






























































































VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2010/202008]

Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de
natuurlijke en de agrarische structuur, regio Schelde-Dender : gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan
″Cluster Kalkense Meersen″
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2010 wordt bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden
van de natuurlijke en de agrarische structuur, regio Kust-Polders-Westhoek : gebieden van het Geactualiseerd
Sigmaplan ″Cluster Kalkense Meersen″ wordt definitief vastgesteld.

De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlagen I en II :

1o bijlage I bevat het grafisch plan;

2o bijlage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan.

De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als onderdeel
van bijlage III, de toelichtingsnota die bevat :

1o een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de tekstuele toelichting en de kaarten;

2o de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;

3o een lijst van de voorschriften die strijdig zijn met het voormelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en die
worden opgeheven.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

*

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2010/202011]

Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de
natuurlijke en de agrarische structuur, regio Schelde-Dender : gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan
″Polder van Vlassenbroek, Grote en Kleine Wal, Zwijn en Groot Schoor″
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2010 wordt bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden
van de natuurlijke en de agrarische structuur, regio Schelde-Dender : gebieden van het Geactualiseerd Sigmaplan
″Polder van Vlassenbroek, Grote en Kleine Wal, Zwijn en Groot Schoor″ wordt definitief vastgesteld.

De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlagen I en II :

1o bijlage I bevat het grafisch plan;

2o bijlage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan.

De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als onderdeel
van bijlage III, de toelichtingsnota die bevat :

1o een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de tekstuele toelichting en de kaarten;

2o de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;

3o een lijst van de voorschriften die strijdig zijn met het voormelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en die
worden opgeheven.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

*

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[C − 2010/35286]
Ruimtelijke uitvoeringsplannen. — Arresten van de Raad van State

ZWEVEGEM. — Bij arrest nr. 201.565 van 5 maart 2010 vernietigt de Raad van State het besluit van
18 december 2006 van de gemeenteraad van Zwevegem houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan « landelijk gebied Kreupel-Knokke » bestaande uit een bestemmingsplan en bijhorende
stedenbouwkundige voorschriften, en het besluit van 22 februari 2007 van de Deputatie van de Provincieraad van
West-Vlaanderen houdende de gedeeltelijke goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « landelijk
gebied Kreupel-Knokke ».
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