
FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2021/31398]
30 APRIL 2021. — Bericht tot opheffing van het bericht van

23 oktober 2012 betreffende de publicatie van de analysemethoden
van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedsel-
keten en van de Nationale Referentie Laboratoria

Het bericht van 23 oktober 2012 betreffende de publicatie van de
analysemethoden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen en van de Nationale Referentie Laboratoria, gepubli-
ceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2012 wordt opgeheven.

Brussel, 30 april 2021.

De Gedelegeerd bestuurder,
H. DIRICKS

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2021/41387]

AANKONDIGING RAADPLEGING BEVOLKING
GRUP Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0). — Deel noord

Op 18 mei 2018 heeft de Vlaamse Regering de startnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ruimtelijke
herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) - deel noord’ goedgekeurd. De inspraakreacties werden verwerkt in een
scopingnota 1.

Na het afronden van een eerste fase van het onderzoek werd scopingnota 2 opgemaakt.

Over scopingnota 2 wordt de bevolking nu geraadpleegd van 25 mei 2021 tot en met 23 juli 2021. De scoping- en
procesnota en alle informatie over de raadpleging vindt u op https://grups.omgeving.vlaanderen.be/r/R0deelnoord
en www.werkenaandering.be. U vindt hier ook een presentatie over de plannen.

De scopingnota 2 ligt tijdens de periode van de raadpleging ook ter inzage bij de gemeenten Drogenbos,
Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Asse, Wemmel, Merchtem, Meise, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Steenokkerzeel,
Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem. Om de documenten in te kunnen kijken is het noodzakelijk een afspraak
te maken.

De publieke participatiemomenten worden digitaal georganiseerd in de vorm van een webinar, op volgende dagen
telkens om 19u:

- maandag 31 mei 2021: over alle zones

- dinsdag 1 juni 2021: over de zone Wemmel

- donderdag 3 juni 2021: over de zone Vilvoorde

- vrijdag 4 juni 2021: over de zone Zaventem

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via het telefoonnummer 0800-79915 of online via
www.werkenaandering.be/agenda. Tijdens de infosessies wordt de scopingnota 2 toegelicht en kan u vragen stellen
aan de opstellers van het plan.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 23 juli 2021 via de website
https://grups.omgeving.vlaanderen.be/r/R0deelnoord. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief, opnieuw na
afspraak, tegen ontvangstbewijs bij één van de betrokken gemeenten of verstuur de brief naar Departement Omgeving,
Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 7, 1000 Brussel.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2021/31398]
30 AVRIL 2021. — Avis abrogeant l’avis du 23 octobre 2012 relatif à la

publication des méthodes d’analyse de l’Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire et des Laboratoires nationaux de
Référence

L’avis du 23 octobre 2012 relatif à la publication des méthodes
d’analyse de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
et des Laboratoires Nationaux de Référence publié au Moniteur belge le
30 octobre 2012 est abrogé.

Bruxelles, le 30 avril 2021.

L’Administrateur délégué,
H. DIRICKS
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