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MONITEUR BELGE — 02.03.1999 — BELGISCH STAATSBLAD
4° als ambtenaar van niveau 1 behorend tot de Inspectie voor preventieve geneeskunde van het Ministerie van de
Franse Gemeenschap :
Dr. R. Moriaux.
5° als lid-arbeidsgeneesheer voorgedragen door de Franstalige organisaties van de arbeidsgeneesheren :
Dr. Ch. Thielemans, plaatsvervanger Dr. Ph. Farr.
Dr. E. Schleich, plaatsvervanger Dr. F. Laigle.
Dr. J.-P. Delavignette, plaatsvervanger Dr. M.-F. Doyen.
6° als ambtenaar behorend tot de Algemene Directie Economie en Tewerkstelling van het Ministerie van het Waalse
Gewest :
Dr. R. Guinée.
7° als lid gekozen omwille van zijn bijzondere bekwaamheid op het vlak van de beroepsziekten :
Dr. J.-M. Caroyer, ambtenaar bij het Fonds voor de Beroepsziekten.

Art. 2. Wordt aangesteld als secretaris van bovenvermelde Commissie :
de heer A. Novalet.
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1998.
De Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheid de Gezondheidspromotie behoort, is belast met de uitvoering van
dit besluit.
Brussel, 18 december 1998.
Voor de Regering van de Franse Gemeenschap :
De Minister-Voorzitster, belast met het onderwijs, de audiovisuele sector,
de hulpverlening aan de jeugd, het kinderwelzijn en de gezondheidspromotie,
Mevr. L. ONKELINX

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
Aménagement du territoire

[C − 99/27120]

MOUSCRON. — Un arrêté ministériel du 18 décembre 1998 décide
que le site d’activité économique n° SAE/MC75 dit « Brasserie
Moderne », à Mouscron (Dottignies), et comprenant la parcelle
cadastrée ou l’ayant été à Mouscron (Dottignies), 7e division, section R,
n° 1117h, et repris au plan n° SAE/MC75, est désaffecté et doit être
rénové ou assaini.
Le même arrêté précise que la destination du site sera ﬁxée
postérieurement.

VERTALING
MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

Ruimtelijke ordening

[C − 99/27120]

MOESKROEN. — Bij ministerieel besluit van 18 december 1998
wordt bepaald dat de bedrijfsruimte nr. SAE/MC75 « Brasserie
Moderne », te Moeskroen (Dottenijs), met het perceel thans of voorheen
gekadastreerd te Moeskroen (Dottenijs) : 7de afdeling, sectie R,
nr. 1117h, en opgenomen op het plan nr. SAE/MC75, afgedankt is en
gerenoveerd of gesaneerd moet worden.
Bij hetzelfde besluit wordt bepaald dat de bestemming van deze
ruimte later wordt vastgesteld.

*

MINISTERE WALLON DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
Routes de la Région wallonne

[C − 99/27119]

Un arrêté ministériel du 1er février 1999 incorpore dans la voirie communale de Braine-le-Comte les biens ﬁgurant
au plan K3 98 E 107, situés sur le territoire de la commune de Ronquières, à savoir : les trottoirs, les revêtements, les
joints, les garde-corps, les appuis et le tablier portant en béton armé.

