
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN
EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

[C − 2011/18259]
Nationale Orden. — Bevorderingen en benoemingen

Bij koninklijke besluiten van 12 mei 2011 :

Leopoldsorde

Zijn benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde :
De heer CHAFAI, Mustapha, attaché, wonende te Namen

(R : 8/04/2011);
De heer EVERAERT, Erik, attaché, wonende te Berchem

(R : 8/04/2011);
De heer FOCKE, Christophe, attaché, wonende te Aalter

(R : 8/04/2011);
De heer IMPENS, Wim, attaché, wonende te Herzele (R : 8/04/2011);
Mevr. LENAERS, Anne, attaché, wonende te Sint-Lambrechts-

Woluwe (R : 8/04/2011).
Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde

Is benoemd Gouden Palm in de Kroonorde :
Mevr. TREKELS, Mireille, administratief medewerker, wonende te

Ramillies (R : 8/04/2011).

Orde van Leopold II

Zijn bevorderd Commandeur in de Orde van Leopold II :
De heer BALLEGEER, Paul, adviseur, wonende te Laken

(R : 8/04/2011);
De heer DELATTIN, Robert, attaché, wonende te Landen

(R : 8/04/2011);
Mevr. ELOY, Claudine, attaché, wonende te Ottignies-Louvain-La-

Neuve (R : 8/04/2011).
Zij zullen hun rang in de Orde innemen, als houder van deze nieuwe

onderscheiding, op de datum vermeld tegenover hun naam.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2011/203694]
Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

« Op- en afrittencomplex A13/E313 N19 te Geel-West »

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2011 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ″Op- en afrittencomplex A13/E313
- N19 te Geel-West″ 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 onderdeel
van bijlage III, de Toelichtingsnota. Het gaat om :

1o een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de tekstuele toelichting en de kaarten;

2o de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;

3o 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.

AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS
ET DES PRODUITS DE SANTE

[C − 2011/18259]
Ordres nationaux. — Promotions et nominations

Par arrêtés royaux du 12 mai 2011 :

Ordre de Léopold

Sont nommés Chevalier de l’Ordre de Léopold :
M. CHAFAI, Mustapha, attaché, domicilié à Namur (PR : 8/04/2011);

M. EVERAERT, Erik, attaché, domicilié à Berchem (PR : 8/04/2011);

M. FOCKE, Christophe, attaché, domicilié à Aalter (PR : 8/04/2011);

M. IMPENS, Wim, attaché, domicilié à Herzele (PR : 8/04/2011);
Mme LENAERS, Anne, attaché, domiciliée à Woluwe-Saint-Lambert

(PR : 8/04/2011).
Ils porteront la décoration civile.

Ordre de la Couronne

Est nommée Palme d’Or de l’Ordre de la Couronne :
Mme TREKELS, Mireille, collaborateur administratif, domiciliée à

Ramillies (PR : 8/04/2011).

Ordre de Léopold II

Sont promus Commandeur de l’Ordre de Léopold II :
M. BALLEGEER, Paul, conseiller, domicilié à Laeken (PR : 8/04/2011);

M. DELATTIN, Robert, attaché, domicilié à Landen (PR : 8/04/2011);

Mme ELOY, Claudine, attaché, domiciliée à Ottignies-Louvain-La-
Neuve (PR : 8/04/2011).

Ils prendront rang dans l’Ordre, comme titulaire de cette nouvelle
distinction, à la date indiquée en regard de leur nom.
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