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Au vu des conditions sanitaires, elle ne pourra malheureusement
pas être suivie d’un drink, contrairement aux habitudes.

Par ailleurs, il sera exigé un strict respect des mesures sanitaires
(port du masque et nombre limité de participants en présentiel).
C’est pourquoi, afin d’organiser les choses au mieux et de pouvoir
vous avertir au cas où une dégradation de la situation devrait amener
des modifications d’organisation, une inscription préalable est obliga-
toire (via l’envoi d’un mail à cecile.godfroid@umons.ac.be).

Seules les personnes préalablement inscrites pourront assister
à la défense publique en présentiel.

Pour les personnes qui ne pourront être présentes, une diffusion
en ligne sera organisée.
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Ruimtelijke Ordening

Gemeente Niel

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat de
gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2021, het gemeentelijk rooilijn-
plan Samenwerkingsstraat voorlopig heeft vastgesteld, conform het
decreet gemeentewegen d.d. 1 september 2019.

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 24 januari 2022
tot en met 23 februari 2022.

Het ontwerp ligt gedurende deze periode ter inzage op het
gemeentehuis – Dienst Vergunningen, Ridder Berthoutlaan 1,
te 2845 Niel.

Vooraleer u het dossier kan inkijken, dient u een afspraak te maken
via onze gemeentelijke website.

Het ontwerp, gemeentelijk rooilijnplan Samenwerkingsstraat, is
tevens terug te vinden op de website van de gemeente Niel,
www.niel.be

Opmerkingen en bezwaren kunnen, uiterlijk 23 februari 2022, bij
aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs worden bezorgd aan
het college van burgemeester en schepenen, Ridder Berthoutlaan 1,
te 2845 Niel.
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Stad Sint-Niklaas

Bij besluit van 26 november 2021 heeft de gemeenteraad van de stad
Sint-Niklaas het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan AZ Nikolaas
definitief vastgesteld. Het volledige gemeenteraadsbesluit wordt
bekendgemaakt op de website www.sint-niklaas.be.
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Stad Sint-Niklaas

Bij besluit van 26 november 2021 heeft de gemeenteraad van de stad
Sint-Niklaas het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hendrik
Heymanplein definitief vastgesteld. Het volledige gemeenteraadsbe-
sluit wordt bekendgemaakt op de website www.sint-niklaas.be.
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Gemeente Kapelle-Op-Den-Bos

Het erkennen van het rooilijnplanvan de
gedeeltelijke verbreding van Oudemanstraat in Kapelle-op-den-Bos

Overeenkomstig het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 (Belgisch
Staatsblad 12 augustus 2019) maakt het college bekend dat de
verbreding van bovenvermeld tracé werd goedgekeurd.

De bestanden zijn te raadplegen via de website van de gemeente :
https ://www.kapelle-op-den-bos.be/openbaar-onderzoek-
oudemansstraat.
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