
De enige zinvolle maatregel is het uitbouwen van een stroomopwaartse tijdelijke berging van water in het
valleigebied. Hiertoe werd op 27 augustus 2009 een onteigeningsbesluit voor de aanleg van het overstromingsgebied
bekomen en op 4 oktober 2010 werd de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. Evenwel werd beroep
aangetekend tegen deze vergunning waarop in overleg het ontwerp werd aangepast. Deze aanpassing betrof een
verlenging en verhoging van de dijken en het voorzien van automatisch gestuurde knijpconstructies op de Grote
Molenbeek en de Lindebeek voor een betere bescherming van omwonenden, voornamelijk langs Breestraeten.
De aangepaste aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend en goedgekeurd op 8 januari 2013.

4) Bevoegde instantie :
Vlaamse Milieumaatschappij.
5) Plannen ter inzage bij :
Afdeling Operationeel Waterbeheer, hoofdbestuur, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel.
Afdeling Operationeel Waterbeheer, buitendienst Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen.
6) Wettelijke basis :
Wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de

autosnelwegen, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, artikel 5 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende
omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.

7) Datum + bevoegde minister :
Het besluit dateert van 28 mei 2014. De bevoegde minister is de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en

Cultuur, Joke Schauvliege.
8) Beroep :
Iedere belanghebbende kan, binnen zestig dagen na kennisneming of bekendmaking, tegen dit besluit een beroep

tot nietigverklaring indienen bij de Raad van State.
Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen met drie door de

ondertekenaar eensluidend verklaarde afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen zijn. Bevat het
verzoekschrift tot nietigverklaring tevens een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden akte,
dan bevat het verzoekschrift negen door de ondertekenaar eensluidend verklaarde afschriften (artikel 85 van het
procedurereglement van de Raad van State, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 25 april 2007).

*

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[2014/203799]

6 JUNI 2014. — Vervanging van een plaatsvervangend lid in de Mobiliteitsraad van Vlaanderen

Bij besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken van 6 juni 2014 wordt, op voorstel van
Komimo vzw, volgend plaatsvervangend lid vervangen :

— Mevr. Ilse Fannes door Mevr. Eva De Meyst.
Dit besluit treedt in werking op de dag van de ondertekening.

*

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2014/203971]
23 MEI 2014. — Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de

gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur, regio Hageland : natuur-, bos- en landbouwgebieden
″Heverleebos en Meerdaalwoud″

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden
van de natuurlijke en de agrarische structuur, Hageland: natuur-, bos- en landbouwgebieden ″Heverleebos en
Meerdaalwoud″ 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 en IV :

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 onderzoek tot milieueffectrapportage en de watertoets;

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.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.
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