Onteigeningen per gemeente vanaf 2010
*Aalst
B.S. 16.12.2011
Bij besluit van 5 december 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt het OCMW Aalst ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Aalst, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan ter realisatie
van het woon- en zorgcentrum Sint-Job.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 26.08.2011
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 14 juli 2011
wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd over te gaan tot de
onteigening ten algemenen nutte van het hierna vermelde onroerend goed bestemd voor
de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken:
De onteigening van de hierboven vermelde goederen gebeurt in overeenstemming met
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.
B.S. 17.03.2011
Krachtens het besluit van 24 februari 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Aalst.
De plannen 'onteigeningsplan 4182/4102 : 4.T3, 4.T4 en 4.T5, allen index 1' liggen ter
inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer OostVlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.
B.S. 23.09.2010
Krachtens het besluit van 4 augustus 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Aalst.
De plans 16DD G 100194 00 - 16DD G 100195 00 - 16DD G 100196 00 en 16DD G
100197 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en
Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw "Portalis", Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.
B.S. 25.02.2010
Krachtens het besluit van 2 februari 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Aalst.
Het plan 16DD G 100378 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2b bus 12, 9052
Zwijnaarde.
B.S. 09.06.2008

Bij besluit van 20 mei 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het
bijgaand rooilijnplan voor buurtweg nr. 12 te Herdersem.
B.S. 04.01.2008
Krachtens het besluit van 17 september 2007 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Aalst (Erembodegem).
Het plan 16DD G 009794 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.
B.S. 19.06.2007
Krachtens het besluit van 2 mei 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Aalst.
Het plan, TV3V 4101 onteigeningsplan 1’ ligt ter inzage bij de Administratie Wegen en
Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B,
bus 12, 9052 Zwijnaarde.
B.S. 19.06.2007
Krachtens het besluit van 2 mei 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Aalst.
Het plan onteigeningsplan 4161/1 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2b, bus 12, 9052
Zwijnaarde.
B.S. 25.05.2007
Machtiging om te onteigenen met toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende
omstandigheden voor wat de gronden betreft begrepen in het onteigeningsplan voor het
bedrijventerrein « Erembodegem Zuid IV » gevoegd bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst ».
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 wordt aan het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische Expansie SOLvA machtiging verleend om de gronden, begrepen in het onteigeningsplan voor het bedrijventerrein « Erembodegem Zuid IV », gevoegd bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst », definitief vastgesteld op 10 juli
2003, te onteigenen met toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden.
B.S. 04.05.2007
Machtiging om te onteigenen met toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende
omstandigheden voor wat de gronden betreft begrepen in het onteigeningsplan voor het
bedrijventerrein « Siezegemkouter », gevoegd bij
het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst »
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 wordt het volgende bepaald :
Artikel 1. Aan het gemeentebedrijf Grond- en Bouwbeleid van de Stad Aalst wordt
machtiging verleend om de gronden, begrepen in het onteigeningsplan voor het bedrijventerrein « Siezegemkouter », gevoegd bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan «
Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst », definitief vastgesteld op 10 juli 2003, te
onteigenen met toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden.

B.S. 23.11.2006
Krachtens het besluit van 23 oktober 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Aalst.
Het plan « TV3V 4040 onteigeningsplan 1 » ligt ter inzage bij het Agentschap infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus
12, 9052 Zwijnaarde.
*Aalter
B.S. 06.04.2010
Krachtens het besluit van 15 maart 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Aalter.
De plans 1M3D8H G 100625 02 en 1M3D8H G 100626 02 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, gebouw Portalis,
Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.
B.S. 05.10.2009
Bij besluit van de gedelegeerd bestuurder van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal
NV van 16 juli 2009 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26
juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw
van de autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het
agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Aalter
langsheen de rechteroever van het Kanaal Gent-Oostende, voor de ontwikkeling van een
watergebonden bedrijventerrein.
Het plan nr. B3/11413 ligt ter inzage bij de afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28, 9000
Gent. De te onteigenen onroerende goederen zijn gekend onder de volgende kadastrale
gegevens:
Aalter 1e Afdeling, sectie A, perceelsnummers : 609b, 679d, 679e, 680a, 744b, 745b.
Bij besluit van 12 augustus 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en OpenbareWerken werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot
onteigening.
B.S. 09.04.2009
Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 11 februari 2009 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het
agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Aalter,
met het oog op verwerven van watergebonden bedrijventerreinen.
Het plan nr. B3/11471 ligt ter inzage bij de afdeling Bovenschelde - Nederkouter 28 9000 Gent.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens:
Aalter
1e afdeling - sectie A - perceelsnummers : 681b-683b-684-685-686-687c-687d-690688c-690/2-691-692b-747b-748b-748c-748d-750m-763-764-762
Bij besluit van 05 maart 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd
over te gaan tot onteigening.
B.S. 27.11.2007

Krachtens het besluit van 17 september 2007 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Aalter.
De plannen 16DD G 100027-00, 16DD G 100028-00, 16DD G 100029-00, 16DD G
100030-00, 16DD G 100031-00, 16DD G 100032-00, 16DD G 100033-01 en 16DD G
100034-00 liggen ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer OostVlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.
B.S. 16.03.2007
Bij besluit van 27 februari 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan voor buurtweg nr. 26/ter
″Schevestraat″ en het rooilijnplan voor buurtweg nr. 26 “Processieweg”;
- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de innamen aangeduid
op het onteigeningsplan voor buurtweg nr. 26/ter “Schevestraat” met onteigeningstabel;
- is aan de gemeente Aalter machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 06.03.2007
Bij besluit van 13 februari 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Regionaal bedrijventerrein Aalter » van de
provincie Oost-Vlaanderen, bestaande uit een bestemmingsplan met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften, een weergave van de bestaande en juridische toestand
en een onteigeningsplan wordt goedgekeurd;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de intercommunale VENECO machtiging tot onteigenen verleend met toepassing
van rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen voor algemeen nut, zoals bepaald in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962.

*Aarschot

B.S. 24.02.2011
Krachtens het besluit van 9 februari 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse overheid op het
grondgebied van de stad Aarschot.
Het plan 1M3D8F G 000518 02 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams- Brabant, Luchthavenlaan 4, te 1800 Vilvoorde.
B.S. 29.10.2010
Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van een logistiek centrum infrastructuur en gelegen op
het grondgebied van de gemeente Aarschot van algemeen nut wordt verklaard
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;
Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 10, § 2, 2°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren
van de spoorweginfrastructuur, artikel 4;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 houdende vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap van

publiek recht Infrabel;
Overwegende dat beleidsmatig wordt gestreefd naar meer duurzame mobiliteit en dat het
spoor daarin een belangrijke rol speelt;
Overwegende dat de bouw van een logistiek centrum infrastructuur een beter beheer van
personeel, materieel en materialen en een meer doelmatige uitvoering van het onderhoud van de spoorweginfrastructuur mogelijk maakt;
Overwegende dat de bouw van dit logistiek centrum infrastructuur werd ingepast binnen
het masterplan voor de stationsomgeving van Aarschot;
Overwegende dat het voorstel van Infrabel, zoals weergegeven in het werkplan
D5.1.160, toelaat dit logistiek centrum infrastructuur te realiseren;
Overwegende dat het voor de uitvoering van bovengenoemde werken vereist is om de
percelen aangeduid op het plan D5.1.161a en
gelegen op het grondgebied van de gemeente Aarschot in bezit te nemen;
Overwegende dat het logistiek centrum infrastructuur in de loop van 2012 operationeel
moet zijn en dat, derhalve, de onmiddellijke inbezitneming van de bedoelde percelen ten
algemenen nutte onontbeerlijk is;
Overwegende dat het openbaar onderzoek waaraan voornoemde plannen onderworpen
werden geen bezwaren opgeleverd heeft;
Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Het algemeen nut vordert voor de bouw van een logistiek centrum infrastructuur de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van de
gemeente Aarschot en opgenomen in het plan D5.1.161a, gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op
het in artikel 1 vermelde plan aangewezen
percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de
wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden
inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 3. De Minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 26 september 2010.
B.S. 02.04.2010
Krachtens het besluit van 11 maart 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Aarschot.
Het plan 1M3D8F G 000513 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 25.07.2008
Krachtens het besluit van 23 juni 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Aarschot en de gemeente Begijnendijk.
De plans 16DB G 000136A 03 en 16DB G 000136B 03 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4,
1800 Vilvoorde.
B.S. 06.11.2006
Krachtens het besluit van 9 oktober 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Aarschot.

Het plan 16DB G 000268 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 14.04.2006
Een besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 21 februari 2006 schrijft de hoogdringende onteigening ten algemenen nutte
voor in Aarschot van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 20391 ONT
1) Geografische omschrijving :
Aarschot : RWZI Wolfsdonk
2) Kadastrale gegevens :
Stad : Aarschot
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 3, Sectie : I;
Percelen : nrs. 39 f, 43 x, 43 t, 43 w en 43 v
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (RWZI) onder, op of boven
private onbebouwde gronden, die al dan niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal gebeuren door het Vlaamse Gewest voor rekening van
de N.V. Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Departement Leefmilieu en Infrastructuur
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer
Afdeling Water
Cel Milieu-investeringen
Alhambra
Emile Jacqmainlaan 20, bus 5
1000 BRUSSEL
- N.V. Aquafin
Dijkstraat 8
2630 AARTSELAAR
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake
de gewestelijke aangelegenheden;
7) Datum + bevoegde minister
21 februari 2006

*Aartselaar
B.S. 24.05.2011
Provincie Antwerpen : "PRUP Retentiezone Wullebeek" te Aartselaar en Schelle
Bij besluit van 5 mei 2011 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport :
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Retentiezone Wullebeek" te
Aartselaar en Schelle van de provincie Antwerpen dat in overeenstemming is met het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de provincie machtiging tot onteigenen verleend;

- is beslist dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen
ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962, op deze onteigening kan worden toegepast.

*Affligem

B.S. 16.07.2009
Besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 2 juni 2009 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 96241B ONT
1) Geografische omschrijving :
Affligem : collector Essene
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Affligem
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 2; Sectie : B;
Perceel nr. 650 C (394 m2);
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 2; Sectie : C;
Perceel nr. 3 K (938 m2).
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private onbebouwde gronden, die al dan niet omsloten zijn met een muur of een
omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal gebeuren door het Vlaamse Gewest voor rekening van
de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16)
VMM - Afdeling Economisch Toezicht
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden.
B.S. 16.07.2009
Besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 2 juni 2009 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 96241B ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Affligem : collector Essene
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Affligem
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 2, sectie : B;
Perceel : nr. 720 N (90 m2)
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 2, sectie : C;
Perceel : nr. 28 H (367 m2)
3) Reden van openbaar nut verklaring :

Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private bebouwde gronden, die al dan niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal gebeuren door het Vlaamse Gewest voor rekening van
de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16)
VMM - Afdeling Economisch Toezicht
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden.
B.S. 15.12.2006
- Bij besluit van 24 november 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting
en Ruimtelijke Ordening is van goedkeuring onthouden het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan van voetweg nr. 23 « Belleweg » van de gemeente Affligem.

*Alken

B.S. 18.07.2011
Provincie Limburg. - PRUP « Regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en uitbreiding
Kolmen » te Alken
Bij besluit van 5 juli 2011 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport :
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Regionale bedrijventerreinen
Brouwerij-Alken en uitbreiding Kolmen" te Alken bestaande uit twee verordenende grafische plannen met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, twee plannen van de
bestaande toestand en twee onteigeningsplannen met bijhorende onteigeningstabel;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Alken en de provinciale ontwikkelingsmaatschappij Limburg machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 18.04.2011
Overeenkomstig artikel 10 van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen wordt ter kennis gebracht van de bevolking dat de gemeenteraad
van Alken in zijn zitting van 24 maart 2011, het rooilijn- en onteigeningsplan van de
Grootstraat definitief heeft vastgesteld.
Het plan treedt in werking veertien dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
B.S. 10.07.2008
Ministerieel besluit tot hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van
onroerende goederen bestemd voor de uitvoering van waterbeheersingswerken
in de vallei van de Herk en de Kleine Herk stroomopwaarts van Stevoort (Hasselt) en te Alken door de Vlaamse Milieumaatschappij

Dossiernummer. L 7710 O 0003 H
1) Geografische omschrijving :
De onteigening is voorzien op het grondgebied van de gemeente Alken en de stad Hasselt (Stevoort), langs Herk en de Kleine Herk. Het betreft de verwerving van gronden
noodzakelijk voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied en een slibvang
met uitlekzone.
2) Kadastrale gegevens :
Stad Hasselt, kadastraal bekend onder 11de afdeling sectie A2, percelen 485C, 493C,
493D, 493E, 492C, 491B, 490A, 497N, 496L3, 496M3, 496E2
Stad Hasselt, kadastraal bekend onder 10de afdeling sectie A2, percelen 301B, 290C,
301E2
Gemeente Alken, kadastraal bekend onder 1e afdeling sectie A1, percelen 67B, 72B, 80,
81, 27, 23, 22, 20, 19C, 18, 11, 19D, 84, 86C, 87C 94, 93D, 69
3) Reden van uitvaardigen van het besluit :
Een deel van de dorpskern van Stevoort overstroomt regelmatig tengevolge van te kleine
doorstroomsecties van de Herk en de Kleine Herk, beiden onbevaarbare waterlopen van
eerste categorie. Na een computerafvoerstudie werd besloten tot de aanleg van een
wachtbekken in de stroomopwaartse vallei. Voor de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied, alsmede voor de aanleg van een slibvang met uitlekzone dienen gronden verworven te worden.
4) Bevoegde instantie :
Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer
5) Plannen ter inzage bij :
Vlaamse Milieumaatschappij
afdeling Operationeel Waterbeheer, hoofdbestuur
Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 16
1000 Brussel
Vlaamse Milieumaatschappij
afdeling Operationeel Waterbeheer, buitendienst Hasselt
Koningin Astridlaan 50, bus 5
3500 Hasselt
6) Wettelijke basis :
Wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, inzonderheid artikel 5 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake
onteigening ten algemenen nutte.
7) Datum besluit en bevoegde minister :
Het besluit dateert van 19 juni 2008. De bevoegde minister is de Vlaamse minister van
Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, mevrouw Hilde Crevits.
B.S. 11.12.2006
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Ruimtelijke ordening. - Provincie Limburg. - Openbaar onderzoekover het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en uitbreiding Kolmen » te Alken (incl. ontwerp onteigeningsplan)
In uitvoering van het artikel 45 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen, kondigt de deputatie van de provincieraad van Limburg het openbaar onderzoek aan van het ontwerp provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan « Regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en uitbreiding Kolmen »
te Alken dat voorlopig werd vastgesteld door de provincieraad van Limburg in zitting van
14 november 2006, met inbegrip van het bijhorend ontwerp onteigeningsplan.
Dit openbaar onderzoek start op 5 januari 2007 en eindigt op 5 maart 2007.
Het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en uitbreiding Kolmen » te Alken aangevuld met het onteigeningsplan, dat
louter betrekking heeft op het grondgebied van de Gemeente Alken, ligt gedurende deze
periode van zestig dagen ter inzage van de bevolking tijdens de werkdagen en gewone

kantooruren in het Gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening, Hoogdorpstraat 38, te
3570 Alken.

*Alveringem

B.S. 11.01.2010
Krachtens het besluit van 23 november 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de Alveringem.
Het plan 1M3D8J G 103527 00 ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 11.01.2010
Krachtens het besluit van 24 november 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de Alveringem.
Het plan 1M3D8J G 103572 00 ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 13.07.2009
BPA ″Lokaal bedrijventerrein″. - Spoedprocedure. Onteigening
Bij besluit van 25 juni 2009 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening:
- is aan de West-Vlaamse Intercommunale machtiging tot onteigenen verleend met mogelijke toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962;
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de onroerende goederen aangegeven op het onteigeningsplan.
B.S. 10.09.2008
Krachtens het besluit van 18 juli 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigening door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Alveringem.
Het plan 16DEG 101760 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 BRUGGE.
B.S. 30.04.2008
Bij besluit van 5 mei 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams Minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het
bijgaand bijzonder plan van aanleg ″Lokaal bedrijventerrein″, van de gemeente Alveringem, bestaande uit een plan van de bestaande toestand en uit een bestemmingsplan met
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan, wordt goedgekeurd, met uitzondering van de met blauw omrande delen van het bestemmingsplan en
van het onteigeningsplan.
B.S. 06.11.2007
Krachtens het besluit van 12 september 2007 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de Alveringem.

De plans 16DEG 101759 00 en 16DEG 101975 00 liggen ter inzage bij het Agentschap
Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 19.06.2007
Bij besluit van 24 april 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van het perceel 1403G sectie C, met name lot 5 zoals aangegeven, op het onteigeningsplan, dat
behoort tot het bijzonder plan van aanleg « Dorpskom » genaamd, van de gemeente
Alveringem, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 22 juni 2005;
- de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, inzake onteigeningen ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962, kan op deze onteigening worden toegepast;
- is aan de gemeente Alveringem machtiging tot onteigenen verleend.

*Antwerpen
B.S. 17.01.2012
Krachtens het besluit van 19 januari 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken, zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Antwerpen.
Krachtens artikel 7, § 4, van het decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting
van de naamloze vennootschap Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) kan BAM,
na machtiging door de Vlaamse Regering, in eigen naam en voor eigen rekening onroerende goederen onteigenen die nodig zijn voor de uitvoering van haar opdrachten.
Door dit besluit wordt BAM gemachtigd de onroerende goederen in de gemeente Antwerpen, die zijn aangeduid op de onteigeningsplannen A00A-SOINN03-7B, A00A-SOINN057B en A00B-SOINN05-7C zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van BAM, onmiddellijk in bezit te nemen. Deze plannen liggen ter inzage bij de Beheersmaatschappij
Antwerpen Mobiel, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen.
B.S. 08.11.2011
Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met
onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het
grondgebied van de gemeente Ekeren, teneinde de bouw van een ongelijkgrondse vertakking tussen de spoorlijnen 11 en 27A en de aanleg van een compenserend natuurpark te realiseren
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de
spoorwegpolitie, artikel 2;
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, gewijzigd bij de wet van 6 april
2000;
Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 10, § 2, 2° ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren
van de spoorweginfrastructuur, artikel 4;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 houdende vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel;
Overwegende dat beleidsmatig wordt gestreefd naar meer duurzame mobiliteit en dat het
spoor daarin een belangrijke rol speelt;
Overwegende dat het noodzakelijk is te beschikken over een infrastructuur die is aangepast aan de huidige eisen van de spoordienst en van haar omgeving;
Overwegende dat de lijn 27A de hoofdas vormt voor het goederenvervoer per spoor van
en naar de haven van Antwerpen en dat het verhogen van de capaciteit van deze lijn

noodzakelijk is gezien de reeds bestaande capaciteitsproblemen en de verwachte stijging
van de goederentrafiek per spoor;
Overwegende dat de huidige gelijkgrondse vertakking de capaciteit beperkt en dat de
bouw van een ongelijkgrondse vertakking de aangewezen oplossing is om de huidige en
de te verwachte problemen aan te pakken;
Overwegende dat het Milieu Effecten Rapport de aanleg van een natuurpark voorziet in
dezelfde zone als milderende en compenserende maatregel;
Overwegende dat het voorstel van Infrabel, zoals weergegeven in de plannen met nrs.
HY1-01, HY1-02, AP-08 en AP-09, de bouw van deze ongelijkgrondse vertakking en de
aanleg van het compenserend natuurpark op het grondgebied van de gemeente Ekeren
mogelijk maakt;
Overwegende dat het voor de uitvoering van bovengenoemde werken vereist is om te
beschikken over de percelen aangeduid op het plan met nr. L27A-3.4 en gelegen op het
grondgebied van de gemeente Ekeren;
Overwegende dat na de indienststelling van de Liefkenshoekspoorverbinding in de zomer
van 2014, de trafiek op de lijn 27A aanzienlijk zal toenemen;
Overwegende dat zonder de uitbreiding van de capaciteit van de lijn 27A deze toename
van de trafiek onaanvaardbare capaciteitsproblemen zal meebrengen voor het goederenvervoer per spoor van en naar de haven van Antwerpen;
Overwegende dat om die reden de ongelijkgrondse vertakking, samen met de Liefkenshoekspoorverbinding, tegen medio 2014 operationeel dient te zijn en dat, derhalve, de
onmiddellijke inbezitneming van de bedoelde percelen ten algemenen nutte onontbeerlijk
is en dat, ingeval van gerechtelijke onteigening, de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden wordt toegepast;
Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. De werken in het kader van de bouw van een ongelijkgrondse vertakking tussen de spoorlijnen 11 en 27A en de aanleg van een compenserend natuurpark worden
van algemeen nut verklaard.
Art. 2. Machtiging wordt verleend tot onteigening van de percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Ekeren, aangeduid op het plan met nr. L27A-3.4, gevoegd bij
dit besluit, met toepassing van de procedure bij hoogdringendheid overeenkomstig de
wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden
inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 3. Het algemeen nut vordert de onmiddellijke inbezitneming van de percelen opgenomen in het plan met nr. L27A-3.4.
Art. 4. De Minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 19 oktober 2011.
B.S. 28.07.2011
Bij besluit van de Gedelegeerd Bestuurder van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal
NV van 15 juni 2011 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV inzake de
realisatie van het geactualiseerde Sigmaplan op het grondgebied van de gemeente Antwerpen voor de ontpoldering en realisatie van dijkwerkzaamheden opwaarts Fort Lillo.
Het plan nr. C4/9374 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat 111112 - 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Antwerpen 18e Afdeling - sectie F - percelen : 163/02P - 163/02R
Bij besluit van 22 juni 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot onteigening.
B.S. 12.04.2011
Krachtens het besluit van 15 maart 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instel-

ling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Antwerpen, district Deurne.
Het plan 1M3D8E G 021327 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41, 2018 Antwerpen.
B.S. 01.04.2011
Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 12 januari 2011 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het
grondgebied van de gemeente Antwerpen voor de realisatie van het geactualiseerd Sigmaplan.
Het plan nr. C4/9370-1 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat
111-112 - 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Zwijndrecht (Burcht)
2e Afdeling - sectie A - perceel : 498K
Antwerpen
13e Afdeling - sectie N - perceel : 436C
Bij besluit van 18 maart 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot
onteigening.
B.S. 03.03.2011
Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 6 januari 2011
verleent goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan « Dam West » dat de gemeenteraad van Antwerpen op 20 september 2010 definitief vastgesteld heeft met uitzondering
van de volgende passage in art. 2.03, art. 4.03 en art. 8.03. : « De vergunningverlenende overheid kan steeds als last opleggen dat na de aanleg van het "openbaar domein
park," het openbaar domein park' kosteloos wordt overgedragen aan de stad Antwerpen.
»
Het onteigeningsplan dat ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening tegelijkertijd met het ruimtelijk uitvoeringsplan « Dam West » werd opgemaakt, en dat ook
op 20 september 2010 definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Antwerpen,
wordt bij besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 6 januari
2011 goedgekeurd en machtiging tot onteigening wordt verleend.
B.S. 23.11.2010
Bij besluit van de gedelegeerd bestuurder van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal
NV van 12 oktober 2009 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet
van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het
grondgebied van de gemeente Antwerpen voor de dijkwerkzaamheden ter hoogte van
Fort Filip (fase 1), in het kader van het Sigmaplan.
Het plan nr. C4/9207A, ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde, Lange Kievitstraat 111113, bus 44, 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Antwerpen :
14e afdeling, sectie C, percelen : 1l, 2a, 3a, 4a, OD.
14e afdeling, sectie A, percelen : 1a, 2b, 2a, 3b, 27e, 3c, 4b.
15e afdeling, sectie B, percelen : 306a, 305e.
Bij besluit van 28 september 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare
Werken, werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot
onteigening.

