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VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[2012/206277]

Wegen. — Onteigeningen. — Spoedprocedure

Londerzeel : krachtens het besluit van 17 oktober 2012 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 Londerzeel.

Het plan 1M3D8F G 000783 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer
Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6, bus 81, 3000 Leuven.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 17 oktober 2012 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
[2012/206283]

Wegen. — Onteigeningen. — Spoedprocedure

Rumst ( Reet ) : krachtens het besluit van 24 oktober 2012 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 Rumst.

De plannen 1M3D8E G 021307 00 en 1M3D8E G 021308 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer,
afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41, 2018 Antwerpen.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 24 oktober 2012 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
[2012/206273]

Wegen. — Onteigeningen. — Spoedprocedure

Waregem : krachtens het besluit van 4 oktober 2012 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 onteigening door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Waregem.

Het plan 1M3D8J G 104913 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer
West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1.2, 8200 Brugge.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 4 oktober 2012 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

Agentschap Onroerend Erfgoed
[C − 2012/36161]

8 NOVEMBER 2012. — Besluit van de administrateur-generaal
houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed

De administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed,

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, artikel 6, § 2;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, artikel 12/1,

ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2009;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, artikel 3, tweede lid,
toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 5 juni 2009, 10 juni 2011 en 22 juni 2012;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 9 november 2011 houdende vaststelling van de inventaris
van het bouwkundig erfgoed;

Overwegende dat de inventaris van het bouwkundig erfgoed, die bestaat uit lijsten van bouwkundig erfgoed per
gemeente, een belangrijk middel is in het beschermingsbeleid;

Overwegende dat de vaststelling van de inventaris noodzakelijk is om de nodige rechtszekerheid te bieden;
Overwegende dat de opname van een gebouw in de inventaris van het bouwkundig erfgoed rechtsgevolgen heeft

in toepassing van artikel 7, 1°, van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op
het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecerti-
ficaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet, artikel 3, 8°, b), van het besluit van de Vlaamse Regering van
14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en
wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, artikel 10 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 28 november 2003 tot bepaling van de toelaatbare functiewijzigingen voor gebouwen, gelegen buiten de
geëigende bestemmingszone, artikels 4, 8, 17 en 20, 6° van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004
betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, artikel 7, § 2, 2° van
het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende de financiering van de sociale huisvestingsmaat-
schappijen voor de realisatie van sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten, en artikel 1, 1°, g)
van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een
vergunningsaanvraag advies verlenen;

Overwegende dat een actualisering van de vastgestelde inventarisgegevens wenselijk is,

Besluit :

Artikel 1. De inventaris van het bouwkundig erfgoed, vermeld in artikel 12/1 van het decreet van 3 maart 1976
tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, wordt vastgesteld in de vorm van een beveiligd digitaal
bestand.

Art. 2. De inventaris is beschikbaar op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed, namelijk op
http://inventaris.onroerenderfgoed.be.

Art. 3. De gegevens van het bouwkundig erfgoed die opgenomen zijn in de inventaris, worden zo nodig
gecorrigeerd, aangevuld en geactualiseerd.

Art. 4. Gesloopte of vernietigde gebouwen die op het moment van de vaststelling nog in de inventaris zijn
opgenomen, worden geacht niet te zijn vastgesteld.

Art. 5. Het besluit van de administrateur-generaal van 9 november 2011 houdende vaststelling van de inventaris
van het bouwkundig erfgoed wordt opgeheven.

Brussel, 8 november 2012.

De administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed,
S. VANBLAERE

*

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2012/206268]
Provincie Vlaams-Brabant : Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Bij besluit van 26 oktober 2012 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en
Sport is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ″Afbakening kleinstedelijk gebied Diest″ van de
provincie Vlaams-Brabant.

Bij besluit van 25 oktober 2012 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en
Sport is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ″de Slaapadviseur″ te Ternat van de provincie
Vlaams-Brabant.

Bij besluit van 25 oktober 2012 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en
Sport is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ″Afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot″ van de
provincie Vlaams-Brabant.
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