
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 2 oktober 2015.

Antwerpen, 2 oktober 2015.

ir. Wim Dauwe,

Afdelingshoofd

Afdeling Zeeschelde

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[C − 2015/36280]

2 OKTOBER 2015. — Waterwegen en Zeekanaal NV. — Besluit van de gedelegeerd bestuurder van 2 oktober 2015
betreffende de wijziging van het besluit van de gedelegeerd bestuurder van 22 augustus 2006 betreffende de
delegatie van bevoegdheden aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden

Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiek rechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, artikel 38;

Gelet op de statuten, artikel 35;
Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van 13 september 2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden,

artikel 10 en artikel 11;
Gelet op het besluit van de gedelegeerd bestuurder van 22 augustus 2006 betreffende de delegatie van

bevoegdheden aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden, verder genoemd het subdelegatiebesluit;
Gelet op de nood aan een werkzame delegatieregeling voor onderhoudsopdrachten en dringende interventies en

voor opdrachten van groenonderhoud, ruimen van vuil en winterdienst;
Gelet op alle hogere akten en overwegingen samengelezen,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 7bis van het subdelegatiebesluit wordt de volgende zin toegevoegd: “behalve voor de
bestellingen op een raamovereenkomst in het kader van onderhoudsopdrachten en dringende interventies,
groenonderhoud, ruimen van vuil en winterdienst heeft de algemeen directeur delegatie voor zover het bedrag niet
hoger is dan 250.000 euro voor werken en 180.000 euro voor diensten”.

Art. 2. Aan artikel 12bis van hetzelfde besluit wordt de volgende zin toegevoegd: “behalve voor de bestellingen
op een raamovereenkomst in het kader van onderhoudsopdrachten en dringende interventies, groenonderhoud,
ruimen van vuil en winterdienst hebben de afdelingshoofden delegatie voor zover het bedrag niet hoger is dan
250.000 euro voor werken en 180.000 euro voor diensten”.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 2 oktober 2015.

Willebroek, 2 oktober 2015.

ir. Leo Clinckers,
gedelegeerd bestuurder.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[C − 2015/36262]

Provincie Oost-Vlaanderen. — Ruimtelijke Ordening

ZULTE. — Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zulte brengt overeenkomstig
artikel 2.2.17 en artikel 2.2.18 van de VCRO ter kennis dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ′Zaubeekvallei-
Noord’ definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2015.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2015/31661]

Registratie als vervoerder van dierlijk afval

Bij de beslissing van 29 september 2015 van de leidende ambtenaren
van het B.I.M., werd JOHAN VAN LIMPT TRANSPORT gelegen
Gerard Bruninglaan 17, te 5531 SB BLADEL, NEDERLAND geregis-
treerd als vervoerder van dierlijk afval van categorieën 2 en 3.

De registratie draagt het nummer ENR/DA-T/001436733.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2015/31661]

Enregistrement en tant que transporteur de déchets animaux

Par décision des fonctionnaires dirigeants de l’I.B.G.E. du 29 septem-
bre 2015, JOHAN VAN LIMPT TRANSPORT sise Gerard Brunin-
glaan 17, à 5531 SB BLADEL, PAYS-BAS a été enregistrée en tant que
transporteur de déchets animaux de catégories 2 et 3.

L’enregistrement porte le numéro ENR/DA-T/001436733.
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