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Mobiliteit en Openbare Werken
[2017/204101]

17 JULI 2017. — Wegen. — Onteigeningen. — Spoedprocedure

Bertem en Huldenberg : krachtens het besluit van 17 juli 2017 van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare
Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot
instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van
toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeenten Bertem en
Huldenberg.

De plannen 1M3D8F G 009992 00, 1M3D8F G 009993 00, 1M3D8F G 009994 00, 1M3D8F G 009995 00, 1M3D8F
G 009996 00 en 1M3D8F G 009997 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer
Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6, 3000 Leuven.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 17 juli 2017 kan bij de Raad van State beroep worden aangetekend.
Een verzoekschrift moet binnen 60 dagen via een aangetekende brief aan de Raad van State worden toegestuurd.
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Mobiliteit en Openbare Werken
[2017/204113]

Wegen. — Indeling

Indeling bij de gewestwegen

Overpelt: krachtens het besluit van 24 juli 2017 van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken,
Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn wordt de gemeenteweg N790a Fabriekstraat tussen kmp 0,000 en 0,319,
gelegen op het grondgebied van de gemeente Overpelt, aan zijn bestemming onttrokken en ingedeeld bij de
gewestwegen.

Indeling bij de autosnelwegen

Krachtens het besluit van 30 augustus 2017 van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse
Rand, Toerisme en Dierenwelzijn wordt de nieuw aangelegde weg A11, richting Antwerpen: tussen kilometerpaal
154,656 en 153,037, en tussen kilometerpaal 152,548 en 143,282, richting Brugge: tussen kilometerpaal 143,100 en
152,546, en tussen kilometerpaal 153,038 en 154,578, op het grondgebied van de steden Brugge en Damme, en de
gemeente Knokke-Heist, ingedeeld bij de categorie autosnelwegen.

Het plan 1M3D8J G 120694 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer
West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1/2, 8200 Brugge.
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Omgeving
[C − 2017/40579]

Arresten van de Raad van State. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2017 werden arresten van de Raad van State gepubliceerd.
De datum van het derde arrest is foutief.: - Bij arrest nr. 236.049 van 11 oktober 2016 moet vervangen worden

door: - Bij arrest nr. 238.763 van 4 juli 2017
Hieronder volgt de juiste tekst :
- Bij arrest nr. 238.763 van 4 juli 2017 :
De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van de Vlaamse regering van

25 maart 2016 houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Uitbreiding
transportbedrijf H. Essers’.

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/30936]
12 JUILLET 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de

la Communauté française du 15 octobre 2014 portant nomination de membres du conseil d’administration de
l’Université de Liège

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 28 avril 1953 sur l’organisation de l’enseignement universitaire par l’Etat, notamment l’article 8, 7°;
Vu le décret du 28 novembre 2008 portant intégration de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de

Gembloux au sein de l’Université de Liège, création de l’Université de Mons par fusion de l’Université de
Mons-Hainaut et de la Faculté polytechnique de Mons, restructurant des habilitations universitaires et refinançant les
universités, notamment l’article 20;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2014 fixant la procédure de désignation des
membres du conseil d’administration des universités organisées par la Communauté française, notamment l’article 22;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 2014 portant nomination de membres du
conseil d’administration de l’Université de Liège;
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