B.S. 17.07.2009
Bij besluit van 6 juli 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de provincie Antwerpen ertoe gemachtigd over te gaan
tot de gerechtelijke onteigening van het onroerend goed gelegen te Antwerpen, Koningin
Elisabethlei 18, met een totaal in te nemen oppervlakte en kadastraal bekend zoals vermeld op het bijgevoegde onteigeningsplan, met het oog op de globale uitbouw en ontwikkeling van de provinciale campus en de vestiging van het personeel tijdens de renovatie van het provinciaal bestuursgebouw.
B.S. 17.07.2009
Bij besluit van 6 juli 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de stad Antwerpen ertoe gemachtigd over te gaan tot
de gerechtelijke onteigening van onroerende goederen gelegen te Antwerpen - Deurne,
kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie
van het gemeentelijk RUP Ruggeveld - Silsburg.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 27.04.2009
Bij besluit van 3 april 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de provincie Antwerpen ertoe gemachtigd over te gaan
tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Antwerpen, Koningin Elisabethlei 26, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het
oog op de renovatie van het pand en de huisvesting van de provinciale diensten.
Hetzelfde besluit vult de eerdere machtiging bij besluit van 19 november 1996 van de
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting aan
en verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel
5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 09.04.2009
Bij besluit van de gedelegeerd bestuurder van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal
NV van 23 februari 2009 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet
van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor
de bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het
agentschapWaterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Antwerpen, met het oog op dijkwerken tussen de Boombekelaan en Petroleumkaai.
Het plan nr. C4/9250 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde-Lange Kievitstraat 111113, bus 44, 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens:
Antwerpen
37e afdeling - sectie C - perceelsnummer : 3
37e afdeling - sectie A-perceelnummers 417-419-421-521-526-157
Bij besluit van 5 maart 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd
over te gaan tot onteigening.
B.S. 16.03.2009
ANTWERPEN (MERKSEM). - Bij besluit van 16 februari 2009 van de Vlaamse minister van
Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur is voorgeschreven dat de bepalingen
van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor
de onteigening door NV De Scheepvaart op het grondgebied van de stad Antwerpen
(Merksem) voor het project ″de verbreding van de bocht van Merksem″.
Het plan nr. DSW.1083 ligt ter inzage bij de afdeling Waterbouwkunde, Havenstraat 44,
te 3500 Hasselt.

Het gedeeltelijk te onteigenen perceel is gekend onder de volgende kadastrale gegevens
:
Antwerpen - 40e afdeling Merksem - Sectie C - perceelsnummer : 586L/deel.
B.S. 18.02.2009
Bij besluit van 29 januari 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, wordt de Intercommunale Grondbeleid en Expansie
Antwerpen, afgekort ″IGEAN″ Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem, gemachtigd tot
het verwerven, bij wege van onteigening tot nut van het algemeen, van gronden gelegen
in Wuustwezel met een totale in te nemen oppervlakte van 12.160 m2 vermeld in het
besluit als inneming 1 en 2, met het oog op de realisatie van het onteigeningsplan
″Voetbalterrein ter Streke Hagelkruis″ en met doel de ontwikkeling van een kernversterkend woonproject dat voorziet in de realisatie van betaalbare bouwpercelen.
B.S. 8.01.2009
12 NOVEMBER 2008.-Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van de Liefkenshoekspoorverbinding L10 en gelegen
op het grondgebied van de gemeente Beveren en de stad Antwerpen van algemeen nut
wordt verklaard.
Artikel 1. Het algemeen nut vordert voor de bouw van de Liefkenshoekspoorverbinding
L10 en bijhorende milderende maatregelen, de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente Beveren en de stad Antwerpen en
opgenomen in de plannen L10-10.8 en L10-25.0, gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op
de in artikel 1 vermelde plannen aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 3. De Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
B.S. 15.04.2008
Bij besluit van 26 maart 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg ″Drakenhof″ genaamd, van de
stad Antwerpen, bestaande uit een plan bestaande en juridische toestand, een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan,
met uitzondering van de met blauw omrande delen;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan behoudens voor de met blauw omrande delen;
- is aan de stad Antwerpen machtiging tot onteigenen verleend behoudens voor de met
blauw omrande delen.
B.S. 15.04.2008
Krachtens het besluit van 13 maart 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Hoogstraten.
Het plan 16DA/G/019877/00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen.
B.S. 20.03.2008
Bij besluit van 21 februari 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de stad Antwerpen ertoe gemachtigd over te
gaan tot de onteigening van onroerende goederen gelegen in Antwerpen met een totale
in te nemen oppervlakte en kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan,
waartoe de gemeenteraad van Antwerpen met het oog op de verdere realisatie van het

projectgebied “Militair Hospitaal″ definitief besloten heeft op 17 september 2007 wordt
tot nut van het algemeen erkend.
B.S. 18.02.2008
Krachtens het besluit van 9 december 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Kontich.
Het plan 16DA G 019879 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41, 2018 Antwerpen.
B.S. 17.03.2008
Onteigeningsmachtiging ten algemenen nutte voor de aanleg van de Oosterweelverbinding
Bij het besluit van 12 februari 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur wordt het volgende bepaald:
In het algemeen belang moeten voor de realisatie van de Oosterweelverbinding, in het
bijzonder de uitvoering van ADR-riolering, geluidsschermen, taluds, taludgrachten (hierbij rekening houdende met buitentredende taluds en taludgrachten), keerwanden en
paalfunderingen en een bijkomende brug over de Pastoor Coplaan met werfzone, de volgende onroerende goederen op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht en de
stad Antwerpen in bezit worden genomen : de onroerende goederen die in het geel zijn
aangeduid op de bijgevoegde onteigeningsplannen A00A-SOINN02-7A, A00L-SOINN027A, A00M-SOINN02-7A, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van BAM op 16
maart 2007.
De NV van publiek recht BAM wordt gemachtigd deze onroerende goederen te onteigenen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemenen nutte.
B.S. 14.02.2008
Bij besluit van de raad van bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 12 december 2007 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het
agentschapWaterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Antwerpen voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het Sigmaplan, ingevolge
de dijkwerken ter hoogte van de Blokkersdijk.
Het plan nr. C4/8943 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde, Copernicuslaan 1, bus 13,
te 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens : Antwerpen 13e afdeling - sectie N - perceelsnummers : 536 – 537 – 538 – 539a – 535 –
536a/2.
Bij besluit van 25 januari 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd
over te gaan tot onteigening.
B.S. 23.02.2007
Krachtens het besluit van 5 februari 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Antwerpen en de gemeente Zwijndrecht.
Krachtens artikel 7, § 4, van het decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting
van de naamloze vennootschap Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) kan BAM,

na machtiging door de Vlaamse Regering, in eigen naam en voor eigen rekening onroerende goederen onteigenen die nodig zijn voor de uitvoering van haar opdrachten.
Door dit besluit wordt BAM gemachtigd de onroerende goederen in de stad Antwerpen en
de gemeente Zwijndrecht, die in het geel zijn aangeduid op de onteigeningsplannen 1/14
tot en met 14/14 zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van BAM, onmiddellijk in
bezit te nemen. Deze plannen liggen ter inzage bij de Beheersmaatschappij Antwerpen
Mobiel, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen.
B.S. 23.06.2006
Bij besluit van 30 mei 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Rode Kruislaan » genaamd,
van de stad Antwerpen, bestaande uit een plan van de bestaande en juridische toestand,
een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een bijhorend
onteigeningsplan, met uitzondering van het in blauw omrande stedenbouwkundig voorschrift;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de stad Antwerpen machtiging tot onteigenen verleend.

*Anzegem

B.S. 07.05.2007
Bij besluit van 5 april 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke
Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand wijzigingsplan houdende de volledige herziening en uitbreiding van het bijzonder plan van aanleg « Pareelstraat » genaamd, van de gemeente
Anzegem, bestaande uit een plan van de bestaande toestand en uit een bestemmingsplan met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan, met
uitzondering van de met een blauwe rand omzoomde delen van het bestemmingsplan en
de stedenbouwkundige voorschriften;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het
onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Anzegem machtiging tot onteigenen verleend.

*Ardooie
B.S. 14.01.2011
Krachtens het besluit van 9 december 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Ardooie.
Het onteigeningsplan 3056 nr. E1 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer,
afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 19.12.2008
Bij besluit van 2 december 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ″Sioen″, te Ardooie, van de
provincie West- Vlaanderen, bestaande uit een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, een weergave van de bestaande en juridische toestand en
een bijhorend onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de provincie West-Vlaanderen machtiging tot onteigenen verleend.

B.S. 11.09.2007
Krachtens het besluit van 16 augustus 2007 van de Vlaamse minister van OpenbareWerken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Ardooie.
Het plan ″3V - Projectnr. 3030 - Onteigeningsplan nr. 2/2″ ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.

*Arendonk

B.S. 24.02.2012
Krachtens het besluit van 20 januari 2012 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Arendonk.
De plannen 1M3D8E G 020490 00, 1M3D8E G 020491 00, 1M3D8E G 020492 00,
1M3D8E G 020493 00 en 1M3D8E G 020494 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41, 2018 Antwerpen.
B.S. 27.09.2010
Krachtens het besluit van 4 augustus 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Arendonk.
Het plan 1M3D8E G 021342 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus
41, 2018 Antwerpen.
B.S. 06.05.2010
Bij besluit van 21 april 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de dienstverlenende vereniging
IOK ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende
goederen gelegen te Arendonk kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan,
ter realisatie het bedrijventerrein ″Hoge Mauw″.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 13.11.2009
Krachtens het besluit van 22 oktober 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Arendonk.
De plannen 1M3D8E G 020490 00, 1M3D8E G 020491 00, 1M3D8E G 020492 00,
1M3D8E G 020493 00 en 1M3D8E G 020494 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen.
B.S. 11.09.2007
Krachtens het besluit van 16 augustus 2007 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake

onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Arendonk.
Het plan 16DA G 020261 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Antwerpen, Vlaams Administratief Centrum Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41, 2018 Antwerpen.

*As

B.S. 30.08.2011
Bij besluit van 20 juli 2011 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan "Zonevreemde sport en recreatie", dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van As in zitting van 28 april 2011 en dat een toelichtingsnota en vier deelplannen met telkens een plan met de bestaande feitelijke en juridische
toestand, de stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan bevat, goedgekeurd.
Het onteigeningsplan dat samen met dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd voorgelegd en
waarvan het algemeen nut de onteigening vordert van de in het onteigeningsplan aangeduide percelen werd goedgekeurd met uitsluiting van perceel 4 zoals aangeduid op het
onteigeningsplan. Aan de gemeente As wordt een machtiging tot onteigenen toegekend
voor de onroerende goederen, zoals aangegeven op het bijgevoegde onteigeningsplan
met uitsluiting van perceel 4.
B.S. 10.06.2010
Krachtens het besluit van 14 mei 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling
van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeenten As en Maasmechelen.
Het plan "1M3D8G G 023888 00 - As - Kruispunt : N75 x Stationstraat/Steenweg op
Maasmechelen - projectnummer 7007" ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 11.04.2008
Bij besluit van 7 maart 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening:
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van het perceel 486F, aangegeven op het onteigeningsplan dat behoort bij het BPA ″Centrum″, van
de gemeente As, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 7 juni 1999;
- is aan de gemeente As machtiging tot onteigenen verleend met mogelijke toepassing
van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962.
B.S. 28.07.2006
Bij besluit van 30 juni 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening:
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de resterende percelen, op het onteigeningsplan, dat behoort tot het bijzonder plan van aanleg
«Centrum» genaamd, van de gemeente As, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 7
juni 1999;
- is verklaard dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening kan
worden toegepast;
- is aan de gemeente As machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 19.04.2006
Onteigening op grond van het gewestelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van gebieden voor de winning van oppervlaktedelfstoffen "Berggrindontginning Kempens Plateau" :
machtiging om de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden toe te passen
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2006 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Aan de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij Limburg wordt machtiging verleend om de gronden, begrepen in het onteigeningsplan, gevoegd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 15 juli 2005 tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van gebieden voor de winning van oppervlaktedelfstoffen « berggrindontginning Kempens Plateau », te onteigenen met toepassing van
de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden.
Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

*Asse
B.S. 14.04.2006
Krachtens het besluit van 24 maart 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Asse.
Het plan nr. 16DB 0 0276 « Provincie Vlaams-Brabant - Asse N9 : Gentsesteenweg +
Nerviërsstraat - TV3V projectnummer 2096 » ligt ter inzage bij de Administratie Wegen
en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4 te 1800 Vilvoorde.

*Assenede
B.S. 06.06.2011
Bij besluit van 5 mei 2011 heeft de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Sport-en recreatiezone Kloosterstraat" van de gemeente Assenede goedgekeurd met uitsluiting van een deel van de 'zone voor wegenis'
en 'woonuitbreidingsgebied met overdruk reservatiestrook voor waterloop en/of onderhoudsstrook' nl. dat deel dat gesitueerd is op de percelen afd. 1, sectie E, nrs. 820A en
821A en gesitueerd is parallel met de Sasdijkstraat en/of op de Sasdijkstraat uitkomt.
Het onteigeningsplan horende bij het Rup "Sport- en recreatiezone Kloosterstraat" te
Assenede wordt goedgekeurd met uitsluiting van de delen van het onteigeningsplan aangeduid met volgnummers 10 en 11 op de percelen afd. 1, sectie E, nrs. 820 A en 821 A.
B.S. 25.10.2010
Krachtens het besluit van 28 september 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Assenede.
De plans 1M3D8H G 100867 00 en 1M3D8H G 100868 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw "Portalis", Bollebergen 2B bus 12, 9052 Zwijnaarde
B.S. 15.09.2008
Bij besluit van 3 september 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Assenede ertoe gemachtigd
over te gaan tot de verwerving van het onroerend goed gelegen te Assenede, Kriekerijstraat 7, met een totale in te nemen oppervlakte en kadastraal bekend zoals vermeld op
het bijgevoegd onteigeningsplan en waartoe de gemeenteraad van Assenede besloten
heeft op 30 augustus 2008.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 18.08.2008
Bij besluit van 10 juli 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Assenede ertoe gemachtigd over te gaan

tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Bassevelde,
kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie
van een sociaal bouwproject.
B.S. 21.08.2007
Bij besluit van 27 juli 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening:
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Markt » genaamd, van de gemeente Assenede,
bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een bestemmingsplan, een onteigeningsplan en stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan, met uitsluiting
van de in blauw omrande gedeelten
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Assenede machtiging tot onteigenen verleend
B.S. 18.09.2006
Bij besluit van 24 augustus 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Stoepe » genaamd, van de
gemeente Assenede, bestaande uit een plan van de bestaande en juridische toestand,
een bestemmingsplan met stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan VENECO CVBA machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 17.03.2006
BPA « Begraafplaats Bassevelde »
Bij besluit van 24 februari 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Begraafplaats Bassevelde »
genaamd, van de gemeente Assenede, bestaande uit een plan van de bestaande en juridische toestand, een bestemmingsplan met stedenbouwkundige voorschriften en een
onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Assenede machtiging tot onteigenen verleend.

*Avelgem

B.S. 03.04.2012
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 13 maart 2012
waarbij de NV Aquafin ertoe gemachtigd wordt de onteigening in naam van het Vlaamse
Gewest, maar op eigen kosten, te verrichten van de onroerende goederen nodig voor de
oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfastructuur.
Nr. 20578C ONT NB
1) Geografische omschrijving :
Avelgem : collector Tiegem–Kaster deel 2
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Avelgem
Kadastraal gekend onder : afdeling : 3; sectie : A;
Perceel nr. 157C
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet omsloten zijn met een muur of een omheining
overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :

Na deze machtiging tot onteigening zal de NV Aquafin in naam van het Vlaamse Gewest
maar op eigen kosten overgaan tot de onmiddellijke onteigening.
5) Plannen ter inzage bij :
- (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16)
VMM - Afdeling Economisch Toezicht
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
6) Wettelijke basis :
- Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen
met betrekking tot de uitvoering van werken door de NV Aquafin in toepassing van de
artikelen 32septies en 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
- Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessie voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid op artikel 5, gewijzigd
bij de wet van 7 juli 1978.
B.S. 04.10.2011
Bij besluit van de gedelegeerd bestuurder van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal
NV van 24 juni 2011 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het
grondgebied van de gemeente Avelgem voor het vernieuwen en ontdubbelen van de
stuw te Kerkhove.
Het plan nr. A4-2233 ligt ter inzage bij de afdeling Bovenschelde - Nederkouter 28 9000 Gent.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Avelgem :
3e Afdeling - sectie C - percelen : 280L - 277D - 276D - 272E - 354E - 285G - 285H 350D - 374L - 374K - 368F - 366M - 365M - 369P - 362F - 361F - 360E - 359G.
Bij besluit van 31 augustus 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare
Werken, werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot
onteigening.
B.S. 07.04.2009
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 3 maart 2009 wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd
over te gaan tot de aankoop ten algemenen nutte van de hierna vermelde onroerende
goederen bestemd voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken:
De onteigening van de hierboven vermelde goederen gebeurt in overeenstemming met
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.
B.S. 19.10.2007
Krachtens het besluit van 12 september 2007 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Avelgem.
De plans 16DEG 101411 04, 16DEG 101412 05, 16DEG 101413 04 ter inzage bij het
Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000
Brugge.
Tegen het genoemde ministerieel besluit van 12 september 2007 kan bij de Raad van
State beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift, voorzien van voldoende fiscale
zegels, moet binnen 60 dagen via een aangetekende brief aan de Raad van State worden
toegestuurd.

*Baarle-Hertog
*Balen
B.S. 22.04.2011
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Balen deelt mee dat,
overeenkomstig afdeling 2, artikel 10, van het decreet van 8 mei 2009, houdende vaststelling en realisatie van rooilijnen, het gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan «
Oosthamsesteenweg » definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 31
januari 2011, waarna een openbaar onderzoek werd gehouden van 7 februari 2011 tot
en met 8 maart 2011. Uit het proces-verbaal van sluiting bleek dat er gedurende het
openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend.

*Beernem

B.S. 27.12.2010
Krachtens het besluit van 8 december 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Beernem.
De plans 1M3D8J G 104540 00, 1M3D8J G 104541 00, 1M3D8J G 104542 00, 1M3D8J G
104543 00 en 1M3D8J G 104544 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 23.06.2008
Krachtens het besluit van 30 mei 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Beernem.
De plans 16DEG 101413 02, 16DEG 101414 02, 16DEG 101415 02, 16DEG 101416 02,
16DEG 101417 02 en 16DEG 101418 02 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en
Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 30.04.2008
Bij besluit van 30 april 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams Minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg ″nr. 2 Haverbilken (deel herziening)″ genaamd, van de gemeente Beernem, bestaande uit een plan bestaande toestand,
een bestemmingsplan met afzonderlijk gebundelde stedenbouwkundige voorschriften en
een onteigeningsplan, met uitsluiting van de blauw omrande delen van het onteigeningsplan en van de stedenbouwkundige voorschriften.
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen,
aangegeven op het onteigeningsplan met uitsluiting van de blauw omrande delen van het
onteigeningsplan en van de stedenbouwkundige voorschriften;
- is aan de gemeente Beernem machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 22.04.2008
Krachtens het besluit van 4 april 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Beernem.

De plans 16DE G 101836 00 en 16DE G 101837 00 liggen ter inzage bij het Agentschap
Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 16.05.2007
Artikel 1. Infrabel is gemachtigd tot de afschaffing van de overwegen 47, 48, 49 en 50
op de spoorlijn 50A Brussel-Zuid - Oostende te Beernem mits de bouw van een overbrugging aan km 81.820, de bouw van onderbruggingen voor voetgangers ter hoogte
van de overwegen 48 en 50 en de aanleg van nieuwe wegen ten zuiden en noorden langs
de spoorlijn, zoals aangegeven op de werkplannen met nr. 30-3228-0503-081.648PO4C, 30-3228-0503-081.648-PO5C, 30-3228-0503-081.648-PO6C, 30-3228-0503081.648-PO7C en 30-3228-0503-081.648-PO8D, gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Het algemeen nut vordert voor de afschaffing van voornoemde overwegen te
Beernem en de aanleg van een derde en vierde spoor te Oostkamp en Beernem de onmiddellijke inbezitneming van de percelen opgenomen in de tabelplannen der aan te kopen gronden met nr. 30-3228-0503-081.648-101B, 30-3228-0503-081.648-102B, 303228-0503-081.648-103B,30-3228-0503-081.648-104B, 30-3228-0503-081.648-105B,
30-3228-0503-081.648-106B, 30-3228-0503-081.648-107B, 30-3228-0503-081.648108C, 30-3228-0503-081.648-109B en 30-3228-0503-081.648-110C, gevoegd bij dit
besluit.
Art. 3. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op
voormelde plannen aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet
van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
B.S. 19.01.2007
Bij besluit van 6 november 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt aan het gemeentebestuur van Beernem machtiging tot onteigening verleend met toepassing van de spoedprocedure van verschillende
onroerende goederen gelegen in Beernem deelgemeente Sint-Joris voor de realisatie van
een sportcomplex.

*Beerse

B.S. 05.11.2010
Krachtens het besluit van 19 oktober 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Beerse.
De plannen 1M3D8E G 021110 00, 1M3D8E G 021111 00, 1M3D8E G 021112 00,
1M3D8E G 021113 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna-Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41,
te 2018 Antwerpen.
B.S. 17.07.2009
Krachtens het besluit van 19 juni 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Beerse.
Het plan 16DA G 020142 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus
41, 2018 Antwerpen.
B.S. 11.09.2007
Vereniging van gemeenten. - Onteigening
Rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden. - Machtiging
Bij besluit van 1 augustus 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Ste-

denbeleid, Wonen en Inburgering, wordt de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij
voor de Kempen afgekort : « IOK » Antwerpseweg 1, 2440 Geel, gemachtigd tot het
verwerven, bij wege van onteigening tot nut van het algemeen, van gronden gelegen in
Beerse, groot 47ha 05a 98ca er kadastraal bekend zoals vermeld in genoemd besluit,
met het oog op de realisatie van een gemengd regionaal bedrijventerrein, onteigeningsplan : « Beerse-Zuid ».
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, op dezelfde onteigening mag worden toegepast.
B.S. 19.06.2007
Krachtens het besluit van 2 mei 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Beerse.
Het plan 16DA G 019856 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en
Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1, bus 12, 2018 Antwerpen.

