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Nr. 3 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Directie interne administratie en personeelsbeleid - dienst algemeen secretariaat)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 1 februari 2011

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1. 5 Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te 
Leuven - aktename budget 2011:
kennisneming.

2. 6 Islamitische gemeenschap Beraat te Diest: aktename budget 2011:
kennisneming.

3. 7 Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven: aktename budget 
2011:
kennisneming.

4. 8 Aanvraag om machtiging aan de provincieraad tot het sluiten van 
een overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheid met de stad 
Zoutleeuw voor de aanleg van voetweg:
goedkeuring.

5. 9 Intergemeentelijke vereniging Havicrem: 
aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van 9 februari 2011
bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring.

Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de 
provincie.

Leuven, 10 februari 2011
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 15 februari 2011

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1. 10 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Vergo bvba' te Zemst -
advies openbaar onderzoek:
goedkeuring.

2. 11 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Historisch gegroeid bedrijf 
Cargill Malt' te Herent - advies openbaar onderzoek:
goedkeuring.

3. 12 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Historisch gegroeid bedrijf 
De Coninck nv te Kortenberg' - advies openbaar onderzoek:
goedkeuring.

4. 13 Wijziging van de aanwijzing van de afvaardiging voor de OCSG's:
goedkeuring.

5. 14 Wijziging van de aanwijzing van de afvaardiging van de 
inrichtende macht voor de lokale overlegplatforms:
goedkeuring.

6. 15 Provinciale vertegenwoordiging in het bestuursorgaan van de 
Plaatselijke Groep Pajottenland+:
goedkeuring.

7. 16 Jeugddienst, dienst cultuur en cel Vlaams karakter
aanwijzing van Elke Zelderloo als provinciale vertegenwoordigster 
na haar aanwijzing als gedeputeerde
aanwijzing van twee provinciale vertegenwoordigers:
goedkeuring.

Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de 
provincie.

Leuven, 16 februari 2011
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Nr. 4 Besluit van de gouverneur
(Afdeling Federale overheid - dienst politie en openbare orde)

Besluit van de gouverneur inzake de controles op de naleving van
de veiligheidsmaatregelen

(Afdeling Federale Overheid - cel Wapens)

I. Betreft: bepalingen van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring  
geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen.

Aanwijzing van de diensten die belast zijn met de controles op de naleving van de 
veiligheidsmaatregelen zoals wordt bepaald in het koninklijk besluit van 24 april 1997.

II . Toepasselijke wetgeving en reglementering

- wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, 
meer bepaald artikel 35
- koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het 
voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie, zoals gewijzigd bij koninklijk 
besluit van 14 april 2009, meer bepaald artikel 7.
- omzendbrief 29 oktober 2010 van de toepassing van de wapenwetgeving.

III. Motivering

Artikel 7 van het koninklijk besluit van 24 april 1997 bepaalt dat de gouverneur voor zijn provincie 
de diensten aanwijst, belast met de controle op de naleving van de door dit besluit opgelegde 
veiligheidsmaatregelen. Hiervoor dient jaarlijks een lijst te worden bekendgemaakt in het Provinciaal 
Bestuursmemoriaal.

BESLUIT:

Artikel 1 : De hiernavermelde lokale politiekorpsen worden in hun grondgebied van hun lokale 
politiezone belast met de controles op de naleving van de het koninklijk besluit van 24 april 1997 
opgelegde veiligheidsmaatregelen:

voor het arrondissement Leuven: de lokale politie van de politiezones: Leuven, Hageland, LAN, 
Lubbeek; Tienen-Hoegaarden, HERKO, Aarschot, Haacht, Demerdal-DSZ, Dijleland, Tervuren, 
BRT;
voor het arrondissement Halle-Vilvoorde: de lokale politie van de politiezones: Zaventem,
WOKRA, Druivenstreek, Rode, Beersel, Pajottenland, Dilbeek, TARL, AMOW, KLM, 
Grimbergen, Vilvoorde-Machelen, KASTZE, Halle en Sint-Pieters-Leeuw

Artikel 2: De zonechefs van de in artikel 1 vermelde lokale politiekorpsen worden uitgenodigd om 
mijn ambt van iedere geplande controle in kennis te stellen van de uit te voeren controle met het oog 
op het desgevallend bijwonen door de technisch preventief adviseur en een ambtenaar van de Cel 
Wapens van de provincie Vlaams-Brabant
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Artikel 3: Onderhavig besluit wordt gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal van de provincie 
Vlaams-Brabant

Leuven, 19 jan. 2011

De gouverneur,

(g) Lodewijk DE WITTE

Dit besluit van de gouverneur wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 7 februari 2011
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Nr. 5 Diplomatiek en consulair korps – Consulaten-generaal
(Directie interne administratie en personeelsbeleid - dienst algemeen secretariaat)

OFFICIEEL BERICHT

De heer vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen 
brengt mij de hiernavolgende inlichtingen/wijzigingen ter kennis aangaande de consulaire korpsen.

LAND NAMEN ONDERWERP PLAATS

ALGERIJNSE 
DEMOCRATISCHE 
VOLKSREPUBLIEK

UNIE DER 
COMOREN

REPUBLIEK 
BURUNDI

De heer Mohamed 
Nadjib HAIF SI 
HAIF

De heer André 
PHILIPS

De heer Luc 
LUYTEN

Werd benoemd tot consul-generaal 
te Brussel, met als consulair ressort 
gans België.

Werd benoemd tot ereconsul te 
Hoeilaart, met als consulair ressort 
het Vlaamse Gewest.

Werd benoemd tot ereconsul te 
Antwerpen, met als consulair 
ressort het Vlaamse Gewest.

BRUSSEL

HOEILAART

ANTWERPEN

Dit bericht wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 11 februari 2011
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