
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken
[2011/203365]

Autonoom gemeentebedrijf. — Statutenwijziging. — Goedkeuring

Bij besluit van 23 juni 2011 hecht de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand, zijn goedkeuring aan de beslissing van de gemeenteraad van Opglabbeek van
21 maart 2011 waarbij de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Opglabbeek worden gewijzigd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[2011/203344]

Agentschap voor Natuur en Bos. — Onteigening gronden in Hechtel-Eksel

HECHTEL-EKSEL. — Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 21 juni 2011
werd de onteigening ten algemenen nutte bevolen van een perceel van 3 ha 51 a 13 ca gelegen te Hechtel-Eksel, met
het oog op het uitvoeren van natuurcompenserende maatregelen en de oprichting van een Vlaams natuurreservaat.

Dit besluit kan worden aangevochten voor de Raad van State binnen een termijn van 60 dagen vanaf de
kennisneming van de onteigening alsook voor de Vrederechter op het ogenblik dat de gerechtelijke fase wordt ingezet.

Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen met 3 gewaarmerkte
afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen zijn (art. 85 van het procedurereglement van de Raad
van State).

Het onteigeningsbesluit en de plannen liggen ter inzage bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Graaf de
Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel.

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[2011/203369]

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. — Personeel. — Benoeming in vast dienstverband

Bij besluit van de administrateur-generaal van 27 juni 2011 wordt mevrouw Christel Bauwens met ingang van
1 juni 2011 benoemd in vast dienstverband bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in de graad van
medewerker.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[2011/203321]
22 JUNI 2011. — Besluit van de met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in artikel 31

van het Scheldereglement, houdende wijziging van het besluit examens verklaring van vrijstelling
Scheldereglement

De met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in artikel 31 van het Scheldereglement;
Gelet op artikel 9, derde lid, van het Scheldereglement,

Besluiten :

Artikel 1. Artikel 8 van het besluit examens verklaring van vrijstelling Scheldereglement wordt als volgt
gewijzigd :

1o het vierde lid wordt vervangen door wat volgt :

″De commissarissen benoemen de voorzitter en de plaatvervangende voorzitter van de examencommissie en van
de commissie van gecommitteerden. De twee loodsdiensten benoemen bij consensus de examinatoren en de secretaris
van de examencommissie. De wederzijdse diensthoofden van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit benoemen
bij consensus de gecommitteerden.″;

2o het vijfde lid wordt vervangen door wat volgt :

″De commissarissen kunnen de benoemingen door de twee loodsdiensten en de wederzijdse diensthoofden van de
Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit controleren.″
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Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2011 en wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en de
Nederlandse Staatscourant.

Gent, 22 juni 2011.

De Vlaamse Commissarissen, De Nederlandse Commissarissen,

Kapt. J. D’Havé Mr. R.J. van der Kluit

Ir. R. Goetinck Drs. M.E.P. Dierikx

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[2011/203322]

22 JUNI 2011. — Besluit van de met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in artikel 31
van het Scheldereglement, houdende wijziging van het besluit vaststelling examengeld en benoeming
examencommissie en commissie van gecommitteerden Scheldereglement 2008

De met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in artikel 31 van het Scheldereglement;
Gelet op artikel 8 van het besluit examens verklaring van vrijstelling Scheldereglement,

Besluiten :

Artikel 1. Artikel 3 van het Besluit vaststelling examengeld en benoeming examencommissie en commissie van
gecommitteerden Scheldereglement 2008 wordt vervangen door wat volgt :

″De operationele manager van de Vlaamse loodsdienst wordt benoemd tot voorzitter van de examencommissie en
de secretaris van de Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden tot plaatsvervangend voorzitter.″.

Art. 2. Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

″Het Vlaamse diensthoofd van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit wordt benoemd tot voorzitter van de
commissie van gecommitteerden en het Nederlandse diensthoofd tot plaatsvervangend voorzitter.″.

Art. 3. In artikel 5, eerste volzin, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede ″en vervalt op 14 januari 2013″
opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2011 en wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en de
Nederlandse Staatscourant.

Gent, 22 juni 2011.

De Vlaamse Commissarissen, De Nederlandse Commissarissen,

Kapt. J. D’Havé Mr. R.J. van der Kluit

Ir. R. Goetinck Drs. M.E.P. Dierikx

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[2011/203355]

Wegen. — Onteigeningen. — Spoedprocedure

POPERINGE. — Krachtens het besluit van 6 juni 2011 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 stad Poperinge.

Het plan 1M3D8J G 104916 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer
West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 6 juni 2011 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

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2011/203356]
Provincie West-Vlaanderen. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Zonevreemde constructies

Westelijke polderruimte, gemeente Knokke-Heist

Bij besluit van 26 mei 2011 heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan Zonevreemde constructies - Westelijke polderruimte voor de gemeente Knokke-Heist, zoals definitief
vastgesteld door de gemeenteraad van Knokke-Heist in zitting van 24 februari 2011, gedeeltelijk goedgekeurd, mits
uitsluiting van de met blauw omrande delen.
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