
Een ministerieel besluit van 9 oktober 2003 verleent aan het privaat natuurreservaat « Schupleer », met eenoppervlakte van 10 ha 7 a 76 ca gelegen te Vorselaar en Grobbendonk (Antwerpen), het statuut van erkendnatuurreservaat overeenkomstig artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende devaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingenen houdende toekenning van subsidies. De erkenning geldt voor een periode van zevenentwintig jaar vanaf de datumvan het besluit.
Bij het erkend natuurreservaat nr. E-295 « Schupleer » wordt in de gemeente Grobbendonk, kadastrale afdeling 1,sectie A, 2e blad, sectie B, 2e blad en sectie D, 1e en 2e blad, in de stad Herentals, kadastrale afdeling 1, sectie A, 1steblad en sectie E, 1e blad en in de gemeente Vorselaar, kadastrale afdeling 1, sectie G, 3e en 4e blad een uitbreidingszonevastgesteld waarbinnen het recht van voorkoop, conform artikel 33, derde lid van het decreet betreffende hetnatuurbehoud en het natuurlijk milieu, van toepassing is.
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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Departement Leefmilieu en Infrastructuur

[2003/201547]
Wegen. — Onteigeningen. — Spoedprocedure

ROOSDAAL. — Krachtens het besluit van 8 oktober 2003 van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare
Werken en Energie, zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij
dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Roosdaal.

Het plan KN 12.516/2 ligt ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer
Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 8 oktober 2003 kan bij de Raad van State beroep worden aangetekend.
Een verzoekschrift, voorzien van voldoende fiscale zegels, moet binnen 60 dagen via een aangetekende brief aan de
Raad van State worden toegestuurd.
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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Departement Leefmilieu en Infrastructuur

[2003/201545]
Wegen. — Onteigeningen. — Spoedprocedure

EVERGEM. — Krachtens het besluit van 6 oktober 2003 van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken
en Energie, zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende
omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigening door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Evergem.

Het plan 16DD G 009899 01, ligt ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer
Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 6 oktober 2003 kan bij de Raad van State beroep worden aangetekend.
Een verzoekschrift, voorzien van voldoende fiscale zegels, moet binnen 60 dagen via een aangetekende brief aan de
Raad van State worden toegestuurd.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2003/201565]
Aménagement du territoire

Par arrêté ministériel du 30 septembre 2003, M. Marc Tournay, premier attaché à la Direction générale de
l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Direction de Namur, est remplacé en qualité de
fonctionnaire délégué, par Mme Françoise Laloux, première attachée, les 29 et 30 septembre 2003.

ANS. — Un arrêté ministériel du 26 septembre 2003 décide qu’il y a lieu de réaliser l’opération de rénovationurbaine du quartier d’Alleur à Ans.

FONTAINE-L’EVEQUE. — Un arrêté ministériel du 18 septembre 2003 décide qu’il y a lieu d’abroger le plancommunal d’aménagement no VII A de la ville de Fontaine-l’Evêque (section de Forchies-la-Marche) approuvé par leRoi le 9 mars 1956.

FRASNES-LEZ-ANVAING. — Un arrêté ministériel du 1er septembre 2003 décide que le site d’activité économiqueno SAE/TLP197 dit ″Cinéma et salle des fêtes Le Palace″ à Frasnes-lez-Anvaing (Frasnes-lez-Buissenal), 1re division,section C, nos 685e, 710b et 711b est désaffecté et doit être rénové ou assaini.
Le plan annexé à l’arrêté peut être consulté à la Direction de l’Aménagement opérationnel de la Direction généralede l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine.
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