
Bij besluit van 23 december 2016 hecht de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding haar niet-goedkeuring aan de beslissing van de provincieraad van de provincie
Antwerpen van 22 september 2016 houdende oprichting van het provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in
privaatrechtelijke vorm genaamd ’De Museumstichting’.

Bij besluit van 22 december 2016 hecht de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding haar goedkeuring aan de beslissing van de gemeenteraad van Putte van 20 oktober 2016
houdende wijziging van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Privé Domein Putte.

Bij besluit van 22 december 2016 hecht de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding haar goedkeuring aan de beslissing van de gemeenteraad van Putte van 20 oktober 2016
houdende wijziging van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Publiek Domein Putte.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[C − 2017/10179]

13 JANUARI 2017. — Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Oostelijke tangent Sint-Niklaas’

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Oostelijke tangent Sint-Niklaas’
wordt definitief vastgesteld.

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

1° bijlage I, het grafisch plan;

2° bijlage II, de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan.

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

1° bijlage III, de toelichtingsnota;

2° bijlage IV, het register van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan
geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompen-
satie;

3° bijlage V, de plan-MER;

4° bijlage VI, de startnota Oostelijke Tangent.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[C − 2017/20004]

Provincie Oost-Vlaanderen. — Ruimtelijke Ordening

GERAARDSBERGEN. — Bij besluit van 22 december 2016 heeft de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
het gemeentelijk RUP ‘handelsactiviteiten – deelplan CHAMO’ te Geraardsbergen van goedkeuring onthouden
omwille van de strijdigheid met het GRS van Geraardsbergen.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/200169]
22 DECEMBRE 2016. — Arrêté du Gouvernement wallon portant désignation des membres

de la Commission d’accès aux documents administratifs

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, l’article 8, § 1er;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission

d’accès aux documents administratifs, l’article 2, remplacé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 2011;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2011 portant désignation des membres de la Commission

d’accès aux documents administratifs, modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015;
Considérant que les mandats des membres de la Commission d’accès aux documents administratifs viennent à

échéance le 21 décembre 2016;
Considérant que, pour assurer la continuité des activités de la Commission d’accès aux documents administratifs,

il convient de renouveler les mandats de ses membres conformément à l’article 2, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement
wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents
administratifs, ainsi que de pourvoir aux postes vacants;
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