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Omgeving
23 JULI 2018. — Ministeriële besluiten waarbij de oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur
van openbaar nut wordt verklaard
Langemark-Poelkapelle
Nr. 22331
Bij besluit van 23 juli 2018 verklaarde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege,
de bouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur - onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet
volledig omsloten zijn met een ondoordringbare muur of omheining, gelegen op het grondgebied van de gemeente
Langemark-Poelkapelle, wordt van openbaar nut verklaard ten gunste van de NV Aquafin, Dijkstraat 8 te
2630 Aartselaar.
Deze installaties mogen op de hiernavolgende percelen gebouwd worden :
Gemeente: Langemark-Poelkapelle
Kadastraal gekend onder : Afdeling: 1; Sectie : C;
Perceel: nummers : 373E en 370C.
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 1; Sectie : A;
Perceel: nummers: 321B, 300A, 298, 299, 292, 290B, 289A, 288B, 284A, 279/02, 279, 278, 276, 268, 250C, 250B, 249K,
248, 247 en 246G.
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 1; Sectie : B;
Perceel: nummers : 177C, 128, 304B, 286D, 320K, 320R2, 320H, 320G, 320B, 320A, 319E, 184F, 184G, 184H, 155D en
155C.
Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging
worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend,
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http: //eproadmin.raadvst-consetat.be), of met
een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.

Sint-Katelijne-Waver
Nr. 23102
Bij besluit van 23 juli 2018 verklaarde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege,
de bouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur - onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet
volledig omsloten zijn met een ondoordringbare muur of omheining, gelegen op het grondgebied van de gemeente
Sint-Katelijne-Waver, wordt van openbaar nut verklaard ten gunste van de NV Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.
Deze installaties mogen op de hiernavolgende percelen gebouwd worden :
Gemeente : Sint-Katelijne-Waver

Kadastraal gekend onder : Afdeling : 1; Sectie : A;
Perceel: nummers : 431L2, 152N2, 432M2, 451N, 451P en 413H.
Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging
worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend,
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http: //eproadmin.raadvst-consetat.be), of met
een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.

Maasmechelen en Dilsen-Stokkem
Nr. 23160
Bij besluit van 23 juli 2018 verklaarde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege,
de bouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet volledig
omsloten zijn met een ondoordringbare muur of omheining, gelegen op het grondgebied van de gemeente
Maasmechelen en de stad Dilsen-Stokkem, wordt van openbaar nut verklaard ten gunste van de NV Aquafin,
Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.
Deze installaties mogen op de hiernavolgende percelen gebouwd worden :
Gemeente : Maasmechelen
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 4; Sectie : C;
Perceel: nummers : 453E, 1254E en 252B.
Stad: Dilsen-Stokkem
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 5; Sectie : B;
Perceel: nummers : 232T, 232V, 232W, 232X, 236F, 97B, 92B, 98B, 79N, 72C, 73C, 56L, 56M, 56K, 53K en 53L.
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 5; Sectie : A;
Perceel : nummers : 28B, 35A, 39F en 52C.
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 1; Sectie : B;
Perceel : nummers : 1408B, 1392E, 1391A, 1379A, 1377B, 1370B, 1360A, 1356C, 1353A, 1347A, 1346, 1343A, 1338A,
1337A, 1335B en 1331A.
Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging
worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend,
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http: //eproadmin.raadvst-consetat.be), of met
een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.
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Lille en Kasterlee
Nr. 23291
Bij besluit van 23 juli 2018 verklaarde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege,
de bouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur - onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet
volledig omsloten zijn met een ondoordringbare muur of omheining, gelegen op het grondgebied van de gemeenten
Lille en Kasterlee, wordt van openbaar nut verklaard ten gunste van de NV Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.
Deze installaties mogen op de hiernavolgende percelen gebouwd worden :
Gemeente : Lille
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 4; Sectie : E;
Perceel : nummers : 99A, 160A en 163A.
Kadastraal gekend onder : Afdeling 4, sectie : D;
Perceel: nummer: 457F.
Gemeente : Kasterlee
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 2; Sectie : F;
Perceel: nummers : 1118C, 1132C, 1134A, 1176C, 1168A, 1166A, 1165A, 1155A, 1154A, 1153A, 979A, 975A, 969A,
968A, 966A, 964A, 960A en 958D.
Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging
worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend,
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http: //eproadmin.raadvst-consetat.be), of met
een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.

