
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[2010/202498]

Wegen. — Onteigeningen. — Spoedprocedure

ZEMST : krachtens het besluit van 22 april 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken 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 gemeente Zemst.

Het plan 1M3D8F O 00 000295D 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer
Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 22 april 2010 kan bij de Raad van State beroep worden aangetekend.
Een verzoekschrift moet binnen 60 dagen via een aangetekende brief aan de Raad van State worden toegestuurd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[2010/202475]

13 JANUARI 2010. — Waterwegen en Zeekanaal NV. — Besluit van de Raad van Bestuur
betreffende de delegatie van bevoegdheden aangaande de vertegenwoordiging. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 27 van 26 januari 2010, dient op de pagina 3328 in artikel 4, wat betreft het
rijksregisternummer van de heer Stijn Scheers, in plaats van het nummer « 790530 05 75 » wordt gelezen het
nummer « 790530 057 58 ».

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2010/202489]

Uitvoering van een project voor sociale huisvesting. — Machtiging tot minnelijke onteigening
Tienen Houtemstraat

Bij besluit van 23 april 2010 besliste de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen machtiging te verlenen aan de
sociale huisvestingsmaatschappij ’Huisvesting Tienen c.v.’ voor de onteigening van onroerende goederen in eigendom
van de Vlaamse Gemeenschap - departement Onderwijs. De onroerende goederen zijn gelegen te Tienen Houtemstraat
en kadastraal gekend als 1ste Afdeling - sectie B nrs. 165n, 164d en 172, samen 1ha 75a 74ca groot.

Huisvesting Tienen c.v. wordt ertoe gemachtigd om tot onteigening over te gaan van voormelde goederen, de
inbezitname is volstrekt noodzakelijk met het oog op de uitvoering van een project inzake sociale huisvesting, waarvan
het algemeen nut wordt erkend.

Het dossier ligt ter inzage in de kantoren van ’Huisvesting Tienen c.v.’, Menegaard 60-61, 3300 Tienen, elke
werkdag behalve op donderdag van 9u00 tot 11u00, alsook de dinsdagavond van 18u00 tot 20u00 gedurende 15
werkdagen vanaf de tiende dag na bekendmaking van het inzagerecht en het machtigingsbesluit in het Belgisch
Staatsblad.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2010/202561]

Edegem : bijzonder plan van aanleg nr. 2 ″Ter Elst″ - 7de en volledige herziening - deel Noord en deel Zuid
Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 30 april 2010 werd op bladzijde 24512 een verkeerde titulatuur gepubliceerd.
De zin ’Bij besluit van 15 april 2010 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister

van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening’ moet vervangen worden door de zin : ’Bij besluit van
15 april 2010 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport’.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2010/202548]

Haaltert : bijzonder plan van aanleg ’Molenstraat Denderhoutem’. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 30 april 2010 werd op bladzijde 24513 een verkeerde titulatuur gepubliceerd.

De zin ’Bij besluit van 26 maart 2010 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister
van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening’, moet vervangen worden door de volgende zin : ’Bij besluit van
26 maart 2010 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport’.
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