
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[2009/201471]

Wegen. — Onteigeningen. — Spoedprocedure

HASSELT. — Krachtens het besluit van 20 maart 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging
bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door
het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Hasselt.

Het plan ″1M3D8G G 026122 00 - stad Hasselt - R71 Boerenkrijgsingel - Runkstersteenweg - 3V-project-
nummer 7172″ ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin
Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 20 maart 2009 kan bij de Raad van State beroep worden aangetekend.
Een verzoekschrift moet binnen zestig dagen via een aangetekende brief aan de Raad van State worden toegestuurd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2009/35294]

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

WORTEGEM-PETEGEM. — Het besluit van de gemeenteraad van 19 februari 2009 tot opheffing van de
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake de lozing van huishoudelijk afwalter, de verplichte aansluiting
op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen werd door de
deputatie van Oost-Vlaanderen goedgekeurd op 19 maart 2009.

De beslissing treedt in werking tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.
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Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2009/201379]

Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ″Zone voor windturbines″ te Maldegem

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ″Zone voor windturbines″ te
Maldegem wordt definitief vastgesteld.

De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlagen I en II :

1o Bijlage I bevat het grafisch plan;

2o Bijlage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan.

De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als

3o Bijlage III, de toelichtingsnota : een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de tekstuele
toelichting en de kaarten, de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, een lijst van de voorschriften die
strijdig zijn met het voormelde ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en die worden opgeheven;

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2009/201496]
Protection du patrimoine

LIEGE. — Par arrêté ministériel du 16 février 2009, certaines parties du théâtre du Trocadéro sis rue Lulay des
Fèbvres à Liège, à savoir : la façade à rue à l’exception du rez-de-chaussée, la totalité des toitures, y compris la charpente
métallique et la salle de spectacle, à l’exception des sièges, sont classés comme monument conformément aux
dispositions des articles 196 à 204 et 206 à 207 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du
Patrimoine.

LIEGE. — Par arrêté ministériel du 20 février 2009, la totalité de la Maison Rassenfosse sise rue Saint-Gilles 366,
à Liège, est classée comme monument conformément aux dispositions des articles 196 à 204 et 206 à 207 du Code wallon
de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.

Une zone de protection comprenant le jardin est établie conformément aux dispositions de l’article 209 du Code
wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.
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