*Beersel

B.S. 21.12.2011
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 24 november
2011 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 97251 ONT
1) Geografische omschrijving :
Huizingen : collector Huizingen
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Huizingen
Kadastraal bekend onder : afdeling : 3; sectie : B;
Perceel nr. 467b.
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private onbebouwde gronden, die al dan niet omsloten zijn met een muur of een
omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal plaatsvinden door het Vlaamse Gewest in het kader van
de opdracht aan de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16)
VMM - Afdeling Economisch Toezicht
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden.
B.S. 01.04.2009

Besluit van de Vlaamse minister van OpenbareWerken, Energie, Leefmilieu en Natuur van
19 maart 2009 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 97252C ONT
1) Geografische omschrijving :
Beersel : collector Dworp fase 3 : vanaf Kartonweg tot centrum Sint-Genesius-Rode, te
Beersel en Sint-Genesius-Rode (deel Sint-Genesius-Rode)
2) Kadastrale gegevens :
gemeente : Sint-Genesius-Rode
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : D
Percelen : nrs. 40 l (233 m2), 21 c (2 703 m2)
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector Dworp fase 3 :
vanaf Kartonweg tot centrum Sint-Genesius-Rode, te Beersel en Sint-Genesius-Rode
(deel Sint-Genesius-Rode) onder, op of boven private onbebouwde gronden, die al dan
niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal gebeuren door het Vlaamse Gewest voor rekening van
de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- VMM Economisch Toezicht
(na telefonische afspraak op het secretariaat 053-72 63 16)
Graaf de Ferraris-gebouw
2e verdieping
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel
- NV Aquafin
Dijkstraat, 8
2630 Aartselaar
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden;
B.S. 01.04.2009
Besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 19 maart 2009 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 97252C ONT
1) Geografische omschrijving :
Beersel : collector Dworp fase 3 : vanaf Kartonweg tot centrum Sint-Genesius-Rode, te
Beersel en Sint-Genesius-Rode (deel Beersel)
2) Kadastrale gegevens :
gemeente : Beersel
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 2; Sectie : B
Percelen : nrs. 334 a (550 m2) en 333 d (299 m2)
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector Dworp fase 3 :
vanaf Kartonweg tot centrum Sint-Genesius-Rode, te Beersel en Sint-Genesius-Rode
(deel Beersel)) onder, op of boven private onbebouwde gronden, die al dan niet omsloten

zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal gebeuren door het Vlaamse Gewest voor rekening van
de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- VMM Economisch Toezicht
(na telefonische afspraak op het secretariaat 053-72 63 16)
Graaf de Ferraris-gebouw
2e verdieping
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel
- NV Aquafin
Dijkstraat, 8
2630 Aartselaar
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden.
B.S. 27.08.2008
Bij besluit van 8 augustus 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij
Vlaams-Brabant ertoe gemachtigd over te gaan tot de onteigening van een onroerend
goed gelegen in Beersel, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met
het oog op de realisatie van een bedrijvenzone zoals goedgekeurd door het directiecomité van de POM Vlaams-Brabant op 9 mei 2008.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 18.08.2008
Bij besluit van 31 juli 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij VlaamsBrabant ertoe gemachtigd over te gaan tot de onteigening van een onroerend goed gelegen in Beersel, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op
de realisatie van een bedrijvenzone zoals goedgekeurd door het directiecomité van de
POM Vlaams-Brabant op 9 mei 2008.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 14.04.2006
Een besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 21 februari 2006 schrijft de hoogdringende onteigening ten algemenen nutte
voor in Beersel van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 97252A ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Beersel : collector Dworp fase 3
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Beersel

Kadastraal bekend onder : Afdeling : 3; sectie : D;
Perceel : nr. 203 g (140 m2)
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private bebouwde gronden, die al dan niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal gebeuren door het Vlaamse Gewest voor rekening van
de N.V. Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Departement Leefmilieu en Infrastructuur
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer
Afdeling Water
Cel Milieu-investeringen
Alhambra
Emile Jacqmainlaan 20, bus 5
1000 BRUSSEL
- N.V. Aquafin
Dijkstraat 8
2630 AARTSELAAR
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake
de gewestelijke aangelegenheden;
7) Datum + bevoegde minister
21 februari 2006
B.S. 10.04.2006
Een besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 21 februari 2006 schrijft de hoogdringende onteigening ten algemenen nutte
voor van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Beersel.
Nr. 97252A ONT
1) Geografische omschrijving :
Beersel : collector Dworp fase 3.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Beersel
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 3, Sectie : D;
Perceel : nr. 25 E (1 243 m2).
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private onbebouwde gronden, die al dan niet omsloten zijn met een muur of een
omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal gebeuren door het Vlaamse Gewest voor rekening van
de N.V. Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Departement Leefmilieu en Infrastructuur
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer
Afdeling Water

Cel Milieu-investeringen
Alhambra
Emile Jacqmainlaan 20, bus 5
1000 BRUSSEL
- N.V. Aquafin
Dijkstraat 8
2630 AARTSELAAR
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake
de gewestelijke aangelegenheden;
7) Datum + bevoegde minister
21 februari 2006

*Begijnendijk

B.S. 18.10.2011
Overeenkomstig artikel 10 van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen wordt ter kennis gebracht van de bevolking dat de gemeenteraad
van Begijnendijk in zijn zitting van 22 september 2011, het rooilijn- en onteigeningsplan
van de Moorputstraat definitief heeft vastgesteld.
B.S. 17.03.2010
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 28 februari 2010
houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 20315 ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Begijnendijk : collector Werchter, fase 3
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Begijnendijk
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 2; Sectie : C
Perceel nr. 111 B 2
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private onbebouwde gronden, die al dan niet omsloten zijn met een muur of een
omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal plaatsvinden door het Vlaamse Gewest in het kader van
de opdracht aan de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16
VMM - Afdeling Economisch Toezicht
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 AARTSELAAR
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden.
B.S. 17.09.2008
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 18 augustus 2008 wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd over te gaan tot de onteigening ten algemenen nutte van de hierna vermelde onroerende goederen bestemd voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken :
De onteigening van het hierboven vermelde goed gebeurt in overeenstemming met artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.
B.S. 25.07.2008
Krachtens het besluit van 23 juni 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Aarschot en de gemeente Begijnendijk.
De plans 16DB G 000136A 03 en 16DB G 000136B 03 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4,
1800 Vilvoorde.

*Bekkevoort
B.S. 28.11.2011
Krachtens het besluit van 20 oktober 2011van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Bekkevoort.
De plans 1M3D8F G 005720 01 en 005721 01 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6, bus 81, 3000 Leuven.
B.S. 16.08.2007
Krachtens het besluit van 2 mei 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse
overheid op het grondgebied van de gemeente Bekkevoort.
Het plan 16DB G 000302 04 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en
Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.

*Beringen

B.S. 01.07.2011
Goedkeuringsbesluit gedeeltelijke wijziging rooilijnplan Dalenbergstraat-SintAntoniusstraat
Het college van burgemeester en schepenen van de stad Beringen brengt ter kennis dat
de gedeeltelijke wijziging van het rooilijnplan Dalenbergstraat-Sint-Antoniusstraat, bestaande uit een opmetingsplan en een tabel met innemingen en wegoverschotten, definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 9 mei 2011.
B.S. 17.02.2011
POM LIMBURG : Bij besluit van 1 februari 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de POM Limburg ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende

goederen gelegen te Beringen kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan,
ter realisatie het industriegebied Ravenshout Noord.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 14.01.2011
Bij besluit van 20 december 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de stad Beringen ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Beringen, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het
oog op de realisatie van de doortocht Paal N29.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 27.10.2010
Krachtens het besluit van 27 september 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Beringen.
Het onteigeningsplan met nr. 1M3D8G G 027825 00 - Beringen - kruispunt : N72 Koolmijnlaan x Beverlo Dorp - Zuidstraat - 3V - Projectnr. : 7150 ligt ter inzage bij het
Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, 3500
Hasselt.
B.S. 14.10.2010
Bij besluit van 2 september 2010 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan « Sport en recreatie Tervant », dat definitief werd vastgesteld
door de gemeenteraad van Beringen in zitting van 21 juni 2010 en dat een toelichtingsnota met de bestaande juridische en feitelijke toestand, stedenbouwkundige voorschriften, en grafisch plan en een onteigeningsplan bevat, goed gekeurd.
Aan de stad Beringen wordt een machtiging tot onteigenen toegekend voor de onroerende goederen, zoals aangegeven op het bijgevoegde onteigeningsplan, met toepassing
van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden zoals bedoeld in artikel 5 van de
wet van 26 juli 1962.
B.S. 27.09.2010
Krachtens het besluit van 4 augustus 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse Overheid op het
grondgebied van de stad Beringen.
Het plan 1M3D8G G 023879 00 ligt ter inzage bij Agentschap Wegen en Verkeer Limburg,
Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt.
B.S. 13.07.2009
BPA ″Korkdries″. - Spoedprocedure. - Onteigening
Bij besluit van 25 juni 2009 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening:
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de percelen, aangegeven, op het onteigeningsplan, dat behoort tot het bijzonder plan van aanleg
″Korkdries″ genaamd, van de stad Beringen, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 21
februari 2008;

- is aan de stad Beringen machtiging tot onteigenen verleend met mogelijke toepassing
van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962.
B.S. 13.01.2009
Krachtens het besluit van 16 december 2008 van de Vlaamse minister van OpenbareWerken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Beringen.
De plannen 1M3D8G G 026285 00, 1M3D8G G 026287 00, 1M3D8G G 026288 00 en
1M3D8G G 026289 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 05.03.2008
Bij besluit van 21 februari 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Korkdries » genaamd, van de
stad Beringen, bestaande uit een plan bestaande toestand, een bestemmingsplan met
bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de stad Beringen machtiging tot onteigenen verleend.
- zijn vernietigd de verkavelingen V25/00, V24/02, V15/62, V69/77, V16/64, V25/65 en
V30/06.
B.S. 18.02.2008
Krachtens het besluit van 7 januari 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Beringen.
De plannen « 16DC G 023882 00/16DC G 023883 00/16DC G 023884 00 - Kruispunt :
N72 Koolmijnlaan x Posthoornstraat – projectnummer 7102 » ligt ter inzage bij het
Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50
bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 22.02.2007
Krachtens het besluit van 4 december 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Beringen.
Het plan « 16DC G 023871 01 LIM/7102/03826/10 met projectnummer 03826.03 Kruispunt : N72 Koolmijnlaan - projectnummer 7102 » ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500
Hasselt.
B.S. 22.02.2007
Krachtens het besluit van 4 december 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse
overheid op het grondgebied van de stad Beringen.
Het plan 16 DC G 023876 00 ligt ter inzage bij Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.

*Berlaar

B.S. 23.02.2011
Berlaar : BPA ″Balderdorp″
Bij besluit van 8 februari 2011 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en
Sport :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg ″Balderdorp″ genaamd, van de
gemeente Berlaar, bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een onteigeningsplan en een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Berlaar machtiging tot onteigenen verleend.

*Berlare

B.S. 03.11.2010
23 JULI 2010 Ministerieel besluit betreffende de hoogdringende onteigening ten
algemene nutte van onroerende goederen op het grondgebied van de gemeenten Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen, in het kader van en noodzakelijk
voor de inrichting van de Kalkense Meersen, onderdeel van het geactualiseerd
Sigmaplan
1) Geografische omschrijving :
Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor de grondverwerving en inrichting van
de Kalkense Meersen tot 'wetland' (Rietland, Laaggelegen schraal hooiland, Dottergrasland en Voedselrijke zoomvormende ruigten) zoals opgenomen in het consensusalternatief 'Meest Wenselijk Alternatief' van het Plan-Milieueffectenrapport 'Vernieuwd Sigmaplan' (goedgekeurd door de Dienst MER op 27 juni 2005).
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente Berlare, 2e afdeling, sectie A, percelen 23, 24C, 24D, 25C, 25D, 26, 27, 28,
29, 30, 31A, 31B, 32, 32A/2, 33, 34, 36, 37, 38A, 38B, 39, 40, 41A, 41B, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52/2, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64A, 66A,
67A, 67B, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75A, 75B, 76, 77, 78A, 79A, 80, 81, 82A, 83, 84B,
85A, 85B, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107A, 107B, 108, 109, 110, 111A, 112A, 113A, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 en 127A.
Gemeente Berlare, 3e afdeling, sectie C, percelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15A, 15B, 16, 17, 18, 19, 20, 21A, 21B, 22, 23, 24, 25, 26A, 26B, 27, 28, 29, 30,
33, 34, 35, 39B, 39C, 45A, 45D, 46, 46/2, 47, 48A, 48B, 49A, 49B, 50, 51, 51/2, 52, 53,
53/2, 54, 54/2, 55, 55/2, 56, 56/2, 57, 58, 59A, 59B, 60A, 60B, 61A, 61B, 62, 63, 64,
64/2, 65A, 66, 67A, 68A, 69/2, 69A, 69B, 71D, 71D/2, 71F, 71F/2, 71G, 71G/2, 72,
72/2, 73, 74, 75, 76, 77A, 78, 78/2, 79B, 79C, 79D, 80B, 80C, 80D, 84A, 84B, 85, 86A,
87E, 87F en 87G.
3) Reden van uitvaardigen van het besluit :
De verwervingen zijn noodzakelijk omdat de ingrepen voor inrichting en daaropvolgend
beheer - teneinde de natuurdoelstellingen te halen, zoals beslist door de Vlaamse Regering op 22 juli 2005 - landbouwvoering onmogelijk of subeconomisch wordt. Om de natuurdoelstellingen in de Kalkense Meersen te behalen, moeten delen van het gebied worden vergraven, is herpercelering noodzakelijk, moet de waterhuishouding sterk worden
wijzigen, moeten grachten worden geherprofileerd en moet de afwatering worden veranderd, moeten over aanzienlijke oppervlaktes tot laat in het voorjaar plas-dras-situaties
worden gecreëerd, dient over grote gedeelten het winter- en voorjaarsgrondwaterpeil tot
op het maaiveldniveau worden gebracht en dient in het hele gebied een natuurbeheer te
worden ingesteld.
4) Bevoegde instantie :
Het Agentschap voor Natuur en Bos.
5) Plannen ter inzage bij :
De Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen van het Agentschap voor Natuur en Bos, Gebroeders Van Eyckstraat 2-6, 9000 Gent.

6) Wettelijke basis :
Wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, artikel 5,
betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten
algemenen nutte.
B.S. 28.04.2010
Ministerieel besluit betreffende de hoogdringende onteigening ten algemene
nutte van onroerende goederen op het grondgebied van de gemeente Berlare in
het kader van en noodzakelijk voor de inrichting van het Paardenbroek, onderdeel van het geactualiseerd Sigmaplan
1) Geografische omschrijving :
Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor de grondverwerving en inrichting van
het Paardenbroek tot ’Wetland’ (Dottergrasland en Voedselrijke zoomvormende ruigten)
zoals opgenomen in het consensusalternatief ’Meest Wenselijk Alternatief’ van het PlanMilieueffectenrapport ’Vernieuwd Sigmaplan’ (goedgekeurd is door de Dienst MER op 27
juni 2005).
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente Berlare, 1e afdeling, sectie D, percelen 0005_D, 0006, 0008_G, 0009_B,
0010_C, 0010_E, 0011_C, 0011_D, 0012_B, 0013_A, 0014_A, 0015_A, 0016, 0017_A,
0017_B, 0018_A, 0019, 0020, 0021_A, 0022_D, 0023, 0024_A, 0025_A, 0026_A,
0027_A, 0028, 0029, 0030_C, 0031_C, 0032_C, 0033_C, 0034_A, 0035_A, 0036_A,
0037_E, 0037_F, 0038_D, 0038_E, 0039_A, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046,
0047_A, 0048_C, 0049_C, 0050_B, 0050_D, 0052_C, 0053_E, 0054_C, 0055_B, 0056,
0057, 0058_B, 0059_B, 0060_A, 0061, 0063_C, 0064, 0065, 0066_A, 0067_A, 0068_A,
0069_A, 0070, 0071_A, 0072_A, 0073_A, 0074_A, 0074_B, 0075_B, 0076_A, 0077_A,
0078_A, 0079_A, 0082_A, 0083_A, 0084, 0085, 0106, 0107_A, 0108, 0109_A, 0110_A,
0111_B, 0112_B, 0113_A, 0113_C, 0113_D, 0114_A, 0136, 0137_A, 0137_B, 0138_G,
0138_H, 0138_K, 0138_L, 0139_A, 0140_A, 0141_A, 0142_C, 0142_D, 0145_A,
0146_E, 0147_F, 0147_G, 0148, 0149, 0150, 0151_A, 0151_B, 0152, 0153, 0154, 0155,
0156, 0157 (deel), 0158, 0161_B, 0161_C
3) Reden van uitvaardigen van het besluit :
De verwervingen zijn noodzakelijk omdat de ingrepen voor inrichting en daaropvolgend
beheer - teneinde de natuurdoelstellingen te halen, zoals beslist door de Vlaamse Regering op 22 juli 2005- landbouwvoering onmogelijk of subeconomisch wordt. Om de natuurdoelstellingen in het Paardenbroek te behalen, moeten delen van het gebied worden
vergraven, is herpercelering noodzakelijk, moet de waterhuishouding sterk worden wijzigen, moeten grachten worden geherprofileerd en moet de afwatering worden veranderd,
moeten over aanzienlijke oppervlaktes tot laat in het voorjaar plas-dras-situaties worden
gecreëerd, dient over grote gedeelten het winter- en voorjaarsgrondwaterpeil tot op het
maaiveldniveau worden gebracht en dient in het hele gebied een natuurbeheer te worden
ingesteld.
4) Bevoegde instantie :
Het Agentschap voor Natuur en Bos.
5) Plannen ter inzage bij :
De Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen van het Agentschap voor Natuur en Bos, Gebroeders Van Eyckstraat 2-6,
9000 Gent.
6) Wettelijke basis :
Wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, artikel 5,
betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten
algemenen nutte.
B.S. 09.04.2009
Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 10 december 2008 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van

26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het
agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Berlare
(Uitbergen), voor de inrichting van een overstromingsgebied Wijmeers, in het kader van
het Sigmaplan.
Het plan nr. C4/9353 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat 111113, bus 44-2018 Antwerpen,
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens:
Berlare
2e afdeling - sectie A
3A-4A-5-6-7-8-9-10-11-13A-14-15-16-17-18-19C-20C-20D-21A-21B-21C-22-159-160161-162-163-165-166-166A/2-166B/2-167-168-169-170-171-174-175-176A-176B176C-177A-177B-178A-179-180-181A-181B-182A-183A-183B-184-185-186-187-187/2188-189A-189B-190-191-192-193A-194-195-196-197-198-198/2-199A-203-204-205206-207-208-209-210-211A-212B-212C-214-215-216-217-218A-218B-219-220-221222-223-224-225-226-227A-230A-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241242-243-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257A-257C-257D-258-259260C-260D-261C-261D-262A-263-264-265A-265B/2-266A-266B-267A-267A/2-267B267C-267D-268A-268A/2-269-270-271-272-273-274A-274B-274D-274E-275-276-277A277B-278-279-280-281-282-283-284A-284B-285-286A-286B-287-288-289-290-292293-294A-294B-295-296-297-298-299-300-301A-302-303-304A-305-306A-306B-307308-310-345-346-347A-349A-351A-352B-354B-355-356-357-358A-361-362-363-364721-722-723-724-725-730-731-732-733-734-735-736-737-752-753-754-756A-756B757A-757B-758-759-760C-761A-762A-763-764A-766-767-768-769-770-771-772-773773/2-774-775-776-777A-777B-778-779-780A-781A-782B-782C-782D-782E-783-784785-785/2-786C-786D-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799C800-801-802-803-804-805-806-807A-808A-809-810E-811-811/2-812-813-814-815816-817A-818A-819-820-821A-822A-823-824-825A-826A-827-828-829-830-831-832A832B-833-834-835-836-837A-838A-839B-841A-843B-844A-845A-846-847-848-849A849B-850A-850B-851-852A-853A-854A-855A-856B-857A-873A-874A-875A-876A-877A878A-879A-880A-881A-907-908-908/2-909-910-911-912-913-914-915-916-917-925926-927-928-931-234/2-772/2
Bij besluit van 15 januari 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur werd
het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot onteigening.
B.S. 09.10.2008
Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 9 juli 2008 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw
van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Berlare, voorheen Uitbergen, voor de inrichting van een overstromingsgebied Wijmeers, in het kader
van het Sigmaplan.
Het plan nr. C4/8964 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat 111113, bus 44, 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Berlare
2e afdeling - sectie A - perceelsnummers : 3A-4A-5-6-7-8-9-10-11-13A-14-15-16-17-1819C-20C-20D-21A-21B-21C-22-23-24C-24D-25C-25D-26-27-28-29-30-31A-31B-3232A/02-33-34-36-37-39-40-43-44-45-46-49-50-152-153-153/2-154-155A-155B-155C155D-156-157A-157A/2-157B-157B/2-157C/2-157D/2-157E/2-157F/2-158A-158B-159160-161-162-163-165-166-166A/2-166B/2-167-168-169-170-171-172-173-174-175176A-176B-176C-177A-177B-178A-179-180-181A-181B-182A-183A-183B-184-185-186187-187/2-188-189A-189B-190-191-192-193A-194-195-196-197-198-198/2-199A-203204-205-206-207-208-209-210-211A-212B-212C-214-215-216-217-218A-218B-219220-221-222-223-224-225-226-227A-230A-231-232-233-234-234/2-235-236-237-238-

239-240-241-242-243-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257A-257C257D-258-259-260C-260D-261C-261D-262A-263-264-265A-265B/2-266A-266B-267A267A/2-267B-267C-267D-268A-268A/2-269-270-271-272-273-274A-274B-274E-274D275-276-277A-277B-278-279-280-281-282-283-284A-284B-285-286A-286B-287-288289-290-292-293-294A-294B-295-296-297-298-299-300-301A-302-303-304A-305306A-306B-307-308-309-310-312A-345-346-347A-349A-351A-352B-354B-355-356357-358A-362-363-364-720A-721-722-723-724-725-730-731-732-733-734-735-736737-738A-740-741-742-743B-750/2-751-752-753-754-755-756A-756B-757A-757B-758759-760C-761A-762A-763-764A-766-767-768-769-770-771-772-772/2-773-773/2-774775-776-777A-777B-778-779-780A-781A-782B-782C-782D-782E-783-784-785-785/2786C-786D-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799C-800-801-802803-804-805-806-807A-808A-809-810E-811-811/2-812-813-814-815-816-817A-818A819-820-821A-822A-823-824-825A-826A-827-828-829-830-831-832A-832B-833-834835-836-837A-838A-839B-841A-843B-844A-845A-846-847-848-849A-849B-850A-850B851-852A-853A-854A-855A-856B-857A-873A-874A-875A-876A-877A-878A-879A-880A881A-907-908-908/2-909-910-911-912-913-914-915-916-917-925-926-927-928-931
Bij besluit van 25 augustus 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd
over te gaan tot onteigening.
B.S. 23.01.2008
Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 12 september 2007 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet
van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor
de bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het
agentschapWaterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Berlare
voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het Sigmaplan, ingevolge de
inrichting van een gecontroleerd overstromingsgebied ’Paardenweide’.
Het plan nr. C4/8960 (1) en (2) ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Copernicuslaan 1, bus 13, te 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Berlare
1e afdeling - sectie D - perceelsnummers : 888-893B-934D-896-932A-932B-932C-933938-941-942A-942B-942C-942D-983D-984B-986B-986K-984C-985A-985B-986M-986N990C-990D-991A-992A-993B-994B-995A-996A-997A-998C-998D-1002A-1003A-1004K1004L-1004N-1005A-81S-81M-81L-81P-81T-81R-81K-86A-87A-88-89-9-91-92-93A94B-95E-95F-96F-851/02-852/02-853/02-854B-854C/02-854D/02-855-855/02-856856/02-857-857/02-858-859A-859B-859C-859D-859E-859F-860-861-862-863-864A864B-864C-867A-868-869-870-871A-871B-872A-872B-873-874A-874B-875A
Bij besluit van 19 december 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd
over te gaan tot onteigening.

*Bertem
B.S. 23.06.2010
Bij besluit van 21 april 2010 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan voor de buurtweg nr. 1
"Neerijse Steenweg" van de gemeente Bertem;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen,
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Bertem machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 19.01.2007
Bij besluit van 1 september 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt het gemeentebestuur van Bertem machtiging

tot onteigening verleend van een onroerend goed gelegen in deelgemeente Leefdaal voor
de huisvesting van verschillende gemeentelijke diensten.
B.S. 10.01.2007
Wet van 17 april 1835 inzake onteigeningen ten algemenen nutte, gewijzigd bij wet van
9 september 1907.
De verwerving van het onroerend goed gelegen te Bertem, deelgemeente Leefdaal, met
een totale in te
nemen oppervlakte en kadastraal bekend zoals vermeld op het bijgevoegde onteigeningsplan, waartoe de gemeenteraad van Bertem met het oog op de huisvesting van verschillende gemeentelijke diensten definitief besloten heeft op 27 juni 2006, wordt tot nut
van het algemeen erkend.

