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Gewestplan Antwerpen. — Voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Antwerpen op
het grondgebied van de gemeenten Antwerpen, Edegem, Kapellen,
Rumst, Schilde, en Zwijndrecht evenals voor het aanvullend
voorschrift artikel 1
Een besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 bepaalt :
Artikel 1. Het hierbijgevoegde ontwerpplan Antwerpen tot gedeeltelijke wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 1979
houdende vaststelling van het gewestplan Antwerpen, van het koninklijk besluit van 5 augustus 1976 houdende vaststelling van het
gewestplan Mechelen en van het koninklijk besluit van 30 september 1977 houdende vaststelling van het gewestplan Turnhout, wordt
voorlopig vastgesteld op het grondgebied van de gemeenten Antwerpen, Edegem, Kapellen, Rumst, Schilde en Zwijndrecht, zoals afgebakend op de kaartbladen 7/2, 7/3, 7/7, 7/8, 15/3, 15/4, 15/7, 16/1 en
23/4, met bijhorende aanvullende stedenbouwkundige voorschriften,
evenals voor het aanvullend voorschrift artikel 1 voor het gehele
gewestplan, zoals vervat in de bijlagen 1 tot en met 10 bij dit besluit.
Art. 2. De kaarten met de bestaande fysische en juridische toestand,
behorende tot de niet-normatieve delen van het voormeld gewestplan,
zijn vervat in de bijlagen 11 tot 19 bij dit besluit.
Art. 3. Het oprichten van een gerechtsgebouw te Antwerpen-Zuid,
de ontsluitingsweg voor de industriezone Baarbeek te ZwijndrechtBurcht en de carpoolparking te Rumst zijn werken van algemeen
belang;
Art. 4. De heer gouverneur van de provincie Antwerpen is belast
met het openbaar onderzoek van het in artikel 1 voorlopig vastgestelde
ontwerpgewestplan.
Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening,
is belast met de uitvoering van dit besluit.

Plan de secteur Anvers. — Fixation provisoire du projet de plan de
modification partielle du plan de secteur d’Anvers sur le territoire
des communes d’Anvers, Edegem, Kapellen,
Rumst, Schilde et
Zwijndrecht ainsi que pour l’article 1er complémentaire
Un arrêté du Gouvernement ﬂamand du 8 juin 1999 ﬁxe :
Article 1er. Le projet de plan d’Anvers annexé de modiﬁcation
partielle de l’arrêté royal du 3 octobre 1979 ﬁxant le plan de secteur
d’Anvers, de l’arrêté royal du 5 août 1976 ﬁxant le plan de secteur de
Malines et de l’arrêté royal du 30 septembre 1977 ﬁxant le plan de
secteur de Turnhout, est provisoirement ﬁxé sur le territoire des
communes d’Anvers, Edegem, Kapellen, Rumst, Schilde et Zwijndrecht, tel que délimité sur les feuilles 7/2, 7/3, 7/7, 7/8, 15/3, 15/4,
15/7, 16/1 et 23/4, avec prescriptions
urbanistiques complémentaires,
ainsi que pour l’article 1er complémentaire, tel que compris aux
annexes 1re à 10 comprise au présent arrêté.

Art. 2. Les cartes indiquant la situation physique et juridique,
appartenant au parties non-normatives du plan de secteur précité, sont
comprises aux annexes 11 à 19 au présent arrèté.
Art. 3. La construction d’un bâtiment de justice à Anvers-sud et la
route de désenclavement de la zone industrielle à Zwijndrecht-Burcht
ainsi que le parking de covoiturage à Rumst sont des travaux d’utilité
pulique.
Art. 4. M. le Gouverneur de la province d’Anvers est chargé de
l’enquête erpublique du projet de plan de secteur provisoirement ﬁxé à
l’article 1 .
Art. 5. Le Ministre ﬂamand ayant l’aménagement du territoire dans
ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
[C − 99/27625]
Aménagement du territoire
COMINES-WARNETON. — Un arrêté ministériel du 19 avril 1999
décide que le site d’activité économique n° SAE/MC93 dit « Entrepôts
Rosemaryn » à Comines-Warneton et comprenant
les parcelles cadastrées
ou
l’ayant été à Comines-Warneton, 1re division, section C,
os
e
n 750 et 756D pie et repris au plan n° SAE/MC93 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
[C − 99/27625]
Ruimtelijke ordening
KOMEN-WAASTEN. — Bij ministerieel besluit van 19 april 1999
wordt bepaald dat de bedrijfsruimte nr. SAE/MC93 « Entrepôts
Rosemaryn » te Komen-Waasten met de percelen thans of voorheen
gekadastreerd te Komen-Waasten : 1e afdeling, sectie C, nr. 750e en
756D pie en opgenomen op het plan nr. SAE/MC93, afgedankt is en
gerenoveerd of gesaneerd moet worden.
Bij hetzelfde besluit wordt bepaald dat de bestemming van deze
ruimte later wordt vastgesteld.

COMINES-WARNETON. — Un arrêté ministériel du 7 juin 1999
décide que le site d’activité économique n° SAE/MC53b dit « Rubanerie » à Comines-Warneton et comprenant
les parcelles cadastrées ou
l’ayant été à Comines-Warneton, 1re division, section C, n° 614c2 et
repris au plan n° SAE/MC93 est désaffecté et doit être rénové ou
assaini.

KOMEN-WAASTEN. — Bij ministerieel besluit van 7 juni 1999 wordt
bepaald dat de bedrijfsruimte nr. SAE/MC53b « Rubanerie » te KomenWaasten met de percelen thans of voorheen gekadastreerd te KomenWaasten: 1e afdeling, sectie C, nr. 614c2 en opgenomen op het plan
nr. SAE/MC93, afgedankt is en gerenoveerd of gesaneerd moet
worden.

Le même arrêté précise que la destination du site sera ﬁxée
postérieurement.

Bij hetzelfde besluit wordt bepaald dat de bestemming van deze
ruimte later wordt vastgesteld.

MOUSCRON. — Un arrêté ministériel du 11 juin 1999 décide que le
site d’activité économique n° SAE/MC73 dit « Textile Motte » à
Mouscron etre comprenant la parcelle cadastrée ou l’ayant été à
Mouscron, 1 division, section B, n° 1054p3 pie et repris au plan
n° SAE/MC73 est désaffecté et doit être rénové ou assaini.

MOESKROEN. — Bij ministerieel besluit van 11 juni 1999 wordt
bepaald dat de bedrijfsruimte nr. SAE/MC73 « Textile Motte » te
Moeskroen met het perceel thans of voorheen gekadastreerd te
Moeskroen : 1e afdeling, sectie B, nr. 1054p3 pie en opgenomen op het
plan nr. SAE/MC73, afgedankt is en gerenoveerd of gesaneerd moet
worden.
Bij hetzelfde besluit wordt bepaald dat de bestemming van deze
ruimte later wordt vastgesteld.

Le même arrêté précise que la destination du site sera ﬁxée
postérieurement.

