
Maatschappelijke zetel rijschool : Rijschool PINKERS, Vindictivelaan 19 te 8400 Oostende
Commerciële naam rijschool : Rijschool PINKERS
Exploitatievergunning van de vestigingseenheid voor de rijschool
Stamnummer van de vestigingseenheid : 2592/01
Datum exploitatievergunning van de vestigingseenheid : 13/02/2008
Adres administratief lokaal: Vindictivelaan 19 te 8400 Oostende
Adres leslokaal L0236: Vindictivelaan 19 te 8400 Oostende
Adres bijkomend leslokaal L0723: Kapelstraat 76 te 8450 Bredene
Datum wijziging: 19/02/2022
Toegestane onderrichtscategorieën per vestigingseenheid voor de rijschool
Stamnummer vestigingseenheid : 2592/09
Stamnummer oefenterrein: T 0161
Toegestane onderrichtscategorieën: AM A1 A2 A B BE C CE D DE
Datum wijziging: 13/02/2008
Opmerking: het leslokaal L0723 in Bredene wordt bijkomend goedgekeurd voor de vestigingseenheid 2592/01.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[C − 2022/31226]

3 MAART 2022. — Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van
scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Secretaris-generaal van Mobiliteit en Openbare Werken,
de volgende erkenning van een nieuwe rijschool en exploitatievergunning afgeleverd:

Erkenning van de rijschool
Erkenningsnummer rijschool: 2836
Erkenningsdatum rijschool : 02/07/2019
Maatschappelijke zetel rijschool: Fransenplaats 3 2018 Antwerpen
Commerciële naam rijschool: Heimische rijschool (KBO 0711838656)
Directeur: Kaebelmann Bernd-Rüdiger Ruben
Exploitatievergunningen van vestigingseenheden voor de rijschool
Stamnummer van de vestigingseenheid: 2836/01
Datum exploitatievergunning van de vestigingseenheid: 02/07/2019
Adres administratief lokaal: Fransenplaats 3 2018 Antwerpen
Adres leslokaal: L 0814 Fransenplaats 3 2018 Antwerpen
Datum goedkeuring: 03/03/2022
Toegestane onderrichtscategorieën per vestigingseenheid voor de rijschool
Stamnummer vestigingseenheid : 2836/01
Stamnummer oefenterrein: nvt
Toegestane onderrichtscategorieën: B
Datum goedkeuring: 03/03/2022
Opmerking: verandering van adres rijschool

*
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2022/40404]
4 FEBRUARI 2022. — Ministerieel besluit tot vaststelling van het subsidiëringsprogramma van de werken, vermeld

in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 betreffende de subsidiëring van de werken,
vermeld in artikel 2.6.1.3.1, § 1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid,
gecoördineerd op 15 juni 2018, voor het eerste deelprogramma 2021

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
— het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018,

artikel 2.6.1.2.1, 2.6.1.3.1 en 2.6.1.3.2;
— het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden

van de Vlaamse Regering, artikel 5, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 en
artikel 6, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 en 22 december 2017;

— het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in
artikel 2.6.1.3.1, § 1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op
15 juni 2018.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:
— de Vlaamse Milieumaatschappij heeft overlegd met de ambtelijke commissie over de criteria voor de opmaak

van het subsidiëringsprogramma.
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DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 betreffende de
subsidiëring van de werken, vermeld in artikel 2.6.1.3.1, § 1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal
waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt het subsidiëringsprogramma van de werken voor het eerste
deelprogramma 2021 vastgesteld in bijlage 1 en 2, die bij dit besluit zijn gevoegd.

De projecten die voorkomen op het subsidiëringsprogramma, vermeld in het eerste lid, komen alleen in
aanmerking voor subsidiëring binnen de budgettaire perken, conform de voorwaarden die zijn vastgesteld ter
uitvoering van artikel 2.6.1.3.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op
15 juni 2018.

Art. 2. De voorontwerpdossiers van het subsidiëringsprogramma 2021, eerste deel, moeten uiterlijk een jaar na de
bekendmaking van het programma worden ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

Art. 3. De gunningsdossiers van de projecten van het subsidieprogramma 2021, eerste deel moeten uiterlijk 5 jaar
na de bekendmaking van het programma ingediend worden bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

Art. 4. De Vlaamse Milieumaatschappij brengt de betrokken gemeenten en rioolbeheerders op de hoogte van het
subsidiëringsprogramma, vermeld in artikel 1.

Brussel, 4 februari 2022.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

*
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving
[C − 2022/31104]

17 FEBRUARI 2022. — Ministerieel besluit tot voorlopige wijziging

Bij ministerieel besluit van 17 februari 2022 wordt het koninklijk besluit van 21 augustus 1979 tot bescherming als
monument van het orgel in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Opwijk (Nijverseel), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 26 oktober 1979, voorlopig gewijzigd overeenkomstig de bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van
12 juli 2013.

Het beschermde goed wordt verplaatst naar Dorp 44 in Opwijk met de volgende kadastrale gegevens: Opwijk,
3de afdeling, sectie A, perceelnummer 0401/A.

*
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2022/31146]
22 FEBRUARI 2022. — Oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. — Verklaring van openbaar nut

Nr. 22308 (gemeente Galmaarden): Bij besluit van 22 februari 2022 verklaarde de Vlaamse minister van Justitie en
Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir, de bouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur -
onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet volledig omsloten zijn met een ondoordringbare muur of
omheining, gelegen op het grondgebied van de gemeente Galmaarden, wordt van openbaar nut verklaard ten gunste
van de nv Aquafin, Kontichsesteenweg 54 te 2630 Aartselaar.

Deze installaties mogen op de hiernavolgende percelen gebouwd worden:
Gemeente: Galmaarden
---------------------------
Kadastraal gekend onder: Afdeling: 2; Sectie: C;
Perceel: nummer: 102A.
Kadastraal gekend onder: Afdeling: 3; Sectie: A;
Perceel: nummers: 123B, 122A, 122B en 131A.
Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging

worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend,
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http: //eproadmin.raadvst-consetat.be), of met
een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).

Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.

Nr. 23333 (gemeente Kortenberg): Bij besluit van 22/02/2022 verklaarde de Vlaamse minister van Justitie en
Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir, de bouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur -
onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet volledig omsloten zijn met een ondoordringbare muur of
omheining, gelegen op het grondgebied van de gemeente Kortenberg, wordt van openbaar nut verklaard ten gunste
van de nv Aquafin, Kontichsesteenweg 54 te 2630 Aartselaar.

Deze installaties mogen op de hiernavolgende percelen gebouwd worden:
Gemeente: Kortenberg
--------------------------
Kadastraal gekend onder: Afdeling: 4; Sectie: B;
Perceel: nummer: 221A.
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