*Bever
*Beveren
B.S. 03.11.2011
Bij besluit van 20 oktober 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de Maatschappij Linkerscheldeoever ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende
goederen gelegen te Verrebroek kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie van het Logistiek Park Waasland, fase West
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij de hoogdringende omstandigheden,
bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 10.10.2011
Bij besluit van 22 september 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de Maatschappij Linkerscheldeoever ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Kallo kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie het Logistiek Park Waasland, fase West.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 05.08.2011
25 JULI 2011. - Ministerieel besluit tot hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de herinrichting van de Noord-Zuidverbinding te Beveren door de Vlaamse
Milieumaatschappij
Dossiernummer L 1710 O 0002 A
1) Geografische omschrijving :
De onteigening is voorzien op het grondgebied van de gemeente Beveren, langs de
Noord-Zuidverbinding, een kunstmatige onbevaarbare waterloop van eerste categorie.
Het betreft de verwerving van gronden noodzakelijk voor de verbreding en natuurtechnische herinrichting van de waterloop.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente Beveren, kadastraal bekend onder Kieldrecht 6e afdeling, sectie D, perceel
901e en 903.
Gemeente Beveren, kadastraal bekend onder Verrebroek 5e afdeling, sectie B, perceel
18p, 45/2c en 21d (deel).
3) Reden van uitvaardigen van het besluit :

De Noord-Zuidverbinding is een kunstmatige waterloop die werd gegraven om de afwatering van het gebied te kunnen blijven verzekeren na de bouw van de havendokken op de
linkeroever van de Schelde. De waterloop heeft momenteel een zeer lage ecologische
waarde door de betonnen beschoeiingen die werden aangebracht bij de aanleg ervan.
Door de beperkte bergingscapaciteit van de waterloop dient aan pompstation Stenengoot
een zeer laag peil ingesteld te worden, zodat de waterloop dikwijls nagenoeg droog komt
te staan.
In hoofdzaak betreft het project een verbreding en natuurtechnische herinrichting van de
oevers van de Noord-Zuidverbinding over een viertal kilometer, zijnde van de Gemenestraat in het noorden tot aan de samenloop met de Zuidelijke Watergang. Door deze
werken zal de bergingscapaciteit en ecologische waarde vergroten. Om dit project te
kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk terreinen te verwerven.
4) Bevoegde instantie :
Vlaamse Milieumaatschappij.
5) Plannen ter inzage bij :
Afdeling Operationeel Waterbeheer, hoofdbestuur, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel.
Afdeling Operationeel Waterbeheer, buitendienst Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113,
2018 Antwerpen.
6) Wettelijke basis :
Wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, artikel 5
betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten
algemenen nutte.
7) Datum + bevoegde minister :
Het besluit dateert van 25 juli 2011. De bevoegde minister is de Vlaamse minister van
Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege.
B.S. 24.02.2011
9 JANUARI 2011
Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming, door de Regie der
Gebouwen, optredend in naam en voor rekening van de Staat, van de percelen
nodig voor de bouw van een gevangenis met parking en ontsluitingswegenis, te
Beveren, gelegen op het grondgebied van de gemeente Beveren van algemeen
nut wordt verklaard
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, houdende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, inzonderheid op de artikelen 1 en 5;
Gelet op de wet van 1 april 1971 houdende de oprichting van een Regie der Gebouwen,
inzonderheid op artikel 2;
Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 18 april 2008 betreffende het « Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden », waarbij, gelet op het structureel tekort van 1 500 cellen in de gevangenissen en de nood aan
buffercapaciteit, werd beslist om naast het uitvoeren van verbeteringswerken aan bestaande instellingen, tevens. te voorzien in bijkomende penitentiaire instellingen, in zo
mogelijk Vlaanderen, Wallonië als Brussel, en dit tegen eind 2012;
Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 19 december 2008 betreffende het « Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden Stand van zaken en bijkomende projecten tot 2016 »;
Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 12 maart 2010 betreffende het « Masterplan 2008-2012-2016 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden Stand van zaken » waarbij de oprichting voorzien wordt van een nieuwe penitentiaire
inrichting te Beveren met een capaciteit van 300 + 12 gedetineerden die tegen 2013
klaar moet zijn;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 20 november 2009 tot de principiële

locatiekeuze voor de bouw van een nieuwe penitentiaire instelling te Beveren,
Gelet op de volume- en inplantingstudie van 13 oktober 2009 opgemaakt door de Regie
der Gebouwen op basis van het behoefteprogramma van de Federale Overheidsdienst
Justitie die de minimale benodigde oppervlakte voor de gebouwen, parkeergelegenheden
en de wegenis duidelijk aantoont;
Gelet op het feit dat de voorgestelde locatie gelegen is binnen het deelgebied 'Schaarbeek-Hogenakkerhoek' van het op 19 juni 2009 definitief goedgekeurd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen en
waarvoor dit gewestelijk RUP een bestemming als gemengd regionaal bedrijventerrein
voorziet;
Gelet op het feit dat de Vlaamse overheid de procedure tot herziening van het gewestelijk RUP heeft opgestart, conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, teneinde de
huidige bestemming te wijzigen in een bestemming die de bouw van de gevangenis, de
bijhorende parkings en de ontsluitingswegen zal toelaten;
Gelet op het feit dat de plenaire vergadering voor de herziening van het gewestelijk RUP
plaatsvond op 17 november 2010 en de gemandateerde instanties hun advies uitbrachten;
Gelet op het bij dit besluit gevoegde onteigeningsplan;
Overwegende dat de nieuwe penitentiaire instelling tegen 2013 operationeel moet zijn,
dat de bouwwerken zodoende ten laatste in 2011 effectief moeten starten en dat vooraf
een archeologisch onderzoek dient te gebeuren;
Overwegende dat derhalve de onmiddellijke inbezitneming van de percelen opgenomen
op het onteigeningsplan onontbeerlijk is;
Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Het algemeen nut vordert met het oog op de oprichting van een penitentiaire
inrichting voor 300 + 12 gedetineerden met bijbehorende parkeergelegenheden en wegenis de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van
de gemeente Beveren opgenomen in onteigeningsplan 411477 $/Q 06.21.46016, gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Bij gebrek aan afstand in der minne worden de voor de werken benodigde en op
het in het artikel 1 vermelde plan aangeduide percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte.
Art. 3. De Minister die bevoegd voor de Regie der Gebouwen is belast met de uitvoering
van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 9 januari 2011.
B.S. 19.10.2010
Bij besluit van 6 oktober 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Beveren gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen
te Beveren, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de
realisatie van het RUP Freethielzone KSK Beveren.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 25.02.2010
Bij besluit van 8 februari 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Beveren ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke
onteigening van de onroerende goederen gelegen te Beveren, kadastraal bekend zoals
vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie en voltooiing van het BPA
Hagemolen.

Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 20.07.2009
Bij besluit van 26 juni 2009 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening:
- is ingetrokken het ministerieel besluit van 26 oktober 2007 van de viceministerpresident van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening houdende goedkeuring van het bijzonder plan van aanleg
″Burggravenhoek″ van de gemeente Beveren bestaande uit een plan van de bestaande
toestand, uit een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en
uit een onteigeningsplan, met uitzondering van de met blauw omrande delen van het
bestemmingsplan en het onteigeningsplan;
- is van goedkeuring onthouden het door de gemeenteraad van de gemeente Beveren
definitief aanvaard bijzonder plan van aanleg ″Burggravenhoek″ bestaande uit een plan
van de bestaande toestand, uit een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en uit een onteigeningsplan.
- is ingetrokken de aan de gemeente Beveren verleende machtiging tot onteigenen van
onroerende goederen aangegeven op het onteigeningsplan.
B.S. 13.05.2009
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 20 maart 2009 wordt de oprichting van een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur van
openbaar nut verklaard.
Nr. 20044
1) Geografische omschrijving :
Beveren : collector Haasdonk
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Beveren
kadastraal gekend onder : Afdeling : 10; Sectie : C;
Percelen : nrs. 452, 454, 450C, 449 en 448.
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet omsloten zijn met een muur of een omheining
overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
Na deze verklaring van openbaar nut zal de NV Aquafin de terreinen kunnen bezwaren
met een erfdienstbaarheid of in naam van het Vlaamse Gewest verwerven.
5) Plannen ter inzage bij :
- (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16)
VMM - Afdeling Economisch Toezicht
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
- College van burgemeester en schepenen van en te 9120 Beveren
6) Wettelijke basis :
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen
met betrekking tot de uitvoering van werken door de NV Aquafin in toepassing van de
artikelen 32septies en 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
B.S. 08.01.2009
12 NOVEMBER 2008.-Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van de Liefkenshoekspoorverbinding L10 en gelegen

op het grondgebied van de gemeente Beveren en de stad Antwerpen van algemeen nut
wordt verklaard.
Artikel 1. Het algemeen nut vordert voor de bouw van de Liefkenshoekspoorverbinding
L10 en bijhorende milderende maatregelen, de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente Beveren en de stad Antwerpen en
opgenomen in de plannen L10-10.8 en L10-25.0, gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op
de in artikel 1 vermelde plannen aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 3. De Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
B.S. 08.10.2008
Bij besluit van de raad van bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV,
van 9 april 2008 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw
van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Beveren,
voorheen Doel en Kieldrecht, voor de aanleg van een schorrengebied voor het intergetijdengebied Hedwigepolder - noordelijk gedeelte Prosperpolder, in het kader van het Sigmaplan.
Het plan nr. C4/9265a ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat 111113, bus 44, 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Beveren
6e afdeling - sectie A/Kieldrecht - perceelsnummers : 1/2A17-1/2D17
7e afdeling - sectie A/Doel - perceelsnummers : 2G4
Bij besluit van 27 augustus 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd
over te gaan tot onteigening.
B.S. 20.08.2008
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 23 juli 2008 werd de onteigening ten algemenen nutte bevolen van een gebied van
33 ha 81 a 81 ca gelegen op het grondgebied van de gemeente Beveren in het kader van
en noodzakelijk voor de inrichting van het natuurgebied ″Rietveld Kallo″, gelegen in de
bestemming ″natuurgebied″ Beveren, 9e Afdeling, voorheen Melsele, nrs.
46016B0924/00A000, 46016B0928/00_000, 46016B0948/53B000, 46016B0949/00_000,
46016B0950/00_000, 46016B0955/00A000, 46016B0956/00_000, 46016B0958/00_000,
46016B0959/00_000, 46016B0963/00A000, 46016B0964/00D000,
46016B0968/00_000, 46016B0970/00_000, 46016B0972/00A000, 46016B0975/00C000,
46016B0979/00A000, 46016B0992/00_000, 46016B0994/00_000, 46016B0996/00A000,
46016B0997/00_000, 46016B0998/00_000, 46016B0999/00A000, 46016B1015/00A000,
46016B1015/02L000; Perceel zonder nummer;
met een totale oppervlakte van 20 ha 99 a 13 ca.
Beveren, 8e Afdeling, voorheen Kallo, nrs. 46010F0947/02A000, 46010F0948/02F000,
46010F0948/05D000, 46010F0948/55_000, 46010F0948/58_000, 46010F0951/00_000,
46010F0952/00A000, 46010F0960/00_000, 46010F0961/00C000, 46010F0961/00D000,
46010F0964/00A000, 46010F0965/00_000, 46010F0966/00_000, 46010F0967/00_000,
46010F0975/00A000, 46010F0976/00_000, 46010F0977/00_000, 46010F0978/00A000;
met een totale oppervlakte van 12 ha 82 a 68 ca;
Het onteigeningsbesluit en het plan liggen ter inzage bij het Agentschap voor Natuur en
Bos, op het secretariaat van de Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever, Sluisgebouw van Kallo, Steenlandlaan, bus 8, 9130 Kallo.
B.S. 14.04.2008

17 MAART 2008. - Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van
sommige percelen nodig voor de bouw van de Liefkenshoekspoorverbinding L10
en gelegen op het grondgebied van de gemeente Beveren van algemeen nut
wordt verklaard
Artikel 1. Het algemeen nut vordert voor de bouw van de Liefkenshoekspoorverbinding
L10 en bijhorende milderende maatregelen, de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente Beveren en opgenomen in de plannen L10- 11.4 en L10-14.5, gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op
de in artikel 1 vermelde plannen aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 3. Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 17 maart 2008.
B.S. 04.01.2008
Bij besluit van 6 februari 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Peerkeswegel » genaamd, van
de gemeente Beveren, bestaande uit een plan van de bestaande en juridische toestand,
een bestemmingsplan met stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan,
met uitsluiting van de met blauw omrande gedeelten.
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan met uitsluiting van de met blauw omrande gedeelten;
- is aan de gemeente en het O.C.M.W. van Beveren machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 16.10.2007
Bij besluit van 26 oktober 2007 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Burggravenhoek » van de
gemeente Beveren, bestaande uit een plan van de bestaande toestand, uit een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan,
met uitzondering van de met blauw omrande delen van het bestemmingsplan en het onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Beveren machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 11.09.2007
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 23 augustus 2007 wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd over te gaan tot de aankoop ten algemenen nutte van de hierna vermelde onroerende goederen bestemd voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken:
De onteigening van de hierboven vermelde goederen gebeurt in overeenstemming met
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.
B.S. 21.08.2007
Bij besluit van 31 juli 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Hagemolen » genaamd, van
de gemeente Beveren, bestaande uit een plan van de bestaande en juridische toestand,
een bestemmingsplan met stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan,
met uitsluiting van de blauw omrande delen van de stedenbouwkundige voorschriften;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;

- is aan de gemeente Beveren machtiging tot onteigenen verleend met mogelijke toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten
algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962.
B.S. 20.08.2007
Bij besluit van de raad van bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 11 april 2007 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26
juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw
van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Beveren voor
de aanleg van een schorrengebied in het kader van het project intergetijdengebied Hedwigepolder, noordelijk gedeelte Prosperpolder langsheen de Schelde te Beveren.
Het plan nr. C4/8976 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Copernicuslaan 1, bus
13, te 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Beveren :
- 7e afdeling - sectieA - perceelsnummers : 2g7 - 2/2 - 2/52 - 3/52 - 3/53 - 3/54 - 3/55
- 3m8 - 3/56 - 3/57 - 3/58c - 3/58d - 3/58a - 3/67a - 3/66a - 3/65a - 3/64 - 3/63 3/62 - 3/61b - 3/61a - 3/60a - 471b3
- 6e afdeling - sectie A - perceelsnummers : 1/2h6 - 1/52 - 1/53
Bij besluit van 25 mei 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd
over te gaan tot onteigening.
B.S. 19.06.2007
Bij besluit van de raad van bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 11 april 2007 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26
juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw
van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Beveren voor
de aanleg van een schorrengebied in het kader van het project intergetijdengebied Hedwigepolder, noordelijk gedeelte Prosperpolder langsheen de Schelde te Beveren.
Het plan nr. C4/8975 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Copernicuslaan 1, bus
13, te 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Beveren
7de afdeling, sectie A, perceelsnummers : 1e4, 1f4, 2t7, 2c2, 2c8, 2n4, 2e8, 2p4, 2p7,
2g8, 2n7, 2m7, 2L7, 2k7, 2y3, 2d7, 2c7, 2y8, 2t6, 2x8, 2r8, 2p8, 2d8, 2k6, 2n3, 2w8,
2v8, 2h8, 2v3, 2x6, 2t3, 2v7, 2s3, 2r3, 2/56, 2x7, 2k, 2L, 2m, 2n, 2f8, 2p, 2/54, 2a7,
2b7, 2r, 2s, 2/53, 2s8, 2t8, 2a5, 2z4, 2b9, 2a9, 2L8, 2m8, 2w7, 2h3, 2c5, 2b5, 2d5,
2e5, 2w4, 2v4, 2e7, 2c3, 2/55, 2r7, 2s7, 2t4, 2s4, 2b4, 2z8, 2p6, 2w6, 3v6, 3t6, 3s6,
3r6, 3h4, 3f7, 3s, 3r, 3d8, 3p, 3m, 3n, 3c8, 3b8, 3k, 3L, 3g, 3h, 3f, 3d, 3e, 3/68, 3L7,
3v, 3w, 3x, 3y, 3z, 3m7, 3d9, 3e7, 3d7, 3c9, 3z4, 3y4, 3x4, 3h8, 3/69, 3e5, 3g5, 3h5,
3f8, 3f5, 3d5, 3x8, 3a9, 3s8, 3z7, 3y7, 3x7, 3w7, 3v7, 3t7, 3s7, 3s7, 3r7, 3p7, 3n7,
3/59a, 3r8, 3p8, 3y6, 3v4, 3L5, 3n5, 3p5, 3n8, 3h7, 3b5, 3t5, 3g7, 3x5, 3w8, 3z5, 3y5,
3f3, 3g3, 3h3, 3a8, 3v8, 471d3, 216m3, 216d3, 216e3, 216b3, 219s, 3/2t, 3/2y, 4/2k3,
3/2x, 1x3, 1v5, 1h4, 1v3, 2r4, 2y5, 2x5, 2z7, 2t5, 2y7, 2p5, 2h6, 2f6, 2g6, 2h4, 1/2e17,
1/2a17, 1/2z16, 1/2c29, 1/2x16, 1/2y16, 1/2p.
Bij besluit van 21 mei 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd
over te gaan tot onteigening.
B.S. 25.08.2006
Krachtens het besluit van 19 juli 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse

Gewest op het grondgebied van de gemeente Beveren (Melsele) voor de herinrichting
van de gewestweg N70 in de doortocht van Melsele.
Het plan 16DD G 09893 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.
B.S. 03.07.2006
Vereniging van gemeenten - Onteigening - Rechtspleging bij hoogdingende omstandigheden - Machtiging
Bij besluit van 18 mei 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, wordt de Maatschappij voor het Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied, Lammstraat 113, 9100 Sint-Niklaas, gemachtigd tot het verwerven, bij wege van onteigening tot nut van het algemeen, van
onroerende goederen, groot 01 ha 65 a 88 ca gelegen te Beveren, er kadastraal bekend
zoals vermeld in genoemd besluit, met het oog op de realisatie van de Westelijke spoorontsluiting van het Deurganckdok.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, op dezelfde onteigening mag worden toegepast.
B.S. 03.07.2006
Besluit:
Artikel 1. Infrabel is gemachtigd tot de afschaffing van overweg nr. 8 op de spoorlijn 59
te Beveren mits het aanleggen van een langsweg naast de nieuwe verbindingsbocht 10/1
zoals aangegeven op het werkplan nr. L10/1-5/0, gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Het algemeen nut vordert voor de aanleg van genoemde langsweg, alsook voor de
aanleg van kwestieuze bedieningsweg de onmiddellijke inbezitneming van de percelen
opgenomen in het plan nr. G-0101-01/002, gevoegd bij dit besluit.
Art. 3. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op
voormelde plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van
26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 4. Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 16 mei 2006.
B.S. 23.05.2006
Uitvoering van een project inzake sociale huisvesting. - Machtiging tot onteigening. Spoedprocedure
BEVEREN. - Bij besluit van 26 april 2006 van de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen
is verklaard dat er aanleiding bestaat tot de toepassing van de rechtpleging bij dringende
omstandigheden, ingesteld bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessie voor de bouw van autosnelwegen, voor
de onteigening door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, van onroerende goederen
gelegen te Beveren (Vrasene), Kolkstraat 21, kadastraal gekend als 4e afdeling, sectie C,
nr. 842K, 110,34 m2 groot.
Bij hetzelfde besluit wordt de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ertoe gemachtigd om
tot onteigening over te gaan van voormelde goederen, waarvan de inbezitname volstrekt
noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van een project inzake sociale huisvesting,
waarvan het algemeen nut wordt erkend.
Het dossier ligt ter inzage in de kantoren van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting van Beveren-Waas, gelegen te 9120 Beveren, Diederik van Beverenlaan 11, elke
werkdag van 9 tot 12 uur, gedurende 15 werkdagen vanaf de tiende dag na bekendmaking van het inzagerecht en het machtigingsbesluit in het Belgisch Staatsblad.
B.S. 28.02.2006
Bij besluit van 7 februari 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :

- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de percelen, aangegeven, op het onteigeningsplan, dat behoort bij het bijzonder plan van aanleg
« Dorpspark te Melsele » genaamd, van de gemeente Beveren, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 19 oktober 2005;
- is aan de gemeente Beveren machtiging tot onteigenen verleend met mogelijke toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten
algemene nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962.
B.S. 12.01.2007
Binnenlands Bestuur. - Interlokale Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven
Bij besluit van 23 november 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, wordt het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas, afgekort I.C.W., Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas, gemachtigd tot het verwerven, bij wege van onteigening tot nut van het algemeen, van
gronden in Beveren, groot 33.134 m2 er kadastraal bekend zoals vermeld in genoemd
besluit, met het oog op de realisatie van de uitbreiding van het bedrijventerrein Aven
Ackers.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, op dezelfde onteigening mag worden toegepast.

*Bierbeek
B.S. 14.05.2007
Bij besluit van 17 april 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, wordt de Intergemeentelijke Vereniging INTERLEUVEN,
Brouwersstraat 6, 3000 Leuven, gemachtigd tot het verwerven, bij wege van onteigening
tot nut van het algemeen, van gronden gelegen in Bierbeek, groot 72 a 77 ca er kadastraal bekend zoals vermeld in genoemd besluit, met het oog op de realisatie van het
woongebied, onteigeningsplan : « De Wip ».
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, op dezelfde onteigening mag worden toegepast.

*Bilzen
B.S. 14.04.2011
Hoeselt en Bilzen : krachtens het besluit van 16 maart 2011 van de Vlaamse minister
van Mobiliteit en Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26
juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Hoeselt en de stad Bilzen.
De plannen 1M3D8G G 027826 00 en 1M3D8G G 027827 00 liggen ter inzage bij het
Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan
50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 01.02.2011
Bij besluit van 25 november 2010 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Schoonbeek-centrum », dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Bilzen in zitting van 7 september 2010 en dat een
toelichtingsnota, een plan met de bestaande juridische en feitelijke toestand, stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan bevat, goedgekeurd.
Het onteigeningsplan dat samen met dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd voorgelegd en
waarvan het algemeen nut de onteigening vordert van de in het onteigeningsplan aangeduide percelen werd goedgekeurd. Aan de stad Bilzen wordt een machtiging tot onteigenen toegekend voor de onroerende goederen, zoals aangegeven op het bijgevoegd onteigeningsplan.
B.S. 04.11.2010

Bij besluit van 15 september 2010 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Rombout », dat definitief werd vastgesteld door
de gemeenteraad van Bilzen in zitting van 6 juli 2010 en dat een toelichtingsnota (inclusief de bestaande juridische en feitelijke toestand), de stedenbouwkundige voorschriften
en een grafisch plan bevat, goedgekeurd.
Het onteigeningsplan dat samen met dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd voorgelegd en
waarvan het algemeen nut de onteigening vordert van de in het onteigeningsplan aangeduide percelen werd goedgekeurd. Aan de stad Bilzen wordt een machtiging tot onteigenen toegekend voor de onroerende goederen, zoals aangegeven op het bijgevoegde onteigeningsplan, met toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden
zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962.
B.S. 10.09.2010
Bij besluit van 26 augustus 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Bilzen gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Bilzen, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, waarbij de te
onteigenen oppervlakte van alle percelen uitgezonderd het perceel 800 Y reeds in der
minne werd verworven en uit de onteigeningsmachtiging wordt gehouden, met het oog
op de uitbreiding van het kerkhof in Eigenbilzen.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 19.08.2009
Krachtens het besluit van 24 juli 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van
een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen
nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Bilzen.
De plans 1M3D8G G 025470 03, 1M3D8G G 025471 03 en 1M3D8G G 025472 03 liggen
ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg,
Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 01.04.2009
Bij besluit van 10 maart 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Bilzen ertoe gemachtigd over te
gaan tot de gerechtelijke onteigening van een deel van een onroerend goed, kadastraal
bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan voor de aanleg van riolering en fietspaden
langs de N2.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 29.05.2008
Krachtens het besluit van 7 mei 2008van de Vlaamse minister van OpenbareWerken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Bilzen.
De plannen 1M3D8G G 023168 01 en 1M3D8G G 023169 01 liggen ter inzage bij het
Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan
50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 28.05.2008
Krachtens het besluit van 7 mei 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli

1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Bilzen.
Het plan 16 DC G 023849 02 ligt ter inzage bij de Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 14.12.2006
Krachtens het besluit van 14 november 2006 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Bilzen.
Het plan 16DC G 023865 00 - Gemeente Bilzen : Kruispunt N2 (= Maastrichterstraat) +
Tombestraat - 3V-projectnummer 7286 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur,
afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 28.09.2006
Krachtens het besluit van 18 augustus 2006 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Bilzen.
De plannen 16 DC G 025467 03 en 16DC G 025468 03 liggen ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4,
3500 Hasselt.
B.S. 27.03.2006
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 8 februari 2006 wordt de N.V. Aquafin ertoe gemachtigd de onteigening, in naam
van het Vlaamse Gewest, maar op eigen kosten, te verrichten van de onroerende goederen nodig voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfastructuur in Bilzen.
Nr. 95341 / 95343 ONT NB
1) Geografische omschrijving :
Bilzen : collector Munsterbilzen - Eigenbilzen fase 2 - project nr. 95341
Bilzen : collector Krombeek Mopertingen - project nr. 95343
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Bilzen
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 3, Sectie : B;
Perceel : nr. 416 m 2 (deel 1 : 29 m2 en deel 2 : 576 m2)
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collectoren) onder, op of
boven private onbebouwde gronden, die niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
Na deze machtiging tot onteigening zal de N.V. Aquafin in naam van het Vlaamse Gewest
maar op eigen kosten overgaan tot de onmiddellijke onteigening.
5) Plannen ter inzage bij :
- MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Departement Leefmilieu en Infrastructuur
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer
Afdeling Water
Cel Milieu-investeringen
Alhambra
Emile Jacqmainlaan 20, bus 5
1000 BRUSSEL
- N.V. Aquafin
Dijkstraat, 8

2630 AARTSELAAR
6) Wettelijke basis :
- Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen
met betrekking tot de uitvoering van werken door de N.V. Aquafin in toepassing van de
artikelen 32septies en 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
- Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessie voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid op artikel 5, gewijzigd
bij de wet van 7 juli 1978;
7) Datum + bevoegde minister
8 februari 2006
B.S. 24.02.2006
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 6 februari 2006 wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd
over te gaan tot de aankoop ten algemenen nutte van de hierna vermelde onroerende
goederen bestemd voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken.
B.S. 30.01.2006
Krachtens het besluit van 19 december 2005 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Bilzen.
De plans 16DC G 023168 00 en 16DC G 023169 00 liggen ter inzage bij de administratie
Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4,
3500 Hasselt.

