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Inzake: Aanvraag dd. 8 juli 1999 van Radio Public NVtot uitbreiding van de
geografische dekkingszone van de vergunning voor de aanleg en exploitatie
van een kabelnet

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd
op 25 januari 1995, inzonderheid op artikel 105 en artikel 116ter, §1, ingevoegd
bij het decreet van 17 december 1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media, inzonderheid op artikel 22;
Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
vastgesteld op 17 augustus 1998;
Gelet op het ministerieel besluit van 30 juli 1970 waarbij aan Radio Public NV de
vergunning wordt verleend om een kabelnet aan te leggen en te exploiteren op het
grondgebied van de stad Leuven en het ministerieel besluit van 4 maart 1971 houdende uitbreiding van deze vergunning tot het grondgebied van de gemeenten
Heverlee en Kessel-Lo;
Gezien de aangetekende brief met poststempel 8 juli 1999, op de griffie van het
Commissariaat ontvangen op 9 juli 1999, van de heer Jo Mariens, algemeen directeur van Radio Public NV, houdende de aanvraag tot uitbreiding van de huidige
vergunning tot het grondgebied van de gemeenten Herent, Wilsele (deelgemeente
van Leuven), Tervuren en Wezembeek-Oppem;
Gezien het onderzoeksrapport dd. 5 augustus 1999 van de administratie;
Overwegende dat uit het dossier van de aanvraag van Radio Public NV blijkt dat
voldaan is aan de voorwaarden voor uitbreiding van de huidige vergunning,

BESLUIT :
Artikel 1. De vergunning, uitgereikt bij ministerieel besluit van 30 juli 1970 aan
Radio Public NV om een kabelnet aan te leggen en te exploiteren en uitgebreid bij
ministerieel besluit van 4 maart 1971, wordt uitgebreid tot het grondgebied van
de gemeenten Herent, Wilsele (deelgemeente van Leuven), Tervuren en Wezembeek-Oppem.
Art. 2. De duur van de uitbreiding is beperkt tot de duur van de lopende vergunning.
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