29780

BELGISCH STAATSBLAD — 02.05.2016 — MONITEUR BELGE
VLAAMSE OVERHEID
Leefmilieu, Natuur en Energie
[2016/202252]
25 MAART 2016. — Landinrichting
Het besluit van 25 maart 2016 van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw houdende
machtiging van de Vlaamse Landmaatschappij tot verwerving en hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van
onroerende goederen in Evergem en Gent die bestemd zijn voor de uitvoering van het inrichtingsplan ″Rieme-Zuid en
Doornzele-Noord″ dat past in het inrichtingsproject landinrichting ″Gentse Kanaalzone - koppelingsgebieden, fase 1,
bepaalt:
Artikel 1. Met het oog op de uitvoering van het inrichtingsplan ″Rieme-Zuid en Doornzele-Noord″, dat past in
het inrichtingsproject landinrichting ″Gentse Kanaalzone - koppelingsgebieden, fase 1″, meer bepaald voor de
inrichting van een strook ecologische infrastructuur op de zuidelijke oever van het Molenvaardeken en de inrichting
van een strook ecologische infrastructuur met wandelpad op de noordelijke oever van het Molenvaardeken ter hoogte
van het Zoopark, wordt de Vlaamse Landmaatschappij ertoe gemachtigd om over te gaan tot de onmiddellijke
verwerving, bij wijze van onteigening, van de volle eigendom van de onroerende goederen, op het grondgebied van
de gemeente Evergem, 1e afdeling sectie A en B en de stad Gent, 14e afdeling, sectie G, met een totaal te onteigenen
oppervlakte van 2 ha 47 a 25 ca, die in kleur zijn aangeduid op het onteigeningsplan, gevoegd als bijlage 1, 2 en 3 bij
dit besluit, en die zijn opgenomen in de onteigeningstabel, gevoegd als bijlage 4 bij dit besluit.
Art. 2. De verwervingen, vermeld in artikel 1, worden tot algemeen nut verklaard.
Art. 3. Het algemeen nut houdt in dat de percelen, vermeld in artikel 1, onmiddellijk in bezit worden genomen.
Daarom zal de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, vermeld in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962
betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, op die
verwerving worden toegepast.
Art. 4. De plannen liggen tijdens de kantooruren ter inzage bij de Vlaamse Landmaatschappij, Regio West,
vestiging Gent, Vlaams Administratief Centrum (VAC), Virginie-Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70,
postbus 75, 9000 Gent, gedurende dertig werkdagen vanaf de bekendmaking van het inzagerecht en het
machtigingsbesluit in het Belgisch Staatsblad.
Art. 5. Dit besluit kan worden aangevochten voor de Raad van State binnen een termijn van zestig dagen vanaf
de betekening of kennisgeving ervan alsook voor de vrederechter op het ogenblik dat de gerechtelijke fase wordt
ingezet.
De schriftelijke procesvoering voor de Raad van State verloopt conform onder meer artikel 85 van het besluit van
de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State waarbij het ondertekende verzoekschrift aangetekend verstuurd moet worden samen met drie door de
ondertekenaar gewaarmerkte afschriften en bovendien zoveel afschriften als er andere partijen bij de zaak betrokken
zijn. Als het verzoekschrift tot nietigverklaring ook een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de
bestreden akte bevat, dan worden bij het verzoekschrift tot nietigverklaring, negen door de ondertekenaar voor
eensluidend verklaarde afschriften gevoegd. De elektronische procesvoering voor de Raad van State verloopt conform
artikel 85bis van het voormelde besluit van de Regent van 23 augustus 1948.

*
VLAAMSE OVERHEID
Leefmilieu, Natuur en Energie
[2016/202238]
4 APRIL 2016. — Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Erkenning als tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem
Bij besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 4 april 2016 wordt Bioterra nv voor
de exploitatiezetel gelegen aan de Nijverheidsweg 11 in 2450 Meerhout erkend als tussentijdse opslagplaats voor
uitgegraven bodem, in het kader van de regeling voor het gebruik van uitgegraven bodem.
De erkenning als tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem van TOP Meerhout nv voor de exploitatiezetel
gelegen aan de Nijverheidsweg 11 in 2450 Meerhout wordt opgeheven.
Dit besluit treedt in werking op 5 april 2016.

