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8) Verjaring :
Iedere belanghebbende kan door middel van een ondertekend verzoekschrift tegen dit besluit bij de Raad van State
een beroep tot nietigverklaring indienen binnen een termijn van 60 dagen na kennisneming.
Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen met drie gewaarmerkte
afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen zijn (artikel 85 van het procedurereglement van de Raad
van State).

KOKSIJDE. — Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 10 november 1998 wordt
de oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur van openbaar nut verklaard.
Nr. 97543
1) Geograﬁsche omschrijving :
Koksijde : collector Mariapark.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente Koksijde :
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 5; Sectie : B;
Percelen : nrs. 257 a, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 309 a, 307, 329, 327, 328, 326, 389, 390 en 407.
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private onbebouwde
gronden, die niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
Na deze verklaring van openbaar nut zal de N.V. Aquaﬁn de terreinen kunnen bezwaren met een erfdienstbaarheid of in naam van het Vlaamse Gewest verwerven.
5) Plannen ter inzage bij :
- ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Leefmilieu en Infrastructuur
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer
Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid
Cel Milieu-investeringen
Graaf de Ferraris-gebouw
Emile Jacqmainlaan 156, bus 8
1000 Brussel
- N.V. Aquaﬁn
Dijkstraat, 8
2630 Aartselaar
- College van Burgemeester en Schepenen
van en te
8670 Koksijde
6) Wettelijke basis :
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de
uitvoering van werken door de N.V. Aquaﬁn in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
7) Datum + bevoegde minister :
10 november 1998
De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Theo Kelchtermans.
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een beroep tot nietigverklaring indienen binnen een termijn van 60 dagen na kennisneming.
Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen met drie gewaarmerkte
afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen zijn (artikel 85 van het procedurereglement van de Raad
van State).

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

[C − 99/27073]

Aménagement du territoire
MOUSCRON. — Un arrêté ministériel du 18 décembre 1998 décide
que le site d’activité économique n° SAE/MC94 dit « Cofabeba », à
Mouscron, et comprenant la parcelle cadastrée ou l’ayant été à
Mouscron, 5e division, section D, n° 432w2, et repris au plan
n° SAE/MC94, est désaffecté et doit être rénové ou assaini.

VERTALING
MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

[C − 99/27073]

Ruimtelijke ordening
MOESKROEN. — Bij ministerieel besluit van 18 december 1998
wordt bepaald dat de bedrijfsruimte nr. SAE/MC94 « Cofabeba », te
Moeskroen, met het perceel thans of voorheen gekadastreerd te
Moeskroen, 5e afdeling, sectie D, nr. 432w2, en opgenomen op het plan
nr. SAE/MC94, afgedankt is en gerenoveerd of gesaneerd moet
worden.

