Onteigeningen per gemeente vanaf 2010
*Eeklo
B.S. 22.02.2011
Veneco dienstverlening. - Onteigening. - Machtiging
Bij besluit van 9 februari 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de dienstverlenende vereniging
Veneco ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Eeklo kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan,
ter realisatie het bedrijventerrein "Kunstdal".
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. 19.06.2007
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 Eeklo.
Het plan 16DD G 100200 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2b, bus 12, 9052
Zwijnaarde.

*Erpe-Mere
B.S. 16.06.2010
Krachtens het besluit van 25 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 gemeente Erpe-Mere.
Het plan 4094-1, index 3 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. 46 te Erpe.
B.S. 06.06.2008
Bij besluit van 19 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. 6 ″Kwalestraat″ te Bambrugge van de gemeente
Erpe-Mere.
B.S. 24.05.2006
Waterbeheersingswerken op de Molenbeek. - Hoogdringende onteigening
Een ministerieel besluit van 31 maart 2006 schrijft de hoogdringende onteigening ten
algemenen nutte voor van onroerende goederen bestemd voor de uitvoering van waterbeheersingswerken op de Molenbeek, te Erpe-Mere (Aaigem), Haaltert (Heldergem) en
Herzele (Resselgem).
Dossier : L 4640 O 0002 G
1. geografische omschrijving

De onteigeningen zijn voorzien op het grondgebied van Erpe-Mere, Haaltert en Herzele.
Op twee verschillende locaties moeten gronden worden onteigend om gecontroleerde
overloopgebieden met klepstuwen aan te leggen door dijken dwars op de Molenbeek te
bouwen. Er komt een eerste dwarsdijk aan de Hollestraat, te Erpe-Mere en Oud Dorp, te
Haaltert. De tweede dijk komt aan de Lammersweg, te Herzele (Ressegem) en Erpe-Mere
(Aaigem).
2. Kadastrale gegevens
gemeente Herzele : kadastraal bekend onder :
4e afdeling, Ressegem sectie B, percelen : 761B, 761A, 760, 758A, 757, 756, 755/02 en
755;
gemeente Erpe-Mere : kadastraal bekend onder :
3e afdeling, sectie B, percelen : 777B, 778 en 722 A
gemeente Haaltert : kadastraal bekend onder :
4e afdeling, sectie B, percelen : 1A, 5B, 4, 9L en 27G
3. Reden van uitvaardigen van het besluit
De terreinen zijn noodzakelijk om 2 gecontroleerde overloopgebieden te kunnen aanleggen op de Molenbeek. Hiertoe zullen 2 dwarsdijken met klepstuwen worden gebouwd. De
zates van deze toekomstige dijken worden onteigend.
4. Bevoegde instantie
Het Vlaamse Gewest, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMINAL), afdeling Water.
5. Plannen ter inzage bij
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 31 maart 2006. De bevoegde minister is de heer Kris Peeters,
Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur.

*Essen

B.S. 24.06.2011
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Essen brengt ter kennis
van de bevolking dat, overeenkomstig artikel 10 van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, het rooi- en onteigeningsplan 'Den Berg', opgesteld door m.s.o.g Andre Gotemans, definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Essen in zitting van 31 mei 2011. Deze beslissing treedt in werking veertien
dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.
B.S. 22.06.2011
Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 14 april 2011 verleent goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan « Nieuwstraat-Oost » dat de gemeenteraad van Essen op 21 december 2010 definitief vastgesteld heeft, met uitzondering van: …
Het onteigeningsplan dat ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening tegelijkertijd met het ruimtelijk uitvoeringsplan « Nieuwstraat-Oost » werd opgemaakt, en
dat ook op 21 december 2010 definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Es-

sen, wordt bij besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 14 april
2011 goedgekeurd en machtiging tot onteigening wordt verleend.
B.S. 17.06.2011
Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 31 maart 2011
verleent goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan « Sport en Recreatie » dat de
gemeenteraad van Essen op 26 oktober 2010 definitief vastgesteld heeft.
Het onteigeningsplan dat ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening tegelijkertijd met het ruimtelijk uitvoeringsplan « Sport en Recreatie » werd opgemaakt, en
dat ook op 26 oktober 2010 definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Essen,
wordt bij besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 31 maart
2011 goedgekeurd en machtiging tot onteigening wordt verleend.
B.S. 18.06.2009
Krachtens het besluit van 13 mei 2009 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 Essen.
De plannen 16DA G 019697 00, 16DA G 019698 00, 16DA G 019699 00, 16DA G 019700
00, 16DA G 019701 00, 16DA G 019702 00, 16DA G 019703 00, 16DA G 019704 00 en
16DA G 019705 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. 20.05.2008
Krachtens het besluit van 7 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 Essen.
De plans 16DA G 020187 00 tot en met 16DA G 020193 00 (7 plans) liggen ter inzage bij
het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41, 2018 Antwerpen

*Evergem

B.S. 11.01.2012
Bij besluit van 14 december 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Evergem
ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Evergem, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met
het oog op de realisatie van de rooilijn Daasdonk-Bosstraat.
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. 03.11.2011
Bij besluit van 20 oktober 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Evergem ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Evergem, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het
oog op de realisatie van de rooilijn van de landweg (trekweg) langs de verbindingswaterloop nr. 2.80.
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. 17.06.2011
Definitieve vaststelling van het rooilijnplan en onteigeningsplan van een deel van Daasdonk (buurtweg nr. 2) en Bosstraat (buurtweg nr. 4).
De gemeenteraad van de gemeente Evergem heeft bij besluit van 26 mei 2011 het rooilijnplan en onteigeningsplan van een deel van Daasdonk (buurtweg nr. 2) en Bosstraat
(buurtweg nr. 4) definitief vastgesteld.
B.S. 23.06.2010
Bij besluit van 3 mei 2010 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan voor de buurtweg nr. 20
"Schepenhuisstraat" van de gemeente Evergem;
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de onroerende goederen, aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Evergem machtiging tot onteigenen verleend met mogelijke toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen
voor algemeen nut, zoals bepaald bij de wet van 26 juli 1962.
B.S. 28.12.2009
Bij besluit van 8 december 2009 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt het OCMW van Evergem
ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Evergem, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan,
waarbij alle percelen ondertussen in der minne werden verworven, uitgezonderd het perceel sectie F, nr. 16 K;
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. 18.06.2009
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 gemeente Evergem.
Het plan 16DD G 100 001 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. 03.12.2008
Bij besluit van 12 november 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het rooilijn- en onteigeningsplan voor de buurtwegen nr. 7 en nr. 41
van de gemeente Evergem mits uitsluiting van de blauw omrande delen;
- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de onroerende goederen en percelen aangegeven op de goedgekeurde delen van bijgevoegde onteigeningsplannen;
- is aan de gemeente Evergem machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 19.06.2007
Ministerieel besluit waarbij aan het havenbedrijf Gent machtiging tot onteigening wordt
verleend voor onroerende goederen gelegen in de gemeente Evergem voor economische
expansie
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot de hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en de bijzondere wetten van 12 januari 1989, 16
januari 1989, 5 mei 1993 en 16 juni 1993;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;
Gelet op de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie, inzonderheid artikel 30;
Gelet op het decreet van 13 april 1998 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;
Gelet op het besluit van 28 juni 2006 van de Raad van Bestuur van het Havenbedrijf
Gent waarbij het
onteigeningsplan ″Zeehavengebied Gent - Zone Rieme-Noord″ HG 01/06 van 29 maart
2006 met bijhorende tabel der innemingen, aangaande de onteigening bij hoogdringendheid van diverse onroerende goederen in de industriezone linkeroever Zeekanaal, principieel wordt goedgekeurd;
Gelet op het besluit van 28 september 2006 van de Raad van Bestuur van het Havenbedrijf Gent waarbij :
- Het onteigeningsplan ″Zeehavengebied Gent - Zone Rieme-Noord″ HG 01/06 van 29
maart 2006 met bijhorende tabel der innemingen, aangaande de onteigening bij hoogdringendheid van diverse onroerende goederen in de industriezone linkeroever Zeekanaal, definitief wordt aangenomen;
- Aan de Vlaamse Regering wordt gevraagd om de verwerving van deze onroerende goederen van algemeen nut
te verklaren, machtiging tot onteigening te verlenen en hiertoe de toepassing van hoogdringendheid, zoals voorzien in de wet van 30 december 1970 toe te staan;
Overwegende de dertien schriftelijke bezwaren die zijn ingediend door de eigenaars;
Overwegende dat de onteigende zone zal gebruikt worden voor de vestiging van bedrijven ter bevordering van de ontwikkeling van de economische activiteit, voor de ontwikkeling van nieuwe industrieterreinen en voor de ontsluiting van het gebied naar de R4;
Overwegende dat de onmiddellijke inbezitneming van het beoogde goed dringend noodzakelijk is en van openbaar nut,
Besluit :
Artikel 1. Het algemeen nut vordert de onmiddellijke inbezitneming van de onroerende
goederen, gelegen op het
grondgebied van Evergem, met een totale oppervlakte van 64 ha 23 a 91 ca, kadastraal
gekend zoals vermeld op het bijgevoegde onteigeningsplan HG 01/06, waartoe de Raad
van Bestuur van het Havenbedrijf Gent bij besluit met het oog op de optimalisatie van de
organisatie in het havengebied, definitief besloten heeft op datum van 28 september
2006.
Art. 2. Bedoelde goederen zijn met een groene tint aangeduid op het hierbij behorend
ondertekend onteigeningsplan nr. HG 01/06.
Art. 3. Het Havenbedrijf Gent wordt ertoe gemachtigd, ter verwezenlijking van de activiteiten genoemd in artikel 1, tot onteigening over te gaan, bij toepassing van de wet van
26 juli 1962.
De rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij de wet van 26 juli 1962
mag derhalve op de
onteigening van de hierboven bedoelde goederen worden toegepast.
Art. 4. De geldigheid van het machtigingsbesluit kan voorwerp zijn van een beroep bij de
Raad van State volgens de modaliteiten bepaald bij de wetten op de Raad van State.
Brussel, 9 februari 2007.
B.S. 12.09.2006
Artikel 1. Het algemeen nut vordert de onmiddellijke inbezitneming van de onroerende
goederen, gelegen op het grondgebied van Evergem, met een totale oppervlakte van 21
ha 18 a 64 ca, kadastraal gekend zoals vermeld op het bijgevoegde onteigeningsplan HG
01/05, waartoe de raad van bestuur van het Havenbedrijf Gent bij besluit met het oog op
de optimalisatie van de organisatie in het havengebied, definitief besloten heeft op datum

van 31 augustus 2005.
Art. 2. Bedoelde goederen zijn met een paarse tint aangeduid op het hierbij behorend
ondertekend onteigeningsplan nr. HG 01/05.
Art. 3. Het Havenbedrijf Gent wordt ertoe gemachtigd, ter verwezenlijking van de activiteiten genoemd in artikel 1, tot onteigening over te gaan, bij toepassing van de wet van
26 juli 1962.
De rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij de wet van 26 juli 1962
mag derhalve op de onteigening van de hierboven bedoelde goederen worden toegepast.
Art. 4. De geldigheid van het machtigingsbesluit kan voorwerp zijn van een beroep bij de
Raad van State volgens de modaliteiten bepaald bij de wetten op de Raad van State.
Brussel, 8 december 2005.
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.

*Galmaarden
B.S. 01.06.2011
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 28 april 2011
houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 20766 ONT
1) Geografische omschrijving :
Galmaarden : KWZI Galmaarden-Waarbeke
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Galmaarden
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : A
Perceel nr. 26 B
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 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. 04.03.2011

Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 11 februari 2011
houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 21625 ONT
1) Geografische omschrijving :
Galmaarden : aansluiting Zwaanstraat-Muylebeekstraat
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Galmaarden
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 3; Sectie : A
Perceel nr. 529 E (697 m2)
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 3; Sectie : B
Perceel nr. 490 B (761 m2)
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (aansluiting ZwaanstraatMuylebeekstraat) 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;
7) Datum + bevoegde minister
11 februari 2011
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
Joke Schauvliege
8) Verjaring
Iedere belanghebbende kan door middel van een ondertekend verzoekschrift tegen dit
besluit bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring indienen binnen een termijn
van zestig dagen na kennisneming.
Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen
met drie gewaarmerkte afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen
zijn (artikel 85 van het procedurereglement van de Raad van State).
B.S. 11.02.2011
29 november 2010
Ministerieel besluit tot hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van
onroerende goederen bestemd voor de realisatie van een inrichtingsproject van
de benedenloop van de Marke te Geraardsbergen en Galmaarden door de
Vlaamse Milieumaatschappij
Dossiernummer L 4620 O 0002 G
1) Geografische omschrijving :

De onteigening is voorzien op het grondgebied van de gemeenten Geraardsbergen en
Galmaarden, langs de Marke, onbevaarbare waterloop van eerste categorie. Het betreft
de verwerving van gronden noodzakelijk voor het uitvoeren van een beekherstelproject.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente Galmaarden, kadastraal bekend onder Galmaarden afdeling 1, sectie B, deel
van de percelen 389p, 389r, 389s, 389h, 385s, 385t, 385y, 385p, 385f, 395a, 396,
397a, 398a, 436, 437a en 440.
3) Reden van uitvaardigen van het besluit :
Het beekherstelproject van de benedenloop van de Marke is uit het bekkenbeheerplan
van het Denderbekken geselecteerd als een integraal project voor het uitvoeren van een
combinatie van verschillende maatregelen voor een optimaal ecologisch herstel en het
herstel van de waterbergingscapaciteit van het valleigebied. 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 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 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. 14.12.2007
Ministerieel besluit van 07.11.2007 tot hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen voor de uitvoering van waterbeheersingswerken op de Marke te Sint-Pieters-Kapelle (Herne) en Galmaarden. - Dossiernr. WAT/L 4620 O 0001 G
1. Geografische omschrijving :
De onteigening is voorzien op het grondgebied van de gemeente Herne en Galmaarden.
2. Kadastrale gegevens :
Gemeente Herne, deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle, kadastraal bekend onder 3e afdeling, sectie C perceel 368A, 365C, 362C 482, 565C, 565D, 491B, 467.
Gemeente Galmaarden, deelgemeente Galmaarden, kadastraal bekend onder 1e afdeling,
sectie D perceel 50D, 712, 715B, 718K, 728X, 714A.
3. Reden van uitvaardigen van het besluit :
De innemingen zijn noodzakelijk voor het bouwen van een dwarsdijk teneinde een gecontroleerd overstromingsgebied te kunnen aanleggen op de Marke en het herprofileren van
de bestaande leigracht aan de Driscartmolen.
4. Bevoegde instantie :
Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Water
5. Plannen ter inzage bij :
Vlaamse Milieumaatschappij
afdeling Water, hoofdbestuur
Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 16
1000 BRUSSEL
Vlaamse Milieumaatschappij
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 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 7 november 2007. De bevoegde minister is de Vlaamse minister
van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Mevr. Hilde Crevits.

