
Gelet op het voorstel van de Voorzitter van het Basisoverlegcomité nr. 10 opgericht in het gebied van Sector XVII
- Franse Gemeenschap - om te voorzien in de vervanging van een ambtenaar die het ambt van plaatsvervangend
voorzitter en van werkend lid van bedoeld comité uitoefent,

Besluit :
Artikel 1. In het besluit van de Regering van 2 juli 1998 houdende aanstelling van de plaatsvervangende

voorzitters en van de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid van de basisoverleg-
en tussenoverlegcomités opgericht in het gebied van Sector XVII bij besluit van de Regering van 12 februari 1998 tot
oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot
aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités, worden de vermeldingen in
bijlage II - Basisoverlegcomité voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap - onder het opschrift « Basisoverleg-
comité nr. 10 (Algemene Directie Cultuur - buitendiensten, met uitzondering van het Koninklijk Museum van
Mariemont) », vervangen door de vermeldingen opgenomen in bijlage I van dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt inwerking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Brussel, 24 februari 2000.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap :
De Minister van Ambtenarenzaken,

Y. YLIEFF

Bijlage I

Plaatsvervangend voorzitter De heer Stouffs, adjunct-directeur-generaal
Werkende leden De heer Stouffs, adjunct-directeur-generaal

De heer Nossent, adjunct-directeur-generaal

Plaatsvervangende leden De heer Luckx, bestuurschef
De heer Pirlet, bestuurschef

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 februari 2000tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 houdende aanstelling van deplaatsvervangende voorzitters en van de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheidvan de basisoverleg- en tussenoverlegcomités opgericht in het gebied van Sector XVII bij besluit van de Regering van12 februari 1998 - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangendevoorzitters van deze comités.
Brussel, 24 februari 2000.

De Minister van Ambtenarenzaken,
Y. YLIEFF

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

VERTALING
MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

[C − 2000/27116]
Ruimtelijke ordening

KOMEN-WAASTEN. — Bij ministerieel besluit van 17 februari 2000,
dat op dezelfde datum in werking treedt, wordt bepaald dat de
bedrijfsruimte nr. SAE/MC52 ″La Brasserie″ te Komen-Waasten met de
percelen thans of voorheen kadastraal bekend te Komen-Waasten,
5e afdeling, sectie C, nr. 392e en opgenomen op het plan nr. SAE/MC52,
afgedankt is en gerenoveerd moet worden.

EDINGEN. — Bij ministerieel besluit van 28 januari 2000 wordt hetnieuw huishoudelijk reglement van de gemeentelijke adviescommissievoor ruimtelijke ordening van Edingen, goedgekeurd, zoals aangeno-men op 14 oktober 1999 bij de beraadslaging van de gemeenteraad vanEdingen, overeenkomstig artikel 7 van het Waalse Wetboek vanRuimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.
Het reglement ligt ter inzage bij de ″Division de l’Aménagement duterritoire et de l’urbanisme″, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambesen bij het gemeentebestuur van Edingen.

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
[C − 2000/27116]

Aménagement du territoire
COMINES-WARNETON. — Un arrêté ministériel du 17 février 2000,

qui entre en vigueur le 17 février 2000, décide que le site d’activité
économique n° SAE/MC 52 dit « La Brasserie » à Comines-Warneton et
comprenant les parcelles cadastrées, ou l’ayant été à Comines-
Warneton, 5ème division, section C, n° 392e et repris au plan
n° SAE/MC 52 est désaffecté et doit être rénové.

ENGHIEN. — Un arrêté ministériel du 28 janvier 2000 approuve lenouveau règlement d’ordre intérieur de la Commission consultativecommunale d’Aménagement du Territoire d’Enghien, tel qu’il a étéadopté par la délibération du 14 octobre 1999 du conseil communald’Enghien, conformément à l’article 7 du Code wallon de l’Aménage-ment du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.
Le règlement peut être consulté auprès de la Division de l’Aména-gement du Territoire et de l’Urbanisme, rue des Brigades d’Irlande 1,5100 Jambes, et auprès de l’administration communale d’Enghien.
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