*
VLAAMSE OVERHEID
Mobiliteit en Openbare Werken
[2016/202239]
14 APRIL 2016. — Benoeming van de voorzitter en leden van de Centrale Examencommissie die belast is met
de organisatie van de examens met het oog op het behalen van de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en
binnenvaart
Bij besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
van 14 april 2016 wordt bepaald:
Artikel 1. De volgende personen worden benoemd bij de Centrale Examencommissie die belast is met de
organisatie van de examens met het oog op het behalen van bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart, vermeld
in het koninklijk besluit van 27 maart 2007 houdende de organisatie van de examens en de vaststelling van de
retributies voor de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart:
1o - als voorzitter:
Marleen Coenen, wonende te De Merodelei 37, bus 1, 2600 Antwerpen, geboren op 28 september 1957 te
Antwerpen; Departement Mobiliteit en Openbare Werken;
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2o - als plaatsvervangende voorzitters:
a) Edwin Verberght, wonende te Pater De Dekenstraat 62, 2610 Wilrijk; geboren op 20 september 1981 te Wilrijk;
Departement Mobiliteit en Openbare Werken;
b) Katrien Van Meerbeeck, wonende te Loppemsestraat 60, 8210 Loppem, geboren op 9 mei 1982 te Oostende;
Departement Mobiliteit en Openbare Werken;
3o - als leden:
a) Didier Delaere, wonende te Makeveldstraat 39, 8820 Torhout, geboren op 2 april 1971 te Brugge; Waterwegen en
Zeekanaal NV;
b) Raf Daniëls, wonende te Kultstraat 14, 2480 Dessel, geboren op 8 oktober 1981 te Turnhout; nv De Scheepvaart;
c) Patrick Hermans, wonende te De Dammenlaan 185/54, 9200 Dendermonde, geboren op 28 oktober 1956 te
Dendermonde; houder van het Rijnpatent en het radarpatent;
d) Willy Huysmans, wonende te Esmoreitlaan 43b32, 2050 Antwerpen, geboren op 26 november 1945 te
Antwerpen; houder van het Rijnpatent en het radarpatent;
e) Jean Asnot, wonende te Fazantenlaan 21, 9180 Moerbeke Waas, geboren te 16 november 1949 te Douai, Frankrijk;
houder van het Rijnpatent en het radarpatent;
f) François Hofmann, wonende te Ventstraat 161 b 1, 2900 Schoten, geboren op 5 september 1953 Merksem; houder
van het Rijnpatent en het radarpatent;
4o - als plaatsvervangers voor het lid, vermeld in punt 3o, a):
a) Kristof Roggeman, wonende te Hijftestraat 13, 9080 Lochristi, geboren op 30 juni 1976 te Gent; Waterwegen en
Zeekanaal NV;
b) Peter Scheirlinck, wonende te Baasrodestraat 102A, 9280 Lebbeke, geboren op 9 februari 1968 te Aalst;
Waterwegen en Zeekanaal NV;
c) Walter Van Eetvelt, wonende te Kloosterstraat 28, bus 1, 2070 Burcht, geboren op 13 oktober 1959 te Kruibeke;
Waterwegen en Zeekanaal NV, houder van vaarbewijs A, Rijnpatent en Radarpatent;
d) Herlinde Liégeois, wonende te Brusselsesteenweg 66, 1785 Merchtem, geboren op 30 juni 1982 te Gent;
Waterwegen en Zeekanaal NV;
5o - als plaatsvervangers voor het lid, vermeld in punt 3o, b):
a) Luc Verhoyen, wonende te Het Sas 22, 2110 Wijnegem, geboren op 10 november 1963 te Mol; nv De Scheepvaart;
b) Etienne Albrecht, wonende te Lange Kruisweg 17, 2110 Wijnegem, geboren op 20 december 1958 te Gent; houder
van vaarbewijs A;
6o - als plaatsvervangers voor het lid, vermeld in punt 3o, c):
a) Patrick Steenacker, wonende te Raeventuyn 20, 2960 Sint-Lenaerts, geboren op 22 juni 1961 te Merksem; houder
van het Rijnpatent en het radarpatent;
b) Patrick Lahaye, wonende te Deprolisstraat 58, 2930 Brasschaat, geboren op 1 december 1964 te Brasschaat;
houder van het Rijnpatent en het radarpatent;
c) Jean Van der Linden, wonende te Krommestraat 105, 2830 Willebroek, geboren op 2 februari 1959 te Willebroek;
houder van het Rijnpatent en het radarpatent;
7o - als plaatsvervangers voor het lid, vermeld in punt 3o, d):
a) Arthur Poppe, wonende te Jos De Swertstraat 54, 2170 Merksem, geboren op 17 maart 1956 te Merksem; houder
van het Rijnpatent en het radarpatent;
b) Patrick Verheyen, wonende te Gagelveldenstraat 21, 2170 Merksem, geboren op 18 juni 1966 te Antwerpen;
houder van het Rijnpatent en het radarpatent en;
c) Carlos Steppe, wonende te Liersesteenweg 142 b 2, 2640 Mortsel, geboren op 13 mei 1959 te Gent; houder van
het Rijnpatent en het radarpatent;
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8o - als plaatsvervangers voor het lid, vermeld in punt 3o, e):
a) Pascal Roland, wonende te Rue Bodegnée village 14, 4537 Bodegnée-Verlaine, geboren op 17 maart 1970 te
Namen; houder van het Rijnpatent en het radarpatent, houder van het vaarbewijs;
b) Charlot Poppe, wonende te De Swertsstraat 54, 2170 Merksem, geboren op 16 maart 1958 te Lobbes; houder van
het Rijnpatent en het radarpatent;
9o - als plaatsvervangers voor het lid, vermeld in punt 3o, f):
a) Rudy Vanhaecke, wonende te Onderwijsstraat 14, 8301 Knokke-Heist, geboren op 28 maart 1957 te Antwerpen;
houder van het Donaupatent en het radarpatent;
b) Manuel Lechantre, wonende te Cornelius Broeckxstraat 29, 2030 Antwerpen, geboren op 15 december 1978 te
Gent; houder van het Rijnpatent en het radarpatent.
Art. 2. De bij dit besluit verleende mandaten worden toegekend voor een periode van drie jaar.
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 april 2016.