*Gavere

B.S. 06.09.2011
Veneco2 dienstverlening. - Bij besluit van 24 augustus 2011 van de Vlaamse minister
van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt
de dienstverlenende vereniging Veneco2 ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Gavere kadastraal bekend zoals
vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie het RUP Gavere Centrum.
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. 20.10.2010
Gavere BPA "Centrum Gavere". - Spoedprocedure onteigening
Bij besluit van 7 oktober 2010 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport
- is zonder voorwerp verklaard, de vraag om onmiddellijke inbezitneming van de percelen
1e afdeling sectie A, nrs. 333/H, 348/F, 348/G, 314/K, 317/D en 346/M aangegeven op
het onteigeningsplan, dat behoort bij het bijzonder plan van aanleg, "Centrum Gavere"
genaamd, van de gemeente Gavere, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 12 mei
2005;
- wordt aan de gemeente Gavere geen machtiging tot onteigenen verleend, waarbij de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen
nut, bepaald bij de wet van 26 juli 1962, kan worden toegepast op deze onteigening.
B.S. 07.07.2010
Bij besluit van 23 juni 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de dienstverlenende vereniging
Veneco2 ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Gavere, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de uitbreiding van het bedrijventerrein ″SteenwegStationsstraat : de Meire″.
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. 08.01.2009
Besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
van 12 november 2008, houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van
onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 22004 ONT
1) Geografische omschrijving :
Gavere : afkoppeling Sportdreef - Vluchtenboer - Halsberg
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Gavere
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : A
Percelen : 745B (1.920 m²), 709 (962 m²), 705 (638 m²), 699 (310 m²) en 698 (444
m²)
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (afkoppeling Sportdreef Vluchtenboer - Halsberg) 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 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.
B.S. 08.01.2009
Besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
van 12 november 2008, houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van
onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 22004 ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Gavere : afkoppeling Sportdreef - Vluchtenboer - Halsberg
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Gavere
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1, sectie : A;
Perceel : nr. 703H2 (94 m²)
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (afkoppeling Sportdreef Vluchtenboer - Halsberg) 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 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.

*Geel

B.S. 26.04.2012
Krachtens het besluit van 2 april 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 gemeentes Geel en Kasterlee. Het betreft de innemingen 48, 49 en 51 op
plan 1M3D8E G 020921 00, de innemingen 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42 en 43 op plan
1M3D8E G 020923 01, de innemingen 29 en 30 op plan 1M3D8E G 020929 01, de innemingen 40A, 41A, 42A en 79 op plan 1M3D8E G 021357 02 en de innemingen 1, 2, 3 en
4 op plan 1M3D8E G 021787 00.
De bovenvermelde plannen liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus
41, 2018 Antwerpen.
Het ministerieel besluit van 29 juni 2010 houdende goedkeuring van de onteigening van
de innemingen 48, 49 en 51 op plan 1M3D8E G 020921 00, de innemingen 34, 35, 38,
39, 40, 41, 42 en 43 op plan 1M3D8E G 020923 01 en de innemingen 29 en 30 op plan
1M3D8E G 020929 01 wordt ingetrokken.
Het ministerieel besluit van 17 februari 2011 houdende goedkeuring van de onteigening
van de innemingen 40A, 41A, 42A en 79 op plan 1M3D8E G 021357 02 wordt ingetrokken.
Het ministerieel besluit van 24 februari 2011 houdende goedkeuring van de onteigening
van de innemingen 1, 2, 3 en 4 op plan 1M3D8E G 021787 00, wordt ingetrokken.
B.S. 14.03.2011
Krachtens het besluit van 17 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 gemeente Geel.
Het plan 1M3D8E G 021357 02 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen.
B.S. 10.03.2011
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 gemeente Geel.
Het plan 1M3D8E G 21.787 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. 27.01.2011
Krachtens het besluit van 23 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 alge-

menen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Geel.
Het plan 1M3D8E G 019870 01 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. 22.07.2010
Krachtens het besluit van 29 juni 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 Kasterlee en Geel.
De plans 1M3D8E G 020914 04, 1M3D8E G 021153 00, 1M3D8E G 020915 00, 1M3D8E G
020916 01, 1M3D8E G 020917 00, 1M3D8E G 020918 00, 1M3D8E G 020919 00,
1M3D8E G 020920 00, 1M3D8E G 020921 00, 1M3D8E G 020922 00, 1M3D8E G 020923
01, 1M3D8E G 020929 01, 1M3D8E G 020930 02, en 1M3D8E G 020931 02 liggen ter
inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen,
Lange Kievitstraat 111-113, bus 41, 2018 Antwerpen.
B.S. 26.01.2010
Krachtens het besluit van 23 november 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
OpenbareWerken 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 Geel.
Het plan 1M3D8E G 020970 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. 20.01.2010
Krachtens het besluit van 30 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 gemeente Geel.
Het plan 1M3D8E G 020911 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. 01.10.2009
Bij besluit van 10 september 2009 van de Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de stad Geel ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Geel Boerenkrijgstraat, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van een sociaal huisvestingsproject.
B.S. 01.10.2009
Bij besluit van 10 september 2009 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Vlaamse Rand wordt de stad Geel ertoe gemachtigd over
te gaan tot de gerechtelijke onteigening van een onroerend goed gelegen te Geel Badhuis Stelen, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de
realisatie van een sociaal huisvestingsproject.
B.S. 21.09.2009
Krachtens het besluit van 27 augustus 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 alge-

menen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Geel.
Het plan 1M3D8E G 021065 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. 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 gemeente Geel.
Het plan 16DA G 020153 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. 03.11.2006
BPA « Nieuwstraat »
Bij besluit van 3 oktober 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Nieuwstraat. » van de gemeente Geel, bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een bestemmingsplan
met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan, met uitsluiting van de in blauw omrande delen van het grafisch plan en de stedenbouwkundige
voorschriften;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan, met uitsluiting van de in blauw omrande delen van
het onteigeningsplan en de overeenkomstige delen van de onteigeningstabel, met name
een deel van de voorziene onteigening op perceel H177L te Gansakker van de eigenaar
Moortgat - Sels, de voorziene onteigening op het perceel H177B te Gansakker van de
eigenaar Moortgat - Sels, de voorziene onteigening op perceel H177C te Gansakker van
de eigenaar Moortgat - Sels en een deel van de voorziene onteigening op het perceel
H204T te Antwerpsedries van de eigenaar Vennootschap Immo Kievit;
- is aan de gemeente Geel machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 25.08.2006
Krachtens het besluit van 26 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 Geel.
Het plan 16DA G 019850 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1 bus 12, 2018 Antwerpen.
B.S. 30.06.2006
BPA « Sport- en spelpark Sint Dimpna »
Bij besluit van 12 juni 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Sport- en spelpark Dimpna »
van de stad Geel, bestaande uit een plan bestaande toestand, een plan juridische toestand, een bestemmingsplan, stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan,
met uitzondering 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 stad Geel machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 13.06.2006

Bij besluit van 21 maart 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Geel ertoe gemachtigd over te
gaan tot onteigening met toepassing van de spoedprocedure van een onroerend goed
gelegen in Geel, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, voor de verdere aanleg van een fietspad in uitvoering van faze II rooilijnplan winkelom RW 25.
B.S. 26.01.2006
Bij besluit van 23 december 2005 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting
en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Wijdbosch » genaamd, van de
stad Geel, bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een bestemmingsplan met
bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan, met uitsluiting
van de in blauw omrande tekstgedeelten;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de stad Geel machtiging tot onteigenen verleend;
- is beslist dat de stad Geel wordt gemachtigd tot mogelijke toepassing voor de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen voor algemeen nut,
zoals bepaald in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962.

*Geetbets

B.S. 17.03.2010
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 28 februari
2010 wordt de oprichting van een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur van openbaar nut
verklaard.
Nr. 20098 ONT
1) Geografische omschrijving :
Geetbets : collector Gete, fase 2
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Geetbets
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : C
Perceel nr. 117 F (1 219 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 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. 18.12.2008
Bij besluit van 3 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 ″zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten″ genaamd, van de gemeente Geetbets, bestaande uit 4 deelplannen met telkens een plan van de bestaande toestand, een
bestemmingsplan en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en uit 2 onteigeningsplannen met bijhorende onteigeningstabel;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de percelen aangeduid op
het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Geetbets machtiging tot onteigenen verleend.

*Genk
B.S. 03.02.2012
Agentschap voor Natuur en Bos. - Onteigening gronden te Zutendaal en Genk
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 23 december
2011 werd de onteigening ten algemenen nutte bevolen van het voormalig munitiedepot
van Zutendaal, groot 53 ha 51 a 50 ca gelegen te Zutendaal en Genk.
B.S. 28.09.2011
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de stad Genk ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Genk, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan voor de realisatie van het rooi- en onteigeningsplan Zevenbonderstraat.
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. 28.06.2011
Bij besluit van 18 mei 2011 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk
ruimtelijke uitvoeringsplan « Mispad », dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Genk in zitting van 16 december 2010 en dat een toelichtingsnota, een plan
met de bestaande juridische en feitelijke toestand, stedenbouwkundige voorschriften met
bijhorende motiveringsnota en een grafisch plan bevat, goedgekeurd.
Het onteigeningsplan dat samen met dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd voorgelegd en
waarvan het algemeen nut de onteigening van de in het onteigeningsplan aangeduide
percelen werd goedgekeurd. Aan de stad Genk wordt een machtiging tot onteigenen toegekend voor de onroerende goederen, zoals aangegeven op het bijgevoegde onteigeningsplan.
B.S. 01.06.2011
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 Genk in zijn zitting van 28 april 2011, het rooilijn- en onteigeningsplan « Zevenbonderstraat » definitief heeft vastgesteld.
B.S. 27.04.2011
Krachtens het besluit van 9 mei 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 Genk.
Het plan 1M3D8G G 028676 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 27.01.2011

Bij besluit van 15 december 2010 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Zonneweelde-Meilweg », dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Genk in zitting van 16 september 2010 en dat een
toelichtingsnota met de bestaande feitelijke en juridische toestand, de stedenbouwkundige voorschriften, het grafisch plan, een grafisch register van percelen waarvoor planbaten/planschade/kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn en een bijbehorend onteigeningsplan bevat, goedgekeurd.
Het onteigeningsplan dat samen met dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd voorgelegd en
waarvan het algemen nut de onteigening vordert van de in het onteigeningsplan aangeduide percelen werd goedgekeurd. Aan de stad Genk wordt een machtiging tot onteigenen toegekend voor de onroerende goederen, zoals aangegeven op het bijgevoegde onteigeningsplan
B.S. 27.10.2010
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 stad Genk en de gemeente Zonhoven.
De plannen " 1M3D8G G 028107 00 - Genk - Kruispunt : N726 Wagemanskeel x Transportlaan - 3V - Projectnr. : 7142" en "1M3D8G G 028108 00 - Genk - Kruispunt : N726
Wagemanskeel x Transportlaan - 3V - Projectnr. : 7142" liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt.
B.S. 17.06.2010
Krachtens het besluit van 31 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 stad Genk.
De plannen 1M3D8G G 023894 00, 1M3D8G G 023895 00, 1M3D8G G 023896 00 en
1M3D8G G 023897 00 liggen ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 10.06.2010
Bij besluit van 26 mei 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de stad Genk gemachtigd over te
gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Genk,
kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie
van het RUP Sint-Janssite.
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 5 februari 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt aan de stad Genk machtiging tot
onteigening verleend van onroerende goederen gelegen in Genk ter realisatie van het
RUP Hasseltweg.
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 aanleg van een fiets- en voetgangersverbinding.
B.S. 19.08.2009
Krachtens het besluit van 23 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 Genk.
Het plan 1M3D8G G 027599 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 10.09.2008
Krachtens het besluit van 13 augustus 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 Genk.
Het plan 1M3D8G G 026103 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 18.03.2008
Krachtens het besluit van 27 februari 2008 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 algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Genk.
Het plan 16DC G 023892 01 ligt ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 10.03.2008
Krachtens het besluit van 12 februari 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 rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen
ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Genk.
Het plan « 16DC G 023887 01 - Kruispunt : N723 Weg naar As x Kruiseikstraat - projectnummer 7318 » ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 05.03.2008
Krachtens het besluit van 7 februari 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 de Vlaamse
Overheid op het grondgebied van de stad Genk.
Het plan 16 DC G 023899 00 ligt ter inzage bij Agentschap Wegen en Verkeer, Koningin
Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt.
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 algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse
overheid op het grondgebied van de stad Genk.
Het plan 16 DC G 023872 00 ligt ter inzage bij Agentschap Infrastructuur, Koningin Astridlaan, 3500 Hasselt.
B.S. 18.02.2008
Krachtens het besluit van 3 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 onteige-

ningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Genk.
Het plan « 16DC G 023886 00 - Kruispunt : N726 Wagemanskeel x Zonhoverweg – projectnummer 7115 » ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en
Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 21.01.2008
Krachtens het besluit van 17 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 Genk.
De plannen 16DC G 023892 00 en 16DC G 023893 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4,
3500 Hasselt.
B.S. 03.10.2006
Bij besluit van 7 september 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd de bijgaande bijzondere plannen van aanleg « Tuinwijk Winterslag West
5de herziening » en « Tuinwijk Winterslag Oost-6de herziening » genaamd, van de gemeente Genk, bestaande uit 2 plannen van de bestaande toestand, 2 bestemmingsplannen met de stedenbouwkundige voorschriften en 2 onteigeningsplannen;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op de onteigeningsplannen;
- is aan de gemeente Genk machtiging tot onteigenen verleend.