*Blankenberge
*Bocholt

B.S. 09.08.2011
Bocholt BPA "Dorpskom". - Spoedprocedure onteigening
Bij besluit van 18 juli 2011 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de loten
1, 3, 6, 7 en 8 aangegeven op het onteigeningsplan, dat behoort tot het bijzonder plan
van aanleg "Dorpskom" genaamd, van de gemeente Bocholt, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 8 februari 2008;
- is aan de gemeente Bocholt machtiging tot onteigenen verleend met mogelijke toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten
algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962.
B.S. 22.12.2008
Bij besluit van 2 december 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg ″Lozen″ genaamd, van de gemeente Bocholt, bestaande uit een plan bestaande toestand, een bestemmingsplan en
stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan, met uitzondering van de met
blauw omrande delen;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan, behalve voor de uitgesloten delen;
- is aan de gemeente Bocholt machtiging tot onteigenen verleend;
- zijn de in het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2008 vermelde verkavelingsvergunningen vernietigd.

B.S. 10.09.2008
Krachtens het besluit van 18 juli 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Bree en de gemeente Bocholt.
De plannen 1M3D8G G 026709 00 en 1M3D8G G 026710 00 liggen ter inzage bij het
Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan
50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 31.05.2007
Krachtens het besluit van 2 mei 2007 van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare
Werken en Energie zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten
algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Sint-Truiden.
De plannen 1M3D8G G026208 00, 1M3D8G G026209 00, 1M3D8G G026210 00 liggen ter
inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin
Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.

*Boechout
B.S. 05.09.2011
Bij besluit van 24 augustus 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Boechout
ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Boechout, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan
voor de heraanleg van de Boningrode.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 31.03.2011
Bij besluit van 17 maart 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Boechout ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Boechout, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, waarbij
alle percelen uit deze onteigeningsmachtiging worden gehouden uitgezonderd de percelen sectie B, nrs. 20e, 20g, 59a en 67g, gezien de gemeente deze percelen reeds minnelijke heeft kunnen verwerven of er reeds eigenaar van is; met het oog op de realisatie
van het rooilijnplan Vremdesesteenweg.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 02.04.2010
Bij besluit van 17 maart 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de intercommunale Igean ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Boechout, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, met uitzondering van perceel sectie B, nr. 196c dat ondertussen in der minne werd verworven,
met het oog op de realisatie van een sportcomplex ter uitvoering van het RUP Bulka.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 26.01.2007

Interlokale Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven
Bij besluit van 22 december 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, wordt de dienstverlenende vereniging Igean, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem gemachtigd tot het verwerven, bij wege van onteigening tot nut van het algemeen, van onroerende goederen gelegen in Boechout, groot
50.098 m2 er kadastraal bekend zoals vermeld in genoemd besluit, met het oog op de
realisatie van een containerpark, onteigeningsplan : « Bulka ».

*Bonheiden
B.S. 09.03.2012
Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 9 december 2011 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het
grondgebied van de gemeente Bonheiden (Rijmenam) voor de inrichting van het overstromingsgebied Rijmenam, in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan.
Het plan C4/4443, ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat 111-113,
bus 44, te 2018 Antwerpen.
Het te onteigenen perceel is gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Bonheiden :
2e Afdeling Rijmenam - sectie D - perceel 28A - woning 5
Bij besluit van 19 december 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare
Werken, werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot
onteigening.
B.S. 08.05.2009
Krachtens het besluit van 15 april 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Bonheiden.
Het plan 16DA G 020359 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus
41, 2018 Antwerpen.

*Boom

B.S. 12.04.2012
IGEAN dienstverlening : Bij besluit van 27 maart 2012 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de
dienstverlenende vereniging IGEAN ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke
onteigening van de onroerende goederen gelegen te BOOM kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, voor de realisatie van het RUP KAAI.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 09.03.2012
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 1 december 2011
houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 22244B ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Boom : optimalisatie collector 93172 : Bassinstraat-Pachterslei.
2) Kadastrale gegevens :
Kadastraat bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : B.
Percelen : nrs. 664W2 en 644G3 (lot 3).
3) Reden van openbaar nut verklaring :

Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (optimalisatie collector
93172 : Bassinstraat - Pachterslei) onder, op of boven private bebouwde gronden, die al
dan niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedebouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal plaatsvinden door het Vlaamse Gewest in het kader van
de opdracht aan de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16)
VMM - Afdeling Economisch Toezicht
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 AARTSELAAR
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden.
B.S. 09.03.2012
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 12 december
2011 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 22244B ONT
1) Geografische omschrijving :
Boom : optimalisatie collector 93172 : Bassinstraat - Pachterslei
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Boom
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : B;
Percelen : nrs. 644x2 (312,52 m2) en 644h3 (290,27 m2).
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (optimalisatie collector
93172 : Bassinstraat- Pachterslei) onder, op of boven private onbebouwde gronden, die
al dan niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of
stedebouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal plaatsvinden door het Vlaamse Gewest in het kader van
de opdracht aan de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16)
VMM - Afdeling Economisch Toezicht
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen

verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden.
B.S. 04.10.2011
Bij besluit van de gedelegeerd bestuurder van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal
NV van 26 juli 2011 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26
juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, dienen te worden toegepast
voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV inzake de realisatie van het geactualiseerde Sigmaplan op het grondgebied van de gemeente Boom
voor de dijkwerkzaamheden ter hoogte van de voormalige steenbakkerij.
Het plan nr. C4/9634-1 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat
111-112 - 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Boom :
1e Afdeling - sectie A - perceel : 320/2M.
Bij besluit van 1 september 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare
Werken, werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot
onteigening.
B.S. 03.12.2009
Bij besluit van 4 november 2009 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de dienstverlenende vereniging Igean ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Boom kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie van het stedelijk ontwikkelingsgebied ″De Klamp″. Hetzelfde
besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 26.07.2007
Bij besluit van 1 juni 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, wordt de Dienstverlenende Vereniging IGEAN, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem, gemachtigd tot het verwerven, bij wege van onteigening
tot nut van het algemeen, van gronden gelegen in Boom, groot 56 m2, er kadastraal bekend zoals vermeld in genoemd besluit, met het oog op de realisatie van een invulbouw,
onteigeningsplan : « Noeveren 128 ».
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, op dezelfde onteigening mag worden toegepast.
B.S. 30.06.2006
PRUP « regionaal bedrijventerrein Krekelenberg II »
Bij besluit van 7 juni 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « regionaal bedrijventerrein
Krekelenberg II » van de provincie Antwerpen, bestaande uit een plan de feitelijke toestand, een plan van de juridische toestand, een verordenend grafisch plan, een onteigeningsplan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de POM Antwerpen, Administratie Wegen en Verkeer en intercommunale IGEAN
machtiging tot onteigenen verleend;
- is beslist dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen
ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962, op deze onteigening kan worden toegepast.

*Boortmeerbeek

B.S. 01.07.2011
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Boortmeerbeek brengt ter
kennis aan de bevolking dat het rooilijn- en onteigeningsplan van de Zwartebeekdreef,
definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 20 juni 2011.
B.S. 20.05.2011
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Boortmeerbeek brengt ter
kennis aan de bevolking dat het rooilijn- en onteigeningsplan van de Vaartstraat, definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 2 mei 2011.
B.S. 06.06.2008
Bij besluit van 16 mei 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg nr. 10 ″Mouterijsite″, van de
gemeente Boortmeerbeek, bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een rooilijnplan en een bestemmingsplan met de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften,
met uitsluiting van het met blauw omrande deel.
- is onthouden van goedkeuring het onteigeningsplan met bijhorende onteigeningstabel.
B.S. 29.04.2008
Onteigeningsplan van een deel van buurtweg nr. 12 van de gemeente Boortmeerbeek
Bij besluit van 14 april 2008 van de viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de onroerende goederen, aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Boortmeerbeek machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 04.01.2008
Krachtens het besluit van 17 september 2007 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek en de stad Mechelen.
De plans 16DB G 000289 00 en 290 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.

*Borgloon
B.S. 06.03.2012
Krachtens het besluit van 10 februari 2012 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Borgloon.
Het plan 1M3D8G G 029429 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 06.11.2007
Krachtens het besluit van 14 september 2007 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Borgloon.

Het plan « 16DC G 023889 00 – gemeente Borgloon – N79 Sint-Truidersteenweg – Gotemstraat – Pegelsveld – 3V-projectnummer 7523 » ligt ter inzage bij het Agentschap
Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500
Hasselt.
B.S. 05.07.2007
Krachtens het besluit van 8 juni 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Borgloon.
Het plan « 16DC G 023869 00 - LIM/7525/03871/10 met projectnummer 03871.03
Kruispunt : N79 Sint-Truidersteennweg. x Terlocht x Grootloonstraat – projectnummer
7525 » ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 31.03.2006
Bij besluit van 26 januari 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Borgloon ertoe gemachtigd over te
gaan tot de gerechtelijke onteigening van het onroerend goed gelegen te Borgloon,
kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de uitbreiding
van de fruitveiling.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.

*Bornem

B.S. 10.09.2010
Bij besluit van 26 augustus 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Bornem ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Bornem, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het
oog op de realisatie van het GRUP Luipegemkouter.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 17.07.2008
Bij besluit van 5 mei 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Bornem ertoe gemachtigd over te gaan
tot de gerechtelijke onteigening van onroerende goederen gelegen te Mariekerke, zoals
vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie vanhet GRUP nr. 8 Mariekerke, zoals goedgekeurd door de deputatie van Antwerpen op 6 april 2006.
B.S. 24.03.2006
Bij besluit van de raad van bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal N.V.
van 8 februari 2006 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26
juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw
van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal N.V. op het grondgebied van de gemeente Temse voor
de aanleg van een tweede brug over de Schelde tussen Temse en Bornem.
Het plan nr. C4/8880 ligt ter inzake bij de afdeling Zeeschelde - Copernicuslaan 1, bus
13, te 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
BORNEM. - 1ste afdeling - sectie A - perceelsnummer(s) 33C en 34A
Bij besluit van 27 februari 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,

Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal N.V. gemachtigd
over te gaan tot onteigening.

*Borsbeek

B.S. 20.08.2008
Krachtens het besluit van 16 juli 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Mortsel en de gemeente Borsbeek.
Het plan LHB-AW-0002 ligt ter inzage bij de afdeling Luchthavenbeleid van de Vlaamse
Overheid, Koning Albert II-laan 20, bus 2, 1000 BRUSSEL.

B.S. 06.11.2006
Krachtens het besluit van 9 oktober 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Borsbeek.
Het plan 16DA G 019273 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en
Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1, bus 12, 2018 Antwerpen.

*Boutersem
B.S. 28.05.2008
Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 43 op de spoorlijn 36
Brussel-Noord - Luik Guillemins te Boutersem machtigt mits de aanleg van een
langsweg naar overweg nr. 42 op dezelfde spoorlijn en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen nut verklaart
Artikel 1. Infrabel is gemachtigd tot de afschaffing van overweg nr. 43 op de spoorlijn
36 Brussel-Noord - Luik Guillemins te Boutersem mits de aanleg van een langsweg naar
overweg nr. 42 op dezelfde spoorlijn, zoals aangegeven op het werkplan nr. 33 − 36 −
42.393 1 − 1A , gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Het algemeen nut vordert voor de uitvoering van deze werken de onmiddellijke
inbezitneming van de percelen opgenomen in het plan nr. D5.98.19, gevoegd bij dit besluit.
Art. 3. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op
het in artikel 2 vermelde plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig
de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 4. In artikel 1 van het ministerieel besluit nr. A/98059/36 van 4 mei 1999 dat de
signalisatie vaststelt van, onder andere, overweg nr. 43 gelegen op de spoorlijn 36 Leuven - Landen worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in de inleidende zin vervalt het getal « 43 »;
2° in het tweede lid vervalt het getal « 43 ».
Art. 5. Onze Staatssecretaris voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 23 april 2008.

*Brakel
B.S. 23.07.2008
Bij besluit van 6 juli 2009 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ″Overstromingsgebied Everbeek-Beneden- Terkleppebeek″ te Brakel van de provincie Oost-Vlaanderen, bestaande
uit een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, een weergave van de bestaande toestand en een onteigeningsplan;

- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Brakel machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 19.11.2008
Besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 1 oktober 2008 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 21824A ONT
1) Geografische omschrijving :
Brakel : KWZI Brakel-Michelbeke.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Brakel.
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 5; Sectie : A.
Percelen : nrs. 439C, 437, 438A en 449B.
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (KWZI) onder, op of boven
private onbebouwde gronden, die al dan niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal gebeuren door het Vlaamse Gewest voor rekening van
de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- V.M.M.
Afdeling Economisch Toezicht
Graaf de Ferraris-gebouw
2e verdieping
Koning Albert II-laan 20
1000 BRUSSEL
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 AARTSELAAR
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden;
7) Datum + bevoegde minister
1 oktober 2008
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Hilde CREVITS

*Brasschaat
B.S. 08.04.2011
Bij besluit van 22 maart 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Brasschaat ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Brasschaat, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het
oog op de realisatie van een administratief centrum. Deze machtiging maakt de minnelijke aankoop mogelijk.
B.S. 26.12.2010

Bij besluit van 3 november 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Brasschaat
ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Brasschaat, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan
met het oog op de realisatie van het RUP Wipstraat.
B.S. 04.09.2009
Bij besluit van 4 augustus 2009 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport
- is beslist dat het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ″Retentiezone
Kaartsebeek″ te Brasschaat en Kapellen van de provincie Antwerpen dat in overeenstemming is met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definitief goedgekeurd wordt;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de provincie Antwerpen machtiging tot onteigenen verleend;
- is beslist dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen
ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962, op deze onteigening kan worden toegepast.
B.S. 23.08.2007
Bij besluit van 24 juli 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Brasschaat ertoe gemachtigd over te
gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Brasschaat, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van het RUP « Brasschaats bedrijven- en kantorenterrein Lt. Coppenskazerne ».
B.S. 06.07.2007
Artikel 1. Het algemeen nut vordert de onmiddellijke aankoop of onteigening van de innemingen nodig voor de aanleg en het behoud van de pijpleiding tussen Kalmthout en
Schoten, op het grondgebied van de gemeenten Kalmthout, Brasschaat en Schoten zoals
aangeduid op de grondplannen, toegevoegd aan dit besluit.
Art. 2. Te dien einde zal de bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen,
voorziene rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden worden toegepast.
Art. 3. Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

*Brecht

B.S. 21.04.2010
Krachtens het besluit van 24 maart 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Brecht.
Het plan 16DA G 020799 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus
41, 2018 Antwerpen.
B.S. 02.07.2009
Bij besluit van 5 juni 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de dienstverlenende vereniging Igean ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen
te Brecht kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, zijnde de innemingen 7 en 10 en de innemingen 18, 19, 20, 21 en 22 met het oog op de realisatie van het
GRUP Leeuwerik. Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag
worden toegepast voor wat betreft de innemingen 7 en 10.

B.S. 04.11.2007
Krachtens het besluit van 8 oktober 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Brecht.
Het plan 16DA G 018796 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus
41, 2018 Antwerpen.
B.S. 11.09.2007
Krachtens het besluit van 16 augustus 2007 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Brecht.
Het plan 16DA G 017981 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Antwerpen, Vlaams Administratief Centrum Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41, 2018 Antwerpen.
B.S. 09.01.2007
Krachtens het besluit van 29 november 2006 van de Vlaamse minister van OpenbareWerken, Energie,
Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot
instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten
algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Brecht.
De plannen 16DA G 020040 00, 16DA G 020041 00, 16DA G 020042 00 en 16DA G
020043 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1, bus 12, 2018 Antwerpen.
B.S. 20.06.2006
Krachtens het besluit van 22 mei 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Brecht.
Het plan 16DA G 018794 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1, bus 12, 2018 Antwerpen.
B.S. 14.04.2006
Krachtens het besluit van 16 maart 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Brecht.
Het plan 16DA G 019728 00 ligt ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1, bus 12, 2018 Antwerpen.
B.S. 10.02.2006
Bij besluit van 18 januari 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Brecht ertoe gemachtigd over te
gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Brecht,
kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie
van een toegangsweg naar de stopplaats Noorderkempen TGV.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, be-

paald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 11.01.2006
Krachtens het besluit van 9 december 2005 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Brecht.
De plannen 16DA G 018794 00 en 16DA G 018795 00 liggen ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1 bus 12,
2018 Antwerpen.

*Bredene

B.S. 05.06.2008
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 8 mei 2008 wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd over
te gaan tot de aankoop ten algemenen nutte van het hierna vermelde onroerend goed
bestemd voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken.
Kadastrale aanduiding Oppervlakte der inneming
Gemeente Sectie Nummer Volle eigendom Ondergrond
Bredene,2e afdeling D 163 s2 44 a 86 ca 3 dma
De onteigening van de hierboven vermelde goederen gebeurt in overeenstemming met
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.
B.S. 14.02.2007
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 5 februari 2007 wordt de Vlaamse Maatschappij voorWatervoorziening gemachtigd
over te gaan tot de onteigening ten algemenen nutte van de hierna vermelde onroerende
goederen bestemd voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken.
Kadastrale aanduiding
Gemeente Sectie Nummer Oppervlakte inneming volle eigendom
Bredene 2e afdeling Noord Ede
D 163 f 43 a 62 ca
De onteigening van de hierboven vermelde goederen gebeurt in overeenstemming met
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.

*Bree
B.S. 13.12.2011
In het Belgisch Staatsblad van 22 november 2011 werd op bladzijde 69128 bovenaan
een verkeerde gemeente gepubliceerd. Bij het eerste uittreksel van 31 oktober 2011 betreffende "Bree" moet aan het einde van de eerste alinea "... van de gemeente Ham"
vervangen worden door "... van de gemeente Bree".
Krachtens het besluit van 31 oktober 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Ham.
Het plan 1M3D8G G 028679 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg.
B.S. 22.04.2011
Krachtens het besluit van 23 maart 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse overheid op het
grondgebied van de stad Bree.

Het plan nr. 1M3D8G G 026109 00 ligt ter inzage bij Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 17.10.2010
PRUP : "Afbakening kleinstedelijk gebied te Bree". - Machtiging tot onteigening
Bij besluit van 28 oktober 2010 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport
- is beslist dat aan de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) Limburg machtiging
tot onteigening wordt toegekend voor de realisatie van het deelplan 5 (Kanaal Noord) aanvulling op het besluit houdende de gedeeltelijke goedkeuring van het provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening kleinstedelijk gebied Bree" van de provincie Limburg, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 12 juli 2010
B.S. 23.07.2010
Provincie Limburg : PRUP "Afbakening kleinstedelijk gebied" te Bree
Bij besluit van 12 juli 2010 van de Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport
- is goedgekeurd het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening
kleinstedelijk gebied Bree" te Bree van de Provincie Limburg bestaande uit vijf verordenende plannen met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en een weergave van
de bestaande en juridische toestand, mits uitsluiting van de met een blauwe rand omzoomde plandelen van deelplan 2 (perceel met bestaand landbouwbedrijf binnen 'bouwvrij agrarisch gebied' en de zone voor grootschalige kleinhandel met bijbehorende bufferzone westelijk van de Gerdingerbeek en noordelijk van de Sportlaan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen,
aangegeven op de bijgevoegde onteigeningsplannen voor de deelplannen 2, 4 en 5 op
uitzondering van de delen die werden uitgesloten uit de bestemmingsplannen;
- is aan de stad Bree, het AGB (Autonoom Gemeentebedrijf), de provincie Limburg en
Limgrond.be machtiging tot onteigenen toegekend.
B.S. 03.12.2009
Bij besluit van 29 oktober 2009 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Bree ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Bree kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie van
het RUP Dorpskern Beek en de herinrichting van de Dirixstraat. Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van
de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast, voor wat betreft de
realisatie van het RUP Dorpskern Beek.
B.S. 10.09.2008
Krachtens het besluit van 18 juli 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Bree en de gemeente Bocholt.
De plannen 1M3D8G G 026709 00 en 1M3D8G G 026710 00 liggen ter inzage bij het
Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan
50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 24.07.2008
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 3 juli 2008 wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd over
te gaan tot de aankoop ten algemenen nutte van de hierna vermelde onroerende goederen bestemd voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken :
De onteigening van de hierboven vermelde goederen gebeurt in overeenstemming met
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.

B.S. 16.02.2007
Bij besluit van 8 januari 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en
Natuur is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962
betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door NV De Scheepvaart op het grondgebied van de stad Bree voor het bouwen van een nieuwe brug over
de Zuid-Willemsvaart.
Het plan nr. DSW.3007 ligt ter inzage bij de afdeling Waterbouwkunde, Lombaardstraat
26, te 3500 Hasselt.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Bree - 3e afdeling - Sectie A - perceelsnummer(s) : 719/b/deel en 772/f/deel.
Bree - 3e afdeling - Sectie B - perceelsnummer(s) : 27/b/deel en 4/b/deel.
B.S. 26.01.2007
Bij besluit van 26 december 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting
en Ruimtelijke Ordening :
- het onteigeningsplan gevoegd bij het bij ministerieel besluit van 13 september 2006
goedgekeurde bestemmingsplan « Uitbreiding Regionaal Bedrijventerrein Kanaal Noord
ten zuiden van de N73 (Scana Noliko) » te Bree van de provincie Limburg en hiermee
samen de procedure heeft doorlopen, wordt goedgekeurd;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de stad Bree machtiging tot onteigenen verleend.

