








85'a) korte beschrijving : Rik Wouters, Het ravijn, olieverf op doek, 135,5 x 140,8 cm;

b) motivatie : Van de verschillencle velsies die van "Het ravijn" bestaan, is dit cle meest voldragen versie. De
explessiewaalde van de kleur bereikt hier een hoogtepunt en zweept cle spanning tussen de figuratieve en abstracte
zeggingskracht op tot een ongekende hoogte binnen Wouters' picturale oeuvl'e;

¿/) eigendornssituatie : privébezit;

8(ro n) korte beschrijving : Rik Wouters, Het zotte gewelcl, brons, 200 x 120 x 135 cm;

þ) motivatie : Rik Wouters maakte vele portretten van zijn vlouw maar nooit werd zij zo beweeglijk voorgesteld
als in "Het zotte geweld". Het was cle eelste en de laatste keer dat de kunstenaar zo'n dynamiek bracht in zijn beelden.
Hij tastte de grenzen van het evel'rwicht en de zwaartekracht af en realiseerde hiermee een tleffend beeld vol vitaliteit
en levenslust;

c) bewaalpIaats : Antwerpen, O¡renluchtmuseum voor Beelclhouwkunst Middelheim;

d) eigencìornssituatie : openbaar bezit;

87" a) korte beschrijving : Rik Wouters, Lezende vrouw (groen boek), olieverf op doek, 62 x5l cm;

b) motivatie : Het r.+,erk "Lezencle vrouw" heeft een bijzondere artistieke waarde. Via een vlugge en beknopte
verfaanbreng weet Wouters cle spontaneïteit en bekoorlijkheid van het moment op doek vast te leggen;

c) bewaarplaats : Antwerpen, Koninkìijk Museum vool Schone Kunsten;

d) eigendomssiiuatie : openbaar bezit;

88" a) korte beschrijving : Rik Wouters, Rik rnet de zwarte ooglap, olieverf op doek, 101 x 86 cm;

B J"i.'*x;iìå"å,
I af met een zwar

compositie aan klacht. C)pvallend is het hoofd van de kuns
kleurvlekken;

c) bewaarplaats : Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten;

d) eigenclornssituatie : openbaar bezit.

Tegen clit besluit kan dool elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing enlof
beroep tot nietigverklaring worden ingecliend bij de Raad van State bimren de 60 clagen na kennisgeving van deze
beslissing.
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OUD-TURNHOUT, - Het besluit van de deputatie van de provincielaad
goedkeurìng aan het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Oud-Turnhout,
definitief vastgesteld heeft, nret uitzondèring van :

- de term < r-ritbreidìng > s1'roltvelden De Hoogt (binclencle bepaling).
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Provinciebestuur van Antwerpen. - Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
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Provincie Oost-Vlaanderen, - Ruimtelijke ordening

van cle provincie Oost-Vlaanderen het Cemeentelijk
sh.riting van volgende zinnen en zinsdelen uit de
de delen in cle bundeÌ met stedenbouwkundige

- 
. De vermelde percentages, indexen en bouwlagen zijn geldig vool het geheel van de zones, Zij zrjn niet geldig

pel afzonderÌijk kadastraal perceel > uit artikel 2.4 < projectzones >.

- 
.Een nraximale on 70o/o var¡ de zone; de maximale bovengrondse inname

becllaagt 40 "/o >; < Minstens eft een vast aantal van 3 bouwlagen ))i ( Een beplanting is
velplicht op minirnaal 50 % en u bedraagt maximaal 50 % van de niet-bebouwde delen
en > uit artikel 2.4 ( projectzones ,, deel proiectzone 1.

- 
,< Een ame van 70 "/" van de zone; de maxirnale bovengrondse inname

bedraagt 40 "/,' wing heeft een vast aantal van 3 bouwlagen "; " In de niet-bebouwde
delen is een b ('/o van de niet-bebouwde deleu, ' en . bedraa8t maximaal 50 % van
cìe niet-bebotrwde clelen en , uit altikel 2,4 < ¡rrojectzones ", deel projectzone 2;

- 
(( De rnaxilnale grondinname voor bovengrondse bebouwing bedraagt 50 %. Bimen deze percentages zijn cle

volumes vrij in te planten in cle aangecìuide zones. >; < Minstens de helft van de volumes zal een vast aantal van
2 bouwlagen lrebben"; "In de niet-bebouwde delen is een beplanting velplicht op minimaal 50% tatt de
niet-bebouwde delen , en u bedraagt maxirnaaÌ 50 "/o van de niet-bebouwde delen en > uit artikel 2.4 < pt'ojectzones ".
deel plojectzone 3.

van Antwerpen van 10 mei 2007 verleent
dat de gemeenteraad op 15 februari 2007
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