
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2009/206022]

18 DECEMBER 2009. — Uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, § 1, van de Vlaamse
Wooncode met betrekking tot de vernietiging door de toezichthouder van de beslissing van de sociale
huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom te Tongeren met betrekking tot de aankoop van een
directiewagen

Bij besluit van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie van 18 december 2009 wordt
het volgende bepaald :

Besluit :

Artikel 1. Het beroep ingesteld door de Raad van Bestuur van de Kleine Landeigendom te Tongeren inzake de
vernietiging door de heer Maarten Knippenberg, toezichthouder, wordt niet ingewilligd.

De beslissing van de toezichthouder de heer Maarten Knippenberg van 27 november 2009 inzake de vernietiging
van de beslissing van het directiecomité van de Kleine Landeigendom te Tongeren van 24 november 2009 wordt
bevestigd.

Art. 2. Een afschrift van dit besluit wordt bij aangetekende brief ter kennis gegeven aan de Kleine Landeigendom
te Tongeren en de toezichthouder de heer Maarten Knippenberg.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening ervan.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2010/200012]

Ruimtelijke ordening

DE HAAN. — Bij ministerieel besluit van 4 januari 2010 is vastgesteld dat de gemeente De Haan voldoet aan de
vijf voorwaarden van artikel 7.2.1, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

OUDENAARDE. — Bij ministerieel besluit van 4 januari 2010 is vastgesteld dat de stad Oudenaarde voldoet aan
de vijf voorwaarden van artikel 7.2.1, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

ZOMERGEM. — Bij ministerieel besluit van 4 januari 2010 is vastgesteld dat de gemeente Zomergem voldoet aan
de vijf voorwaarden van artikel 7.2.1, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2009/206024]

Voorlopige vaststelling van een gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2009 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. De als bijlage gevoegde gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, met als
titel ″addendum bij de gecoördineerde versie (april 2004) van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen″, wordt
voorlopig vastgesteld.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2009/206023]
Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

″Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge″

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2009 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ″Afbakening regionaalstedelijk
gebied Brugge″ wordt voorlopig 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.
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De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als onderdeel
van bijlage III tot VII :

1o bijlage III, de toelichtingsnota met 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 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en die worden opgeheven; een
overzicht van de conclusies van het planmilieueffectenrapport, de passende beoordeling en het ruimtelijk
veiligheidsrapport;

2o bijlage IV, het register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding
kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of gebruikerscompen-
satie;

3o Bijlage V, het onteigeningsplan, met als onteigenende instantie de gemeente Jabbeke.

4o Bijlage VI, het plan-MER met passende beoordelingen;

5o Bijlage VII, het ruimtelijk veiligheidsrapport

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

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

RECHTERLIJKE MACHT

[C − 2010/09018]
Rechtbank van eerste aanleg te Namen

Mevr. Bourgeois, C., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste
aanleg te Namen, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze
rechtbank op datum van 1 januari 2010.

*

RECHTERLIJKE MACHT

[C − 2010/09019]
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen

De aanwijzing van Mevr. Deschamps, S., beslagrechter in de
rechtbank van eerste aanleg te Bergen, tot ondervoorzitter in deze
rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van
27 januari 2010.

*

RECHTERLIJKE MACHT

[C − 2010/09020]
Arbeidsrechtbank te Bergen

De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 13 oktober 2009,
heeft de heer Lecocq, Ph., rechter in de arbeidsrechtbank te Bergen,
aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termijn van drie jaar met
ingang van 5 januari 2010.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2009/09922]
Wet van 15 mei 1987

betreffende de namen en voornamen. — Bekendmakingen

Bij koninklijk besluit van 18 december 2009 is machtiging verleend
aan Mevr. Tshika Nyama Yabadi, geboren te Kananga (Belgisch Kongo)
op 19 oktober 1959, wonende te Ukkel, om, behoudens tijdig verzet
waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van « Tshika »
te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendma-
king.

Bij koninklijk besluit van 18 december 2009 is machtiging verleend
aan de heer Game Kodale Tekusa, Alexis, geboren te Kinshasa
(Democratische Republiek Kongo) op 25 maart 1969, wonende te
Saint-Nicolas, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden,
zijn geslachtsnaam in die van « Game » te veranderen, na afloop van
60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

POUVOIR JUDICIAIRE

[C − 2010/09018]
Tribunal de première instance de Namur

Mme Bourgeois, C., juge d’instruction au tribunal de première
instance de Namur, est désignée à titre définitif comme vice-président
à ce tribunal à la date du 1er janvier 2010.

POUVOIR JUDICIAIRE

[C − 2010/09019]
Tribunal de première instance de Mons

La désignation de Mme Deschamps, S., juge des saisies au tribunal de
première instance de Mons, comme vice-président à ce tribunal, est
renouvelée pour une période de trois ans prenant cours le 27 jan-
vier 2010.

POUVOIR JUDICIAIRE

[C − 2010/09020]
Tribunal du travail de Mons

Le tribunal, réuni en assemblée générale le 13 octobre 2009, a désigné
M. Lecocq, Ph., juge au tribunal du travail de Mons, comme vice-
président, pour une période de trois ans prenant cours le 5 janvier 2010.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2009/09922]
Loi du 15 mai 1987

relative aux noms et prénoms. — Publications

Par arrêté royal du 18 décembre 2009, Mme Tshika Nyama Yabadi,
née à Kananga (Congo belge) le 19 octobre 1959, demeurant à Uccle, a
été autorisée sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué,
à substituer à son nom patronymique celui de « Tshika », après
l’expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 18 décembre 2009, M. Game Kodale Tekusa,
Alexis, né à Kinshasa (République démocratique du Congo) le
25 mars 1969, demeurant à Saint-Nicolas, a été autorisé sauf opposition
en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à son nom
patronymique celui de « Game », après l’expiration du délai de 60 jours
à compter de la présente insertion.
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