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Kristof De Baets, ruimtelijk planner
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4/02/20201 N.a.v. opmerkingen vergadering dd. 7/01/20 NVe
11/05/20202 N.a.v. plenaire vergadering NVe
25/09/20203 NVeN.a.v. mails gemeente dd. 06/07/2020 (in

navolging van overleg met afdeling
ruimtelijke planning van de provincie
Oost-Vlaanderen) en dd.10/09/2020 (m.b.t.
opmaak stukken voor voorlopige
aanvaarding)
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