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landschappen,
Gelet op het decreet van 16 april 1996 houdende beschenning van
gewijzigd bij decreet van 21 december 2001;
der instellingen,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervonning
6, § 1, 1,7°;
gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel
bepaling van de
Gelet op het beslnit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
betreffende de
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 1998
landschappen;
samenstelling en de werking van de beheerscommissies voor beschermde
als landschap
Gelet op het ministerieel besluit van 14 september 2001 tot beschenning
van 'De Defensieve Dijk te Zwijndrecht en Beveren;
scommissie, op
Gelet op de vraag aan de openbare diensten voor deelname aan de beheer
gebruikers en op
de oproep aan de eigenaars, erfjJachthouders, opstalhouders en vrucht
het openbaar onderzoek,

BESL UIT:

tellingen voor het beEnig artikel. Met het oog op de verwezenlijking van de beheersdoels
er een
schermd landschap 'De Defensieve Dijk' te Zwijndrecht en Beveren wordt
met het opmaken van
beheerscommissie opgericht Deze beheerscommissie kan worden belast
rm teneinde een
of advies geven over een beheersplan; verder fungeert zij als overlegplatfo
het beschermde
continue begeleiding en opvolging, alsook coördinatie van het beheer in
landschap te verzekeren.
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De beheerscommissie is als volgt samengesteld:

de voorzitster:
mevrouw Manu Van Kogelenberg, milieuambtenaar, Dorp West 2, 2070

Zwijndrecht;

de secretaresse:
mevrouw Mira Van Ohnen, Copernicuslaan 1 bus 6, 2018 Antwerpen,
ambtenaar van de cel Monumenten en Landschappen;

de leden:
de vertegenwoordigers van de gemeenten:
2, 2070 Zwijndrecht,
de heer Eddy Vandenbroeck, stedenbouwkundig ambtenaar, Dorp West
vertegenwoordiger van de gemeente Zwijndrecht;
9120 Beveren,
mevro uw Christa Maes, deskundige Hof ter Saksen, Haasdonkbaan 101,
vertegenwoordigster van de gemeente Beveren;
, vruchtgebruikers, huurders,
de vertegenwoordigers van de eigenaars, erfPachthouders, opstalhouders
bewoners, pachters en gebruikers:
de heer Robert Janssens, Smoutpot 37 A, 2070 Zwijndrecht;
de heer Dirk Van Reamdonck, Smoutpot 41,20 70 Zwijndrecht;
de heer John Oelbrandt, Burggravenstraat 47,91 20 Melsele;
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de vertegenwoordigers van de openbare diensten of instellingen:
de heer Frank Buysse, Copernicuslaan 1 bus 7, 2018 Antwerpen,
vertegenwoordiger van de afdeling Natuur van AMINAL
de heer J. Relaes, Leuvenseplein 4, 1000 Brussel
vertegenwoordiger van de afdeling Land- en Tuinbouwvorming van EWBL

Brussel,

1 2 -04- 2002

Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid

Paul Van Grembergen.