*
VLAAMSE OVERHEID
Mobiliteit en Openbare Werken

[2016/202234]
Erkenning van opleidingscentra
Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de
nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1,
D1+E; heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn volgend
opleidingscentrum dat de nascholing organiseert gewijzigd:
Erkenningsnummer
van het opleidingscentrum
OC-081

Datum
hernieuwing erkenning
04 juli 2016

Einddatum
van de erkenning
03 juli 2021

Naam en adres
van het opleidingscentrum
VSB Training
I.Z. Schurhovenveld 3832
3800 Sint-Truiden

De erkenning wordt verleend voor: Goederenvervoer.

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de
nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1,
D1+E; heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn volgend
opleidingscentrum dat de nascholing organiseert gewijzigd:
Erkenningsnummer
van het opleidingscentrum
OC-063

Datum
hernieuwing erkenning
25 februari 2016

Einddatum
van de erkenning
24 februari 2021

Naam en adres
van het opleidingscentrum
Atrium BVBA
Truibroek 51
3945 Ham

De erkenning wordt verleend voor: Goederen- en Personenvervoer.

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de
nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1,
D1+E; heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn volgend
opleidingscentrum dat de nascholing organiseert erkend:
Erkenningsnummer
van het opleidingscentrum
OC-082

Datum
erkenning
01 april 2016

De erkenning wordt verleend voor: Goederenvervoer.

Einddatum
van de erkenning
31 maart 2021

Naam en adres
van het opleidingscentrum
Job & Coach
Battelsesteenweg 2
2800 Mechelen

