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— Bij besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
van 31 augustus 2016 wordt de nv Aquafin, Dijkstraat 8, te 2630 Aartselaar ertoe gemachtigd om voor het Vlaamse
Gewest over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de gronden gelegen op het grondgebied van de gemeente
Roosdaal en in gele kleur aangeduid op het aangehechte onteigeningsplan 22.277A/1/16-3-8 met revisie 7 van
1 maart 2016, zijnde afdeling 2, sectie A, nummer 346C.
Voor de gerechtelijke onteigening wordt toepassing gemaakt van de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, tot instelling van een rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden
inzake onteigeningen ten algemenen nutte.
De gronden worden verworven om de werkzaamheden 22277A “Roosdaal: Aansluiting Derrevoortstraat“ uit te
voeren op het grondgebied van de gemeente Roosdaal met het oog op de bouw van een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
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.

*
VLAAMSE OVERHEID
Mobiliteit en Openbare Werken
[2016/205000]
Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen
Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van
scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse
Rand, Toerisme en Dierenwelzijn de volgende erkenning van een nieuwe rijschool en exploitatievergunning afgeleverd:
Erkenning van de rijschool
Erkenningsnummer rijschool: 2812
Erkenningsdatum rijschool: 22/09/2016
Maatschappelijke zetel rijschool: Abdijstraat 245, 2020 Antwerpen
Commerciële naam rijschool: rijschool RIJLESS.BE
Exploitatievergunningen van vestigingseenheden voor de rijschool
Stamnummer van de vestigingseenheid: 2812/01
Datum exploitatievergunning van de vestigingseenheid: 22/09/2016
Adres administratief lokaal: Abdijstraat 245, 2020 Antwerpen
Adres leslokaal: L 0661 Abdijstraat 245, 2020 Antwerpen
Datum goedkeuring: 22/09/2016
Toegestane onderrichtscategorieën per vestigingseenheid voor de rijschool
Stamnummer vestigingseenheid: 2812/01
Stamnummer oefenterrein: nvt
Toegestane onderrichtscategorieën: B
Datum goedkeuring: 22/09/2016
Opmerking: geen

*
VLAAMSE OVERHEID
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2016/205001]
Ruimte Vlaanderen. — Provincie Vlaams-Brabant : PRUP Specifiek economisch knooppunt Ternat
Bij besluit van 26 september 2016 van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw is goedgekeurd
het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ″Specifiek economisch knooppunt Ternat″ van de provincie Vlaams-Brabant

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2016/205018]
Protection du patrimoine
LIEGE. — Par arrêté ministériel du 4 mai 2016, le pont Mativa qui relie le parc de la Boverie et le quai Mativa à
Liège, au-dessus du canal de la Dérivation, est classé comme monument, à l’exception de son revêtement,
conformément aux dispositions des articles 196 à 204 et 206 à 207 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire,
de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie.

