
SINT-LIEVENS-HOUTEM. — Het besluit van 8 juli 2014 van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en
Cultuur houdende machtiging van het ruilverkavelingscomité Sint-Lievens-Houtem tot verwerving en hoogdringende
onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen gelegen te Sint-Lievens-Houtem bestemd voor de
uitvoering van de ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem, bepaalt:

Artikel. 1. Met het oog op de uitvoering van de ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem, meer bepaald de ontsluiting
van de landbouwpercelen en de ontwikkeling van een netwerk van recreatieve paden, wordt het ruilverkavelingsco-
mité Sint-Lievens-Houtem gemachtigd om over te gaan tot de onmiddellijke verwerving, bij wijze van onteigening, van
de volle eigendom van de volgende onroerende goederen:

1o deel van perceel, gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Lievens-Houtem, 3e afdeling, sectie A,
nummer 160B3, met een te onteigenen oppervlakte van 1a en 97ca;

2o delen van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Lievens-Houtem, 1e afdeling, sectie A,
nummers 192V en 193H, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 2a en 50ca;

3o delen van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Lievens-Houtem, 1e afdeling, sectie B,
nummers 84M en 142A, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 1a en 50ca;

4o deel van perceel, gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Lievens-Houtem, 4e afdeling, sectie B,
nummer 273P, met een te onteigenen oppervlakte van 63ca.

De te onteigenen onroerende goederen, vermeld in het eerste lid, met een algemeen totaal te onteigenen
oppervlakte van 6a en 60ca, zijn in kleur aangeduid op de onteigeningsplannen, gevoegd als bijlage 1 tot en met 4 bij
dit besluit, en zijn opgenomen in de onteigeningstabel, gevoegd als bijlage 5 bij dit besluit.

Art. 2. De verwervingen, vermeld in artikel 1, worden tot nut van het algemeen verklaard.

Art. 3. Het algemeen nut houdt in dat de onroerende goederen, vermeld in artikel 1, onmiddellijk in het 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 bodemattesten werden aangevraagd bij de OVAM.

Art. 5. De plannen liggen ter inzage tijdens de kantooruren bij het secretariaat van het ruilverkavelingscomité
Sint-Lievens-Houtem, namelijk de Vlaamse Landmaatschappij, Regio West, Vestiging Gent, Ganzendries 149 in
9000 Gent, gedurende 30 werkdagen vanaf de bekendmaking van het inzagerecht en het machtigingsbesluit in het
Belgisch Staatsblad.

Art. 6. Dit besluit kan worden aangevochten voor de Raad van State binnen een termijn van 60 dagen vanaf de
betekening, bekendmaking of kennisneming ervan alsook voor de Vrederechter op het ogenblik dat de gerechtelijke
fase wordt ingezet. Voor de Raad van State dient het ondertekend verzoekschrift aangetekend verstuurd te worden
samen met drie door de ondertekenaar gewaarmerkte afschriften en bovendien zoveel afschriften als er andere bij de
zaak betrokken partijen zijn. Bevat het verzoekschrift tot nietigverklaring tevens een vordering tot schorsing van de
tenuitvoerlegging van de bestreden akte, dan worden bij het verzoekschrift tot nietigverklaring, negen door de
ondertekenaar voor eensluidend verklaarde afschriften gevoegd (Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot
regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State o.m. art. 85).

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2014/27215]

27 MAI 2014. — Arrêté ministériel fixant le périmètre du territoire de la commune de Stoumont et complétant, en
application de l’article 417 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et
de l’Energie, la liste des territoires communaux et parties de territoires communaux dans le périmètre desquels
s’applique le règlement général sur les bâtisses en site rural

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité,

Vu le code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie, notamment les
articles 76 et 77 ainsi que les articles 417 à 430 relatifs au règlement général sur les bâtisses en site rural;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les ministres
et réglant la signature des actes du Gouvernement modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 novembre 2013;

Vu l’avis émis par le collège communal de Stoumont en date du 23 décembre 2013;

Considérant qu’il y a lieu d’ajouter aux périmètres d’application déjà arrêtés pour l’application du règlement
général sur les bâtisses en site rural, ceux des villages d’Andrimont, Beauloup, Bierleux, Borgoumont, Chauveheid,
Cheneux, Chession, Chevron, Chevrouheid, Exbomont, Froidville, Habiémont, Heilrimont, La Venne, Les Forges,
Lorcé, Meuville, Monceau, Moustier, Neucy, Oufny, Rahier, Roannay, Roanne, Ruy et Xhierfomont (commune de
Stoumont) afin d’en sauvegarder le patrimoine bâti et de le valoriser en veillant à une intégration harmonieuse des
nouvelles constructions ainsi que des transformations apportées aux bâtiments existants dans leur environnement en
référence à la typologie de l’architecture locale,

Arrête :

Article 1er. Les règles urbanistiques générales et les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de
l’Ardenne, visées aux articles 419 et 426 du Code, sont applicables pour la commune de Stoumont au territoire des
villages d’Andrimont, Beauloup, Bierleux, Borgoumont, Chauveheid, Cheneux, Chession, Chevron, Chevrouheid,
Exbomont, Froidville, Habiémont, Heilrimont, La Venne, Les Forges, Lorcé, Meuville, Monceau, Moustier, Neucy,
Oufny, Rahier, Roannay, Roanne, Ruy et Xhierfomont, délimités par les cartes jointes au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 27 mai 2014.

Ph. HENRY
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