
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2015/07232]
Krijgsmacht. — Speciale functie. — Aanstelling

Bij koninklijk besluit nr. 985 van 9 september 2015, wordt kapitein-
commandant vlieger K. Vandenhende op 10 september 2015 aangesteld
in de graad van majoor vlieger om de functie van smaldeelcomman-
dant bij de French-Belgian Cooperation in Pilot training te CAZAUX in
FRANKRIJK uit te oefenen.

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2015/07233]
Krijgsmacht. — Speciale functie. — Ontslag. — Aanwijzing

Bij koninklijk besluit nr. 984 van 9 september 2015 :
Wordt luitenant-ter-zee eerste klasseT. De Vleeschauwer op 21 juli 2013

ontslagen uit het ambt van Ordonnansofficier van de Prins Filip en op
dezelfde datum aangeduid voor het ambt van Ordonnansofficier van de
Koning.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[C − 2015/36195]

4 SEPTEMBER 2015. — Vaststelling van het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Hoogspanningslijn Zandvliet – Lillo – Liefkenshoek’

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2015 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Hoogspanningslijn
Zandvliet – Lillo – Liefkenshoek’ wordt voorlopig vastgesteld.

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

1° bijlage I bevat het grafisch plan;

2° bijlage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan;

De niet-normatieve delen van dit ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als
onderdeel van bijlage III:

1° bijlagen IIIa en IIIb, 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;

2° bijlage IIIc: het plan-MER met inbegrip van de passende beoordeling en de watertoets en met de bijbehorende
beslissing van de bevoegde dienst MER van LNE en het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos;

3° bijlage IIId: het RVR met de bijbehorende beslissing van de bevoegde dienst VR van LNE.

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

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2015/07232]
Forces armées. — Fonction spéciale. — Commission

Par arrêté royal n° 985 du 9 septembre 2015, le capitaine-
commandant aviateur Vandenhende K., est commissionné au grade de
major aviateur, le 10 septembre 2015, pour exercer la fonction de
commandant d’escadrille auprès de la French-Belgian Cooperation in
Pilot Training à CAZAUX en FRANCE.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2015/07233]
Forces armées. — Fonction spéciale. — Démission. — Désignation

Par arrêté royal n° 984 du 9 septembre 2015 :
Le lieutenant de vaisseau de première classe De Vleeschauwer T., est

déchargé, le 21 juillet 2013, de l’emploi d’Officier d’Ordonnance du
Prince Philippe et est désigné à la même date à l’emploi d’Officier
d’Ordonnance du Roi.
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