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[C − 2019/11922]
22 MAART 2019. — Verlenging van de aanstelling van de projectleider N-niveau voor het project Innovatie

voor een toekomst gericht transversaal beleid bij het departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019 wordt bepaald:

Artikel 1. De aanstelling van mevrouw Veerle Lories, personeelsnummer 208398, tot projectleider N-niveau voor
het project Innovatie voor een toekomst gericht transversaal beleid bij het departement Economie, Wetenschap en
Innovatie, wordt verlengd tot 31 december 2023.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Art. 3. De Vlaamse minister voor het wetenschapsbeleid en het technologisch innovatiebeleid is belast met de
uitvoering van dit besluit.

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2019/11932]
29 MAART 2019. — Definitieve vaststelling van het gewestelijk

ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Petroleum-Zuid: gevangenis en technische schoolcampus’

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 wordt bepaald:

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Petroleum-Zuid: gevangenis en
technische schoolcampus’ wordt definitief vastgesteld.

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

1° bijlage I bevat het verordenend grafisch plan;

2° bijlage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften.

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

1° Bijlage III bevat de toelichtingsnota;

2° Bijlage IV bevat het register van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die
aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of
een gebruikerscompensatie;

3° Bijlage V bevat de milieueffectrapportage;

4° Bijlage VI bevat de ruimtelijke veiligheidsrapportage, in de vorm van een nota externe veiligheid.

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

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2019/11933]

29 MAART 2019. — Toelating tot de proeftijd in de graad van hoofd van het
secretariaatspersoneel van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 wordt bepaald:

Artikel 1. De heer Bart Dierick, Vlimpersnummer 213181, wordt toegelaten tot de proeftijd in de graad van hoofd
van het secretariaatspersoneel van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

De duur van de proeftijd bedraagt 6 maanden.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2019.
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