
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[C − 2019/40150]

7 JANUARI 2019. — Vervanging van een effectief en plaatsvervangend lid in de Mobiliteitsraad Vlaanderen

Bij besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
van 7 januari 2019 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Op voorstel van VVM De Lijn wordt volgend effectief lid vervangen:

- Mevrouw Greet Aelter door de heer Bert Van Hemelen

Art. 2. Op voorstel van VVM De Lijn wordt volgend plaatsvervangend lid vervangen:

- De heer Marc Nuytemans door mevrouw Tine Wynands

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van ondertekening.

*

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[C − 2019/30131]

23 JANUARI 2019. — De Vlaamse Waterweg nv. — Besluit van de Raad van Bestuur houdende de wijziging van het
Besluit van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv houdende de vaststelling van scheepvaartgel-
den voor de bediening van kunstwerken op zon- en feestdagen waarop wordt geschut voor de pleziervaart

De Raad van Bestuur,

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde
agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht;

Gelet op het decreet van 23 december 2016 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van
Waterwegen en Zeekanaal NV van publiek recht en nv De Scheepvaart van publiek recht;

Gelet op het koninklijk Besluit van 15 oktober 1935 houdende het algemeen reglement der scheepvaartwegen van
het Koninkrijk, artikel 11.3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 tot bekrachtiging van het tariefreglement voor
het kanaal Brussel-Schelde;

Gelet op het Besluit van de Raad van Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV van 12 december 2012 houdende
de vaststelling van scheepvaartgelden voor de bediening van kunstwerken op zondag waarop wordt geschut voor de
pleziervaart, laatst gewijzigd op 14 februari 2018;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 2, § 2, van het besluit van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv van
12 december 2012 houdende de vaststelling van scheepvaartgelden voor de bediening van kunstwerken op zondag
waarop wordt geschut voor de pleziervaart wordt het jaartal “2018” vervangen door het jaartal “2019”.

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

Hasselt, 23 januari 2019.

ir. C. Danckaerts, F. Brepoels,
gedelegeerd bestuurder voorzitter van de Raad van Bestuur

*

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[C − 2019/30130]

23 JANUARI 2019. — De Vlaamse Waterweg nv. — Besluit van de Raad van Bestuur houdende de wijziging van het
Besluit van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv houdende de vaststelling van scheepvaartgel-
den voor de zondagsbediening

De Raad van Bestuur,

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde
agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht;

Gelet op het decreet van 23 december 2016 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van
Waterwegen en Zeekanaal NV van publiek recht en nv De Scheepvaart van publiek recht;
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Gelet op het koninklijk Besluit van 15 oktober 1935 houdende het algemeen reglement der scheepvaartwegen van
het Koninkrijk, artikel 11.3;

Gelet op het Besluit van de Raad van Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV van 12 december 2012 houdende
de vaststelling van scheepvaartgelden voor de bediening van kunstwerken op zondag waarop wordt geschut voor de
pleziervaart, laatst gewijzigd op 14 februari 2018;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 2, § 2, van het besluit van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv van
12 december 2012 wordt het jaartal “2018” vervangen door het jaartal “2019”.

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

Hasselt, 23 januari 2019.

ir. C. Danckaerts, F. Brepoels,
gedelegeerd bestuurder voorzitter van de Raad van Bestuur

*

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving
[C − 2019/40125]

5 JULI 2018. — Gemeente Beernem. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Lammekensdreef’

Bij besluit van 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad van Beernem het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
‘Lammekensdreef’, bestaande uit 4 planbladen (feitelijke toestand, juridische toestand, grafisch plan en planbaten),
toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften, definitief vastgesteld.

*

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2019/40147]

Onroerend erfgoed

DEFINITIEVE BESCHERMING ALS VAREND ERFGOED: Bij ministerieel besluit van 20 december 2018 wordt de
stadssleepboot T70 definitief beschermd als varend erfgoed overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van het decreet
tot bescherming van varend erfgoed van 29 maart 2002, gewijzigd bij de decreten van 10 maart 2006 en van 9 mei 2014

Op de definitieve beschermingen is artikel 8 van het decreet tot bescherming van varend erfgoed in het bijzonder
van toepassing.

VOORLOPIGE BESCHERMING ALS MONUMENT: Bij ministerieel besluit van 20 december 2018 werden de
volgende onroerende goederen, overeenkomstig de bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en
het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 voorlopig beschermd:

Wegens de historische en architecturale waarde als monument:

het graf van de beeldhouwer Oscar De Clerck, graf met grafteken, Sint-Stefaansstraat 73A in Zaventem
(Sint-Stevens-Woluwe), bekend ten kadaster: Zaventem, 5de afdeling, sectie A, perceelnummer 127M (deel), zoals
afgebakend op plan.

Met het oog op de definitieve bescherming is de procedure vermeld in artikel 6.1.1 tot en met 6.1.18 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 van toepassing.
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