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5o mevrouw Ann Driesen;
6o de heer Bram Ghyoot;
7o de heer Stefaan Gruyaert;
8o de heer Marc Jegers;
9o de heer Gorges Ocloo;
10o mevrouw Sonia Roosen;
11o de heer Tom Ruysschaert;
12o de heer Johan Saenen;
13o mevrouw Mireille Schepers;
14o mevrouw Anneke Stoffels;
15o de heer Filip Van Zandycke;
16o de heer Patrick Vanden Berghe.
Art. 4. De volgende ministeriële besluiten worden opgeheven:
1o het ministerieel besluit van 20 juli 2012 houdende de benoeming van de leden van de Sectorraad
Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media;
2o het ministerieel besluit van 17 mei 2013 betreffende de vervanging van leden van de Sectorraad
Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media;
3o het ministerieel besluit van 8 januari 2016 houdende de vervanging van een lid van de Sectorraad
Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 15 juli 2016.

*
VLAAMSE OVERHEID
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[2016/204341]
15 JULI 2016. — Benoeming van de leden van de Sectorraad Sport
van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Bij besluit van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport van 15 juli 2016 wordt bepaald:
Artikel 1. De volgende personen worden benoemd voor een termijn van vier jaar als effectief onafhankelijk
deskundig lid van de Sectorraad Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media:
1o de heer Frank Bulcaen;
2o de heer Frank De Vis;
3o mevrouw Mia Maes;
4o de heer Piet Meneve;
5o de heer Dirk Van de Voorde;
6o mevrouw Charlotte Van Tuyckom;
7o mevrouw Lore Vandevivere;
8o de heer Bart Vanreusel;
9o mevrouw Line Verbeke.
Art. 2. De volgende personen worden benoemd voor een termijn van vier jaar als vertegenwoordiger van het
maatschappelijk middenveld:
1o op voordracht van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB):
a) effectieve leden: de heer Christophe Cools, mevrouw Hilde Van Cauwenberghe, de heer Johan Van Dijcke,
mevrouw Helena Van Remoortel en mevrouw Cindy Winters;
b) plaatsvervangende leden: de heer Michel De Herdt, mevrouw Joke Dirix, de heer Joris Lambrechts, mevrouw
Mieke Vandemeulebroeke en de heer Marc Vlogaert;
2o op voordracht van de Vlaamse Sportfederatie (VSF):
a) effectieve leden: mevrouw Ilse Arys, mevrouw Sophie Cools, de heer Jonas Heuts, de heer Koenraad Hoeyberghs
en mevrouw Ingrid Peeters;
b) plaatsvervangende leden: mevrouw Jessica De Smet, de heer Alain Lescrauwaet, de heer Reinout Van
Schuylenbergh, mevrouw Martine Verheyen en de heer Bart Vermoesen.
Art. 3. Er wordt een reservepool aangelegd als vermeld in artikel 8 van het decreet van 30 november 2007
houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, voor een termijn van vier jaar,
die samengesteld is uit:
1o de heer Hein Comeyne;
2o de heer Geert De Dobbeleer;
3o de heer Patrick Dobbelaere;
4o mevrouw Els Dom;
5o de heer Geert Goubert;
6o de heer Jan Korthoudt;
7o de heer Jacky Mouligneau;
8o mevrouw Sonia Roosen;
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9o de heer Jesse Stroobants;
10o de heer Jasper Truyens;
11o de heer Tom Verriest.
Art. 4. De volgende ministeriële besluiten worden opgeheven:
1o het ministerieel besluit van 18 juli 2012 houdende de benoeming van de leden van de Sectorraad Sport van de
Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media;
2o het ministerieel besluit van 14 maart 2014 houdende de vervanging van leden van de sectorraad sport van de
Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media;
3o het ministerieel besluit van 2 maart 2015 houdende de vervanging van leden van de sectorraad sport van de
Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 15 juli 2016.

*
VLAAMSE OVERHEID
Leefmilieu, Natuur en Energie
[2016/204303]
1 AUGUSTUS 2016. — Ruilverkaveling
Het besluit van 1 augustus 2016 van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tot goedkeuring
van het tweede plan van de nieuwe en de af te schaffen wegen en afwateringen met de daarbij behorende kunstwerken
van de ruilverkaveling Zondereigen, bepaalt:
Artikel 1. Het tweede plan van de nieuwe en de af te schaffen wegen en waterlopen met de daarbij behorende
kunstwerken van de ruilverkaveling Zondereigen, zoals het op 11 februari 2016 is vastgesteld door het ruilverkavelingscomité Zondereigen en rekening houdende met de in het tweede lid vermelde bepalingen, wordt
goedgekeurd.