*Gent

B.S. 12.04.2012
Bij besluit van 27 maart 2012 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de stad Gent ertoe gemachtigd
over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te
Gent, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van het rooi- en onteigeningsplan fietsverbinding Camille D'Havestraat.
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. 12.04.2012
Bij besluit van 27 maart 2012 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de stad Gent ertoe gemachtigd
over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te
Gent, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van het project natuurstapsteen 4, "Buffer R4".
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. 05.04.2012
Bij besluit van 19 maart 2012 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de stad Gent ertoe gemachtigd
over te gaan tot de onteigening bij wijze van minnelijke aankoop van de onroerende
goederen gelegen te Mariakerke "trekweg", kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan.
B.S. 09.12.2011

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 stad Gent.
Het plan 1M3D8H G 102214 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. 03.10.2011
Definitieve vaststelling rooilijn- en onteigeningsplan
De gemeenteraad van de stad Gent keurde in de zitting van 26 september 2011 het gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan « fietsverbinding Camille D'Havéstraat-Ketshage
» definitief goed.
B.S. 27.09.2011
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 19 september
2011 werd de onteigening ten algemenen nutte bevolen van het voormalig munitiedepot
van Oostakker, groot 6 ha 86 a 28 ca gelegen te Gent, en dit in het kader van de realisatie van de stedelijke groenpool Vliegveld Oostakker.
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. 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 Gent en de gemeente Merelbeke.
De plannen 1M3D8H G 101124 00, 1M3D8H G 101125 00, 1M3D8H G 101126 01,
1M3D8H G 101127 00, 1M3D8H G 101128 00 en 1M3D8H G 101129 00 liggen ter inzage
bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Bollebergen 2b bus 12, 9052 Zwijnaarde.
B.S. 24.06.2011
Krachtens het besluit van 6 juni 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 stad Gent (Sint-Denijs-Westrem).
Het plan 4135/1 index 2 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. 17.06.2011
Krachtens het besluit van 17 mei 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 Gent.
Het plan TV3V 4045 - onteigeningsplan 2, index 1 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. 12.05.2011
Ministerieel besluit betreffende onteigening ten algemene nutte bij hoogdringendheid ten behoeve van de Universiteit Gent

De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
Gelet op artikel 16 van de Gecoördineerde Grondwet;
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;
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 algemene nutte inzake
de culturele, persoonsgebonden en onderwijsaangelegenheden;
Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, artikelen 139 en 148;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de
leden van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 24 juli 2009, van 4 december 2009, van 6 juli 2010 en van 7 juli 2010;
Gelet op het besluit van het Bestuurscollege van de Universiteit Gent van 8 januari 2009
waarbij bevoegdheidsdelegatie werd verleend aan de Rector van de Universiteit Gent om
de gerechtelijke onteigeningsprocedure via de Vlaamse Gemeenschap op te starten in
geval van het niet bekomen van een akkoord met de eigenaar van het onroerend goed;
Gelet op het verzoek van de Rector van de Universiteit Gent van 20 november 2009 aan
de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel om, zoals voorzien
in artikel 148 van het Universiteitendecreet, over te gaan tot de gewenste en noodzakelijke onteigening bij hoogdringendheid;
Overwegende dat de onteigening van het onroerend goed gelegen in de Triestlaan nummer 47/51, te 9000 Gent, met kadastrale aanduiding "GENT, 16de Afdeling, Sectie K, nr.
942H3", noodzakelijk is voor de geplande uitbreiding van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent;
Gelet op het feit dat met de eigenaar van het te onteigenen perceel geen akkoord kon
worden getroffen;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 december 2010;
Overwegende dat de onteigening van het onroerend goed in overeenstemming is met het
Bijzonder Plan van Aanleg, nr. 32, "Bisschop Triestlaan", waarbij de uitbreiding van de
faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent inderdaad
was voorzien in Zone A, "Gemeenschapsvoorzieningen";
Overwegende dat de onteigening van het onroerend goed het algemeen nut dient daar
het de oprichting en uitbreiding van onroerende goederen bestemd voor het onderwijs,
het onderzoek, de wetenschappelijke dienstverlening en de administratie van de Universiteit Gent tot voorwerp heeft, zoals bepaald in het artikel 139 van het Universiteitendecreet;
Overwegende dat de gestage expansie aan studenten (2000 : 3272; 2001 : 3418; 2002
: 3729; 2003 : 3950; 2004 : 4305; 2005; 4430; 2006 : 4600; 2007 : 4500; 2008;
4613), academisch personeel (zowel zelfstandig als assisterend) en andere wetenschappelijke medewerkers alsook administratief en technisch personeel (2006 : 310; 2007 :
331; 2008 : 356; 2009 : 369) een chronisch plaatsgebrek binnen de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent veroorzaakt;
Overwegende dat de bestaande gebouwen, inclusief een in 2004 in gebruik genomen
nieuwbouwgedeelte, onvoldoende capaciteit hebben voor de huidige studenten- en personeelsaantallen en nu reeds uitgeweken moet worden naar externe, tijdelijke locaties
zoals containergebouwen;
Overwegende dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan de eenheid van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen;
Overwegende dat een uitbreiding van de bestaande hoofdgebouwen van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen op het aanpalend terrein van het hoger aangeduid goed de eenheid van de faculteit waarborgt en zich urbanologisch vertaalt in het
creëren van een binnenstedelijk plein dat tevens aansluiting vindt bij het omringend
stadsgebeuren.
Overwegende dat een structurele oplossing van dit plaatsgebrek, binnen een aanvaardbare termijn, de verkrijging van het hoger aangeduide goed noodzaakt zodat de onteigening van dit goed hoogdringend is;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,

Besluit :
Artikel 1. De inbezitname van het onroerend goed, gelegen in de Triestlaan nummer
47/51, te 9000 Gent, met kadastrale aanduiding "GENT, 16e Afdeling, Sectie K, nr.
942H3", voorkomend op bijgaand plan in rode kleur aangegeven, wordt tot nut van het
algemeen erkend en is volstrekt noodzakelijk.
De rechtspleging bij dringende omstandigheden, bedoeld bij artikel 5 van de wet van 26
juli 1962, mag derhalve op deze onteigening worden toegepast.
Art. 2. Deze opdracht, zoals omschreven in artikel 1, zal aan het aankoopcomité worden
gegeven via de dienst Vastgoedakten van het departement Financiën en Begrotingen.
Tegen dit besluit kan per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet
voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de
afdeling administratie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel,
binnen een termijn van zestig dagen die ingaat de dag waarop het besluit en alle relevante stukken aan de verzoeker werden betekend of de dag waarop hij er kennis van
heeft kunnen hebben. Dit beroep is slechts ontvankelijk voordat de gerechtelijke onteigeningsprocedure wordt ingezet.
Brussel, 15 december 2010.
B.S. 14.04.2011
Sociale Huisvestingsmaatschappij 'De Goede Werkmanswoning CV',. p.a. Kikvorsstraat
113-115, te 9000 Gent. - Uitvoering van een project voor sociale huisvesting. - Machtiging tot minnelijke onteigening met toepassing van de spoedprocedure
GENT : Bij besluit van 31 maart 2011 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 'De Goede Werkmanswoning CV', van een onroerend goed gelegen te Gent, Boomstraat 35; kadastraal gekend
als 16de Afdeling - sectie K nr. 824/m; met een oppervlakte van 23 a 84 ca.
De Goede Werkmanswoning CV wordt ertoe gemachtigd om tot onteigening over te gaan
van het 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 'De Goede Werkmanswoning CV', Kikvorsstraat 113-115 te 9000 Gent; elke werkdag van 8 u 30 tot 12 u 00, gedurende 15 werkdagen vanaf de tiende dag na bekendmaking van het inzagerecht en het machtigingsbesluit in het Belgisch Staatsblad.
B.S. 24.09.2010
Bij besluit van 8 september 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de stad Gent ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van onroerende goederen gelegen
te Gent, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de
realisatie van een nieuwe ontsluitingweg voor het bedrijventerrein Zwijnaarde III.
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. 02.08.2010
Bij besluit van 28 juli 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken
is toelating verleend aan de Vlaamse Vervoersmaatschappij om ten bate van zichzelf,
onder voorbehoud van gebeurlijke rechten van derden, de op het grondgebied van de
stad Gent 24e Afdeling Sie B en op de bijgaande plannen 186517 nr. 3.1 uitgave 9, nr.
3.2 uitgave 7, nr. 3.3 uitgave 8 en nr. 3.4 uitgave 8 ingekleurde eigendommen te onteigenen ten titel van openbaar nut in naam van de Vlaamse Gemeenschap.
B.S. 02.08.2010

Bij besluit van 2 juli 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt het AGSOB-Gent ertoe gemachtigd
over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van onroerende goederen gelegen te Gent,
kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, met het oog op de realisatie
van het bedrijventerrein Wiedauwkaai-Wondelgemse Meersen, met uitzondering van de
percelen van Aquafin en TMVW.
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. 02.08.2010
Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "afbakening grootstedelijk gebied Gent-deelproject 6C Parkbos"
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2010 wordt het volgende bepaald :
Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "afbakening
grootstedelijk gebied Gent - deelproject 6C - Parkbos" wordt definitief vastgesteld.
De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit
besluit als bijlagen I en II :
1° bijlage I bevat het grafisch plan en het onteigeningsplan;
2° bijlage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan.
De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij
dit besluit als onderdeel van bijlage III de toelichtingsnota (tekst en kaarten) en bijlage
IV het ruimtelijk veiligheidsrapport. Het gaat om een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de tekstuele toelichting en de kaarten, de relatie met het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, een lijst van de voorschriften die strijdig zijn met
het voormelde ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en die worden opgeheven, het ruimtelijk veiligheidsrapport.
Artikel 2. De hiernagenoemde instanties wordt machtiging verleend om te onteigenen
met toepassing van de procedure bij hoogdringende omstandigheden :
- voor de percelen gelegen binnen de bestemmingen natuurgebied, boskerngebied en
bufferbosgebied : het Vlaams Gewest, Agentschap voor Natuur en Bos;
- voor de percelen gelegen binnen de overdruk portaalgebied ter hoogte van het gehucht
Den Beer : de gemeente De Pinte.
Artikel 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de
uitvoering van dit besluit
B.S. 10.06.2010
Bij besluit van 25 mei 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt het AGSOB Gent ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van onroerende goederen gelegen te
Gent, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, met het oog op de realisatie van het stadsontwikkelingsproject Waalse Krook.
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. 27.05.2010
Bij besluit van 21 april 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de stad Gent ertoe gemachtigd
over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van onroerende goederen gelegen te Gent,
kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie
van het stadsontwikkelingsproject Ledeberg Leeft.
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. 27.05.2010

Bij besluit van 26 april 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt het AGSOB Gent ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van onroerende goederen gelegen te
Gent, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van het stadsontwikkelingsproject Ledeberg Leeft.
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. 01.03.2010
Bij koninklijk besluit van 1 februari 2010 is voorgeschreven dat de bepalingen van de wet
van 26 juli 1962 inzake onteigening ten algemenen nutte, dienen te worden toegepast
voor de onteigeningen door de Regie der Gebouwen op het grondgebied van de stad
Gent en dit met het oog op de oprichting van een forensisch psychiatrisch centrum. Het
plan nr. 411457$/L621.44021 ligt ter inzage bij de Regie der Gebouwen, Algemene Raad
Vlaanderen I, Gulden Vlieslaan 87, te 1060 Brussel.
Het te onteigenen perceel is gekend onder de volgende kadastrale gegevens : 44021
Gent, 7e afdeling Sie G nr. 0367 met een totale oppervlakte van 39 a 20 ca.
B.S. 15.07.2009
Bij besluit van 19 juni 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,Wonen en Inburgering wordt het AGSOB Gent ertoe gemachtigd over te gaan tot
de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Gent Sint-Pieters,
kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, met uitzondering van de volgnummers 2a, 2b en 8 met het oog op de realisatie van het RUP nr. 137. Stationsomgeving Gent Sint-Pieters zuidelijk Stationsplein.
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. 02.07.2009
Bij besluit van 5 juni 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de stad Gent ertoe gemachtigd over te gaan tot de
gerechtelijke onteigening van een onroerend goed gelegen te Gent, kadastraal bekend
zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van het gemeentelijk
RUP SDW1 Kleinkouterken. 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. 22.06.2009
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 Gent en de gemeente Merelbeke.
De plans 16DD G 100276 00, 16DD G 100278 02, 16DD G 100280 00 en 16DD G
100282 01 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. 20.04.2009
Krachtens het besluit van 3 april 2009van 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 Gent.

