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VLAAMSE OVERHEID
[2015/35890]
Gemeente Jabbeke. — Definitieve vaststelling gemeentelijke RUP « Garage Degroote »
Bij besluit van 11 mei 2015 heeft de gemeenteraad van de gemeente Jabbeke het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan « Garage Degroote », bestaande uit een bestaande toestand, een bestemmingsplan, een nota met daarin
de toelichting, de stedenbouwkundige voorschriften en de bijlagen, het onderzoek tot m.e.r., definitief vastgesteld.
Het RUP, het besluit van de gemeenteraad houdende de definitieve vaststelling en het advies van de GECORO
liggen ter inzage in de gemeente.

*
VLAAMSE OVERHEID
Kanselarij en Bestuur
[C − 2015/35888]
2 JULI 2015. — Gemeente Putte. — Burgemeester Christiane De Veuster. — Ontslag
Bij besluit van 02 juli 2015 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen
en Armoedebestrijding, wordt mevrouw Christiane De Veuster ontslagen als burgemeester van de gemeente Putte.
Tegen dit besluit kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via een beveiligde
website van de Raad van State (http://eproadmin.raadvst-consetat.be/), of met een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden
aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel). Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig
dagen nadat de beslissing werd betekend. Indien de beslissing niet betekend diende te worden, gaat de termijn in met de dag waarop
de verzoeker er kennis van heeft gehad. Een beroep ingesteld door de onteigenden en derdebelanghebbenden is slechts ontvankelijk
voordat de gerechtelijke onteigeningsprocedure wordt ingezet.

*
VLAAMSE OVERHEID
Leefmilieu, Natuur en Energie
[C − 2015/35884]
Vaststelling van standaardprocedures in het kader van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006. — Erratum
In het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2015 werd in de 2e editie, bladzijde 38059 een verkeerde datum van
inwerkingtreding gepubliceerd bij het bovenstaande uittreksel.
De zin ‘Dit besluit treedt in werking op 11 september 2015’ moet vervangen worden door ‘Dit besluit treedt in
werking op 1 september 2015’.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2015/203161]
Personnel
Par arrêté du secrétaire général du 23 avril 2015, Mme Denise Desenepart, première attachée, est admise à la
retraite à partir du 1er août 2015.

Par arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 qui entre en vigueur le 1er juin 2015, M. Jean-Marc Léotard,
attaché, est promu par avancement de grade au grade de premier attaché à la Direction générale opérationnelle
Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, service extérieur, Direction de Liège I (Liège).

Par arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 qui entre en vigueur le 1er juin 2015, M. Didier Willems, attaché,
est promu par avancement de grade au grade de premier attaché à la Direction générale Aménagement du Territoire,
Logement, Patrimoine et Energie, service extérieur, Direction du Brabant wallon (Wavre).

Par arrêté de la secrétaire générale du 3 juin 2015, M. Jean Riguelle, premier attaché, est admis à la retraite à partir
du 1er juin 2015.

Par arrêté de la secrétaire générale du 3 juin 2015, Mme Christiane Vanluchene, directrice, est admise à la retraite
à partir du 1er août 2015.

Par arrêté de la secrétaire générale du 10 juin 2015, Mme Sophie Drappa est nommée à titre définitif au grade
d’attaché à partir du 1er février 2014.

