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VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur

[2015/203141]

26 JUNI 2015. — Gemeente Zonnebeke. — Onteigening. — Machtiging

Bij besluit van 26 juni 2015 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen
en Armoedebestrijding, wordt de gemeente Zonnebeke ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening
van de onroerende goederen, gelegen te Zonnebeke, kadastraal gekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het
oog op de verwezenlijking van het RUP Albertstraat Noord.

Tegen dit besluit kan elektronisch of per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet
voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld via de website van de Raad van State
(http://www.raadvst-consetat.be/ onder rubriek e-Procedure) of bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen die ingaat de dag nadat het besluit
en alle relevante stukken aan de verzoeker werden betekend of de dag nadat hij er kennis van heeft kunnen hebben.
Een beroep ingesteld door de onteigenden en derdebelanghebbenden is slechts ontvankelijk voordat de gerechtelijke
onteigeningsprocedure wordt ingezet.

*

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur

[2015/203156]

29 JUNI 2015. — Gemeente Zoersel. — Onteigening. — Machtiging

Bij besluit van 29 juni 2015 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen
en Armoedebestrijding wordt het besluit van 11 februari 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13 maart 2014,
waarbij de gemeente Zoersel ertoe gemachtigd wordt over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende
goederen gelegen te Zoersel, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van
het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding recreatiezone Kievitheide, ingetrokken.

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. Indien de beslissing niet betekend diende te worden, gaat de termijn
in met de dag waarop de verzoek er kennis van heeft gehad.

De bevoegdheid van de gewone rechter sluit de bevoegdheid van de Raad van State uit om kennis te nemen van een beroep
tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing, vanaf de dagvaarding om voor de
gewone rechter te verschijnen en ten aanzien van de personen die tot die procedure toegang hebben. Ze geldt ook voor het beroep
tot nietigverklaring dat bij de Raad van State is ingesteld vooraleer de vrederechter werd geadieerd.

*

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[2015/203148]

25 JUNI 2015. — Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden
van de expertencommissie risicovechtsporten

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT,

Gelet op het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten, artikel 13;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende uitvoering van het decreet van
20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten, artikel 7, § 2;

Overwegende dat de hierna vermelde personen werden voorgedragen door de organisaties, vermeld in artikel 8
van het hogervermelde besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014, en dat deze personen worden benoemd op
grond van hun deskundigheid,

Besluit :

Artikel 1. Worden benoemd voor een termijn van vijf jaar als lid van de expertencommissie risicovechtsporten :

1o op voordracht van de Vlaamse Sportfederatie :

a) Jan Van Gestel, Ijzermaal 19, 2235 Westmeerbeek;

b) Dirk De Mits, Reibroekstraat 61, 9850 Nevele;
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2o op voordracht van BLOSO :

a) Jikkemien Vertonghen, Maurits Sacrestraat 9, 1785 Merchtem;

b) Koen Termont, Koppenberg 12, 9700 Oudenaarde;

3o op voordracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media :

a) Luk Buyse, Spoorwegstraat 114, 8930 Lauwe;

b) Nancy Barette, Pastoor De Witstraat 33, 2220 Heist-op-den-Berg;

c) Lore Vandevivere, Karel de Stoutelaan 10, 8000 Brugge;

4o op voordracht van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media :

Jozef Heylen, Vissegatstraat 157, 3071 Erps-Kwerps;

5o op voordracht van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid :

Sabine Beckers, Zuidervelodroom 68, 2018 Antwerpen.

Art. 2. De heer Dirk De Mits wordt aangewezen als voorzitter.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening.

Brussel, 25 juni 2015.

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,

Ph. MUYTERS

*

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[C − 2015/35864]

25 JUNI 2015. — Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
tot het vaststellen van de gronden gelegen in de site ’Industrieweg in Wondelgem’ als site

Aanvulling

De OVAM,

Gelet op het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (verder
genoemd ‘Bodemdecreet’), inzonderheid op de artikelen 140 tot en met 145 en artikel 158;

Overwegende dat de OVAM een beleid heeft uitgewerkt waarin gronden die het voorwerp uitmaken van een
grootschalige bodemverontreiniging of potentiële bodemverontreiniging veroorzaakt door een gemeenschappelijke
voorgeschiedenis zoals voormalige stortactiviteiten, overeenkomstig artikel 140 van het Bodemdecreet worden
vastgesteld als site om een integrale aanpak van die bodemverontreiniging te kunnen realiseren;

Overwegende het besluit van de OVAM van 12 februari 2013 tot het vaststellen van de gronden gelegen in de
’’Industrieweg in Wondelgem’ als site; dit besluit werd op 28 februari 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;

Overwegende het conformiteitsattest van 17 juni 2015 van het site-onderzoek dd. 2 februari 2015 dat werd
uitgevoerd op deze site ’Industrieweg in Wondelgem’;

Overwegende dat uit het site-onderzoek dd. 2 februari 2015 blijkt dat het perceel met kadastrale gegevens:
gemeentenummer 44038, Sectie A, perceelnummer 60B ook behoorde tot de voormalige baggerstortplaats aan de
Industrieweg in Wondelgem; dat dit perceel mee onderzocht werd in het site-onderzoek; dat het perceel dient
opgenomen te worden in een sitebesluit zodat alle bepalingen van het sitebesluit ook van toepassing zijn op dit perceel,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Aanvulling site

Artikel 1. Het kadastraal perceel met als kadastrale gegevens: gemeentenummer 44038, Sectie A, perceelnum-
mer 60B, wordt opgenomen in de site ‘Industrieweg in Wondelgem’;

Alle bepalingen die opgenomen zijn in het besluit van de OVAM van 12 februari 2013 tot het vaststellen van de
gronden gelegen in de site ’Industrieweg in Wondelgem’ als site en dat op 28 februari 2013 werd gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad, zijn ook geldig voor dit kadastraal perceel.

HOOFDSTUK II. — Inwerkingtredingsbepaling

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Mechelen, 25 juni 2015.

Administrateur-generaal van de OVAM,

H. DE BAETS
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