Het plan 16DD G 100234 07ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, gebouw Portalis, Bollebergen 2b bus 12, 9052 Zwijnaarde.
B.S. 25.02.2009
Krachtens het besluit van 6 februari 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 Gent (Drongen).
Het plan 16DD G 100214 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. 20.01.2009
Bij besluit van 4 december 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de stad Gent ertoe gemachtigd over te gaan tot
de gerechtelijke onteigening van een deel van een onroerend goed gelegen te Gent,
kadastraal bekend zoals vermeld op het bijgevoegd onteigeningsplan met het oog op de
realisatie van de noodzakelijke infrastructuur teneinde in beschikbare ruimtes te voorzien
en om initiatieven in de culturele en sportieve sfeer te huisvesten.
B.S. 08.12.2008
Krachtens het besluit van 29 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 Gent (Oostakker).
Het plan 16DD G 100309 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. 08.08.2007
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 wordt het volgende bepaald :
Artikel 1. Aan het Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf van de Stad Gent
wordt machtiging verleend om de gronden, begrepen in het onteigeningsplan voor het «
gemengd regionaal bedrijventerrein R4/N70 Oostakker-Noord », gevoegd bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Afbakening regionaalstedelijk gebied Gent », definitief
vastgesteld op 16 december 2005, te onteigenen met toepassing van de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden.
Art. 2. Het verzoek van de NV Immo Claes om belast te worden met de ontwikkeling van
het bedrijventerrein R4/N70 Oostakker-Noord in toepassing van artikel 69, § 2, van het
decreet RO wordt niet ingewilligd.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening, is belast met de
uitvoering van dit besluit.
B.S. 19.06.2007
Ministerieel besluit waarbij aan het havenbedrijf Gent machtiging tot onteigening wordt
verleend voor onroerende goederen gelegen in de gemeente Evergem voor economische
expansie
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot de hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van
8 augustus 1988 en de bijzondere wetten van 12 januari 1989, 16 januari 1989, 5 mei
1993 en 16 juni 1993;
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake

onteigening ten algemenen nutte;
Gelet op de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie, inzonderheid artikel 30;
Gelet op het decreet van 13 april 1998 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;
Gelet op het besluit van 28 juni 2006 van de Raad van Bestuur van het Havenbedrijf
Gent waarbij het onteigeningsplan ″Zeehavengebied Gent - Zone Rieme-Noord″ HG
01/06 van 29 maart 2006 met bijhorende tabel der
innemingen, aangaande de onteigening bij hoogdringendheid van diverse onroerende
goederen in de industriezone linkeroever Zeekanaal, principieel wordt goedgekeurd;
Gelet op het besluit van 28 september 2006 van de Raad van Bestuur van het Havenbedrijf Gent waarbij :
- Het onteigeningsplan ″Zeehavengebied Gent - Zone Rieme-Noord″ HG 01/06 van 29
maart 2006 met bijhorende tabel der innemingen, aangaande de onteigening bij hoogdringendheid van diverse onroerende goederen in de
industriezone linkeroever Zeekanaal, definitief wordt aangenomen;
- Aan de Vlaamse Regering wordt gevraagd om de verwerving van deze onroerende goederen van algemeen nut
te verklaren, machtiging tot onteigening te verlenen en hiertoe de toepassing van hoogdringendheid, zoals voorzien in de wet van 30 december 1970 toe te staan;
Overwegende de dertien schriftelijke bezwaren die zijn ingediend door de eigenaars;
Overwegende dat de onteigende zone zal gebruikt worden voor de vestiging van bedrijven ter bevordering van
de ontwikkeling van de economische activiteit, voor de ontwikkeling van nieuwe industrieterreinen en voor de
ontsluiting van het gebied naar de R4;
Overwegende dat de onmiddellijke inbezitneming van het beoogde goed dringend noodzakelijk is en van
openbaar nut,
Besluit :
Artikel 1. Het algemeen nut vordert de onmiddellijke inbezitneming van de onroerende
goederen, gelegen op het
grondgebied van Evergem, met een totale oppervlakte van 64 ha 23 a 91 ca, kadastraal
gekend zoals vermeld op het bijgevoegde onteigeningsplan HG 01/06, waartoe de Raad
van Bestuur van het Havenbedrijf Gent bij besluit met het oog op de optimalisatie van de
organisatie in het havengebied, definitief besloten heeft op datum van 28 september
2006.
Art. 2. Bedoelde goederen zijn met een groene tint aangeduid op het hierbij behorend
ondertekend onteigeningsplan nr. HG 01/06.
Art. 3. Het Havenbedrijf Gent wordt ertoe gemachtigd, ter verwezenlijking van de activiteiten genoemd in
artikel 1, tot onteigening over te gaan, bij toepassing van de wet van 26 juli 1962.
De rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij de wet van 26 juli 1962
mag derhalve op de
onteigening van de hierboven bedoelde goederen worden toegepast.
Art. 4. De geldigheid van het machtigingsbesluit kan voorwerp zijn van een beroep bij de
Raad van State volgens de modaliteiten bepaald bij de wetten op de Raad van State.
Brussel, 9 februari 2007.
B.S. 31.05.2007
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 onteige-

ningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Gent.
Het plan 4045/ 1 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en
Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2b, bus 12, 9052 Zwijnaarde.
B.S. 17.11.2006
Besluit van 28.09.2006:
Artikel 1. Het algemeen nut vordert voor de uitvoering van deze werken de onmiddellijke
inbezitneming van de percelen opgenomen in de tabelplannen der aan te kopen gronden
nrs 30-3150-0503-054.500-001, 30-3150-0503-054.500-024, 30-3150-0503-054.500025, 30-3150-0503-054.500-026 en 30-3150-0503-054.500-027 gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. 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.
Art. 3. Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
B.S. 18.07.2006
Waterwegen en Zeekanaal NV. - Extern Verzelfstandigd Agentschap. - Onteigeningen
ZWIJNAARDE - Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en
Zeekanaal NV van 10 mei 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
Zwijnaarde voor het deponeren van baggerspecie.
Het plan nr. B3-11201 ligt ter inzage bij de afdeling Bovenschelde - Nederkouter 28, te
9000 Gent.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
ZWIJNAARDE. - Gent - 24e afdeling (Zwijnaarde) - sectie B- perceelsnummer(s) 555a 556b -643c - 643e - 644b - 644k - 648g - 648h - 558 - 560 - 557b - 554k - 554l.
Bij besluit van 14 juni 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. 28.04.2006
Krachtens het besluit van 4 april 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 Gent.
De plans 4081/4162 - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 en 1.5 liggen ter inzage bij de Administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, 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.

*Geraardsbergen

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. 22.04.2011
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ
15 APRIL 2011. - Besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij houdende delegatie van beslissingsbevoegdheden met het oog
op het sluiten van een overeenkomst tot aankoop van onroerende goederen
De administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij,
Gelet op het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april
1995, zoals aangevuld bij decreet van 7 mei 2004, 23 december 2005 en decreet van 9
juli 2010, artikel 10.2.4., § 2;
Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003; gewijzigd bij de decreten
van 7 mei 2004, 15 juli 2005, 23 juni 2006, 22 december 2006, 27 april 2007 en 19 december 2008;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de
delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde
agentschappen van de Vlaamse overheid, artikel 16, 1° en 19;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering
van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 houdende de werking
van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaamse Milieumaatschappij;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 januari 2011 tot hoogdringende onteigening ten
algemenen nutte van onroerende goederen voor de uitvoering van twee gecontroleerde
overstromingsgebieden in het stroomgebied van de Molenbeek nr. 5.160 te Geraardsbergen en Lierde door de Vlaamse Milieumaatschappij,
Besluit :
Artikel 1. Aan de heer Kris Biebaut, directeur, wordt volmacht verleend om de beslissingen te nemen zoals bepaald in artikel 16, 1° en 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003, tot regeling van de delegatie van de beslissingsbevoegdheden
aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid,
inzake de aankoop door de Vlaamse Milieumaatschappij van de volgende onroerende
goederen :
- Gemeente Geraardsbergen, kadastraal bekend onder Smeereb-VL, afdeling 9, sectie A,
percelen 207, 206, 204f, 205a, 205b, 211a en 211b deel van de percelen 220, 219, 218,
217/02a, 217/02b, 217, 216, 215, 214, 213, 212/2, 212, 210, 209c, 208, 204d, 203e,
75f, 75e, 76a, 77b, 78c, 225c, 226a, 230a, 232, 264b, 265, 266 en 267 en

- Ophasselt, afdeling 8, sectie A, percelen 397b, 398a, 398b, 397a deel van de percelen
396, 347e, 349b, 350a, 49a, 77a, 74b, 73a, ondergronds deel van de percelen 351c en
49a en sectie B, perceel 136a en deel van het perceel 134b.
Gemeente Lierde, kadastraal bekend onder Hemelveerdegem, afdeling 2, sectie A, perceel 505e en deel van de percelen 498a, 497a en 506d.
Art. 2. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
B.S. 15.02.2011
28 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit tot hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de uitvoering van twee
gecontroleerde overstromingsgebieden in het stroomgebied van de Molenbeek
nr. 5.160 te Geraardsbergen en Lierde door de Vlaamse Milieumaatschappij
Dossiernummer L 4690 O 0001 G
1) Geografische omschrijving :
De onteigening is voorzien op het grondgebied van de gemeenten Geraardsbergen en
Lierde, langs de Molenbeek en de Ophasseltbeek. Het betreft de verwerving van gronden
noodzakelijk voor het uitvoeren van twee gecontroleerde overstromingsgebieden.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente Geraardsbergen, kadastraal bekend onder
Smeereb-VL, afdeling 9, sectie A, percelen 207, 206 en 204f, deel van de percelen 220,
219, 218, 217/02a, 217/02b, 217, 216, 215, 214, 213, 212/2, 212, 210, 209c, 208,
204d, 203e, 75f, 75e, 76a, 77b, 78c, 225c, 226a, 230a, 232, 264b, 265, 266 en 267 en
Ophasselt, afdeling 8, sectie A, percelen 397b, 398a, 398b, 397a deel van de percelen
396, 347e, 349b, 350a, 49a, 77a, 74b, 73a, ondergronds deel van de percelen 351c en
49a en sectie B, perceel 136a en deel van het perceel 134b.
3) Reden van uitvaardigen van het besluit :
Er treden regelmatig wateroverlastproblemen op in de vallei van de Molenbeek (nr.
5.160) en meer specifiek in Geraardsbergen, in de deelgemeenten Zandbergen, Smeerebbe en Vloerzegem, waarbij ook woningen getroffen worden. Na een computerafvoerstudie werd besloten tot de aanleg van 3 gecontroleerde overloopgebieden, waarvan heden twee gerealiseerd zullen worden. De gronden die verworven worden, zijn absoluut
noodzakelijk voor het uitvoeren van de werken, meer bepaald de zones waar de dijken
en de constructies van de klepstuwen zullen gebouwd worden alsook de sedimentvang en
de gronden nodig voor boscompensatie en de natuurcompensatie.
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 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 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. 11.02.2011
29 november 2010
Ministerieel besluit tot hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van
onroerende goederen bestemd voor de realisatie van een inrichtingsproject van
de benedenloop van de Marke te Geraardsbergen en Galmaarden door de
Vlaamse Milieumaatschappij
Dossiernummer L 4620 O 0002 G
1) Geografische omschrijving :
De onteigening is voorzien op het grondgebied van de gemeenten Geraardsbergen en
Galmaarden, langs de Marke, onbevaarbare waterloop van eerste categorie. Het betreft
de verwerving van gronden noodzakelijk voor het uitvoeren van een beekherstelproject.

2) Kadastrale gegevens :
Gemeente Geraardsbergen, kadastraal bekend onder Moerbeke afdeling 15, sectie A,
deel van de percelen 434, 436,en 437b en Viane afdeling 16, sectie C, deel van de percelen 760b, 821f, 822g, 849s, 822 h en sectie A, deel van perceel 1b;
3) Reden van uitvaardigen van het besluit :
Het beekherstelproject van de benedenloop van de Marke is uit het bekkenbeheerplan
van het Denderbekken geselecteerd als een integraal project voor het uitvoeren van een
combinatie van verschillende maatregelen voor een optimaal ecologisch herstel en het
herstel van de waterbergingscapaciteit van het valleigebied. 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 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 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. 09.06.2008
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 Geraardsbergen.
Het plan 16DD G 100598 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.09.02.2006
Krachtens het besluit van 10 oktober 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 stad Geraardsbergen (Onkerzele).
Het plan 16DD G 100022 00 ligt ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2b, bus 12, 9052
Zwijnaarde.

*Gingelom
B.S. 30.08.2011
Bij besluit van 20 juli 2011 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan "School Groeiboog - Jeuk", dat definitief werd vastgesteld door
de gemeenteraad van Gingelom in zitting van 24 mei 2011 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 gemeente Gingelom wordt een machtiging tot
onteigenen toegekend voor de onroerende goederen, zoals aangegeven op het bijgevoegde onteigeningsplan.
B.S. 30.08.2011

Bij besluit van 20 juli 2011 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan "School Kleurenboom - Montenaken", dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Gingelom in zitting van 24 mei 2011 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 gemeente Gingelom wordt een machtiging tot
onteigenen toegekend voor de onroerende goederen, zoals aangegeven op het bijgevoegde onteigeningsplan.
B.S. 10.03.2011
Krachtens het besluit van 21 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 Sint-Truiden en de gemeente Gingelom.
De plannen 1M3D8G G 028964 00 en 1M3D8G G 028965 00 liggen ter inzage bij het
Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan
50, bus 4, 3500 Hasselt.
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 het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Gingelom.
De plannen 1M3D8G G 025779 00 en 1M3D8G G 025780 00 liggen ter inzage bij het
Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50,
bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 28.09.2006
Bij besluit van 22 augustus 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt het gemeentebestuur van Gingelom machtiging
tot onteigening verleend van een onroerend goed gelegen in GROOT SMISVELD voor de
realisatie van een parking voor de basisschool De Groeiboog in de deelgemeente JEUK.

*Gistel
B.S. 27.12.2010
Bij besluit van 10 december 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Gistel ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van het onroerend goed gelegen te Gistel, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op
de aanleg van een openbare parking ter uitvoering van het BPA De Stuiver.
B.S. 02.04.2010
Onteigening. - Machtiging : GRUP "Uitbreiding Sportterrein" te Gistel
Bij besluit van 9 maart 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Gistel ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van het onroerend goed gelegen
te Gistel, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, uitgezonderd perceel
sectie A, nr. 1368h3, dat ondertussen in der minne werd verworven, met het oog op de
realisatie van het GRUP Uitbreiding Sportterrein.
B.S. 18.07.2006
Krachtens het besluit van 14 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 Gistel.
Het plan « TV3V - Projectnr. 3055 - Onteigeningsplan nr. 1 » ligt ter inzage bij het
Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000
Brugge.

