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De schoonheid van Nieuw-Nederland werd door dichters bezongen, terwijl de Britse buren van dit 'Edelste
gewest' haar havens, bouwlanden en jachtvelden graag in hun bezit gehad zouden hebben. Voor de
bewoners van de Verenigde Republiek, die meer belangstelling hadden voor de rijkdommen uit het Verre ...
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Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest Samenwerking tussen vrijwilligers,
wetenschappelijke instituten en overheid De kracht van het atlasproject lag in de samenwerking van vele
individuele vrijwilligers, lokale en regionale verenigingen, wetenschappelijke instituten en andere
overheidsinstanties.
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Het edelste gewest is het verhaal van het enige Nederlandse koloniale experiment in Noord-Amerika vanaf
de ontdekking in 1609 door Henry Hudson tot de smadelijke nederlaag,,die Peter Stuyvesant in 1664 dwong
het gebied aan de Engelsen over te dragen en de korte herovering van 1673-'74. Het is het verhaal van de
pelsjagers en boeren, die in een ver en vreemd land - voortdurend bedreigd door Europese rivalen en
vijandige Indiaanse stammen - trachtten een welvarende kolonie op te bouwen.
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bevoegdheid van het BIM vielen. De ordonnantie van 13 februari 2014 met betrekking tot de communicatie
via elektronische weg in het kader van de relaties met de overheidsinstanties van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. De ordonnantie inzake het hergebruik van overheidsinformatie van 6 maart 2008. De ordonnantie
van 8 mei 2014 betreffende de
De administratieve vereenvoudiging - be.brussels
De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor de
burgers. De gemeente , die een 'huis voor alle burgers' is, beheert alles wat te maken heeft met het
dagelijkse leven van de Brusselaars en het gemeentelijk grondgebied.
De gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bij het overlijden van een niet-rijksinwoner is het Gewest bevoegd waar de onroerende goederen zijn
gelegen. Indien er meerdere onroerende goederen zijn in meerdere gewesten, is het Gewest bevoegd waar
het deel van de onroerende goederen is gelegen die samen het hoogste kadastraal inkomen hebben.
Vermogens- en successieplanning in het Vlaams Gewest
gemeentelijke regie, de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij, een openbare vastgoedmaatschappij, het Woningfonds van de Gezinnen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gewestelijke Ontwikke-lingsmaatschappij van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Opdrachten. â€” Doelstellingen.
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Vierde en dubbele editie van de dak- en thuislozentelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
VOORWOORD De Brusselse telling van dak- en thuisloze en slecht gehuisveste mensen is in 2016 aan zijn
vierde
Vierde en dubbele editie van de dak- en thuislozentelling
in het bijzonder via de installatie van foto- voltaÃ¯sche panelen). Het Brussels Gewest moedigt de productie
van dergelijke energie aan via BRUGEL, dat onder meer verantwoor - delijk is voor de certificering van de
installaties en de toekenning van groene-stroom- certificaten, een vorm van financiÃ«le steun voor de
eigenaars van de installaties. 9.
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