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MONITEUR BELGE — 19.07.2019 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2019/30698]
28 JUNI 2019. — Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Spoorweginfrastructuur en
natuurpark Oude Landen te Ekeren’
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 wordt het volgende bepaald:
Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Spoorweginfrastructuur en
natuurpark Oude Landen te Ekeren’, eerder goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 27 mei 2011, wordt, na het
hebben doorlopen van de herstelprocedure overeenkomstig het decreet van 25 april 2014 houdende ‘het rechtsherstel
van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het
besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over
een ruimtelijk uitvoeringsplan’, ongewijzigd definitief vastgesteld.
De delen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan die bij dit besluit zijn gevoegd betreffen:
- het verordenend grafisch plan;
- de verordenende stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan
- de toelichtingsnota - tekst;
- de toelichtingsnota - kaarten;
- het register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot
een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie;
- de goedgekeurde (geactualiseerde) milieubeoordeling.
Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

*
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2019/30696]
28 JUNI 2019. — Vervanging van een lid van de raad van bestuur bij het extern verzelfstandigd agentschap Vlaams
Agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 wordt het volgende bepaald:
Artikel 1. In Artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot benoeming van de leden,
de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur en tot aanstelling van twee regeringscommissarissen bij
het extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het
Gezinsbeleid, wordt punt 2° vervangen door wat volgt:
“2° Elke Wouters;”.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 28 juni 2019.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan de personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

*
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2019/30697]
28 JUNI 2019. — Aanstelling en tot eervol ontslag van leden van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 wordt het volgende bepaald:
Artikel 1. De volgende personen worden aangesteld als effectieve leden namens de werkgeversorganisaties
vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen:
1° de heer Joris Renard;
2° de heer Jonas De Raeve;
3° de heer Dirk Malfait;
4° Mevr. Ann Vandenborre.
De volgende personen worden aangesteld als respectievelijke plaatsvervangende leden namens de werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen:
1° de heer Kjell De Meester;
2° Mevr. Sonja Teughels;
3° Mevr. Kristel De Roy;
4° de heer Peter Bruggen.