*Glabbeek

B.S. 28.01.2011
Machtiging van de Vlaamse Landmaatschappij tot verwerving en onteigening van onroerende goederen gelegen te Glabbeek
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 3 januari 2011
wordt het volgende bepaald :
Artikel 1. Met het oog op het bewaren en het beheren van de goederen als een structureel geheel wordt de Vlaamse Landmaatschappij gemachtigd om over te gaan tot de onteigening ten algemenen nutte van de percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente Glabbeek, welke zijn opgenomen in de bij dit besluit als bijlage I gevoegde onteigeningstabel, met een totale oppervlakte van 45 ha 98 a 21 ca.
Art. 2. De verwervingen, bedoeld in artikel 1, worden tot nut van het algemeen verklaard.
Art. 3. De inbezitneming van de onroerende goederen, welke zijn opgenomen in de bij dit
besluit als bijlage I gevoegde onteigeningstabel, is volstrekt noodzakelijk.
Art. 4. De plannen liggen ter inzage bij de Vlaamse Landmaatschappij Provinciale Afdeling Vlaams-Brabant, Diestse Vest 25, 3000 Leuven, gedurende 30 werkdagen vanaf bekendmaking van het inzagerecht en het machtigingsbesluit in het Belgisch Staatsblad.
Art. 5. Tegen dit besluit kan per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al
dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld
bij de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, binnen een termijn van
zestig dagen die ingaat de dag waarop het besluit en alle relevante stukken aan de verzoeker worden betekend of de dag waarop hij er kennis van heeft kunnen hebben. De
verdere rechtspleging voor het indienen van deze beroepen vindt u in het Regentsbesluit
van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie
van de Raad van State en het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de
rechtspleging in kort geding voor de Raad van State. Een beroep ingesteld door de onteigenden moet worden ingeleid vooraleer de gerechtelijke onteigeningsprocedure wordt
ingezet.
Bijlage I : Onteigeningstabel
Gemeente- Afdeling Sectie Nr Glabbeek 1ste afd. C 16A Glabbeek 1ste afd. C 19 Glabbeek 1ste afd. C 20 Glabbeek 1ste afd. C 63 Glabbeek 1ste afd. C 74 Glabbeek 1ste afd.
C 79 Glabbeek 1ste afd. C 102B Glabbeek 1ste afd. C 103C Glabbeek 1ste afd. C 104B
Glabbeek 1ste afd. C 105C Glabbeek 1ste afd. C 18A Glabbeek 1ste afd. C 43C Glabbeek
1ste afd. C 48K Glabbeek 1ste afd. C 49F Glabbeek 1ste afd. C 49G Glabbeek 1ste afd. C
50G Glabbeek 1ste afd. C 50H Glabbeek 1ste afd. C 51D Glabbeek 1ste afd. C 51E Glabbeek 1ste afd. C 52B Glabbeek 1ste afd. C 57A Glabbeek 1ste afd. C 59A Glabbeek 1ste
afd. C 59B Glabbeek 1ste afd. C 60A Glabbeek 1ste afd. C 64C Glabbeek 1ste afd. C
66/02D Glabbeek 1ste afd. C 66/02H Glabbeek 1ste afd. C 66D Glabbeek 1ste afd. C 67C
Glabbeek 1ste afd. C 67F Glabbeek 1ste afd. C 75A Glabbeek 1ste afd. C 76C Glabbeek
1ste afd. C 76D Glabbeek 1ste afd. C 77A Glabbeek 1ste afd. C 77B Glabbeek 1ste afd. C
80A Glabbeek 1ste afd. C 81E Glabbeek 1ste afd. C 81H Glabbeek 1ste afd. C 85B Glabbeek 1ste afd. C 86B Glabbeek 1ste afd. C 82 Glabbeek 1ste afd. C 101 Glabbeek 1ste
afd. C 107 Glabbeek 1ste afd. C 110 Glabbeek 1ste afd. C 116 Glabbeek 1ste afd. C 119
Glabbeek 1ste afd. C 100A Glabbeek 1ste afd. C 100B Glabbeek 1ste afd. C 102C Glabbeek 1ste afd. C 103B Glabbeek 1ste afd. C 104C Glabbeek 1ste afd. C 105B Glabbeek
1ste afd. C 106A Glabbeek 1ste afd. C 108A Glabbeek 1ste afd. C 108B Glabbeek 1ste
afd. C 109A Glabbeek 1ste afd. C 112C Glabbeek 1ste afd. C 112D Glabbeek 1ste afd. C
113C Glabbeek 1ste afd. C 114D Glabbeek 1ste afd. C 114E Glabbeek 1ste afd. C 115A
Glabbeek 1ste afd. C 118D Glabbeek 1ste afd. C 121A Glabbeek 1ste afd. C 122A Glab-

beek 1ste afd. C 123G Glabbeek 1ste afd. C 136F Glabbeek 1ste afd. C 67D Glabbeek
1ste afd. C 67E Glabbeek 1ste afd. C 80B Glabbeek 1ste afd. C 81F Glabbeek 1ste afd. C
81G Glabbeek 1ste afd. C 83C Glabbeek 1ste afd. C 84A Glabbeek 1ste afd. C 85C Glabbeek 1ste afd. C 86A Glabbeek 1ste afd. C 87/02A Glabbeek 1ste afd. C 87B Glabbeek
1ste afd. C 88/02 Glabbeek 1ste afd. C 88A Glabbeek 1ste afd. C 89A Glabbeek 1ste afd.
C 90A Glabbeek 1ste afd. C 91A Glabbeek 1ste afd. C 92B Glabbeek 1ste afd. C 93A
Glabbeek 1ste afd. C 94A Glabbeek 1ste afd. C 95C Glabbeek 1ste afd. C 96A Glabbeek
1ste afd. C 96B Glabbeek 1ste afd. C 97B Glabbeek 1ste afd. C 97C Glabbeek 1ste afd. C
99A Glabbeek 2de afd B 8 Glabbeek 2de afd B 12 Glabbeek 2de afd B 10B Glabbeek 2de
afd B 10C Glabbeek 2de afd B 1A Glabbeek 2de afd B 2D Glabbeek 2de afd B 3A Glabbeek 2de afd B 4A Glabbeek 2de afd B 5A Glabbeek 2de afd B 6A Glabbeek 2de afd B 7A
Glabbeek 2de afd B 7B Glabbeek 2de afd B 9A Glabbeek 2de afd B 9B Glabbeek 2de afd.
A 17K Glabbeek 2de afd. A 17T Glabbeek 2de afd. A 7E
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 3 januari 2011 houdende
machtiging van de Vlaamse Landmaatschappij tot verwerving en onteigening van onroerende goederen gelegen te Glabbeek.

*Gooik

B.S. 21.02.2012
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 10 november
2011 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 20280 ONT
1) Geografische omschrijving :
Gooik : collector Molenbeek - Letterbeek.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Gooik.
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : E.
Percelen nrs. 575a (64 m2) en 584 (303 m2).
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : C.
Perceel nr. 106c (317 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 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.
7) Datum + bevoegde minister :
10 november 2011

B.S. 08.11.2011
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 17 oktober 2011
houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 20280 ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Gooik : collector Molenbeek-Letterbeek
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Gooik
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : C;
Percelen nrs. : 108d (329 m2), 658d (14 m2) en 104c (112 m2).
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : B;
Percelen nrs. : 157b (209 m2), 105p2 (476 m2) en 105t2 (50 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 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;
7) Datum + bevoegde minister :
17 oktober 2011

*Grimbergen

B.S. 10.06.2010
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 22 april 2010
werd de onteigening ten algemenen nutte bevolen van een gebied van 9 ha 89 a 12 ca
gelegen te Grimbergen en Vilvoorde, met het oog op de uitbreiding van domeinbos ’Tangebeekbos’.
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. 21.01.2010
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 24 december
2009 werd het besluit ingetrokken van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 14 mei 2009 dat de onteigening ten algemenen nutte beval
van een gebied van 9 ha 89 a 12 ca gelegen te Grimbergen en Vilvoorde, met het oog op
de uitbreiding van domeinbos ’Tangebeekbos’.

B.S. 17.07.2009
Krachtens het besluit van 26 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 de Vlaamse
Overheid op het grondgebied van de gemeente Grimbergen.
De plannen 16DBG 000511 00 en 16DBG 000512 00 liggen ter inzage bij het Agentschap
Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 03.07.2009
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 14 mei 2009 werd de onteigening ten algemenen nutte bevolen van een gebied van
9 ha 89 a 12 ca gelegen te Grimbergen en Vilvoorde, met het oog op de uitbreiding van
domeinbos Tangebeekbos’.
B.S. 22.01.2008
Krachtens het besluit van 17 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 de
Vlaamse Overheid op het grondgebied van de gemeente Grimbergen.
Het plan 16DB G 000372 01 ligt ter inzake bij de Administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 15.03.2006
Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal van
14 december 2005 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 Grimbergen
voor de aanleg van een exploitatieweg langsheen het Zeekanaal Brussel-Schelde. Het
plan nr. C4/7633 ligt ter inzake bij de afdeling Zeekanaal - Oostdijk 110, te 2830 Willebroek.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Grimbergen
Bij besluit van 06 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.
B.S. 26.04.2006
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 3 april 2006 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 :
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
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.
Het ministerieel besluit van 7 december 2005 houdende machtiging tot onteigening van
onroerende goederen bestemd voor de uitvoering van werken door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening wordt ingetrokken.

*Grobbendonk
B.S. 29.08.2011
Krachtens het besluit van 8 augustus 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 alge-

menen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Grobbendonk.
Het plan 1M3D8E G 021068 01 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. 11.01.2010
Bij besluit van 11 december 2009 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de stad Grobbendonk ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Grobbendonk, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, uitgezonderd percelen sectie E, nr.182e7; sectie E, nr. 182m8 en sectie E, nr. 182n8 die
reeds eigendom zijn van de gemeente Grobbendonk. 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. 24.08.2007
Krachtens het besluit van 23 juli 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 Grobbendonk.
Het plan 16DA G 019842 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. 19.07.2007
Bij besluit van 22 juni 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan « Hoogveldstraat » deel
voetweg nr. 25 en deel voetweg nr. 26 bestaande uit één plan en een bijhorende tabel
van de onteigeningen;
- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de onroerende goederen, aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Grobbendonk machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 19.02.2007
Bij besluit van 26 januari 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan voetweg 27 – Houtstraat genaamd, van de gemeente Grobbendonk, bestaande uit één plan en een bijbehorende
tabel van de onteigeningen, voor de gedeeltelijke verlegging van de voetweg dient een
afzonderlijke goedkeuring bekomen te worden aan de Bestendige Deputatie;
- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de onroerende goederen, aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Grobbendonk machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 01.09.2006
Dossier: L 1600 O 0002 A/bis
1. geografische omschrijving
De onteigeningen zijn voorzien op het grondgebied van de gemeente Grobbendonk, langs
de Kleine Nete ter hoogte van de Watermolenweg.
2. kadastrale gegevens
Gemeente Grobbendonk: kadastraal bekend onder:
1e afdeling, sectie D, perceel 131
3. reden van uitvaardigen van het besluit
Het terrein is noodzakelijk om een vispassage te kunnen bouwen.

4. Bevoegde instantie
Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Water
5. Plannen ter inzage bij
Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Water, hoofdbestuur
Koning Albert II-laan 20
1000 BRUSSEL
Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Water, buitendienst Antwerpen
Copernicuslaan 1 bus 2
2018 ANTWERPEN
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 19 april 2006.

*Haacht

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 gewijzigde rooilijn- en onteigeningsplan voor buurtweg nr. 21
Vijfeikenstraat van de gemeente Haacht;
- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de onroerende goederen, aangegeven op het onteigeningsplan.
B.S. 25.02.2010
Bij besluit van 11 februari 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de politiezone Haacht ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Haacht, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, voor de
huisvesting en herlocatie van de politiediensten.

*Haaltert
B.S. 30.04.2010
Bijzonder plan van aanleg « Molenstraat-Denderhoutem »
Bij besluit van 26 maart 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 ″Molenstraat-Denderhoutem″
genaamd, van de gemeente Haaltert, bestaande uit een plan van de bestaande juridische
toestand, een plan bestaande feitelijke 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 Haaltert machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 17.07.2008
Bij besluit van 15 mei 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de politiezone Haaltert-Denderleeuw ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van onroerende goederen gelegen te
Denderhoutem en Kerksken, genaamd ″Radarcentrum″ kadastraal bekend zoals vermeld
op het onteigeningsplan met het oog op de huisvesting en herlocatie van de politiediensten.
B.S. 24.05.2006
Waterbeheersingswerken op de Molenbeek. - Hoogdringende onteigening
Een ministerieel besluit van 31 maart 2006 schrijft de hoogdringende onteigening ten

algemenen nutte voor van onroerende goederen bestemd voor de uitvoering van waterbeheersingswerken op de Molenbeek, te Erpe-Mere (Aaigem), Haaltert (Heldergem) en
Herzele (Resselgem).
Dossier : L 4640 O 0002 G
1. geografische omschrijving
De onteigeningen zijn voorzien op het grondgebied van Erpe-Mere, Haaltert en Herzele.
Op twee verschillende locaties moeten gronden worden onteigend om gecontroleerde
overloopgebieden met klepstuwen aan te leggen door dijken dwars op de Molenbeek te
bouwen. Er komt een eerste dwarsdijk aan de Hollestraat, te Erpe-Mere en Oud Dorp, te
Haaltert. De tweede dijk komt aan de Lammersweg, te Herzele (Ressegem) en Erpe-Mere
(Aaigem).
2. Kadastrale gegevens
gemeente Herzele : kadastraal bekend onder :
4e afdeling, Ressegem sectie B, percelen : 761B, 761A, 760, 758A, 757, 756, 755/02 en
755;
gemeente Erpe-Mere : kadastraal bekend onder :
3e afdeling, sectie B, percelen : 777B, 778 en 722 A
gemeente Haaltert : kadastraal bekend onder :
4e afdeling, sectie B, percelen : 1A, 5B, 4, 9L en 27G
3. Reden van uitvaardigen van het besluit
De terreinen zijn noodzakelijk om 2 gecontroleerde overloopgebieden te kunnen aanleggen op de Molenbeek. Hiertoe zullen 2 dwarsdijken met klepstuwen worden gebouwd. De
zates van deze toekomstige dijken worden onteigend.
4. Bevoegde instantie
Het Vlaamse Gewest, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMINAL), afdeling Water.
5. Plannen ter inzage bij
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 31 maart 2006. De bevoegde minister is de heer Kris Peeters,
Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur.
B.S. 09.02.2006
Kachtens 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 grondgebied van de gemeente Haaltert voor de aanleg van fietspaden langsheen de gewestweg N460 - Stationsstraat.
Het plan nr. 1 ligt ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en
Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.

