
VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken
[2014/204520]

Autonome gemeentebedrijven. — Statutenwijziging. — Goedkeuring

Bij besluit van 17 juni 2014 hecht de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand zijn goedkeuring aan de beslissing van de gemeenteraad van Hoeilaart van 24 maart 2014
houdende wijziging van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Holar.

Bij besluit van 3 juni 2014 hecht de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand zijn goedkeuring aan de beslissing van de gemeenteraad van Bocholt van 27 maart 2014
houdende wijziging van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt.

*

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[2014/204332]

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. — Personeel. — Benoemingen in vast dienstverband

Bij besluit van de administrateur-generaal van 18 juni 2014 tot benoeming in vast dienstverband van de
heer Wouter De Bruyn wordt de heer Wouter De Bruyn met ingang van 1 juni 2014 in vast dienstverband benoemd in
de graad van deskundige bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

Bij besluit van de administrateur-generaal van 23 juni 2014 tot benoeming in vast dienstverband van
mevrouw Nele Bollen wordt mevrouw Nele Bollen met ingang van 1 juni 2014 in vast dienstverband benoemd in de
graad van deskundige bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

*

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2014/204333]

Arresten van de Raad van State

Bij arrest nr. 226.876 van 25 maart 2014:

De Raad van State vernietigt het besluit van 16 december 2011 van de Vlaamse Regering houdende de definitieve
vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ″afbakening VSGB en aansluitende open ruimtegebieden″,
in zoverre het artikel A1.3 ″Gemengd regionaal bedrijventerrein″ betreft.

Bij arrest nr. 226.877 van 25 maart 2014:

De Raad van State vernietigt het besluit van 16 december 2011 van de Vlaamse Regering houdende de definitieve
vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ″afbakening VSGB en aansluitende open ruimtegebieden″,
in zoverre het artikel A.1.6 ″Natuurgebied″ betreft.

Bij arrest nr. 226.811 van 19 maart 2014:

De Raad van State vernietigt het besluit van 16 december 2011 van de Vlaamse Regering houdende de definitieve
vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ″afbakening VSGB en aansluitende open ruimtegebieden″,
in zoverre het artikel B2.3 ″Stationsomgeving″ te Zellik betreft.
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