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BELGISCH STAATSBLAD — 12.11.2018 — MONITEUR BELGE
VLAAMSE OVERHEID
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[C − 2018/14723]
Bericht van raadpleging
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid organiseert in uitvoering van de beslissing
van de Vlaamse Regering van 9 november 2018 en op vraag van de Minister, bevoegd voor het mediabeleid, een
raadpleging over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van het aantal particuliere
landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroepen dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het
frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere
landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroepen.
De raadpleging start op 12 november 2018 en eindigt op dinsdagavond 11 december 2018 om middernacht.
Belanghebbenden, met inbegrip van gebruikers of consumenten kunnen zich over dit besluit conform de procedure
uitspreken.
Meer informatie vind je via www.cjsm.be, doorklikkend naar ‘media’ en vervolgens naar ‘raadplegingen’.

*
VLAAMSE OVERHEID
Werk en Sociale Economie
[2018/205597]
29 OKTOBER 2018. — Uitzendbureaus
De Secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie heeft namens de Vlaamse minister bevoegd
voor het Tewerkstellingsbeleid bij besluit van 29 oktober 2018 de erkenning op naam van Meridian Business Support
Ltd, 1ste Floor Trident 3, Styal Road, M22 5XB Manchester, Groot-Brittannië, om onder het nummer VG.1373/BU de
activiteit als uitzendbureau in het Vlaamse Gewest uit te oefenen, geschrapt met ingang van 29 oktober 2018.

*
VLAAMSE OVERHEID
Mobiliteit en Openbare Werken
[2018/205586]
23 OKTOBER 2018. — Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen
Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van
scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse
Rand, Toerisme en Dierenwelzijn de volgende exploitatievergunning van een vestigingseenheid gewijzigd:
Erkenning van de rijschool
Erkenningsnummer rijschool: 2643
Erkenningsdatum rijschool: 09/06/2008
Maatschappelijke zetel rijschool: Rijschool Heymans, Steenbergstraat 61 te 1790 Affligem
Commerciële naam rijschool: Rijschool Heymans
Exploitatievergunningen van vestigingseenheden voor de rijschool
Stamnummer van de vestigingseenheid: 2643/01
Datum exploitatievergunning van de vestigingseenheid: 23/10/2018
Adres administratief lokaal: Affligemsestraat 462A te 1770 Liedekerke
Adres leslokaal: Affligemsestraat 462A te 1770 Liedekerke
Datum wijziging: 23/10/2018
Toegestane onderrichtscategorieën per vestigingseenheid voor de rijschool
Stamnummer vestigingseenheid: 2643/01
Stamnummer oefenterrein: T 0167, T0216, T0304
Toegestane onderrichtscategorieën: AM A1 A2 A B BE C CE C CE
Datum wijziging: 23/10/2018
Opmerking: de vestiging 2643/01 is verhuisd van Steenbergstraat 61 te 1790 Affligem naar Affligemsestraat 462A
te 1770 Liedekerke

*
VLAAMSE OVERHEID
Mobiliteit en Openbare Werken
[2018/205580]
24 OKTOBER 2018. — Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen
Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van
scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Secretaris-generaal van Mobiliteit en Openbare Werken de
volgende intrekkingen van erkenningen goedgekeurd:
Intrekking van de erkenning van de rijschool
Erkenningsnummer rijschool: 2707
Erkenningsdatum rijschool: 29/10/2013
Maatschappelijke zetel rijschool: Van Eycklaan 80 bus 2 3680 Maaseik
Commerciële naam rijschool: Rijschool Maaseik BVBA (0542596323)