*Halen

B.S. 15.02.2011

24 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 82A op de
spoorlijn 35 Leuven-Hasselt te Halen machtigt mits de aanleg van een langsweg ten
noorden van en langsheen de lijn 35 naar overweg nr. 83 gelegen op dezelfde spoorlijn
35 en de inbezitneming van de hiervoor nodige percelen 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 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte;
Gelet op de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van de administratieve
formaliteiten inzake onteigening ten algemenen nutte;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren
van de spoorweginfrastructuur, artikel 4;
Overwegende dat de afschaffing van overwegen, meer bepaald op reizigerslijnen, de veiligheid van het wegverkeer en het spoorverkeer bevordert;
Overwegende dat overwegen bovendien potentiële hindernissen vormen voor de spoorwegexploitatie en hun afschaffing het vlotte verloop van de uitbating van de spoorlijnen
ten goede komt;
Overwegende dat derhalve de afschaffing van de overwegen, meer bepaald op de reizigerslijnen, maximaal dient nagestreefd te worden;
Overwegende dat de overweg nr. 82A een overweg is van derde categorie op een reizigerslijn;
Overwegende dat de afschaffing van dezelfde overweg bijdraagt aan het gestelde doel;
Overwegende dat de aanleg van een langsweg ten noorden van en langsheen de lijn 35
naar overweg nr. 83 gelegen op dezelfde spoorlijn 35, zoals aangeduid op het plan met
nr. 33-35-71891/2-3, 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. 82A;
Overwegende dat de uitvoering van de bovengenoemde werken vereist te beschikken
over de percelen aangeduid op het plan met nr. D5.103.113 en gelegen op het grondgebied van de stad Halen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van de stad Halen en het
college van burgemeester en schepenen van de stad Diest geen bezwaar hebben tegen
de afschaffing van de overweg nr. 82A te Halen;
Overwegende dat het openbaar onderzoek waaraan voornoemde plannen onderworpen
werden aanleiding heeft gegeven tot een bezwaarschrift dat door Infrabel werd weerlegd;
Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Infrabel is gemachtigd om de overweg nr. 82A te Halen op de spoorlijn 35 Leuven-Hasselt af te schaffen mits de aanleg van een langsweg ten noorden van en langsheen de lijn 35 naar overweg nr. 83 gelegen op dezelfde spoorlijn 35, zoals aangeduid op
het plan met
nr. 33–35-71891/2-3 gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Het algemeen nut vordert voor de uitvoering van deze werken de inbezitneming
van de percelen opgenomen in het plan nr. D5.103.113 gevoegd bij dit besluit.
Art. 3. - De Minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 24 januari 2011.
B.S. 24.09.2010
Bij besluit van 8 september 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de stad Halen gemachtigd
over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te
Halen, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van het RUP lokaal bedrijventerrein Zelem.
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. 22.08.2008
Ministerieel besluit tot hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende
goederen bestemd voor de uitvoering van waterbeheersingswerken op de Velpe, te Halen, door de Vlaamse Milieumaatschappij
Dossiernummer L 2720 O 0004 H
1. Geografische omschrijving :
De onteigening is voorzien op het grondgebied van de gemeente Halen, langs de Velpe,
onbevaarbare waterloop van eerste categorie. Het betreft de verwerving van gronden
noodzakelijk voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied en een slibvang.
2. Kadastrale gegevens :
Gemeente Halen, kadastraal bekend onder 1e afdeling, sectie B, percelen 494b, 496a,
501c, 568, 569, 571b, 575, 573c, 574, 577n, 576;
Gemeente Halen, kadastraal bekend onder 1e afdeling, sectie C, percelen 650a, 649b,
640b, 644b, 647z, 236a, 235, 234, 233, 232a, 232b, 231c, 231b, 230l, 248c, 246b, 244,
243, 241b, 240a;
Gemeente Halen, kadastraal bekend onder 1e afdeling, sectie D, percelen 149, 148,
104a, 97k, 100f.
3. Reden van uitvaardigen van het besluit :
Een deel van de dorpskern van Halen overstroomt regelmatig tengevolge van de te kleine
doorvoercapaciteit van de Velpe, onbevaarbare waterloop 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, 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 AlbertII-laan 20, bus 6, 1000 Brussel;
Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer, buitendienst Hasselt,
Koningin Astridlaan 50, bus 5, 3500 Hasselt;
6. Wettelijk 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 8 juli 2008. De bevoegde Minister is de Vlaamse Minister van
Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Mevr. Hilde Crevits;
B.S. 30.04.2008
Bij besluit van 8 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 ″Zonevreemde bedrijven″ genaamd, van de gemeente Halen, bestaande uit vier plannen van de juridischplanologische toestand, vier plannen van de terreinopname, vier bestemmingsplannen en
de stedenbouwkundige voorschriften en één onteigeningsplan, voor de deelplannen
Schots wegbermbeheer en Devos Plastics en gedeeltelijk goedgekeurd voor de deelplannen Elektro Surkijn en Dewit Staalbouw met uitzondering van de blauw omrande delen.
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen,
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de stad Halen machtiging tot onteigenen verleend.
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 het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Halen.
Het plan 16 DC G 025628 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 02.02.2006
Bij besluit van 11 januari 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is gedeeltelijk goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Zelem - Recreatie
» genaamd, van de gemeente Halen, bestaande uit een plan bestaande toestand, een
bestemmingsplan met de stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan,
met uitzondering van de met blauw omrande delen en bijhorende stedenbouwkundige
voorschriften;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Halen machtiging tot onteigenen verleend.

*Halle

B.S. 13.07.2009
BPA nr. 42 ″Stroppen″
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 goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg nr. 42 ″Stroppen″ genaamd,
van de stad Halle, bestaande uit een plan bestaande toestand, een bestemmingsplan met
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, en een onteigeningsplan met tabel der inname, mits uitsluiting van de 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 stad Halle machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 10.09.2008
Krachtens het besluit van 13 augustus 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 Halle.
Het plan ″16DB G 000439 00 - Halle : N6 (= A. Demaeghtlaan) + Victor Baetensstraat″
ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant,
Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 28.04.2008
Krachtens het besluit van 5 februari 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 de Vlaamse
Overheid op het grondgebied van de stad Halle en gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
De plans 16DB G 000356 00 en 16DB G 000357 00 liggen ter inzage bij het Agentschap
Infrastructuur, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 19.06.2007
Bij besluit van 16 mei 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg nr. 37 « Dynastiewijk » ge-

naamd, van de stad Halle, bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de percelen aangegeven
op het onteigeningsplan;
- is aan de intercommunale Haviland machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 07.05.2007
- Bij besluit van 17 april 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Nederhem » genaamd, van de
stad Halle bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een bestemmingsplan met
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan, evenwel met uitsluiting van de blauw omrande delen van het voorschrift « art. 51 zone voor parkaanleg
»;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de aangegeven op het
onteigeningsplan;
- is aan de stad Halle machtiging tot onteigenen verleend.

*Ham

B.S. 22.11.2011
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 Ham.
Het plan 1M3D8G G 027848 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg.
B.S. 19.04.2010
Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « regionaal en specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein ″Zwartenhoek″ te
Ham » met bijgevoegd onteigeningsplan
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2010 wordt het volgende bepaald :
Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « regionaal
en specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein ″Zwartenhoek″ te Ham » wordt
definitief vastgesteld.
De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit
besluit als bijlagen I en II :
1° bijlage I bevat het grafisch plan;
2° bijlage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan.
De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij
dit besluit als onderdeel van bijlage III : de toelichtingsnota met een weergave van de
feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de tekstuele toelichting en de kaarten; de
relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de nadere uitwerking van het
Economisch Netwerk Albertkanaal; een lijst van de voorschriften die strijdig zijn met het
voormelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en die worden opgeheven; een tabel
waarin de ruimtelijk relevante milderende maatregelen vanuit het planmilieueffectenrapport worden geduid en bijbehorende verwerking in het ruimtelijk uitvoeringsplan; de conclusies met betrekking tot de passende beoordeling; het goedgekeurde milieueffectenrapport en het goedgekeurde ruimtelijk veiligheidsrapport.
Art. 2. Het bij dit ruimtelijk uitvoeringsplan gevoegd onteigeningsplan wordt definitief
vastgesteld. Het betreft een kaart met aanduiding van de te onteigenen goederen enerzijds en anderzijds een tabel met voor elk perceel of perceelsdeel de kadastrale afdeling,
de sectie, het kadastrale nummer, de naam van de eigenaar(s) en de aard van het perceel volgens de kadastrale gegevens, en de oppervlakte en de vermelding van de onteigenende instanties.

Dit onteigeningsplan is bij dit besluit gevoegd als bijlage IV.
Art. 3. Aan De Scheepvaart NV gevestigd Havenstraat 44, te Hasselt en de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij Limburg gevestigd Kunstlaan 18, te Hasselt wordt machtiging
verleend om de gronden, begrepen in het onteigeningsplan voor het bedrijventerrein
″Zwartenhoek″, gevoegd bij dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « regionaal en specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein ″Zwartenhoek″ te Ham », te onteigenen
met toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.
B.S. 27.04.2009
Bij besluit van 23 maart 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Ham 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 realisatie van het project sanering
Hoenderbeek met het oog op de uitvoering van rioleringswerken, wegeniswerken, aanleg
nutsleidingen en fietspaden.
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. 10.09.2008
Krachtens het besluit van 13 augustus 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 Ham.
Het plan 1M3D8G G 026743 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.

*Hamme
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 Hamme
voor de realisatie van de projectgebieden Grote en Kleine Wal, Groot Schoor en Het
Zwijn.
Het plan nr. C4/9390 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat 111112 - 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Hamme :
3e Afdeling - sectie C - percelen : 357E - 376C - 1062G - 1064A - 1072D - 1073B 1074A - 1075A - 1077A - 1078B - 1078C - 1080E - 1087C - 1089 - 1090 - 1091.
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. 08.03.2011
Waterwegen en Zeekanaal NV
Extern Verzelfstandigd Agentschap. - Onteigeningen
MOERZEKE. - Bij besluit van de Gedelegeerd Bestuurder van het agentschap Waterwegen
en Zeekanaal NV van 15 december 2010 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 Moerzeke voor de realisatie van het geactuali-

seerd Sigmaplan.
Het plan nr. C4/8963-3 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde, Lange Kievitstraat 111112, 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Moerzeke, 3e afdeling, sectie C, percelen : 959B - 761A - 760A - 758A - 757A - 756A 755A - 752B - 752C - 751A - 749A - 748B - 843A - 838A - 746B - 744C - 745C - 745D 742C - 1597 - 747B - 750A3.
Bij besluit van 11 januari 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. 27.12.2010
Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 9 december 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 Hamme voor de inrichting van het overstromingsgebied
De Bunt, in het kader van het Sigmaplan.
Het plan nr. C4/9206-1, ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat
111-113, Bus 44, 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
HAMME
1ste Afdeling - sectie A - percelen : 514 - 568 - 569 - 567 - 559 - 558 - 554 - 553 - 576
- 570 - 566 - 560 - 557A - 557B - 556/02A - 556A - 555 - 552 - 551 - 550 - 575A - 571
- 565 - 561 - 546 - 547 - 548 - 549 - 545 - 542 - 543 - 544 - 532 - 580A - 579 - 578 577 - 575B - 574 - 573 - 572 - 564 - 564/02 - 562 - 563 - 540B - 540A - 539 - 541 537C - 533 - 534 - 531 - 530 - 529 - 528 - 527 - 526 - 525 - 524 - 538/02 - 538 - 537A
- 537B - 536 - 535 - 523 - 621B - 522 - 521 - 520 - 519 - 516 - 518 - 517 - 622 - 625B
- 626A - 627A - 580B - 621A - 821 - 822A - 581A - 595 - 596 - 594 - 597 - 598 - 599 600 - 601C - 602 - 593 - 606 - 605 - 604 - 603A - 603B - 592 - 607B - 607A - 608 - 609
- 591A - 590 - 611 - 612 - 610 - 616 - 620A - 589A - 613 - 614B - 614A - 615 - 617A 618B - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 699 - 697 - 638C - 638B - 639A - 640B - 698
- 696 - 695 - 817A - 692 - 693 - 694A - 817B - 691D - 690A - 818 - 691A - 691C - 819 820 - 687A - 823C - 823D - 823B - 824 - 686 - 685B - 828 - 683/02B - 681C - 681B 829A - 680C - 680B - 829B - 677A - 676A - 831 - 675- - 674 - 641H - 630A - 822B 825 - 827 - 832 - 833 - 834 - 835 - 849/02 - 445A - 445B - 446B - 446C - 447B - 448B 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461A - 461B 462 - 463A - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469A - 470A - 471A - 472A - 472B - 473A 474A - 475A - 476A - 476B - 477A - 478A - 479A - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 486B - 486C - 486D - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492A - 493 - 494 - 495 - 496 - 497
- 498A - 499A - 500A - 501A - 502A - 503 - 504 - 505 - 506 - 507A - 508A - 508B - 509
- 510 - 511 - 512 - 513 - 440 - 303 - 582A - 830 - 836 - 852 - 863A - 863B - 864D
Bij besluit van 2 december 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. 04.11.2010
HAMME. - Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV van 9 december 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 Hamme voor de ontpoldering van het Groot
Schoor, in het kader van het Sigmaplan.
Het plan nr. C4/9306-1, ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat
111-113, Bus 44, 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
HAMME

