
Caroline Broucke;

Hilde De Schrijver;

Lina Godderis;

Katrien Matthys;

Hanna Masson;

Chantal Dehollogne;

Sophie Lefevre;

Sofie Theunis;

Marjolijn Sansen;

Jolijn Van Gorp.

Art. 2. Het besluit van de administrateur-generaal van 30 oktober 2009 tot aanwijzing van ambtenaren-artsen en
ambtenaren ter uitvoering van artikel 2 van het ministerieel besluit van 19 juni 2009 tot bepaling van de lijst van
infecties die gemeld moeten worden en tot delegatie van de bevoegdheid om ambtenaren-artsen en ambtenaren aan te
wijzen wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 16 oktober 2012.

De administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid,
C. VANDER AUWERA

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[2012/206037]

10 OKTOBER 2012. — Waterwegen en Zeekanaal NV. — Extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht. —
Besluit van de gedelegeerd bestuurder betreffende de wijziging van het besluit van de gedelegeerd bestuurder
van 22.08.2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, artikel 17, § 2, 2o b);

Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiek rechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, artikel 38;

Gelet op de statuten, artikel 35;
Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van 13 september 2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden,

artikel 10 en artikel 11;
Gelet op het besluit van 22.08.2006 van de gedelegeerd bestuurder betreffende de delegatie van bevoegdheden aan

de algemeen directeur en de afdelingshoofden, verder genoemd het subdelegatiebesluit;
Overwegende dat voor de delegatie van de herhaling van dienstenopdrachten dezelfde redenering als voor de

delegatie van de herhaling van werken;
Gelet op alle hogere akten en overwegingen samengelezen;

Besluit :

Artikel 1. In artikel 7, § 8, en in artikel 12, § 8, van subdelegatiebesluit wordt het woord ″onderhoudswerken″
vervangen in ″onderhoudsopdrachten″.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 10 oktober 2012.

Willebroek, 10 oktober 2012.

Ir L. Clinckers,

Gedelegeerd bestuurder.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2012/206059]
Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Bij besluit van 16 oktober 2012 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en
Sport is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ″Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem en delen
van het buitengebied (Waregem, Anzegem, Wielsbeke)″ van de provincie West-Vlaanderen.

Bij besluit van 16 oktober 2012 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en
Sport is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ″Secundaire verbindingweg tussen Aalst en Lebbeke″
van de provincie Oost-Vlaanderen.
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