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_ GENK - Bij besluit van 20 januari 2003 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke
Ordening, Wetenschappen
en Technologische Innovatie :
is goedgekeurd het bijgaand biJzonder plan van aanleg nHasseltweg deel lu genaamd, van de stad Genk,
bestaande
uit een plan van de bestaande toesland, een bestemmingsplan met bijbehorende stedenbouwkundige
voorschriften en een onteigeningsplan,
dat de verkavelingen V896 dd 24.06.1998 en V 406 d.d. 21.06.1978 worden herzien door de deflnitieve
- is beslist
aanneming
van het BPA, en dat de verkaveling V 634 d.d. 12.04.1989 wordt vernietigd door de defrnitieve aanneming
van het BÞ4.
stad Genk machtiging tot ontelgenen verleend met mogelijke toepassing van de rechtspleging bij- is aan deomstandigheden
hoogdringende
inzãke onteigeniñgen voor algmeen nut Zoals bepaãld bfide wet van 26 juli-l962.
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