3de Afdeling - sectie C - percelen : 1259F - 1260B - 1261C - 1263B - 1264A - 1265A 1266A - 1267A - 1268 - 1269A - 1270A - 1271A - 1272A - 1273A - 1274A - 1275 - 1276
- 1277 - 1278E - 1278B - 1279 - 1280 - 1280/02 - 1281 - 1282 - 1283 - 1284 - 1285 1286A - 1287 - 1288 - 1289 - 1290A - 1291A - 1292A - 1297A - 1298 - 1299 - 1300 1301 - 1302 - 1303 - 1304A - 1304B - 1305A - 1305B - 1306A - 1308 - 1309 - 1310 1313 - 1314A - 1318A - 1319A - 1320A - 1321A - 1322A - 1323A - 1324A - 1325 1326A - 1327B - 1327D - 1328 - 1329 - 1330 - 1331 - 1332 - 1333 - 1334 - 1335 1336 - 1337 - 1338 - 1339 - 1340 - 1341 - 1342 - 1343 - 1344 - 1345A - 1345B - 1346
- 1347 - 1348 - 1349 - 1350 - 1351A - 1351C - 1351D - 1352A - 1352B - 1353 - 1354 1355 - 1356A - 1356A/02 - 1356B/02 - 1356C/02 - 1356D/02 - 1357A - 1357B - 1357C
- 1357D - 1358 - 1359 - 1360 - 1361 - 1362A - 1362B - 1362C - 1362D - 1362E - 1362F
- 1362G - 1364A - 1365A - 1366A - 1367A - 1367B - 1368A - 1368B - 1369A - 1370A 1370B - 1371A - 1372A - 1373A - 1374 - 1375 - 1376 - 1377 - 1378 - 1379 - 1380 1381 - 1382 - 1383A - 1384A - 1384B - 1385 - 1386 - 1387 - 1388 - 1389 - 1390 1391A - 1391B - 1392 - 1393A - 1393D - 1393E - 1393F - 1394 - 1395 - 1396 - 1397 1398 - 1399 - 1400 - 1401 - 1402 - 1403 - 1404 - 1405 - 1406 - 1407
Bij besluit van 12 oktober 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare
Werken, werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot
onteigening.
Deze besluiten kunnen 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 drie gewaarmerkte afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen
zijn (art. 85 van het procedurereglement van de Raad van State).
HAMME. - Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV van 9 december 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 Hamme voor de inrichting van het overstromingsgebied Grote en Kleine Wal, in het kader van het Sigmaplan.
Het plan nr. C4/9320-1, ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat
111-113, Bus 44, 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
HAMME
3de Afdeling - sectie C - percelen : 1418A - 1419C - 1419D - 1420A - 1434 - 1433 1421A - 967A - 966C - 971A - 969C - 968B - 991B - 1431C - 1431B - 1431A - 1422A 1413A - 1414A - 1415A - 1423A - 1412A - 1411A - 1417F - 1410A - 1409A - 1408 1430B - 1430A - 1424A - 1425A - 1429A - 1427B - 1426B - 1426C - 1416F - 990C 1020A - 1022C - 1023D - 1024A - 1218 - 1219 - 1220 - 1221 - 1222 - 1223 - 1224 1225 - 1217A - 1215A - 1028C - 1216A - 1207A - 1206A - 1205A - 1202B - 1202C 1201A - 1204 - 1203 - 1208 - 1211 - 1214A - 1212A - 1212B - 1209 - 1210 - 1200A 1199A - 1197 - 1195 - 1194 - 1213A - 1192 - 1049A - 1054A - 1193A - 1056B - 1052A 1190D - 1189B - 1189A - 1186 - 1183 - 1182 - 1196 - 1198D - 1198G - 1198C - 1198H
- 1231A - 1179A - 1180A - 1178B - 1236A - 1232 - 1178A - 1233 - 1234 - 1236B 1177A - 1176A - 1175A - 1174 - 1173 - 1172 - 1171 - 1170 - 1181 - 1184 - 1185 - 1187
- 1190C - 1188A - 1057B - 1040A - 1039A - 1165 - 1166 - 1167 - 1168 - 1169 - 386A 1164 - 1163A - 1162 - 1158A - 1158B - 1157 - 1153 - 1152 - 1154 - 1150 - 1149 1145A - 1144A - 1242A - 1142 - 1143 - 1146 - 1147 - 1148 - 1154 - 1155B - 1155A 1156 - 1159B - 1159A - 1160 - 1161 - 388B - 387B - 376C - 379B - 378B - 1095A 1094A - 1092 - 1090 - 1089 - 1087C - 1088B - 1088C - 1083F - 1086B - 1084A - 1085B
- 1100A - 1104A - 1102A - 1101E - 1101F - 1101D - 1099K - 1099G - 1099F - 1098A 1097A - 1131 - 1132 - 1133 - 1136 - 1137 - 1141A - 1140A - 1139A - 1138 - 1135 1134 - 1130A - 1129D - 1129E - 1129B - 1128 - 1127H - 1127K - 1126G - 1126F 1126K - 1126H - 1125C - 1125D - 1125A - 1124 - 1123 - 1122A - 1121A - 1120 - 1119 1116 - 1117 - 1115 - 1114 - 1111 - 1112 - 1113 - 1107 - 1108 - 1110 - 1109 - 1106B 1106A - 1105D - 1118

Bij besluit van 12 oktober 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare
Werken, werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot
onteigening.
Deze besluiten kunnen 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.
B.S. 29.04.2010
Ministerieel besluit betreffende de hoogdringende onteigening ten algemene
nutte van onroerende goederen op het grondgebied van de gemeente Hamme in
het kader van en noodzakelijk voor de inrichting van het Bulbierbroek, onderdeel van het geactualiseerd Sigmaplan
1) Geografische omschrijving :
Het Bulbierbroek is gelegen op het grondgebied Hamme langs de Durme. Volgens de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 dient het Bulbierbroek ingericht te
worden als ’wetland’.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente Hamme, 2e afdeling, sectie E, percelen 0004_B, 0006_B, 0011_C, 0015_B,
0016_A, 0017_A, 0018_B, 0019_A, 0020, 0021_A, 0022_A, 0023_A, 0024, 0025_A,
0026_A, 0027_A, 0028, 0029_A, 0030_A, 0031_A, 0032_A, 0033, 0034, 0037_A,
0038_A, 0039, 0040, 0041, 0043_A, 0046_A, 0047, 0048, 0049, 0050_A, 0052_A,
0055_A, 0058_A, 0059_A, 0060, 0061, 0062, 0063, 0065_A, 0066_A, 0067_B, 0068_A,
0069_A, 0072_A, 0073_A, 0074_A, 0076_C, 0076_D, 0077_A, 0079_A, 0079_B,
0080_A, 0080_B, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090_A,
0091_A, 0092_A, 0093_A, 0102_A, 0104_A
3) Reden van uitvaardigen van het besluit :
De verwervingen zijn noodzakelijk voor het realiseren van de natuurdoelstellingen. In
punt 4, lid 1 van de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 over het geactualiseerd Sigmaplan, ter invulling van de beslissing van de Vlaamse Regering over de
’Langetermijnvisie Schelde-estuarium – Ontwikkelingsschets 2010’ van 17 december
2004 wordt gesteld dat de natuurinvulling dient te gebeuren zoals gepreciseerd in bijlage
1 « synthesenota » en de Vlaamse Overheid daardoor verplicht is voor het Bulbierbroek
de inrichting en het beheer in te stellen voor de in deze bijlage 1 expliciet genoemde vegetatietypes : dottergrasland en voedselrijke zoomvormende ruigte. Het Agentschap voor
Natuur en Bos staat in voor de inrichting en grondverwerving.
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. 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:
Hamme : 16DD G 100243 00 - 16DD G 100244 00 - 16DD G 100245 00 - 16DD G

100246 00 - 16DD G 100247 01 - 16DD G 100248 01 - 16DD G 100249 00 - 16DD G
100250 01 - 16DD G 100251 00 - 16DD G 100252 00 - 16DD G 100253 00 - 16DD G
100258 00
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
agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Hamme
voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het Sigmaplan, ingevolge de
inrichting van een gecontroleerd overstromingsgebied ″Het Zwijn″.
Het plan nr. C4/8963 (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 :
Hamme
3e afdeling - sectie C - perceelsnummers: 1435A-1436A-1437A-1438C-1438B-1439A1439B-1440-1441-1442-1443-1444A-1444B-1448-1449-1450-1451-1452-1453-14541455-1456A-1457A-1458A-1459A-1460A-1461B-1461C-1462A-1463-1464-1465-14661467-1468-1469-1470-1471-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-14861487A-1488A-1489A-1490A-1491-1492-1493B-1493A-1495-1496-1497-1506-15091510-1511-1512-1513-1514A-1515A-1528B-1530A-1531A-1532A-1533-1534B-1534A1535-1540-1541-1543B-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551A-1552A-1553A1554A-1555A-1556-1557-1558-1559-1560A-1560B-1561A-1561C-1561B-1562A-1563A1563B-1564B-1565A-1566-1567-1568B-1568C-1569-1570-1571B-1571A-1572-1573A1574B-1575A-1577-1578-1579-1580-1581-1581/02-1582-1583A-1583B-1584-1585A1586-1587A-1588A-1589A-1590B-1591A-1593B-1593K-1593L-1593T-1593S-1593E1593F-1593G-1593M-1596D-1596B-1595C-1595B-1594H-1594G-1594F-1594E-1594M1594N-1594L-1594K-1594B-1606E-1607D-1608D-1609B-1610B-1612A-1613B-1614A1615A-1616A-1617C-1617D-1618-1619A-1620M-1620P-1620N-1620R-1621B-16221623-1624-1625-1626-1627-1628-1629A
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.
B.S. 25.05.2007
Agentschap voor Binnenlands bestuur, afdeling regelgeving en werking G.A.B. Hamse
Investeringsmaatschappij. - Onteigening Rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden. - Machtiging
Bij besluit van 19 maart 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt het G.A.B. Hamse Investeringsmaatschappij,
Marktplein 1, 9220 Hamme gemachtigd tot het verwerven, bij wege van onteigening tot
nut van het algemeen, van onroerende goederen gelegen in Hamme, groot 790 m2 en er
kadastraal bekend zoals vermeld in genoemd besluit, met het oog op de realisatie van
een kleinschalig en inbreidingsgericht huisvestingsproject, onteigeningsplan : « Varkensmarkt ».
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.

*Hamont-Achel

B.S. 13.12.2011
Bij besluit van 1 december 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt het O.C.M.W. HamontAchel ertoe gemachtigd over te gaan tot de minnelijke onteigening van de onroerende
goederen gelegen te Haverstraat 44, Hamont-Achel, kadastraal bekend zoals vermeld op
het onteigeningsplan.

B.S. 11.01.2010
Bij arrest nummer 196.503 van 29 september 2009 vernietigt de Raad van State:
1. het besluit van 27 september 2004 van de gemeenteraad van de gemeente HamontAchel ″tot definitieve vaststelling van het bijzonder plan van aanleg ’Hamont Centrumwijziging’ en het bijhorende onteigeningsplan″,
2. het besluit van 21 december 2004 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening houdende goedkeuring van het bijzonder plan van aanleg
″Hamont Centrum-wijziging″ van de stad Hamont-Achel, bestaande uit een plan van de
bestaande toestand, een bestemmingsplan met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan, waarbij beslist wordt dat het algemeen nut de onteigening vordert van de X-12.245-8/8 percelen aangegeven op het onteigeningsplan en
waarbij aan de stad Hamont-Achel de machtiging tot onteigening wordt verleend, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 januari 2005.
B.S. 18.02.2008
Krachtens het besluit van 3 januari 2008 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 gemeente Hamont-Achel.
De plannen 1M3D8G G 26068 00 t.e.m. 1M3DG G 26082 00 liggen ter inzage bij het
Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan
50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 04.06.2007
Bij besluit van 14 mei 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de stad Hamont-Achel ertoe gemachtigd over te
gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te HamontAchel, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de verlegging van de Erkbeek in functie van de afkoppeling van de Tisselbeek van de riolering
in de Salvatorstraat.
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.

*Harelbeke

B.S. 13.03.2012
Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 12 oktober 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 stad Harelbeke voor de bouw van een stuwsluis met vispassage.
Het plan A4/2207-A ligt ter inzage bij de afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28 te 9000
Gent.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Harelbeke :
1e Afdeling Harelbeke - sectie A - percelen 1108D2, 1107P en 1108A2.
Bij besluit van 3 februari 2012 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot
onteigening.
B.S. 18.11.2011
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 17 oktober 2011
houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 99544B ONT BP

1) Geografische omschrijving :
Harelbeke (Bavikhove) : collector Plaatsbeek
2) Kadastrale gegevens :
Kadastraal gekend onder : afdeling : 4; sectie : A;
percelen nrs. : 318y7 (237 m2) en 317f2 (126 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 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. 09.11.2011
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 16 september
2011 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 99544B ONT
1) Geografische omschrijving :
Harelbeke (Bavikhove) : collector Plaatsbeek
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Harelbeke (Bavikhove)
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 4; Sectie : A;
Perceel nr. 318b8 (1037 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 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. 29.01.2010
Krachtens het besluit van 21 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 Harelbeke.
Het plan 1M3D8J G 101817 02 ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
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 goedgekeurd de
wijziging van het rooilijnenplan ’buurtweg nr. 175 « Stasegemstraat » te Harelbeke, zoals
aangeduid op bijgaand plan.
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.
B.S. 06.11.2007
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 de
Vlaamse overheid op het grondgebied van de stad Harelbeke.
Het plan ’3V – Projectnr. 3219 – Onteigeningsplan nr. 1’ ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, te 8000 Brugge.
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 inzake
onteigeningen ten algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Harelbeke.
Het plan 'TV3V - Project 3005 - Onteigeningsplan nr. 1' ligt ter inzage bij de Administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.

*Hasselt

B.S. 28.11.2011
Bij besluit van 25 oktober 2011 van de Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport :
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de loten
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 64, 65,

66, 69, 72 en 76 aangegeven op het onteigeningsplan, dat behoort bij het bijzonder plan
van aanleg, "Blauwe Boulevard" genaamd, van de stad Hasselt, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 26 april 2005;
- is aan de stad Hasselt machtiging tot onteigenen verleend, waarbij de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nut, bepaald bij de
wet van 26 juli 1962, kan worden toegepast op deze onteigening.
B.S. 24.05.2011
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 Hasselt in zijn zitting van 28 september 2010, het rooilijn- en onteigeningsplan van
de Congostraat definitief heeft vastgesteld.
Het plan treedt in werking veertien dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
B.S. 27.10.2010
Krachtens het besluit van 7 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 stad Hasselt.
De plannen 1M3D8G G 026114 00, 1M3D8G G 026115 00 en 1M3D8G G 026116 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 16.06.2010
Krachtens het besluit van 25 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 de Vlaamse overheid op het grondgebied van de stad Hasselt.
De plannen 1M3D8G G 027969 00, 1M3D8G G 027970 00 en 1M3D8G G 027971 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt.
B.S. 03.06.2010
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 stad Hasselt.
De plannen "1M3D8G G 026124 00 - Hasselt - Kruispunt : R71 P. Bisschopsingel x De
Geloesplein - 3V - Projectnr. : 7059-7098" en "1M3D8G G 026125 00 - Hasselt - Kruispunt : R71 P. Bisschopssingel x N20 Luikerstw. - 3V - Projectnr. : 7059-7098" liggen ter
inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 09.11.2009
Bij besluit van 20 oktober 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 ″102 ter Rode Rok″ genaamd,
van de stad Hasselt, bestaande uit een plan van de bestaande en juridische toestand,
een bestemmingsplan met bijhorende 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 Hasselt machtiging tot onteigenen verleend.