*Brugge

B.S. 19.12.2011
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2009
dat de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het
grondgebied van de gemeente Brugge, nodig voor de herinrichting en de uitbreiding van het vormingsstation te Zeebrugge van algemeen nut verklaart en
dat in dit kader de afschaffing machtigt van overweg nr. 5 te Zwankendamme
op de spoorlijn 51A mits de bouw van een brug en de aanleg van een fietspad
naar overweg nr. 4 te Lissewege en dat de onmiddellijke inbezitneming van de
hiervoor nodige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Brugge,
van algemeen nut verklaart.
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de
spoorwegpolitie, artikel 2;
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, gewijzigd bij de wet van 6 april
2000;
Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 10, § 2, 2° ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren
van de spoorweginfrastructuur, artikel 4;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 houdende vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel;
Gelet op het koninklijk besluit nr. A/00483/L51A van 22 december 2009 dat de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Brugge, nodig voor de herinrichting en de uitbreiding van het vormingsstation te
Zeebrugge van algemeen nut verklaart en dat in dit kader de afschaffing machtigt van
overweg nr. 5 te Zwankendamme op de spoorlijn 51A mits de bouw van een brug en de
aanleg van een fietspad naar overweg nr. 4 te Lissewege en dat de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor nodige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente

Brugge, van algemeen nut verklaart;
Overwegende dat de nadere studie van het project, namelijk ten behoeve van de milieueffecten beoordeling en de stedenbouwkundige vergunning, aanleiding heeft gegeven tot
de verruiming van enkele milderende maatregelen voor het milieu en de maatschappij,
die een impact heeft op de werken en de percelen nodig voor hun uitvoering;
Overwegende dat het geactualiseerde ontwerp van Infrabel onderwerp is van het nieuwe
werkplan nr. ZEB10603WG03;
Overwegende dat het voor de uitvoering van bovengenoemde werken vereist is om te
beschikken over de percelen aangeduid op het plan met nr. ZEB10603TG03 en gelegen
op het grondgebied van de gemeente Brugge;
Overwegende dat de nieuwe infrastructuur begin 2016 in gebruik dient gesteld te worden
en dat, derhalve, de onmiddellijke inbezitneming van de bedoelde percelen ten algemenen nutte onontbeerlijk is en dat, ingeval van gerechtelijke onteigening, de rechtspleging
bij hoogdringende omstandigheden wordt toegepast;
Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Het plan der aan te kopen gronden met nr. ZEB10603TG01, gevoegd bij het
koninklijk besluit nr. A/00483/L51A van 22 december 2009, wordt vervangen door het
plan der aan te kopen gronden met nr. ZEB10603TG03, gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. De werkplannen met nrs. ZEB10603WG01 en ZEB10603WG02, gevoegd bij hetzelfde koninklijk besluit, worden vervangen door het werkplan met nr. ZEB10603WG03,
gevoegd bij dit besluit.
Art. 3. De Minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
B.S. 25.10.2011
Krachtens het besluit van 31 oktober 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Zuienkerke, de stad Brugge, de gemeente Knokke-Heist
en de stad Damme.
De onteigeningsplans liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
Zuienkerke : 1M3D8J G 105006 01
Brugge : 1M3D8J G 105007 01, 1M3D8J G 105008 01, 1M3D8J G 105009 01, 1M3D8J G
105010 01, 1M3D8J G 105011 01, 1M3D8J G 105012 01, 1M3D8J G 105013 01, 1M3D8J
G 105014 01, 1M3D8J G 105015 01
Knokke-Heist : 1M3D8J G 105016 01, 1M3D8J G 105017 01, 1M3D8J G 105018 01,
1M3D8J G 105019 01, 1M3D8J G 105020 01, 1M3D8J G 105021 01
Damme : 1M3D8J G 105022 01, 1M3D8J G 105023 01 en 1M3D8J G 105024 01.
B.S. 24.06.2011
Krachtens het besluit van 6 juni 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van
een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen
nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Brugge.
Het plan 1M3D8J G 103378 02 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 16.12.2010
Krachtens het besluit van 23 november 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Brugge.

Het plan 1M3D8J G 104875 00ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 29.10.2010
Koninklijk besluit dat de afschaffing machtigt van overweg nr. 1 « Lentestraat »
op de spoorlijn 51A mits de aanleg van een fietspad en dat de onmiddellijke inbezitneming van algemeen nut verklaart van de hiervoor nodige percelen alsook
van de percelen nodig voor de bouw van een ongelijkvloerse kruising voor de
vertakking « Blauwe Toren » op de spoorlijnen 51 en 51A, gelegen op het
grondgebied van de gemeente Brugge
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende de tolgelden en politiereglementen op de
spoorwegen, artikel 2;
Gelet op de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;
Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 10, § 2, 2°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren
van de spoorweginfrastructuur, artikel 4;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 houdende vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel;
Overwegende dat beleidsmatig wordt gestreefd naar meer duurzame mobiliteit en dat het
spoor daarin een belangrijke rol speelt;
Overwegende dat het noodzakelijk is te beschikken over een infrastructuur aangepast
aan de huidige eisen van de dienstverlening en van de omgeving;
Overwegende dat de bestaande vertakking « Blauwe Toren » op de spoorlijnen 51 en
51A, met haar gelijkvloerse kruising, niet meer voldoet aan deze eisen voor het verwerken van de haventrafieken en reizigerstrafieken, in het bijzonder in het toeristische seizoen, wegens gebrek aan capaciteit;
Overwegende dat de bouw van een ongelijkvloerse kruising voor deze vertakking de
aangewezen manier is om een oplossing te bieden voor de huidige problemen;
Overwegende bovendien dat overwegen potentiële hindernissen vormen voor de spoorwegexploitatie en hun afschaffing het vlotte verloop van de uitbating van de spoorlijnen
ten goede komt en de veiligheid van het wegverkeer en het spoorverkeer bevordert en
dat derhalve de afschaffing van de overwegen maximaal dient nagestreefd te worden;
Overwegende dat de lijn 51A een hoofdlijn is met een belangrijke reizigerstrafiek en goederentrafiek;
Overwegende dat de aanleg van een fietspad langs de lijn 51A aan de westelijke zijde,
tussen de « Lentestraat » en de « Krinkelstraat », vanuit technisch en financieel oogpunt
en op vlak van ruimtelijke ordening de meest geschikte oplossing vormt voor eventuele
verkeersproblemen, veroorzaakt door de afschaffing van de overweg nr. 1 « Lentestraat
» op de lijn 51A;
Overwegende dat het voorstel van Infrabel, zoals weergegeven in het werkplan 30-32700510-098.340-002, toelaat deze ongelijkvloerse kruising en dit fietspad te realiseren;
Overwegende dat het voor de uitvoering van bovengenoemde werken vereist is te beschikken over de percelen aangeduid op het plan 30-3236-0510-098.616-005 en gelegen
op het grondgebied van de gemeente Brugge;
Overwegende dat de start van de werken voorzien is tegen eind 2010 en dat de nieuwe
sporen in 2014 in gebruik dienen genomen te worden en dat, derhalve, de onmiddellijke
inbezitneming van de bedoelde percelen ten algemenen nutte onontbeerlijk is;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brugge
geen bezwaar heeft tegen de afschaffing van de overweg nr. 1, mits de aanleg van een
goed uitgerust fietspad langs de lijn 51A;
Overwegende de resultaten van het openbaar onderzoek waaraan voornoemde plannen
werden onderworpen en het feit dat aan de bezwaren en opmerkingen kan tegemoet

gekomen worden met behoud van de in bezit te nemen percelen zoals aangeduid in deze
plannen;
Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Het algemeen nut vordert voor de bouw van een ongelijkvloerse kruising voor
de vertakking « Blauwe Toren » op de spoorlijnen 51 en 51A en voor de aanleg van een
fietspad langs de lijn 51A de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het
grondgebied van de gemeente Brugge en opgenomen in het plan 30-3236-0510098.616-005, gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Infrabel is gemachtigd tot de afschaffing van overweg nr. 1 op de spoorlijn 51A te
Brugge mits de aanleg van een fietspad langs deze spoorlijn aan de westelijke zijde, tussen de « Lentestraat » en de « Krinkelstraat », zoals aangegeven op het werkplan 303270-0510- 098.340-002, gevoegd bij dit besluit.
Art. 3. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op
het in artikel 1 vermelde plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig
de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 4. De Minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 26 september 2010.
B.S. 23.09.2010
Krachtens het besluit van 4 augustus 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Brugge.
Het plan 1M3D8J G 104492 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 23.06.2010
19 MEI 2010. - Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van
sommige percelen nodig voor de bouw van een nieuwe spoorwegbrug over het
kanaal Brugge-Oostende, op de spoorlijn 51 tussen Brugge en Dudzele, en de
aanleg van de hiervoor noodzakelijke ophogingen, gelegen op het grondgebied
van de gemeente Brugge van algemeen nut wordt verklaard
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;
Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 10, § 2, 2°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren
van de spoorweginfrastructuur, artikel 4;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 houdende vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel;
Overwegende dat beleidsmatig wordt gestreefd naar meer duurzame mobiliteit en dat het
spoor daarin een belangrijke rol speelt;
Overwegende dat het noodzakelijk is te beschikken over een infrastructuur die is aangepast aan de huidige eisen van de spoordienst en van de omgeving;
Overwegende dat op de spoorlijn 51 tussen Brugge en Dudzele de Waggelwaterbrug over
het kanaal Brugge-Oostende niet meer aan deze eisen voldoet;
Overwegende dat de bouw van een nieuwe spoorwegbrug over het kanaal BruggeOostende, de aangewezen oplossing is om de huidige problemen aan te pakken;
Overwegende dat het voorstel van Infrabel, zoals weergegeven in het plan 30-32700510-94.854-002, de bouw van deze spoorwegbrug en de aanleg van de hiervoor noodzakelijke ophogingen op het grondgebied van de gemeente Brugge mogelijk maakt;

Overwegende dat het voor de uitvoering van bovengenoemde werken vereist is te beschikken over de percelen aangeduid op het plan 30-3270-0510-094.854-028 en gelegen
op het grondgebied van de gemeente Brugge;
Overwegende dat de stedenbouwkundige vergunning werd verkregen op 30 oktober 2009
en dat de nieuwe spoorwegbrug over het kanaal Brugge-Oostende midden 2012 in gebruik dient genomen te worden en dat, derhalve, de onmiddellijke inbezitneming van de
bedoelde percelen ten algemenen nutte onontbeerlijk is;
Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Het algemeen nut vordert voor de bouw van een nieuwe spoorwegbrug over
het kanaal Brugge-Oostende, op de spoorlijn 51 tussen Brugge en Dudzele, en voor de
aanleg van de hiervoor noodzakelijke ophogingen, de onmiddellijke inbezitneming van de
percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente Brugge en opgenomen in het plan
30-3270-0510-094.854-028, gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op
het in het artikel 1 vermelde plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 3. De Minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
B.S. 07.04.2010
Krachtens het besluit van 22 maart 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Brugge.
Het plan 1M3D8J G 103378 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 21.01.2010
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 3 december
2009 werd de onteigening ten algemenen nutte bevolen van een gebied van 10 ha 18 a
54 ca gelegen te Brugge, met het oog op de oprichting van een Vlaams natuurreservaat.
Dit besluit kan worden aangevochten voor de Raad van State binnen een termijn van 60
dagen vanaf de kennisneming van de onteigening alsook voor de Vrederechter op het
ogenblik dat de gerechtelijke fase wordt ingezet.
Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen
met 3 gewaarmerkte afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen zijn
(art. 85 van het procedurereglement van de Raad van State).
Het onteigeningsbesluit en de plannen liggen ter inzage bij het Agentschap voor Natuur
en Bos, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel.
B.S. 02.04.2009
Bij besluit van 2 maart 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de dienstverlenende vereniging WVI ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening per hoogdringendheid van de onroerende goederen gelegen te Zeebrugge, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie het bedrijventerrein transportzone Zeebrugge fase 6
B.S. 08.12.2008
Krachtens het besluit van 28 oktober 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse
overheid op het grondgebied van de stad Brugge.

Het plan ″3V - Projectnr : 3021 - Plan en tabel der innemingen, Innemingen 1 t.e.m. 23 Plannr. 1/1″ ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer
West-Vlaanderen, Markt 1, te 8000 Brugge.
B.S. 20.10.2008
Sociale Huisvestingsmaatschappij. - Uitvoering van een project voor sociale
huisvesting Machtiging tot minnelijke onteigening met toepassing van de
spoedprocedure
Bij besluit van 7 oktober 2008 van de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen is verklaard
dat er aanleiding bestaat tot de toepassing van de rechtspleging bij dringende omstandigheden, ingesteld bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging
bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, voor de
onteigening door de Sociale Huisvestingsmaatschappij ″Brugse Maatschappij voor Huisvesting CVBA″, van een domeingoed (militair gebouw) gelegen te Brugge-Sint-Kruis,
Brieversweg 114, kadastraal gekend als 19e afdeling, sectie D, nr. 98r12, 6 a 11 ca en
53 dm² groot.
De ″Brugse Maatschappij voor Huisvesting CVBA″ wordt ertoe gemachtigd om tot onteigening over te gaan van voormelde goed, de inbezitname is volstrekt noodzakelijk met
het oog op de uitvoering van een project inzake sociale huisvesting, waarvan het algemeen nut wordt erkend.
Het dossier ligt ter inzage in de kantoren van ″Brugse Maatschappij voor Huisvesting
CVBA″, Sint- Pietersnoordstraat 42, 8000 Brugge, elke maandag, dinsdag en vrijdag van
9 tot 12 uur, alsook de dinsdagnamiddag van 14 tot 17 uur, gedurende 15 werkdagen
vanaf de tiende dag na bekendmaking van het inzagerecht en het machtigingsbesluit in
het Belgisch Staatsblad.
B.S. 22.08.2008
2 JULI 2008. - Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van
sommige percelen nodig voor de bouw van de spoorlijn 51B/1 van de vertakking Ter Doest tot de vertakking Boudewijnkanaal, en gelegen op het grondgebied van de gemeente Brugge van algemeen nut wordt verklaard
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;
Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 10, § 2, 2°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren
van de spoorweginfrastructuur, artikel 4;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 houdende vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel;
Overwegende dat, om de verschillende deelgebieden van de haven van Zeebrugge te
verbinden, alle treinbewegingen tussen de linker- en de rechteroever van het Boudewijnkanaal momenteel gebruik maken van de vertakking Dudzele en van de spoorlijn 51 tussen Dudzele en Brugge om een keerbeweging te maken;
Overwegende dat dit niet alleen hinderlijk is voor het betreffende goederenverkeer, maar
ook voor het overige goederenverkeer en het personenverkeer op de spoorlijn 51;
Overwegende dat het belang van het spoor voor duurzame mobiliteit in het algemeen en
voor de ontsluiting van de haven van Zeebrugge in het bijzonder, een optimaal gebruik
van de spoorinfrastructuur noodzakelijk maakt;
Overwegende dat het voorstel van Infrabel, zoals weergegeven in de plans
L51B100001VP01 en L51B100001VY01, een directe verbinding tussen de deelgebieden
van de haven mogelijk maakt en de benutting van de spoorlijn 51 optimaliseert;
Overwegende dat het voor de uitvoering van bovengenoemde werken vereist is om de
percelen aangeduid op het plan L51B100001TP01 en gelegen op het grondgebied van de
gemeente Brugge in bezit te nemen;

Overwegende de resultaten van het openbaar onderzoek waaraan voornoemde plans
werden onderworpen en het feit dat daarbij kon tegemoetgekomen worden aan de ingediende bezwaren;
Overwegende dat de start der werken voorzien is midden 2009 en de lijn 51B/1 in 2011
in gebruik dient genomen te worden en dat, derhalve, de onmiddellijke inbezitneming
van de bedoelde percelen ten algemenen
nutte onontbeerlijk is;
Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Het algemeen nut vordert voor de bouw van de spoorlijn 51B/1 van de vertakking Ter Doest tot de vertakking Boudewijnkanaal, de onmiddellijke inbezitneming van
de percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente Brugge en opgenomen in het
plan L51B100001TP01, gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op
het in artikel 1 vermeld plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig
de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 3. De Minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 2 juli 2008.
B.S. 20.08.2008
Bij besluit van 22 juli 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,Wonen en Inburgering, wordt de Dienstverlenende Vereniging WVI Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge, gemachtigd tot het verwerven, bij wege van onteigening tot nut
van het algemeen, van gronden gelegen in Gistel, groot 1 ha 76 a 80 ca er kadastraal
bekend zoals vermeld in genoemd besluit, met het oog op de realisatie van het onteigeningsplan ″Bedrijventerrein Kalsijdebrug″.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, op dezelfde onteigening mag worden toegepast.
B.S. 17.07.2008
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 5 juni 2008 werd de onteigening ten algemenen nutte bevolen van een gebied van
13 ha 60 a 97 ca gelegen te Brugge, met het oog op de oprichting van een Vlaams natuurreservaat.
Dit besluit kan worden aangevochten voor de Raad van State binnen een termijn van
zestig dagen vanaf de kennisneming van de onteigening alsook voor de Vrederechter op
het ogenblik dat de gerechtelijke fase wordt ingezet.
Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen
met 3 gewaarmerkte afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen zijn
(artikel 85 van het procedurereglement van de Raad van State).
Het onteigeningsbesluit en de plannen liggen ter inzage bij het Agentschap voor Natuur
en Bos, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel.
B.S. 23.06.2008
Krachtens het besluit van 30 mei 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Brugge.
De plans 16DEG 101419 02 en 16DEG 101420 02 liggen ter inzage bij het Agentschap
Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 28.05.2008
Krachtens het besluit van 18 april 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli

1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse
Overheid op het grondgebied van de stad Brugge.
Het plan ’3V - Projectnr : 3010 - Plan en tabel der innemningen, Innemingen 1 en 2 Plannr. 1/1’ ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer
West-Vlaanderen, Markt 1 te 8000 BRUGGE.
B.S. 29.02.2008
Bij besluit van 12 februari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de dienstverlenende Vereniging WVI Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge, gemachtigd tot het verwerven, bij wege van onteigening tot
nut van het algemeen, van gronden gelegen in Oostrozebeke, groot 7 ha 16 a 75 ca er
kadastraal bekend zoals vermeld in genoemd besluit, met het oog op de realisatie van
het onteigeningsplan « GRUP Spookkasteel ».
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, op dezelfde onteigening mag worden toegepast.
B.S. 22.02.2007
Krachtens het besluit van 8 januari 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Brugge.
De plans 16DE G 101378 00, 16DE G 101379 00, 16DE G 101380 00, 16DE G 101381 00
en 16DE G 101382 00, liggen ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, te 8000 Brugge.
B.S. 30.06.2006
Krachtens het besluit van 6 juni 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Brugge.
Het plan 16DE G 100961 02 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.

*Buggenhout
B.S. 09.12.2011
Het rooilijn- en onteigeningsplan « Platteput - Kruisbaan - Collegestraat » is in zitting van
24 november 2011 door de gemeenteraad van Buggenhout definitief vastgesteld.
B.S. 13.10.2011
Het rooilijn- en onteigeningsplan « Kapelbaan en Tuinbouwstraat - Buurtweg nr. 172 », is
in zitting van 22 september 2011 door de gemeenteraad van Buggenhout definitief vastgesteld.
B.S. 12.09.2011
Het rooilijn- en onteigingsplan Hamsweg - buurtweg nr. 142 is in zitting van 25 augustus
2011 door de gemeenteraad van Buggenhout definitief vastgesteld.
B.S. 02.02.2011
Het rooilijn- en onteigeningsplan « Broekstraat gedeelte tussen de woningen met nummers 64 en 78 » is in zitting van 27 januari 2011 door de gemeenteraad van Buggenhout
defininitef vastgesteld.
B.S. 02.02.2011

Het rooilijn- en onteigeningsplan « Stenenstraat gedeelte tussen de woningen met nummers 57 en 73 » is in zitting van 27 januari 2011 door de gemeenteraad van Buggenhout
definitief vastgesteld.
B.S. 02.02.2011
Het rooilijn- en onteigeningsplan « Brielstraat gedeelte tussen de woningen met nummers 29 en 55 » is in zitting van 27 januari 2011 door de gemeenteraad van Buggenhout
definitief vastgesteld.
B.S. 02.02.2011
Het rooilijn- en onteigeningsplan « Hooilaart gedeelte tussen de woningen met nummers
2 en 16 » is in zitting van 27 januari 2011 door de gemeenteraad van Buggenhout definitief vastgesteld.
B.S. 02.07.2009
Bij besluit van 9 juni 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Buggenhout ertoe gemachtigd over te
gaan tot de gerechtelijke onteigening van twee percelen met woningen gelegen in de
Molenstraat 13 en 15 in Buggenhout met het oog op de realisatie van gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang en met een totale in te nemen oppervlakte en kadastraal bekend zoals vermeld op het bijgevoegde onteigeningsplan.
B.S. 03.07.2006
Vereniging van gemeenten - Onteigening - Rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden - Machtiging.
Bij besluit van 10 mei 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, wordt de intercommunale vereniging TMVW, Integraal
Waterbedrijf, Stropkaai 14, 9000 Gent gemachtigd tot het verwerven, bij wege van onteigening tot nut van het algemeen, van gronden, gelegen te Buggenhout, groot 1ha 30 a
35 ca en gronden gelegen te Opwijk, groot 73 a 15 ca er kadastraal bekend zoals vermeld in de onteigeningstabel behorende bij het genoemd besluit, met het oog op de aanleg van een watertoevoerleiding in de gemeenten Buggenhout en Opwijk.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, op dezelfde onteigening mag worden toegepast.

