
WUUSTWEZEL — Bij ministerieel besluit van 20 juni 2013 is vastgesteld dat de gemeente Wuustwezel voldoet
aan de vijf voorwaarden van artikel 7.2.1, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

ZONHOVEN — Bij ministerieel besluit van 20 juni 2013 is vastgesteld dat de gemeente Zonhoven voldoet aan de
vijf voorwaarden van artikel 7.2.1, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

ZWIJNDRECHT — Bij ministerieel besluit van 20 juni 2013 is vastgesteld dat de gemeente Zwijndrecht voldoet
aan de vijf voorwaarden van artikel 7.2.1, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2013/204037]

21 JUNI 2013. — Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
″Wegverbinding Ieper-Veurne″

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ″Wegverbinding Ieper-Veurne″
wordt definitief vastgesteld.

De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlagen I
en :

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 bijlagen III, IV en V :

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 planmilieueffectenrapport;

2o bijlage IV, het register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding
kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of gebruikers-
compensatie.

3o bijlage V, het milieueffectenrapport, de beslissing van de Vlaamse Regering van 23 maart 2007, de mededeling
aan de leden van de Vlaamse Regering van 7 november 2008, de kennisgeving van project-MER en bijhorende
richtlijnen van 16 januari 2012, de MCA, een watertoets, een milieunota en recentere verkeerscijfers.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.
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Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[C − 2013/35639]
Onroerend Erfgoed. — Vlaamse Heraldische Raad. — Wapenbrieven

Gelet op het decreet van 3 februari 1998, gewijzigd bij decreet van 27 april 2007, houdende vaststelling van het
wapen van privépersonen en instellingen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot uitvoering
van voornoemd decreet; Gelet op het verzoek ingediend door de aanvrager uit hoofde van voornoemd decreet; Gelet
op het eensluidend advies van de Vlaamse Heraldische Raad; Verleent de Vlaamse Regering aan Filip Jacques Lieven
Esprit, freelance executive, geboren in Kortrijk op 29 november 1961, het recht het wapen te voeren zoals het hier is
beschreven en afgebeeld : In lazuur een ploegijzer van goud, het veld ingebogen gekapt van zilver en beladen met acht
vlammen van keel, geplaatst vier, twee en twee. Het schild getopt met een helm van zilver, getralied, gehalsband en
omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel, met wrong en dekkleden van zilver en van lazuur. Helmteken : een
pixiu van goud. Wapenspreuk : E SPIRITU PROGRESSUS in letters van lazuur op een lint van zilver; Bepaalt dat
voormeld wapen mag gevoerd worden door de begunstigde en zijn naamdragende afstammelingen; Beveelt aan de
Vlaamse Heraldische Raad deze wapenbrief in te schrijven in het daartoe bestemde wapenregister en hem in het
Belgisch Staatsblad bekend te maken. Gegeven te Brussel op 15 maart 2013.

Wapenregister onder nr. 165

De Secretaris van de Vlaamse Heraldische Raad,
P. VAN WATERSCHOOT

De Voorzitter van de Vlaamse Heraldische Raad,
A. VANDEWALLE

Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,
G. BOURGEOIS

De Minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
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