MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE SAMENSTELLING
VAN EEN BEHEERSCOMMISSIE VOOR EEN BESCHERMD LANDSCHAP
DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
AMBTENARENZAKEN EN SPORT

Gelet op het dec.reet van 16 april 1996 houdende bescherming
van landsChappen;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus
1988, inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999
tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 1998
betreffende de samenstelling en de werking van de beheerscommissies voor beschermde landschappen;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 maart 1956 tot bescherming als landschap van

'SINT-AMANDUSKERK, KERKHOF EN DRIES' te

j

BUGGENHOUT~:··OPDORP;

Gelet op de vraag van Ol juni 1999 aan de openbare diensten
voor deelname aan de beheerscommissie en op het openbaar
onderzoek van 23 juni 1999 tot 23 juli 1999,

BESLUIT

Er wordt een beheerscommissie voor het beschermd landschap
'SINT-AMANDUSKERK, KERKHOF EN DRIES' te BUGGENHOUT-OPDORP opgericht die met
het oog op het verwezenlijken van de beheersdoelstellingen een beheersplan
opmaakt en die in verband met de uitvoering van een goedgekeurd beheersplan

Enig artikel.

in voorkomend geval aanbevelingen doet .
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De beheerscommissie is als volgt samengesteld
de voorzitter
de heer Leonard Segers, gemeentesecretaris,
Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout
de secretaris

de heer Geert Van der Linden,
Cel Monumenten en Landschappen,
Gebr. Van Eyckstraat 2-6, 9000 Gent
de leden :
schepen van Ruimtelijke Ordening of Cultuur,
Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout,
als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur;
mevrouw Ingrid Olbrechts,
milieudeskundige gemeentebestuur Buggenhout,
als vertegenwoordiger van de eigenaar;
de heer Johan Foqué,
als vertegenwoordiger voor de afdeling Natuur
Gebr. Van Eyckstraat 2-6, 9000 Gent;
de heer Gustaaf Van Gucht,
als vertegenwoordiger voor de afdeling Bos en Groen
Kasteelstraat 206, 9255 Buggenhout;
de heer Sandy Vanroose, gebruiker,
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Vlaamse Handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan Opdorp,
Dries 65, 9255 Buggenhout;
dokter Firmin De Brandt,
voor de vereniging "Dries 2000",

Dries 40, 9255 Buggenhout;
de heer Marc Aerts l

voor de V.Z.W. Wielewaal 'sHeerenbosch,
Eikendreef 99, 9255 Buggenhout.

Brussel,

14 maart 2000
Vlaamse minister van
Ambtenar

enl ndse Aangelegenheden,
z ken en Sport,

(
Jo an SAUWENS.