*Damme

B.S. 25.10.2011
Krachtens het besluit van 31 oktober 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Zuienkerke, de stad Brugge, de gemeente Knokke-Heist
en de stad Damme.
De onteigeningsplans liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
Zuienkerke : 1M3D8J G 105006 01
Brugge : 1M3D8J G 105007 01, 1M3D8J G 105008 01, 1M3D8J G 105009 01, 1M3D8J G
105010 01, 1M3D8J G 105011 01, 1M3D8J G 105012 01, 1M3D8J G 105013 01, 1M3D8J
G 105014 01, 1M3D8J G 105015 01
Knokke-Heist : 1M3D8J G 105016 01, 1M3D8J G 105017 01, 1M3D8J G 105018 01,
1M3D8J G 105019 01, 1M3D8J G 105020 01, 1M3D8J G 105021 01
Damme : 1M3D8J G 105022 01, 1M3D8J G 105023 01 en 1M3D8J G 105024 01.
B.S. 05.09.2011
26 AUGUSTUS 2011. - Ministerieel besluit tot hoogdringende onteigening ten
algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de verbreding van de

uitmonding van de Zwinnevaart in het Leopoldskanaal in Damme door de
Vlaamse Milieumaatschappij
Dossiernummer L 3770 O 0001 B
1) Geografische omschrijving :
De onteigening is voorzien op het grondgebied van de stad Damme, langs de Zwinnevaart, een onbevaarbare waterloop van eerste categorie. Het betreft de verwerving van
gronden noodzakelijk voor de verbreding en natuurtechnische herinrichting van de waterloop.
2) Kadastrale gegevens :
Stad Damme, kadastraal bekend onder Oostkerke 3e afdeling, sectie D, perceel 83/2,
83c, 135a, 136c, 137d, 138/2, 140, 141, 142, 143a, 144/2a, 145; sectie A perceel 408d,
407a, 394, 393, 379, 347/3, 347/2, 347; sectie B perceel 64, 63, 62.
3) Reden van uitvaardigen van het besluit :
Historisch gezien kende de stroomrichting van de Zwinnevaart een omgekeerde afwatering. Hierdoor is de huidige monding in oorsprong de bron waardoor de sectie op dit punt
zeer smal is.
Mede door het feit dat ook het Leopoldskanaal, waarin de Zwinnevaart loost, maar beperkt gravitair kan lozen in zee (met name bij laag water) is de smalle sectie van de
Zwinnevaart de oorzaak dat de uitwatering bij hevige regenval niet snel genoeg plaatsvindt met wateroverlast tot gevolg.
Om deze reden zal een extra uitwateringsklep gebouwd worden teneinde lozing op het
Leopoldskanaal te vergemakkelijken.
Om op korte tijd voldoende te kunnen lozen is het echter noodzakelijk de sectie van de
Zwinnevaart te verbreden waarbij de verbreding als bijkomend voordeel heeft dat een
grotere buffer geboden wordt wanneer bij hoog water niet kan geloosd worden op het
Leopoldskanaal.
Om dit project te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk terreinen te verwerven.
4) Bevoegde instantie :
Vlaamse Milieumaatschappij.
5) Plannen ter inzage bij :
Afdeling Operationeel Waterbeheer, hoofdbestuur, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel.
Afdeling Operationeel Waterbeheer, buitendienst Brugge, Zandstraat 255, 8200 SintAndries.
6) Wettelijke basis :
Wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, artikel 5,
betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten
algemenen nutte.
B.S. 04.04.2011
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 22 maart 2011
houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 22038 ONT
1) Geografische omschrijving :
Damme : KWZI Lapscheure
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Damme
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 5; Sectie : B
Perceel nr. 489B (660 m2)
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (KWZI) onder, op of boven
private onbebouwde gronden, die al dan niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal plaatsvinden door het Vlaamse Gewest in het kader van

de opdracht aan de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16)
VMM - Afdeling Economisch Toezicht
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden.
B.S. 23.09.2010
Krachtens het besluit van 9 augustus 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Damme.
De plans 1M3D8J G 103082 02 en 1M3D8J G 103083 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 11.05.2010
Krachtens het besluit van 23 april 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling
van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Damme.
De plans 1M3D8J G 103082 02 en 1M3D8J G 103083 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 23.06.2009
Krachtens het besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Damme.
Het plan 1M3D8J G 103519 00 ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 04.06.2008
Krachtens het besluit van 8 april 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Damme.
Het plan 1M3D8J G 102832 00 ter inzage bij het AgentschapWegen en Verkeer,Wegen en
VerkeerWest-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 28.09.2006

Krachtens het besluit van 18 augustus 2006 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Damme.
Het plan « 3V - Projectnr. 3240 - Onteigeningsplan nr. 1 » ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.

*De Haan
*De Panne
*De Pinte

B.S. 06.03.2012
Krachtens het besluit van 2 december 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente De Pinte.
De plans 1M3D8H G 100915 00/1M3D8H G 100916 00/1M3D8H G 100917 00/1M3D8H G
100918 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en
Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw "Portalis", Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.

*Deerlijk
B.S. 08.06.2009
Krachtens het besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigening door de Vlaamse Overheid
op het grondgebied van de gemeente Deerlijk.
Het plan 3009/3084 - onteigeningsplan nr. 1 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en
Verkeer,Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, te 8000 Brugge.
B.S. 07.04.2009
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 3 maart 2009 wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd
over te gaan tot de aankoop ten algemenen nutte van de hierna vermelde onroerende
goederen bestemd voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken:
De onteigening van de hierboven vermelde goederen gebeurt in overeenstemming met
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.
B.S. 20.09.2009
Bij besluit van 5 februari 2009 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaamsminister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg ″Vichtesteenweg″ genaamd,
van de gemeente Deerlijk, bestaande uit een plan bestaande toestand, een bestemmingsplan met afzonderlijk gebundelde stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan met uitsluiting van de met blauw omrande delen van het bestemmingsplan
en van de stedenbouwkundige voorschriften.
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen,
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Deerlijk machtiging tot onteigenen verleend.

- zijn vernietigd de verkavelingsvergunningen VK0035-1, dossiernummer RO VK035.409
goedgekeurd op 7 maart 1963 en de verkaveling VK0024-1, dossiernummer RO
VK510.1048 goedgekeurd op 16 mei 1984.
B.S. 16.06.2008
Bij besluit van 2 juni 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams Minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg ″nr. 4 Gavers - gedeeltelijke
wijziging E″ genaamd, van de gemeente Deerlijk, bestaande uit een plan bestaande toestand, een bestemmingsplan met afzonderlijk gebundelde stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan,
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Deerlijk machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 04.01.2008
Bij besluit van de Vlaamse minister van OpenbareWerken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 19 december 2007 wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd over te gaan tot de onteigening ten algemenen nutte van de hierna vermelde onroerende goederen bestemd voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken:
De onteigening van de hierboven vermelde goederen gebeurt in overeenstemming met
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.

*Deinze

B.S. 26.01.2010
Krachtens het besluit van 15 december 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Deinze.
Het plan ’3V - Projectnr : 4083 - Onteigeningsplan - Plannr. 1’, ligt ter inzage bij het
Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis,
Bollebergen B, bus 12 te 9052 Zwijnaarde.
B.S. 30.01.2006
Bij ministerieel besluit van 18 juli 2005 wordt de Vlaamse Landmaatschappij, met het
oog op de uitvoering van de maatregelen « aanleggen fietspad langs N437 te Deinze
(Burgemeester Van Crombrugghelaan) », « inrichten omgeving aanlegsteigers veer van
Baarle te Gent en Sint-Martens-Latem », « verbeteren recreatieve verbinding Meersstraat-Vossestaart te Sint-Martens-Latem », « aanpassen tracé wandelroute AfsneeKeuze te Gent » en « inrichten Keuzemeersen te Gent, deel optimaliseren recreatieve
verbinding tussen Keuze en Goedingebrug » van het inrichtingsplan Recreatieas DeinzeGent van het pilootlandinrichtingsproject
Leie en Schelde, gemachtigd om over te gaan tot de onmiddellijke verwerving, bij wijze
van onteigening, van de volle eigendom van de onroerende goederen, gelegen op het
grondgebied van de steden Gent en Deinze en de gemeente Sint-Martens-Latem, met
een totale te onteigenen oppervlakte van 70 a 34 ca, welke in kleur zijn aangeduid op de
bij dit besluit als bijlage I gevoegde plannen en welke zijn opgenomen in de bij dit besluit
als bijlage II gevoegde onteigeningstabel en welke langs gerechtelijke weg moeten onteigend worden.
De verwervingen, bedoeld in het eerste lid, worden tot nut van het algemeen verklaard.
Het algemeen nut vordert dat de percelen, bedoeld in het eerste lid, onmiddellijk in het
bezit worden genomen en dienvolgens zal de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden voorzien bij de wet van 26 juli 1962, inzonderheid het artikel 5, op deze verwerving worden toegepast.
De plannen liggen ter inzage, tijdens de kantooruren van 9 uur tot 16 uur, bij de Vlaamse Landmaatschappij Oost-Vlaanderen, Ganzendries 149, 9000 Gent, gedurende 30

werkdagen vanaf de bekendmaking van het inzagerecht en het machtigingsbesluit in het
Belgisch Staatsblad.

*Denderleeuw

B.S. 26.08.2011
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 14 juli 2011
wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd over te gaan tot de
onteigening ten algemenen nutte van het hierna vermelde onroerend goed bestemd voor
de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken:
De onteigening van de hierboven vermelde goederen gebeurt in overeenstemming met
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.
B.S. 04.08.2011
Krachtens het besluit van 30 juni 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling
van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Denderleeuw.
Het plan 1M3D8H G 101955 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw "Portalis", Bollebergen 2B, bus 12,
9052 Zwijnaarde.
B.S. 13.01.2009
Bij besluit van 12 december 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, wordt Streekontwikkeling Land van Aalst, afgekort
″SOLva″ Zuid III, Industrielaan 2, 9320 Aalst, gemachtigd tot het verwerven, bij wege
van onteigening tot nut van het algemeen, van onroerende goederen voor de realisatie
van het RUP Verruimd Broekpark in Denderleeuw, deelgemeente Welle kadastraal bekend
zoals vermeld op het onteigeningsplan en aangeduid op het attest van SOLva van januari
2008, houdende een opsomming van de te onteigenen kadastrale percelen vermeld op
het onteigeningsplan. Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende
omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening
mag worden toegepast.

*Dendermonde

B.S. 16.12.2011
Bij besluit van 1 december 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de intercommunale DDS
ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Dendermonde kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie het bedrijventerrein "Hoogveld - zone I".
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 18.07.2011
Rooilijn- en onteigeningsplan voor voetweg nr. 74 « Lambroeckstraat »
Bij besluit van 20 juni 2011 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport :
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan voor voetweg nr. 74 « Lambroeckstraat »;
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de onroerende goederen, aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de stad Dendermonde machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 06.05.2011

Bij besluit van de Gedelegeerd Bestuurder van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal
NV van 6 april 2011 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26
juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, dienen te worden toegepast
voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Dendermonde voor de aanleg van een ontsluitingsweg voor de
bouw van een nieuwe gevangenis te Dendermonde.
Het plan nr. B3/11877 ligt ter inzage bij de afdeling Bovenschelde - Nederkouter 28,
9000 Gent
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Dendermonde
3de Afdeling St Gillis - sectie D - percelen : 10c, 22v
1ste Afdeling- sectie B- percelen : 702 f2, 702 w, 703 h
Bij besluit van 28 april 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot
onteigening.
B.S. 08.03.2011
21 FEBRUARI 2011
Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming, door de Regie der
Gebouwen, optredend in naam en voor rekening van de Staat, van de percelen
nodig voor de bouw van een gevangenis met parking en ontsluitingswegenis, te
Dendermonde, gelegen op het grondgebied van de stad Dendermonde van algemeen nut wordt verklaard
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, houdende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, inzonderheid op de artikelen 1 en 5;
Gelet op de wet van 1 april 1971 houdende de oprichting van een Regie der Gebouwen,
inzonderheid op artikel 2;
Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 18 april 2008 betreffende het « Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden », waarbij, gelet op het structureel tekort van 1500 cellen in de gevangenissen en de nood aan
buffercapaciteit, werd beslist om naast het uitvoeren van verbeteringswerken aan bestaande instellingen, tevens te voorzien in bijkomende penitentiaire instellingen, en
waarbij de bouw van een nieuwe penitentiaire inrichting te Dendermonde met een capaciteit van 432 + 12 gedetineerden tegen eind 2012 werd bevestigd;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 20 november 2009 tot de principiële
locatiekeuze voor de bouw van een nieuwe penitentiaire instelling te Dendermonde;
Gelet op de volume- en inplantingstudie van 30 juli 2008 opgemaakt door de Regie der
Gebouwen op basis van het behoefteprogramma van de Federale Overheidsdienst Justitie
die de minimale benodigde oppervlakte voor de gebouwen, parkeergelegenheden en de
wegenis duidelijk aantoont;
Gelet op het feit dat de voorgestelde locatie volgens het gewestplan Dendermonde,
goedgekeurd bij ministerieel besluit van 7 november 1978, deels gelegen is in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, deels in woonuitbreidingsgebied, deels in bufferzone en deels in gebied voor dagrecreatie;
Gelet op het feit dat de Provincie Oost-Vlaanderen de procedure tot opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan heeft opgestart, conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, teneinde de huidige bestemming te wijzigen in een bestemming die de
bouw van de gevangenis, de bijhorende parkings en de ontsluitingswegen zal toelaten;
Gelet op het feit dat het openbaar onderzoek is afgerond op 16 september 2010;
Gelet op het feit dat de Provincieraad van Oost-Vlaanderen het Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan op 15 december 2010 definitief heeft vastgesteld;
Gelet op het ministerieel besluit van 25 januari 2011 houdende de goedkeuring van het
Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk gebied Dendermonde' van
de provincie Oost-Vlaanderen;

Gelet op het bij dit besluit gevoegde onteigeningsplan;
Overwegende dat de nieuwe penitentiaire instelling tegen 2013 operationeel moet zijn,
dat de bouwwerken zodoende ten laatste in 2011 effectief moeten starten en dat vooraf
een archeologisch onderzoek dient te gebeuren;
Overwegende dat derhalve de onmiddellijke inbezitneming van de percelen opgenomen
op het onteigeningsplan onontbeerlijk is;
Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Het algemeen nut vordert met het oog op de oprichting van een penitentiaire
inrichting voor 432 + 12 gedetineerden met bijbehorende parkeergelegenheden en wegenis de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van de
stad Dendermonde opgenomen in onteigeningsplan 411467 $ /Q 06.21.42006, gevoegd
bij dit besluit.
Art. 2. Bij gebrek aan afstand in der minne worden de voor de werken benodigde en op
het in het artikel 1 vermelde plan aangeduide percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte.
Art. 3. De minister die bevoegd voor de Regie der Gebouwen is belast met de uitvoering
van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 21 februari 2011.
B.S. 12.03.2010
Krachtens het besluit van 23 februari 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeenten Waasmunster, Hamme en de stad Dendermonde.
De onteigeningsplans liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw "Portalis", Bollebergen 2B, bus 12, 9052
Zwijnaarde:
Dendermonde : 16DD G 100254 00 - 16DD G 100255 00 - 16DD G 100256 00 - 16DD G
100257 00
B.S. 27.04.2009
Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 11 maart 2009 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26
juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw
van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschapWaterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Dendermonde,
voor de inrichting van een overstromingsgebied Vlassenbroekse Polder, in het kader van
het Sigmaplan.
Het plan nr. C4/8988 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat 111113, bus 44-2018 Antwerpen De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende
kadastrale gegevens:
Dendermonde 5de afdeling - sectieA- perceelsnummers:
244B-245A-246A-247D-251B-252B-254A-254B-254C-254D-256/02C-256E-256F-256G256H-257A-258B-258D-260/02C-260/02D-260E-260/02E-260G-260H-260/02H-260K260/02K-260/02L-265D-265E-265F-268B-271B-272B-273B-274-275-276A-276B-277A278A-278B-279A-282A-283A-284C-284D-284E-285A-286B-287B-287C-289B-289C290A-291/02-292-293-294E-294F-295A-295B-296A-296B-296C-296/02-297A-297B298-299A-300-302A-302/02C-302/02B-303A-303B-304A-305B-305C-306A-307-308323C-323D-325A-325B-326-327A-327B-328A-328B-329A-329B-329C-330-331-332333-334A-868C-874A-875A-876A-878-879-880A-881A-882B-885B-889C-892B-893A894A-894B-897A-900A-905B-909A-911A-917B-917C-918B-920A-921A-922A-923B924A-925A-926B-929A-934Aù939B-946A-948B-954B-957A-959B-965B-965C-966A966C-970B-971B-972C-973B-973B/02-973C/02-973A/02-975C-977B-978B-979C-981C-

985H-985K-988B-990B-994A/02-994E-994F-1001B-1004C-1006C-1009B-1011A/021011C-1011C/02-1012D-1012E-1013B-1014B-1016C-1019B-1020B-1021C-1022C1022A/03-1024B-1026B-1027D-1029C-1030C-1032C-1034C-1036D/02-1036B/021036G-1038C-1041B-1042A-1059A -1057A-1058A-1064E-1061B-1061C-1062E-1062F1064C/02-1065L-1065K-1066E-1067C-1067D-1069E-1073E-1076E-1078A/02-1078D1078E-1079E-1080E-1081E-1082C-1082E-1082G-1084E-1088E-1092F-1093C-1094B1095B-1096C-1096E-1097C-1098C-1099E-1102D-1103A/02-1103C/02-1103C-1105D1106D-1109D-1123F-1123H-1127A/02-1127D-1128D-1129H-1129K-1130D-1132D1133D-1134D-1135D-1136D-1139C-1141D-1143A/02-1143C/02-1143D-1144D-1145C1147D-1149C-1152A/02-1152D-1154D-1155D-1156C-1158B-1165A/02-1165G-1166C1167C-1168B-1169B-1170B-1171A/02-1171C-1172D-1172H-1172G-871C-1083D1177A-264C-264D-250C-283E-248B-1036F-1036C/02-1036E/02.
Bij besluit van 26 maart 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd
over te gaan tot onteigening.
B.S. 27.04.2009
Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 11 maart 2009 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26
juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw
van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschapWaterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Dendermonde,
voor de inrichting van een overstromingsgebied Vlassenbroekse Polder, in het kader van
het Sigmaplan.
Het plan nr. C4/8989a ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat 111113, bus 44-2018 Antwerpen
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Dendermonde
5de afdeling sectie A perceelnummers:
129C-129D-133C-133E-135C-136A-138B-335-336A-336B-336C-337A-337B338-339-340-342-343B-346A-352-353-359-360-376-377-378B-378C-379A-380A-381A382-383-384-385-386-387A-390-391-392-393-395A-396C-396D-396E-400A-401-402403-404-405-406-407A-408A-408B-409A-411A-411B-412A-412B-413A-413B-414A414/02-415-416A-417A-418A-419A-421-422-423-424-426A-427-428-429-430-431-432433-434-435A-436A-437-438-439A-439B-440-441K-444A-445A-445/02A-447B-449A450D-450E-451B-451/02-452A-452/02-453D-453E-453F-453G-454B-454C-454D-455A455B-456-457B-457C-459D-459E-459F-461G-461H-462B-463B-463C-464A-464/02465-466A-467D-467B-467C-468B-468C-471B-472A-473A-474A-475A-480A-481A-482A486A-487A-488B-491B-491C-493A-493B-494A-495D-495E-495/02-496D-497A-497B497/02-498B-499A-500A-500B-501A-502B-503A-504B-505A-506B-509B-510A-511A512A-512/02A-514A-516C-519C-520C-732B-733-734-735B-736A-737-738-738/02739A-740A-741-742B-743B-743C-743E-744A-745-746A-746F-747A-747B-747C-748A748B-750A-754A-755A-756A-756A/02-757A-758C-758D-761A-767B-771A-772A-773A778A-779A-780A-781A-782A-783A-783B-784A-785A-786A-787A-790A-791A-791B792B-792C.
Bij besluit van 26 maart 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd
over te gaan tot onteigening.
B.S. 24.04.2009
Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 11 maart 2009 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26
juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw
van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschapWaterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Dendermonde,
voor de inrichting van een overstromingsgebied Vlassenbroekse Polder, in het kader van
het Sigmaplan.

Het plan nr. C4/8989b ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat 111113 bus 44-2018 Antwerpen
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Dendermonde
Dendermonde 5e afdeling-sectie A
523C-524B-525A-527C-527D-528A-529A-530A-530B-531A-531B-532A-533-533/02534B-535A-537A-541A-542A-543A-545A-546-547-550A-553C-557B-558A-559A-559B560C-563-564A-565A-567A-568-569-570A-571-572-573-574-575-576-577-578-579580A-581A-582A-583-584-585-586-587A-588A-589-593A-593B-593C-593D-593/02594-595-596-597A-597B-598A-599B-599C-600/02-602A-604F-605A-606D-606E-607D607E-607F-608-610B-610C-611C-611D-612A-613A-614A-615B-616B-617A-618C-623A624A-626C-626D-627-628-629-630-631A-631C-632B-633B-634D-635C-636B-637B637/03B-637/03C-637/02-638-639-640-637/03E-641-642-643A-644A-645-646B-647648A-650A-651-653A-654-655-656-657A-658A-659B-661F-665K-666F-666G-666H667C-667D-669A/02-669E-678F-679M-679N-680D-681C-681D-682C-682E-684/02684C-684F-685-686A-686B-687A-687B-688/02-688A-689-690-691-692-693-694-695696A-697B-699B-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711A-712A-712B/02713-714-715-716-717-718-719-720B-720C-721B-722A-723-724-725-726A-727A-728B729B-730C-730D-794/02B-794C-794/02C-794/02D-795C-795D-796C-798B-800B-802B803C-804C-805E-806C-807C-807D-808B-814B-814/02C-814/02D-816B-817B-820C821C-823B-824B-825C-830C-831C-831D-832/02B-832C-832/02C-833B-834B-834/02B836B-836C-837B-838B-839C-839D-840B-841C-842B-842E-843-844-845A-846B-847B849-850-851A-852A-853A-853B-853/02B-853D-855C-856C-857/56A-857/57A-857B857/02B-857/06B-857/53B-857/58B-858A-859-860-862A-863B-864/02A-865B-867A257/02-637A/03
Bij besluit van 26 maart 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur werd
het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot onteigening.
B.S. 07.04.2009
Krachtens het besluit van 23 maart 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Dendermonde.
Het plan 16DD G 100286 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2b, bus 12, 9052
Zwijnaarde.
B.S. 19.06.2007
Krachtens het besluit van 26 april 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Dendermonde.
Het plan 4235 – grondplan – onteigeningen 1/1 ligt ter inzage bij de Vlaamse Overheid,
Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.
B.S. 21.05.2007
Krachtens het besluit van 12 april 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur, zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Dendermonde.
Het plan 4174/1 ligt ter inzage bij de Vlaamse Overheid, Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer

Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.
B.S. 26.04.2006
Een ministerieel besluit van 27 maart 2006 schrijft de hoogdringende onteigening ten
algemenen nutte voor van onroerende goederen bestemd voor de uitvoering van waterbeheersingswerken op de Vondelbeek te Dendermonde.
Dossier : L 4605 O 0003 G
1. Geografische omschrijving
De werken gebeuren te Dendermonde meer bepaald langs de spoorlijn DendermondeZele tussen de Brusselsestraat en de Mechelsesteenweg. De Vondelbeek loopt daar momenteel door een overwelving die in slechte staat verkeert. Het is de bedoeling om de
waterloop terug in open bedding te leggen.
2. Kadastrale gegevens
stad Dendermonde : kadastraal bekend onder :
3e afdeling, sectie A, percelen 10b/2, 11c, 17 e, 12g, 16b, 14b, 15c, 137b, 136a, 140/2,
136c, 135 e, 139a, 140D, 143C, 143/02;
1e afdeling, sectie E, percelen : 219g, 214c
1e afdeling, sectie D, perceel 816d14
3. Reden van uitvaardigen van het besluit
De terreinen zijn noodzakelijk om de Vondelbeek in open loop te kunnen heraanleggen.
4. Bevoegde instantie
Het Vlaamse Gewest,
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMINAL), afdeling Water.
5. Plannen ter inzage bij
de Vlaamse Gemeenschap, administratie AMINAL
afdeling Water, hoofdbestuur
Graaf de Ferraris-gebouw
2e verdieping
Koning Albert II-laan 20
1000 BRUSSEL
afdeling Water, buitendienst Gent
Elfjulistraat 43
9000 GENT
6. Wettelijke basis
Wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, inzonderheid
artikel 5 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
7. Datum + bevoegde minister
Het besluit dateert van 27 maart 2006. De bevoegde minister is de heer Kris Peeters,
Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur.

*Dentergem

B.S. 22.11.2011
Krachtens het besluit van 25 oktober 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigening door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Dentergem.
Het plan 1M3D8J G 105374 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 20.11.2008
Besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
van 10 oktober 2008, houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van
onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.

Nr. 20285 ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Dentergem : collector RWZI Wakken - Wakken
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Dentergem
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 4, sectie : B;
Perceel : nr. 647M
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private bebouwde gronden, die al dan niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal gebeuren door het Vlaamse Gewest voor rekening van
de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- V.M.M.
Afdeling Economisch Toezicht
Graaf de Ferraris-gebouw
2e verdieping
Koning Albert II-laan 20
1000 BRUSSEL
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 AARTSELAAR
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden;
7) Datum + bevoegde minister
10 oktober 2008
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
H. CREVITS

*Dessel
*Destelbergen

B.S. 27.05.2009
Destelbergen BPA ″Panhuisstraat″. - Spoedprocedure onteigening en BPA
″zonevreemde sport bis″
Bij besluit van 11 mei 2009 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening is aan de intercommunale VENECO machtiging tot onteigenen verleend met toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962.
Bij besluit van 11 mei 2009 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van
Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
-is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg ″zonevreemde sport bis″, van de
gemeente Destelbergen, bestaande uit een plan van de bestaande toestand en een bestemmingsplan met stedenbouwkundige voorschriften, met uitsluiting van de blauw omrande delen.

