
Het verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging wordt per beveiligde zending ingediend bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen. De procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet
van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014
houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

*
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving
[C − 2019/14132]

16 AUGUSTUS 2019. — Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

Het besluit van 16 augustus 2019 van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw houdende
beslissing inzake het nut van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel, bepaalt:

Artikel 1. De ruilverkaveling van een geheel van goederen gelegen op het grondgebied van de gemeenten
Hoogstraten, 1e afdeling (Hoogstraten), secties C en D, en 5e afdeling (Wortel), secties A, B, C en D, Merksplas, enige
afdeling (Merksplas), secties G en K en Rijkevorsel, 1e afdeling (Rijkevorsel), secties A, B en H en 2e afdeling
(Rijkevorsel), sectie C is nuttig. Deze ruilverkaveling wordt ‘ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel’ genoemd.

Art. 2. Het kavelplan van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel, bestaande uit de deelplannen Hoogstraten,
Merksplas en Rijkevorsel, wordt vastgesteld overeenkomstig de plannen die in bijlage bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 3. Het ruilverkavelingsplan van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel wordt goedgekeurd overeenkomstig
het plan dat in bijlage bij dit besluit is gevoegd, met uitsluiting van de maatregelen C144 (Natuurinrichting in het
weidevogelgebied Bolk) en C145 (Natuurinrichting in het weidevogelgebied Polderheide).

De maatregelen C144 en C145 - C146 kunnen pas worden uitgevoerd nadat het ruilverkavelingscomité onderzocht
heeft welke instrumenten een duurzame realisatie van het weidevogelbeheer garanderen in combinatie met een
voldoende en langdurige rechtszekerheid voor de landbouwers die het huidige of toekomstige gebruik genieten. Deze
maatregelen worden uitgevoerd volgens de resultaten van het onderzoek. De gewenste gebruikssituatie wordt
verankerend in de ruilverkavelingsakte.

Het ruilverkavelingsplan Rijkevorsel-Wortel is verenigbaar met de relevante doelstellingen en beginselen vermeld
in artikel 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op
15 juni 2018.

*
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving
[C − 2019/14122]

19 AUGUSTUS 2019. — Definitieve bescherming als monument

Bij ministerieel besluit van 19 augustus 2019 werden de volgende onroerend goederen, overeenkomstig de
bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 defi-
nitief beschermd:

Wegens de historische en de architecturale waarde als monument:
het estaminet ‘Au Cher Ami’, inclusief de door A. Van Lierde ingerichte historische gelagzaal en het beboomde

driehoekige voorplein, Sterstraat 2 in Drogenbos, bekend ten kadaster: Drogenbos, sectie B, perceelnummer 131M2
(deel), zoals afgebakend op plan.

De cultuurgoederen die mee worden beschermd zijn als bijlage bij het besluit gevoegd. De cultuurgoederen die
mee worden beschermd versterken de historische en de architecturale waarde van het monument.

Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De rechtsgevolgen vermeld in hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en hoofdstuk 6 van

het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2019/203892]

22 AOUT 2019. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 2017
portant nomination du président, du président-suppléant, des membres effectifs et des membres suppléants de
la Commission d’avis sur les recours

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code du développement territorial et, notamment, les articles D.I.6 et R.I.6-1 à R.I.6-5;
Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, modifié par le décret du

16 février 2017, et, notamment, l’article 2, 19o;
Vu le décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans

les organes consultatifs;

Vu le rapport de genre établi le 21 mai 2019 conformément à l’article 2 de l’arrêté du 29 juin 2017 portant exécution
de l’article 3, 2o, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies
sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales;
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