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1. Het VLAAMS GEWEST. vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, voor wie optreedt de 

Minister va·n Omgeving, Natuur en landbouw, met kabinet te 1000 BRUSSEL, Koning Albert Il laan. 20 

bus 1, 

áppellant, 

vertegenwoordigd door Mr. DECLERCQ Philippe, advocaat te 3320 HOEGAARDEN, Gemeenteplein 25 

tegen 

1. , wonende te 

2. wonende te ,en 

3. , wonende te 

eerste, tweede en derde geîntimeerde, vertegenwoordigd door Mr. DEVLIES Carl, advocaat te 3000 

LEUVEN, Bondgenotenlaan 132, en vertegenwoordigd door Mr. TILLEMANS Dirk, advocaat te 3000 

LEUVEN, Bondgenotenlaan 132 

4. wonende te 

5. , wonende te 

vierde en vijfde geîntimeerde, vertegenwoordigd door Mr. DE RAEVMAEKER Guido, advocaat te 3000 

LEUVEN, Koning Leopold 1-straat 7, 

******************** 

Gelet op het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van het Hof van beroep te Brussel 

op 3 oktober 2016, gericht tegen een beschikking in kortgeding van de rechtbank van eerste aanleg 

te Leuven, gewezen op 4 juli 2016; 

Gelet op artikel 730 § 1 van het Gerechtelijk Wetboek; 
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Overwegende dat alle raadslieden van partijen schriftelijk verzoeken de zaak door te halen op de 
algemene rol; 

Het verzoek kan worden ingewilligd; 

OM DEZE REDENEN 

HET HOF, 

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik van talen In gerechtszaken, 

Gelet op artikel 730 § 1 van het Gerechtelijk Wetboek, 

Beveelt, met instemming van de partijen, de doorhaling van de zaak op de algemene rol; 

Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van 13 februari 2019 door 

K. PITEUS, raadsheer 

B. VANDERGUCHT, griffier 

�MJ 
K.1TEUS B. VANDERGUCHT 
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