- wordt vernietigd de verkavelingsvergunning VK 786 goedgekeurd op 20 maart 1990.
B.S. 20.01.2009
Bij besluit van 30 december 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening:
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de innemingen 9 en 10 van het onteigeningsplan, dat behoort bij het bijzonder plan van aanleg
″sport en recreatie Bergenmeers″, van de gemeente Destelbergen, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 26 juni 2006;
- is aan de gemeente Destelbergen machtiging tot onteigenen verleend met mogelijke
toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962.
B.S. 05.12.2006
Waterwegen en Zeekanaal NV. - Onteigeningen
DESTELBERGEN. - Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen
en Zeekanaal NV van 13 juni 2006 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van
de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Destelbergen - linkeroever van de Zeeschelde - voor het bouwen van nieuwe
dijken tussen Heusdenbrug en Ringvaart en de aanleg van een schorre.
Het plan nr. C4/8897 ligt ter inzake bij de afdeling Zeeschelde - Copernicuslaan 1, bus
13, te 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens:
Destelbergen 4e afdeling - sectie C - perceelsnummers : 346c - 348b - 347d - 355a 354b - 362e - 363 - 385a - 380a - 387a 398b - 388a - 396a - 402a - 402L - 1d - 2c 390a - 393a -379a - 364 en 352a
Bij besluit van 6 november 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd
over te gaan tot onteigening.
B.S. 11.07.2006
Bij besluit van 26 juni 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg nr. 13 « Sport en Recreatie Bergenmeers » in de gemeente Destelbergen, bestaande uit de bestaande toestand en juridische toestand, bestemmingsvoorschriften en een bestemmingsplan en een onteigeningsplan met bijbehorend onteigeningstabel;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
die in kleur zijn aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Destelbergen machtiging tot onteigenen verleend.

*Diepenbeek

B.S. 05.01.2011
Bij besluit van 9 december 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt het AGB Diepenbeek gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Diepenbeek, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het
oog op de realisatie van het RUP KMO-zone Dorpveld II. Alle percelen in het onteigeningsplan worden uit de onteigeningsmachtiging gehouden, uitgezonderd de percelen
sectie D, nrs. 160D, 160C, 162A, 237R, 238K, 302K, 302G, 176A, 173A, 171A, 169C,
175A, 165 en 164
B.S. 08.05.2009

Krachtens het besluit van 6 april 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Diepenbeek.
Het plan ″1M3D8G G 026105 00 - Gemeente Diepenbeek - N702 Boudewijnlaan - Ginderoverstraat - 3V-projectnummer 7262″ ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en
Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 27.04.2009
Bij besluit van 1 april 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,Wonen en Inburgering wordt de gemeente Diepenbeek ertoe gemachtigd over te
gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Diepenbeek, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van een dienstweg Nieuwstraat - Visserij (BPA Lutselus - Visserij).
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 02.02.2009
Krachtens het besluit van 12 januari 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Diepenbeek.
Het plan nr. 1M3D8G G 026789 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer,
afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 28.06.2007
Artikel 1. Infrabel is gemachtigd tot de afschaffing van overweg nr. 54bis op de spoorlijn
34 Hasselt-Luik te Diepenbeek mits de aanleg van een langsweg naar overweg nr. 54 op
dezelfde spoorlijn, zoals aangegeven op het werkplan nr. L36-16/0, gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Het algemeen nut vordert voor de uitvoering van deze werken de onmiddellijke
inbezitneming van de percelen opgenomen in het plan nr. D.5.20.54., gevoegd bij dit
besluit.
Art. 3. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op
het in artikel 2 vermelde plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig
de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 4. In het ministerieel besluit nr. A/94146/34 van 16 mei 1995 dat de signalisatie
vaststelt van, onder andere, overweg nr. 54bis gelegen op de spoorlijn 34 HasseltTongeren, worden de bepalingen met betrekking tot deze overweg geschrapt.
Art. 5. Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
B.S. 20.03.2006
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Infrabel is gemachtigd tot de afschaffing van overweg nr. 48 op de spoorlijn 34
te Diepenbeek mits het aanleggen van een voetweg richting Bilzen zoals aangegeven op
het werkplan
nr. 33-34-44.031/1-1, gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Het algemeen nut vordert voor de uitvoering van de werken ter afschaffing van de
overweg nr. 48 op de spoorlijn 34 en de aanleg van grachtsleuven aldaar de onmiddellijke inbezitneming van de percelen opgenomen in het plan nr. D5.20.49a, gevoegd bij dit
besluit.
Art. 3. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op

voormelde plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van
26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 4. Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 2 februari 2006.
B.S. 02.02.2006
Krachtens het besluit van 19 december 2005 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzage
onteigeningen ten algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Diepenbeek. Het onteigeningsplan
nr. "16DC G 023861 03 index 3 met projectnummer 03854.03. N2 (=Steenweg)+ Nierstraat + Keizel + Russelbeekstraat - 3V - projectnummer 7052", ligt ter inzage bij de
Administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, te 3500 Hasselt.

*Diest

B.S. 08.06.2009
Krachtens het besluit van 14 mei 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Diest.
Het plan 16DB G 000497 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer,Wegen
en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 08.12.2008
Krachtens het besluit van 28 oktober 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Diest.
Het plan 16 DB G 000303 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 17.09.2008
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, van 27 augustus 2008, wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd over te gaan tot de onteigening ten algemenen nutte van de hierna vermelde
onroerende goederen bestemd voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken :
De onteigening van het hierboven vermelde goed gebeurt in overeenstemming met artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.
B.S. 09.06.2008
Krachtens het besluit van 19 december 2007 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Diest.
Het plan 16 DB G 000405 00 : stad Diest - N174 (Nieuwe Dijkstraat) + Rodestraat +
Vroentestraat ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer
Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 11.07.2007
Krachtens het besluit van 18 juni 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli

1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse
overheid op het grondgebied van de stad Diest.
Het plan 16 DB G 000229 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en
Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.

*Diksmuide

B.S. 25.01.2012
PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Diksmuide
Bij besluit van 2 januari 2012 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening kleinstedelijk gebied Diksmuide" met bijhorende onteigeningsplannen van de provincie West-Vlaanderen;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de provincie West-Vlaanderen, de stad Diksmuide en de WVI machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 09.11.2011
Het ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan "Aanleg van fietspaden langsheen de Koekelarestraat, 8600 Diksmuide", plandeel nr. 1 wordt definitief vastgesteld op 31 oktober
2011.
B.S. 29.01.2010
Krachtens het besluit van 15 december 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Diksmuide.
Het plan ″3V - Projectnr : 3262 - Onteigeningsplan - Plannr. 01″ ligt ter inzage bij het
AgentschapWegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1,
8000 Brugge.
B.S. 30.09.2009
Krachtens het besluit van 15 september 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Diksmuide.
De plans 1M3D8J G 102049 00, 1M3D8J G 102050 00, 1M3D8J G 102051 00, 1M3D8J G
102052 00, 1M3D8J G 102053 00, 1M3D8J G 102054 00, 1M3D8J G 102055 00, 1M3D8J
G 102056 00, 1M3D8J G 102057 00, 1M3D8J G 102058 00 en 1M3D8J G 102059 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer WestVlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 23.01.2006
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 4 januari 2006 wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd
over te gaan tot de aankoop ten algemenen nutte van de hierna vermelde onroerende
goederen bestemd voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken.
B.S. 09.02.2006
Krachtens het besluit van 4 januari 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Diksmuide.

16DE G 100864 00 ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en
Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.

*Dilbeek

B.S. 27.01.2011
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 1 september 2010
houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 22067ONT
1) Geografische omschrijving :
Dilbeek : afkoppeling grachtinlaten oostelijk deel Sint-Martens-Bodegem en wijk Driehofvelden
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Dilbeek
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 7; Sectie : A;
Percelen nrs. 29c, 27, 24, 20a
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 7; Sectie : B;
Perceel nrs. 44n, 42b, 47d, 47e, 44k, 264f, 315c, 314d, 316a, 73c, 283e, 282a, 281a
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (afkoppeling grachtinlaten
oostelijk deel Sint-Martens-Bodegem en wijk Driehofvelden) onder, op of boven private
onbebouwde gronden, die al dan niet omsloten zijn met een muur of een omheining
overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal plaatsvinden door het Vlaamse Gewest in het kader van
de opdracht aan de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16)
VMM - Afdeling Economisch Toezicht
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden.
B.S. 26.02.2007
Art. 1. Het algemeen nut vordert ter uitvoering van de werken voor de aanleg van een
derde en vierde spoor op het baanvak Brussel Zuid - Denderleeuw van de spoorlijn 50A
de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van gemeente Dilbeek en aangeduid op de plannen L50A-7.3, L50A-8.5, L50A-9.8, L50A-11.2,
gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de betreffende werken benodigde en op voormelde plannen aangeduide percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 3. Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 25 januari 2007.

*Dilsen-Stokkem

B.S. 13.12.2011
Provincie Limburg. - PRUP « Bipool-Eisden-Lanklaar » te Maasmechelen en DilsenStokkem
Bij besluit van 1 december 2011 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport :
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Bipool Eisden-Lanklaar" te
Maasmechelen en Dilsen-Stokkem van de provincie Limburg;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de stad Dilsen-Stokkem en de provincie Maasmechelen machtiging tot onteigenen verleend.
- Het gebied dat, overeenkomstig artikel 1 perimeter voor kleinhandel in de leisuresfeer,
wordt bestemd voor kleinhandel, dient te worden aangerekend bij de bestemmingscategorie bedrijvigheid en het gebied dat overeenkomstig artikel 1 wonen in de leisuresfeer,
wordt bestemd voor wonen, dient te worden aangerekend bij de bestemmingscategorie
wonen.
B.S. 26.08.2011
Het enige artikel van het besluit van 3 november 2010 houdende machtiging tot onteigening van onroerende goederen bestemd voor de uitvoering van werken door de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening wordt vervangen door wat volgt.
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 29 juli 2011
wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd over te gaan tot de
onteigening ten algemenen nutte van het hierna vermelde onroerend goed bestemd voor
de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken:
De onteigening van de hierboven vermelde goederen gebeurt in overeenstemming met
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.
B.S. 13.12.2010
PRUP "Regionaal bedrijventerrein Rotem" te Dilsen-Stokkem
Bij besluit van 30 november 2010 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport :
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Regionaal bedrijventerrein
Rotem" te Dilsen-Stokkem van de provincie Limburg, bestaande uit een grafisch plan met
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan;
- is aan de stad Dilsen-Stokkem, de provincie Limburg.be en POM Limburg machtiging tot
onteigenen verleend met toepassing van de procedure bij hoogdringende omstandigheden.
B.S. 30.10.2010
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 3 november
2010 wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd over te gaan tot
de onteigening ten algemenen nutte van het hierna vermelde onroerend goed bestemd
voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken :
Kadastrale aanduiding Oppervlakte der inneming Gemeente Sectie Nummer Volle eigendom Ondergrond Dilsen-Stokkem A 249 14a 90ca 2e Afd. (Rotem) 341a 15a 40ca
235 12a 00ca
129a 09a 01ca
129b 00a 69ca
331a 46a 19ca
347a 53a 20ca
220 19a 20ca
227 12a 06ca
227 01a 44ca
230a 22a 81ca
233a 25a 82ca
276b 13a 62ca
250 34a 67ca
219a 02ha 50a 04 ca
245a 48a 48ca
253a 71a
16ca
262b 69a 96ca
268b 44a 68ca
304e 18a 50ca
313b 02a 02ca
314b
38a 97ca
179s 01ha 65a 84ca
187a 22a 28ca
188a 29a 00ca
190a 52a 82ca
193a 57a 67ca
196a 28a 03ca
204a 01ha 11a 64ca
185b 02ha 72a 45ca
395c 04a 03ca
308b 01ha 52a 45ca
391c 20a 29ca
388a 90a 04ca
387d 00a
43ca
184f 01ha 28a 63ca
179t 36a 08ca
359a 79a 66ca
359a 19a 25ca
599 14a 04ca
600 13a 84ca
630a 21a 45ca
530c 31a 48ca
531b 03a 92ca

543b 45a 86ca
611a 52a 67ca
602a 37a 50ca
639b 9a 97ca
483c 27a 56ca
477a 73a 06ca
468a 58a 08ca
596a 01ha 07a 36ca
551a 09a 55ca
186a 25a
06ca
191 24a 09ca
322 26a 70ca
269a 36a 40ca
120 11a 52ca
137c 10a
61ca
137d 01a 04ca
398b 23a 85ca
386 73a 05ca
333a 39a 37ca
237 09a
66ca
299c 18a 08ca
302c 12a 74ca
302d 00a 88ca
309a 82a 78ca
527 31a
20ca
357a 17a 99ca
360a 03a 71ca
360b 07a 90ca
531/2 00a 54ca
551/2
00a 46ca
484/2 01a 43ca
598/2 02a 58ca
553a 19a 94ca
403d 35a 32ca
410e 57a 15ca
554 10a 33ca
605a 35a 49ca
608a 12a 30ca
540 12a 80ca
650 00a 67ca
647 01a 68ca
643b 03a 18ca
638a 07a 03ca
634b 43a 27ca
113a 01ha 54a 18ca
626 18a 20ca
628 09a 35ca
627 08a 00ca
618 17a 30ca
622a 87a 19ca
112b 13a 39ca
110a 57a 09ca
109b 24a 46ca
356a 33a
06ca
356a 01ha 64a 25ca
355e 01ha 00a 32ca
355e 11a 40ca
364b 03ha 44a
43ca
482a 96a 85ca
482a 02a 74ca
109c 01a 00ca
109c 24a 88ca
257b
11a 55ca
316c 02a 15ca
316d 01a 80ca
316e 24a 57ca
337a 15a 70ca
336c 56a 12ca
336f 58a 25ca
103b 02ha 90a 46ca
116a 03a 07ca
124b 01a
00ca
124c 05a 60ca
115a 32a 28ca
117a 02a 82ca
135a 10a 21ca
136a
00a 83ca
353a 05ha 75a 44ca
370c 25a 83ca
370d 01a 78ca
375b 12a 79ca
355d 27a 81ca
377d 14a 24ca
377e 01a 36ca
122a 52a 13ca
122b 02a 27ca
338b 44a 40ca
121a 46a 98ca
337b 14a 77ca
472 36a 71ca
368a 11a 37ca
601 56a 20ca
668b 06a 20ca
669b 04a 55ca
530/2 06a 57ca
401 00a 55ca
320c 08a 65ca
385a 02a 60ca
384b 01ha 99a 96ca
381b 03a 36ca
380b
22a 36ca
399b 25a 20ca
344a 37a 16ca
346b 23a 66ca
332 14a 55ca
335
19a 34ca
324a 32a 23ca
327a 18a 00ca
321a 19a 75ca
323 02ha 75a 46ca
336e 52a 10ca
336d 53a 35ca
241 18a 52ca
242a 62a 55ca
240a 30a 50ca
126a 18a 14ca
127a 01a 66ca
128d 18a 36ca
128e 01a 44ca
130a 20a 28ca
131a 01a 66ca
132a 20a 21ca
133a 01a 51ca
320e 01a 86ca
320f 18a 71ca
139a 85a 82ca
140c 07a 38ca
141b 10a 54ca
234e 29a 03ca
231b 42a
08ca
144b 32a 99ca
147f 02a 07ca
149a 02a 64ca
151b 54a 40ca
228a
20a 56ca
271a 02ha 58a 58ca
270a 39a 20ca
252 13a 59ca
258a 49a 20ca
312a 27a 93ca
282c 02a 59ca
291c 57a 66ca
294c 02a 22ca
298c 21a 62ca
305f 02a 44ca
307b 26a 27ca
184d 02ha 20a 73ca
198 30a 20ca
199b 05a
90ca
209 08a 00ca
222a 28a 78ca
226a 31a 79ca
152L 23a 53ca
152m
01a 18ca
155a 98a 44ca
154a 03a 73ca
159e 23a 57ca
159f 00a 64ca
170
20a 20ca
158b 14a 98ca
158c 00a 42ca
160c 39a 40ca
162a 33a 40ca
169b 20a 90ca
171b 10a 30ca
173b 69a 67ca
164b 38a 00ca
171a 10a 20ca
175a 20a 80ca
178g 46a 16ca
178e 18a 25ca
178f 08a 20ca
236 11a 80ca
192 19a 50ca
Weg 10a 15ca
Weg 03a 64ca
33e 24a 39ca
34b 41a 47ca
147e 02a 83ca
148a 00a 70ca
539c 03ha 11a 70ca
De onteigening van de hierboven vermelde goederen gebeurt in overeenstemming met
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.
B.S. 23.09.2010
Krachtens het besluit van 5 augustus 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Dilsen-Stokkem.
De plannen 1M3D8G G 026459 02 - 5354-4A-xi en 5354-4B-xi liggen ter inzage bij het
Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, 3500
Hasselt.
B.S. 06.11.2009
Krachtens het besluit van 20 oktober 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Dilsen-Stokkem.

Het plan ″1M3D8G G 026120 00 - Stad Dilsen-Stokkem - N78 Rijksweg - Kempenstraat 3V-projectnummer 7128″ ligt ter inzage bij het AgentschapWegen en Verkeer, afdelingWegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 06.11.2009
Krachtens het besluit van 20 oktober 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Dilsen-Stokkem.
De plannen ″1M3D8G G 026117 00, 1M3D8G G 026118 00 en 1M3D8G G 026119 00 stad Dilsen-Stokkem - N78 Rijksweg - 3V-projectnummer 7127″ liggen ter inzage bij het
Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan
50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 12.02.2008
Bij besluit van 16 januari 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de stad Dilsen-Stokkem ertoe gemachtigd over
te gaan tot de gerechtelijke onteigening van het onroerend goed gelegen te Dilsen,
kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de uitbreiding
van de begraafplaats in Dilsen.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 27.03.2007
Krachtens het besluit van 29 november 2006 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Dilsen-Stokkem.
Het plan 16DC G 023878 00 – stad Dilsen-Stokkem : Kruispunt N78 (= Rijksweg) + N75
(= Boslaan) – 3V-projectnummer 7075 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur,
afdelingWegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 24.01.2006
Bij besluit van 15 december 2005 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet
van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor
de bouw van autosnelwegen dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door
N.V. De Scheepvaart op het grondgebied van de stad Dilsen-Stokkem voor het gebouwvrij maken van het winterbed van de Gemeenschappelijke Maas en de herprofilering.
Het plan nr. 16 EJ.7291/1 ligt ter inzage bij de afdeling Waterbouwkunde, Lombaardstraat 26, te 3500 Hasselt.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Dilsen-Stokkem - 4e afdeling - Sectie C - perceelsnummer(s) : 363 - 76a - 70 - 63c 63d - 74a.

*Drogenbos
*Duffel
B.S. 28.05.2008
Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de vernieuwing van de Netebruggen, onderdeel van de spoorver-

binding lijn 25, en gelegen op het grondgebied van de gemeente Duffel van algemeen nut wordt verklaard
Artikel 1. Het algemeen nut vordert voor de bouw van de Netebruggen voor de lijnen 25
en 27, de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van
de gemeente Duffel en opgenomen in het plan G-0250-07/034, gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op
de in artikel 1 vermeld plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig
de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 3. Onze Staatssecretaris voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 23 april 2008.

*Edegem

B.S. 05.04.2012
Bij besluit van 19 maart 2012 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Edegem ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Edegem, Buizegem, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan
voor de realisatie van het RUP gedeeltelijke herziening BPA nr. 6 Buizegem.
B.S. 09.03.2012
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 21 november
2011 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 22245 ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Edegem : sanering bovenloop en collector Kleine Struisbeek.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Wilrijk
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : C;
Percelen : nrs. 122T2 (79 m2) en 122X2 (79 m2).
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (sanering bovenloop en collector Kleine Struisbeek) onder, op of boven private bebouwde gronden, die al dan niet
omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedebouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal plaatsvinden door het Vlaamse Gewest in het kader van
de opdracht aan de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16)
VMM - Afdeling Economisch Toezicht
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 AARTSELAAR
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden.

B.S. 18.11.2011
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 27 september
2011 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 22245 ONT
1) Geografische omschrijving :
Edegem : sanering bovenloop en collector Kleine Struisbeek
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Edegem
Kadastraal bekend onder : afdeling : 1; sectie : A;
Percelen nrs. : 208F, 31L2, 207B, 31C2, 32A, 50D3 en 206A.
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (sanering bovenloop en collector Kleine Struisbeek) onder, op of boven private onbebouwde gronden, die al dan niet
omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal plaatsvinden door het Vlaamse Gewest in het kader van
de opdracht aan de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16)
VMM - Afdeling Economisch Toezicht
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden.
B.S. 07.07.2010
Edegem : BPA ″Mussenburg″ 4e herziening Bij besluit van 10 juni 2010 van de Vlaamse
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg ″Mussenburg″ 4de herziening
genaamd, van de gemeente Edegem, bestaande uit een tweedelig bestemmingsplan,
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan, mits uitsluiting
van de met blauw omrande delen van het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige
voorschriften en het onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het goedgekeurde deel van het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Edegem machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 30.04.2010
Bijzonder plan van aanleg nr. 2 ″Ter Elst″- 7de en volledige herziening - deel
Noord en deel Zuid
Bij besluit van 15 april 2010 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams Minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg nr. 2 ″Ter Elst″ 7de en volledige
herziening - deel Noord en deel Zuid genaamd, van de gemeente Edegem, bestaande uit
een bestemmingsplan, bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteige-

ningsplan, met uitsluiting van de in blauw omrande delen op het bestemmingsplan en
onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
en percelen aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Edegem machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 07.09.2009
Bij arrest nummer 193.424 van 19 mei 2009 vernietigt de Raad van State het besluit van
2 december 2005 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening houdende goedkeuring van de volledige herziening van het bijzonder plan van
aanleg nr. 2 « Terelst » genaamd, deel Zuid en deel Noord, van de gemeente Edegem,
bestaande uit een plan van de bestaande en juridische toestand, een bestemmingsplan
deel Zuid en deel Noord met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en een bijbehorend onteigeningsplan, met uitsluiting van de in blauw omrande delen op het bestemmingsplan deel Zuid en de in blauw omrande delen op het bijbehorend onteigeningsplan. De beroepen in de zaken A. 170.906/X-12.728 en A. 170.907/X-12.729 worden verworpen.
B.S. 26.05.2006
BPA nr. 6 « Buizegem »
Bij besluit van 24 april 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd de gedeeltelijke herziening van het bijgaand bijzonder plan van aanleg
nr. 6 « Buizegem » genaamd van de gemeente Edegem, bestaande uit een plan van de
bestaande en juridische toestand, een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een bijhorend onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Edegem machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 11.01.2006
Bij besluit van 2 december 2005 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd de volledige herziening van het bijgaand bijzonder plan van aanleg nr.
2 « Terelst » genaamd deel Zuid en deel Noord, van de gemeente Edegem, bestaande uit
een plan van de bestaande en juridische toestand, een bestemmingsplan deel Zuid en
deel Noord met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een bijhorend onteigeningsplan, met uitsluiting van de in blauw omrande delen op het bestemmingsplan deel
Zuid en de in blauw omrande delen op het bijhorend onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Edegem machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 11.01.2006
Bij besluit van 2 december 2005 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- wordt goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Golfterrein Drie Eycken
» van de provincie Antwerpen, bestaande uit een plan van de feitelijke toestand, een
plan van de juridische toestand, een verordend grafisch plan, een onteigeningsplan en
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, met uitsluiting van de in blauw omrande
stedenbouwkundige voorschriften;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Edegem machtiging tot onteigenen verleend;
- is beslist dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen
ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962, op deze onteigening kan worden toegepast.

