








MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[2005 /35308ì

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest. - Pensionering van de administrateur-generaal

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2005, wordt de heer Frank Parent, geboren in Sint-Denijs op
11 december 1944, administrateur-generaal van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, vanaf
I mei 2005 gepensioneerd. Hij is ertoe gemachtigd om vanaf de voormelde datum zijn aanspraak op een onmiddellijk
pensioen te doen gelden.

De Vlaamse minister bevoegd voor het Leelmilieu en het Waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.
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12005 /350821

Provincie Oost-Vlaanderen. - Ruimtelijke ordening
WETTEREN. - Bij besluit van 2 december 2004 heeft de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen

het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Diepenbroek van de gemeente Wetteren goedgekeurd met uitsluiting van
de bepaling ( Het inrichtingsplan is een afwegingskader bij de goedkeuring van de verkavelingsvergunning en de
stedenbouwkundige vergunning > in artikel 17 < Zone voor wonen speelveld o, en bestaande uit een bestemmingsplan
met afzonderlijke stedenbouwkundige voorschriften.

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

lc - 2005/3s3o6l

Gezondheids zot g, - Verzorgingsvoorzieningen

Bij besluit van de directeur-generaal d.d. 3/02/2005 wordt aan Heilig Hartziekenhuis V.Z.W., Wilgenstraat 2,

8800 Roeselare, onder het erkenningsnummer 117, een verlenging van erkenning verleend van een centrum voor de
behandeling van chronische nierinsufficiëntie in Heilig Hartziekenhuis, Campus Wilgenstraat, Wilgenstraat 2, te
8800 Roeselare.

Volgende diensten maken deel uit van het centrum en voldoen aan de normen :

- een dienst voor ambulante peritoneale dialyse
- een dienst voor collectieve autodialyse
gelegen : Collectiel Autodialysecentrum, Oude Leielaan 6, te 8930 Menen
gelegen : CAD Sint-Andriesziekenhuis, Krommewalstraat 9, te 8700 Tielt
gelegen : CAD Sint-Rembertlaan 2lA, te 8820 Torhout
gelegen : CAD Sint-Augustinuskliniek, Klinieklaan 14, te 8630 Veurne
- een dienst voor chronische hemodialyse in ziekenhuisverband.
De verlenging van erkenning wordt verleend vanaf 13 december 2004 tot èn met 30 juni 2008.
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Bij besluit van de directeur-generaal d.d. 3/02/2005 wordt aan Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman V.Z.W.,
Briekestraat 12, 8900 Ieper, onder hèt erkenningsnummer 057, een verlenging van erkenning verleend van een centrum
voor de behandeling van chronische nierinsulfficiëntie in Regionaal Ziðkeñhuis Jan Yperman, Campus Onze-Lieve-
Vrouweziekenhuis, Briekestraat 12 te 8900 leper.

Volgende diensten maken deel uit van het centrum en voldoen aan de normen :

- een dienst voor chronische hemodialyse in ziekenhuisverband
- een dienst voor ambulante peritoneale díalyse
- een dienst voor collectieve autodialyse
gelegen : CAD Sint-Augustinuskliniek, Klinieklaan 18, te 8630 Veurne.
De verlenging van erkenning wordt verleend vanaf l3 december 2004 tot en met 30 juni 2009.

Bij besluit van de directeur-generaal d.d. 3/02/2005 wordt aan Algemeen Ziekenhuis Groeninge, Reepkaai 4,
8500 Kortrijk, onder het erkenningsnummer 396, een aanpassing van erkenning verleend in AÌgemeen Ziekenhuis
Groeninge, Reepkaai 4 te 8500 Kortrijk waardoor :

- op de Campus Onze-Lieve-Vrouw, Reepkaai 4, 8500 Kortrijk het aantal C-bedden wordt aangepast van 45 naar
38 vanaf I januari 2005:

- op de Campus Sint-Maarten, Burgemeester Vercruysselaan 5, 8500 Kortrijk het aantal A-bedden (dag- en
nachthospitalisatie) wordt aangepast van 30 naar 45 vanal 1 januari 2005;

- op de Campus Sint-Niklaas, Houtmarkt 33, 8500 Kortrijk het aantal C-bedden wordt aangepast van 83 naar 70
vanaf 1 januari 2005 waarvan 5 C-bedden intensieve zorg

wordt aan Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Autonome
erkenningsnummer 176, een verlenging van erkenning
0, te 9300 Aalst voor de functie van lokale neonatale zorg

4, 9500 Geraardsbergen.
De verlenging van erkenning worclt verleend vanaf I januari 2005 tot en met 31 maart 2006.
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