
De plannen 1M3D8E G 021067 00 voor Brasschaat en 1M3D8E G 021066 00 voor Wuustwezel liggen ter inzage
bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna Bijnsgebouw Lange Kievit-
straat 111-113, bus 41, 2018 Antwerpen.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 22 augustus 2014 kan bij de Raad van State beroep worden
aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen zestig dagen via een aangetekende brief aan de Raad van State worden
toegestuurd.

*

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2015/201337]

6 MAART 2015. — Definitieve vaststelling van het van gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf ″De Kaasboerin″ in Mol

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf
″De Kaasboerin″ in Mol 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 bijlagen IIIa
tot en met IIIg:

1o bijlage IIIa: IIIa: toelichtingsnota - tekst;

2o bijlage IIIb: toelichtingsnota - kaarten;

3o bijlage IIIc: register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of
gebruikersschade van toepassing kan zijn;

4o bijlage IIId: onderzoek tot milieueffectrapportage;

5o bijlage IIIe: planologisch attest;

6o bijlage IIIf: natuurtoets;

7o bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel.

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

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2015/29099]
17 NOVEMBRE 2014. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du

4 mai 2007 relatif à la composition de la Commission créée à l’article 42 de la loi du 29 mai 1959 modifiant
certaines dispositions de la législation de l’enseignement. — Double publication

La publication de l’arrêté ministériel du 17 novembre 2014 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 4 mai 2007 relatif à la composition de la Commission créée à l’article 42 de la loi du 29 mai 1959 modifiant
certaines dispositions de la législation de l’enseignement réalisée au Moniteur belge du 30 décembre 2014 à la
page 106699 est considérée comme nulle et non avenue.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2015/29099]
17 NOVEMBER 2014. — Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse

Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet
van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. — Dubbele bekendmaking

De bekendmaking van het ministerieel besluit van 17 november 2014 tot wijziging van het besluit van de Regering
van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van
de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, uitgevoerd in het Belgisch
Staatsblad van 30 december 2014 op bladzijde 106.699, is nietig en van gener waarde.
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