De volgende aanduidingen op het in het eerste lid vermelde plan zijn zonder voorwerp:
- het deel van de Staakheuvelse Loop (waterloop nr. 4.15.1) ter hoogte van Wortel-Kolonie dat gelegen is buiten de
blokgrens van de ruilverkaveling Zondereigen;
- het deel van de Staakheuvelse Loop (waterloop nr. 4.15.1) ter hoogte van de uitmonding ervan in de
Mark/Noordermark (waterloop nr. 4.15.2) dat gelegen is buiten de blokgrens van de ruilverkaveling Zondereigen;
- het deel van de Moerloop (waterloop nr. 4.15.24) ter hoogte van de uitmonding ervan in de Mark/Noordermark
(waterloop nr. 4.15.2) dat gelegen is buiten de blokgrens van de ruilverkaveling Zondereigen;
- de aanduiding, langs het tracé van de Mark/Noordermark (waterloop nr. 4.15.2), van locaties waar
helofytenfilters worden voorzien;
Het in het eerste lid vermelde plan is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 en de beginselen van artikel 6
van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
Art. 2. De bestaande wegen en waterlopen met de daarbij behorende kunstwerken die moeten verdwijnen,
worden afgeschaft van zodra zij buiten gebruik gesteld zijn. Zij worden opgenomen in het geheel van de tot de
ruilverkaveling behorende gronden.
Art. 3. De nieuwe wegen met de daarbij behorende kunstwerken behoren tot de buurtwegen. Ze worden
toegewezen aan het domein van de gemeente Merksplas, de stad Hoogstraten, de stad Turnhout en de gemeente
Baarle-Hertog, elk voor wat hun grondgebied betreft.
Deze besturen zijn verplicht de werken te beheren overeenkomstig de bestemming ervan, met inachtneming van
de terzake geldende wetten en reglementen, en dit vanaf de ingebruikneming van de werken.
Art. 4. De nieuwe waterlopen met de daarbij behorende kunstwerken behoren tot de categorieën van
onbevaarbare waterlopen, zoals aangeduid op het bij dit besluit gevoegd plan.
De nieuwe waterlopen met de daarbij behorende kunstwerken worden toegewezen aan het domein van de
openbare besturen die, krachtens de bepalingen van artikel 7 van de wet van 28 december 1967 betreffende de
onbevaarbare waterlopen, met het onderhoud ervan belast zijn.
De in het tweede lid vermelde besturen zijn, voor wat betreft het westelijk deel van het ruilverkavelingsblok
Zondereigen, zoals aangeduid op het plan gevoegd bij het ministerieel besluit van 21 december 2011 tot opschorting
van sommige bepalingen van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen in het westelijk
deel van het ruilverkavelingsblok Zondereigen, verplicht de werken te beheren overeenkomstig de bestemming ervan
met inachtneming van de terzake geldende wetten en reglementen.
De in het tweede lid vermelde besturen zijn, voor wat betreft het oostelijk deel van het ruilverkavelingsblok
Zondereigen, zoals aangeduid op het bij het ministerieel besluit van 7 november 2012 tot opschorting van sommige
bepalingen van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen in het oostelijk deel van het
ruilverkavelingsblok Zondereigen gevoegde plan, verplicht de werken te beheren overeenkomstig de bestemming
ervan, met inachtneming van de terzake geldende wetten en reglementen vanaf het tijdstip waarop de bepalingen van
de wet van 28 december 1967 na opschorting opnieuw van toepassing zijn in het oostelijk deel van het
ruilverkavelingsblok Zondereigen.
De in het tweede lid vermelde besturen zijn, voor wat betreft het zuidelijk deel van het ruilverkavelingsblok
Zondereigen, zoals aangeduid op het bij het ministerieel besluit van 30 januari 2014 tot opschorting van sommige
bepalingen van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen in het zuidelijk deel van het
ruilverkavelingsblok Zondereigen gevoegde plan, verplicht de werken te beheren overeenkomstig de bestemming
ervan, met inachtneming van de terzake geldende wetten en reglementen vanaf het tijdstip waarop de bepalingen van
de wet van 28 december 1967 na opschorting opnieuw van toepassing zijn in het zuidelijk deel van het
ruilverkavelingsblok Zondereigen.

