
VLAAMSE OVERHEID

[2011/202711]
Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ″Lugo NV en Artilaval NV″

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2011 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ″Lugo NV en Artilaval NV″ 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.

De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als onderdeel
van bijlage III :

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 onderzoek tot planmilieueffectenrapport;

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

*
VLAAMSE OVERHEID

[2011/35462]
Provincie Vlaams-Brabant. — Ruimtelijke ordening

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RWZI Letterbeek

GOOIK. — Bij besluit van 12 mei 2011 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant het gemeentelijk
ruimtelijke uitvoeringsplan RWZI Letterbeek, te Gooik, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit
van 22 februari 2011, bestaande uit een toelichtingsnota, een grafisch plan en de verordenende voorschriften, niet
goedgekeurd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[2011/202720]

Definitieve opname van roerende goederen in de lijst
van het cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap

Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 18 mei 2011 betreffende de definitieve
opname van roerende goederen in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap wordt
bepaald :

Enig artikel. Het volgend roerend goed wordt als definitieve maatregel opgenomen in de lijst van het roerend
cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap in hoofdafdeling 1, individuele voorwerpen; afdeling 2, historisch
erfgoed :

1o korte beschrijving : zes assige stoomlocomotief met 4 assige tender voor smalspoor 60 cm, schaal 1 op 3
naar model van de stoomlocs van de NMBS type 1, gebouwd door Les ateliers
Métallurgiques te Nijvel in 1935;

2o motivatie : deze smalspoor-stoomlocomotief met tender werd in 1935 gebouwd door Les ateliers
Métallurgiques te Nijvel. Deze ’demonstratielocomotief’ werd gebouwd naar het
model van de stoomlocs van het type 1 van de NMBS. Het was een van de vier
locomotieven die de bezoekers door het tentoonstellingspark van de wereldtentoon-
stelling te Brussel (1935) voerden. Enkel deze locomotief werd bewaard. De overige
locomotieven werden tijdens WO II naar Duitsland gebracht.
Als laatste overgebleven locomotief gaat het om een zeldzaam stuk industrieel
erfgoed. De locomotief heeft door zijn rechtstreekse band met de Wereldtentoonstel-
ling van 1935, met de Belgische locomotiefproductie van de eerste helft van de 20e
eeuw en door zijn band met het smalspoorwegbedrijf ’Frateur’ te Boom, duidelijk een
bijzondere waarde voor het collectieve geheugen.
In de mate dat deze locomotief een van de weinige historische expolocomotieven is
die uit die periode bewaard is gebleven, heeft deze locomotief ook een ’ijkwaarde’ en
schakelwaarde. Omdat er slechts één van de stoomlocs ’type 1’ van de NMBS
bewaard bleef is er ook ten aanzien van deze 1/1 productie sprake van een
belangrijke schakelwaarde;

3o eigendomssituatie : privébezit.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of
beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen de 60 dagen na kennisgeving van deze
beslissing.
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