
PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS
WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

Ruimtelijke Ordening

Stad Hasselt

Bij besluit van 28 mei 2019, heeft de gemeenteraad van de stad
Hasselt, het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 217 “Blauwe
Boulevard West” definitief vastgesteld. De documenten van het RUP
kunnen geraadpleegd worden op de website van de stad :
www.hasselt.be

(3082)

Stad Hasselt

Bij besluit van 28 mei 2019, heeft de gemeenteraad van de stad
Hasselt, het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 224 “Blauwe
Boulevard Oost” definitief vastgesteld. De documenten van het
RUP kunnen geraadpleegd worden op de website van de stad :
www.hasselt.be

(3083)

Stad Hasselt

Bij besluit van 28 mei 2019, heeft de gemeenteraad van de stad
Hasselt de stedenbouwkundige verordening betreffende de bijdrage in
de inrichtingskosten van het openbaar domein RUP’s Blauwe Boule-
vard Oost en West definitief vastgesteld. De stedenbouwkundige
verordening kan geraadpleegd worden op de website van de stad :
www.hasselt.be

(3084)

Gemeente Kalmthout

Bekendmaking openbaar onderzoek

Wij delen u mee dat door het Gemeentebestuur Kalmthout
een procedure is opgestart ter vastlegging van de gemeentelijke
rooilijnplannen in de straten Duinzichtlei, Kastanjedreef en Nieuwe
Dreef. Dit om het rioleringsproject in die straten te kunnen realiseren.

Er wordt voor deze procedure een openbaar onderzoek georgani-
seerd van 07/08/2019 tot en met 05/09/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek
05/09/2019, worden ingekeken op de dienst Openbare Werken van de
gemeente Kalmthout, Kerkeneind 13, te 2920 Kalmthout.

Bezwaren of opmerkingen kan u indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente Kalmthout, Kerken-
eind 13, te 2920 Kalmthout.

(3088)

Stad Sint-Truiden

Bij besluit van 17 juni 2019 heeft de gemeenteraad van de stad Sint-
Truiden het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP Brustem 3 –
domein van Brustem’ definitief vastgesteld.

(3091)

Gemeente Heist-op-den-Berg

Bekendmaking goedkeuringsbesluit

Bij besluit van 25 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Heist-op-den-
Berg het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Hof Ter Laken
definitief vastgesteld. Dit gemeenteraadsbesluit keurt het gemeentelijk
RUP goed. Het ruimtelijk uitvoeringsplan is raadpleegbaar op
https ://www.heist-op-den-berg.be/rup-park-hof-ter-laken.

(3092)

Assemblées générales
et avis aux actionnaires

Algemene vergaderingen
en berichten aan aandeelhouders

LELEUX INVEST Société d’Investissement à Capital Variable Publique
de droit belge. Organisme de placement collectif qui répond aux
conditions de la Directive 2009/65/CE, Société anonyme, rue du Bois
Sauvage 17, 1000 Bruxelles

Numéro d’entreprise : 0829.023.267

AVIS DE CONVOCATION AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de LELEUX INVEST, société anonyme, sicav
publique de droit belge (ci-après la « Société »), sont invités à assister à
l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le 30 août 2019, à
15 h 30 m, rue du Bois Sauvage 17, 1000 Bruxelles, afin de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :

1. Désignation d’une société de gestion. Adaptation des statuts en
vue de la désignation d’une société de gestion « Leleux Fund
Management & Partners sa ».

Proposition : Adaptation des statuts en vue de la désignation d’une
société de gestion. En conséquence, modification des articles 5 et 19 des
statuts.

Le Conseil d’Administration en vue de désigner Leleux Fund
Management sa, rue du Bois Sauvage 17, 1000 Bruxelles, en tant que
Société de gestion de la Sicav propose à l’Assemblée une modification
des statuts afin :

de remplacer l’article 5 « mode de gestion » par un article 5 « Société
de gestion ». En conséquence, la Sicav ne sera plus autogérée dans le
sens de l’article 41 de la loi du trois août deux mille douze relative aux
organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la
Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances,
mais elle sera soumise au régime des sociétés d’investissement à capital
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