B.S. 27.04.2009
Bij besluit van 30 maart 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt het autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkeling Hasselt ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Hasselt, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van een stadsvernieuwingsproject rond de voormalige rijkswachtkazerne.
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. 06.04.2009
Krachtens het besluit van 20 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 Hasselt.
Het plan ″1M3D8G G 026122 00 - stad Hasselt - R71 Boerenkrijgsingel - Runkstersteenweg - 3V-projectnummer 7172″ ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer,
afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
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. 21.04.2008
Bij besluit van 9 april 2008 van de viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is ingetrokken het ministerieel besluit van 10 oktober 2007 houdende goedkeuring van
het bijzonder plan van aanleg ″nr. 22 Quinto Runkst Boekstraat-Spoorwegstraat″ genaamd, van de stad Hasselt, bestaande uit een plan van de bestaande en juridische toestand, een bestemmingsplan met afzonderlijk gebundelde stedenbouwkundige voorschriften
en een onteigeningsplan;
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg “nr. 22 Quinto Runkst
Boekstraat-Spoorwegstraat“ genaamd, van de stad Hasselt, bestaande uit een plan van
de bestaande en juridische toestand, een bestemmingsplan met afzonderlijk gebundelde
stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan;
- is verklaard dat de verkaveling 7058VMI-0006 op naam van Extensa d.d. 2 oktober
2000 gelegen aan de Bertold Brechtstraat komt te vervallen voor die delen die in het
plangebied van het BPA liggen.
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen,
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de stad Hasselt machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 18.02.2008
Krachtens het besluit van 4 januari 2008 (2) 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 algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse
Overheid op het grondgebied van de stad Hasselt.
Het plan 16 DC G 026104 00 ligt ter inzage bij Agentschap Wegen en Verkeer Limburg,
Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt.
B.S. 06.11.2007
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 stad Hasselt.
Het plan 16DC G 023900 00 – Stad Hasselt : kruispunt N74 (= Kempische Steenweg) +
Vijverstraat – 3V – projectnummer 7016 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur,
afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
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. 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 stad Hasselt.
Het plan 16DC G 023877 00 - stad Hasselt : Kruispunt N75 (= Genkersteenweg) + Borggravevijverstraat/Brugstraat - 3V-projectnummer 7113 ligt ter inzage bij het Agentschap
Infrastructuur, 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 Hasselt.
Het plan « 16DC G 023867 02 LIM/7147/03852/10 met projectnummer 03852.03 Kruispunt : N20 Luikersteenweg x Henegauwlaan-Mombeekdreef - projectnummer 7147 » ligt
ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 14.03.2006
Bij besluit van 9 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 tot het bijzonder plan van aanleg
« 24 Ter Stationsomgeving » genaamd, van de stad Hasselt, goedgekeurd bij ministerieel
besluit van 12 oktober 2004;
- is aan de stad Hasselt 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.

*Hechtel-Eksel
B.S. 08.12.2011
Krachtens het besluit van 21 november 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 hetVlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Hechtel-Eksel.
Het plan 1M3D8G G 027062 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt..
B.S. 06.07.2011
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 21 juni 2011
werd de onteigening ten algemenen nutte bevolen van een perceel van 3 ha 51 a 13 ca
gelegen te Hechtel-Eksel, met het oog op het uitvoeren van natuurcompenserende maatregelen en de oprichting van een Vlaams natuurreservaat.
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. 23.09.2010
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 gemeente Hechtel-Eksel.

Het plan 1M3D8G G 027708 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 04.08.2010
Bij besluit van 12 juli 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de stad Hechtel-Eksel ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van het onroerend goed gelegen
te Hechtel-Eksel, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, uitgezonderd
percelen sectie D, nr. 206r2; sectie D, nr. 205; sectie D, nr. 206B3; sectie D, nr. 211H;
sectie D, nr. 211M; sectie D, nr. 368D en sectie D, nr. 395C2 die reeds eigendom zijn
van de gemeente Hechtel-Eksel, het perceel sectie D, nr. 227, dat ondertussen in der
minne werd verworven, en het perceel sectie D, nr. 367D, waarvoor ondertussen een
stedenbouwkundige vergunning werd verleend door het College van burgemeester en
schepenen voor het bouwen van een bedrijvencluster van 10 modulaire schakelbare
ruimtes met bijhorende kantoren en sociale lokalen.
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. 23.07.2008
Krachtens het besluit van 25 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 gemeenten Houthalen-Helchteren en Hechtel-Eksel.
De plannen 1M3D8G G 026194 00, 1M3D8G G 026195 00 en 1M3D8G G 026196 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg,
Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 29.05.2008
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 het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeentes Houthalen-Helchteren en Hechtel-Eksel.
De plans 1M3D8G G 026190 00, 1M3D8G G 026191 00,1M3D8G G 026192 00 en
1M3D8G G 026193 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 13.06.2006
Krachtens het besluit van 19 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 Hechtel-Eksel.
Het plan 16DC G 025474 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.

*Heers

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 Heers ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Heers, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op
de realisatie van het project N743 - aanleg fietspaden en verbetering waterhuishouding.
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. 27.10.2010
Krachtens het besluit van 29 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 Heers.
De plannen 1M3D8G G 026237 00 - 1M3D8G G 026238 00 - 1M3D8G G 026239 00 en
1M3D8G G 026240 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en
Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt.

*Heist-op-den-Berg

B.S. 10.10.2011
De gemeenteraad van de gemeente Heist-op-den-Berg heeft op 13 september 2011 het
rooilijnplan « Wipstraat (deel) » definitief vastgesteld.
Het rooilijnplan is opgenomen in het gemeentelijk plannenregister.
In toepassing van artikel 10 van het decreet houdende vaststelling en realisatie van de
rooilijnen, d.d. 8 mei 2009, treedt het rooilijnplan in werking veertien dagen na bekendmaking van de definitieve vaststelling in het Belgisch Staatsblad.
B.S. 06.09.2011
Bij besluit 24 augustus 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Heist-op-den-Berg
ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Heist-op-den-Berg, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan voor de realisatie van het RUP Heist Station.
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. 04.08.2011
Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 1 juni 2011 verleent goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan « Boonmarkt » dat de gemeenteraad van Heist-op-den-Berg op 22 maart 2011 definitief vastgesteld heeft.
Het onteigeningsplan dat ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening tegelijkertijd met het ruimtelijk uitvoeringsplan « Boonmarkt » werd opgemaakt, en dat
ook op 22 maart 2011 definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Heist-opden-Berg, wordt bij besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 1
juni 2011 goedgekeurd en machtiging tot onteigening wordt verleend.
B.S. 25.02.2011
Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 23 december 2010
verleent goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan « Academie » dat de gemeenteraad van Heist-op-den-Berg op 9 november 2010 definitief vastgesteld heeft.
Het onteigeningsplan dat ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening tegelijkertijd met het ruimtelijk uitvoeringsplan « Academie » werd opgemaakt, en dat ook
op 9 november 2010 definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Heist-opden-Berg, wordt bij besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 23
december 2010 goedgekeurd en machtiging tot onteigening wordt verleend.
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 onteige-

ningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse
Overheid op het grondgebied van de gemeente Heist-op-den-Berg.
Het plan 16DA G 019864 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en
Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1 bus 12, 2018 Antwerpen.
B.S. 19.01.2007
Bij besluit van 15 september 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt aan het gemeentebestuur van Heist-op-denBerg machtiging tot onteigening verleend met toepassing van de spoedprocedure van
een onroerend goed gelegen in het GRUP « Dorp zuid Wiekevorst » in de deelgemeente
Wiekevorst voor de realisatie van een parking in uitvoering van het GRUP.

*Hemiksem
B.S. 19.02.2007
Bij besluit van 31 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, wordt de dienstverlenende vereniging IGEAN, Doornaardstraat 60, 2160Wommelgem, gemachtigd tot het verwerven, bij wege van onteigening tot nut van het algemeen, van onroerende goederen gelegen in Hemiksem, groot
135 m² er kadastraal bekend zoals vermeld in genoemd besluit, met het oog op de realisatie van het saneringsproject Heuvelstraat – Steenbakkerijstraat, onteigeningsplan : «
Steenbakkerijstraat 2, 4 en 6 ».
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.

*Herent

B.S. 30.12.2009
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 9 december 2009
houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 21929 ONT
1) Geografische omschrijving :
Kortenberg : aansluiting LP Donkerstraat
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Herent
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 5; Sectie : A
Perceel nr. 19 C (924 m2)
Gemeente : Kortenberg
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 2; Sectie : E
Perceel nr. 144 (348 m2)
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (aansluiting LP Donkerstraat) 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. 19.10.2009
Krachtens het besluit van 1 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 Herent.
Het plan 1M3D8F G 000516 02 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 04.01.2008
Krachtens het besluit van 14 december 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 algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Herent.
Het plan nr. 16 DGB 000444 00 - 3V projectnummer 2161 ligt ter inzage bij de Administratie Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, te
1800 Vilvoorde.
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 Herent.
Het plan 16DB G 000349 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en
Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
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 Herent.
Het plan 16DB G 000349 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en
Verkeer Vlaams - Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.

*Herentals
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 algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Herentals.
Het plan 16DA G 019839 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. 01.12.2006
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 Herentals.
De plans 16DA G 019270 00, 16DA G 019271 00 en 16DA G 019272 00 liggen ter inzage
bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan
1, bus 12, 2018 Antwerpen.

*Herenthout

B.S. 02.07.2010
HERENTHOUT. - De gemeenteraad van de gemeente Herenthout heeft op 31 mei 2010
het rooilijn- en onteigeningsplan, opgesteld door NV Soresma, met betrekking tot de
Bouwelse Steenweg, gedeelte Zelsebeek tot grens met Bouwel, definitief goedgekeurd.
B.S. 09.08.2007
Bij besluit van 16 juli 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Herenthout ertoe gemachtigd over te
gaan tot de gerechtelijke onteigening van het onroerend goed gelegen te Herenthout,
kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie
van het Sociaal Huis en de aanpassingswerken aan de brandweerkazerne.
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.

*Herk-de-Stad

B.S. 28.11.2011
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 stad Herk-de-Stad.
De plannen 1M3D8G G 027913 01 en 1M3D8G G 027914 01 liggen ter inzage bij het
Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan
50 bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 23.11.2006
Bij besluit van 25 oktober 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Daelersveld » genaamd, van
de gemeente Herk-de-Stad, bestaande uit een plan bestaande toestand en een bestemmingsplan met de stedenbouwkundige voorschriften, met uitzondering van de met blauw
omrande delen en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Herk-de-Stad machtiging tot onteigenen verleend.

*Herne
B.S. 14.12.2007
Overeenkomstig het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de
rooilijnen heeft de gemeenteraad in zitting van 24 november 2010 het rooilijnplan en de
plannen en tabel der grondinnemingen voor het fietspadenproject langsheen de Lindestraat en de Van Cauwenberghelaan, gedeelte tussen de bebouwde kommen van Herne en het gehucht Kokejane definitief goedgekeurd.

B.S. 14.12.2007
Ministerieel besluit van 07.11.2007 tot hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen voor de uitvoering van waterbeheersingswerken op de Marke te Sint-Pieters-Kapelle (Herne) en Galmaarden. - Dossiernr. WAT/L 4620 O 0001 G
1. Geografische omschrijving :
De onteigening is voorzien op het grondgebied van de gemeente Herne en Galmaarden.
2. Kadastrale gegevens :
Gemeente Herne, deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle, kadastraal bekend onder 3e afdeling, sectie C perceel 368A, 365C, 362C 482, 565C, 565D, 491B, 467.
Gemeente Galmaarden, deelgemeente Galmaarden, kadastraal bekend onder 1e afdeling,
sectie D perceel 50D, 712, 715B, 718K, 728X, 714A.
3. Reden van uitvaardigen van het besluit :
De innemingen zijn noodzakelijk voor het bouwen van een dwarsdijk teneinde een gecontroleerd overstromingsgebied te kunnen aanleggen op de Marke en het herprofileren van
de bestaande leigracht aan de Driscartmolen.
4. Bevoegde instantie :
Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Water
5. Plannen ter inzage bij :
Vlaamse Milieumaatschappij
afdeling Water, hoofdbestuur
Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 16
1000 BRUSSEL
Vlaamse Milieumaatschappij
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 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 7 november 2007. De bevoegde minister is de Vlaamse minister
van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Mevr. Hilde Crevits.

*Herselt
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 gemeente Herselt.
Het plan 16DA G 020529 02 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. 26.02.2009
Krachtens het besluit van 6 februari 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 Herselt.
Het plan 16DA G 020517 01 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. 01.12.2006
Krachtens het besluit van 31 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 Herselt.
De plannen 16DA G 019709 00 en 16DA G 019710 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1, bus 12,
2018 Antwerpen.
B.S. 30.05.2006
Krachtens het besluit van 5 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 Herselt.
Het plan 16DA G 019267 02 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1, bus 12, 2018 Antwerpen.
B.S. 09.03.2006
Krachtens het besluit van 7 februari 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 Herselt.
Het plan 16DA G 019608 00 ligt ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1 bus 12, 2018 Antwerpen.

*Herstappe
*Herzele
B.S. 09.03.2012
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 21 november
2011 wordt de oprichting van een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur van openbaar nut
verklaard.
Nr. 20026
1) Geografische omschrijving :
Herzele : PS + PL Molenstraat
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Herzele
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 1; Sectie : A;
Perceel nummer 326B.
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 5; Sectie : A;
Perceel nummer 183E.
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (PS + PL Molenstraat) 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 9550 Herzele
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. 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 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 Herzele.
De plans 16DD G 009969 00 - 16DD G 009970 00 - 16DD G 009971 00 - 16DD G
009972 00 - 16DD G 009973 00 - 16DD G 009974 00 - 16DD G 009975 00 en 16DD G
009976 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en
Verkeer Oost-Vlaanderen, Bollebergen 2b, bus 12, 9052 Zwijnaarde.
B.S. 28.08.2007
Krachtens het besluit van 24 juli 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 Herzele.
De plans 16DD G 009969 00 - 16DD G 009970 00 - 16DD G 009971 00 - 16DD G
009972 00 - 16DD G 009973 00 - 16DD G 009974 00 - 16DD G 009975 00 - 16DD G
009976 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.
B.S. 21.05.2007
BPA « zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten ».
- Bij besluit van 17 april 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « zonevreemde terreinen en
gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten » genaamd, van de gemeente Herzele, bestaande uit 6 deelplannen met elk een plan van de bestaande en juridische toestand en een bestemmingsplan met afzonderlijk stedenbouwkundige voorschriften en 5
onteigeningsplannen, met uitzondering van het deelplan 7 (SV Ressegem) en bijhorende
onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op de onteigeningsplannen;
- is aan de gemeente Herzele machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 24.05.2006
Waterbeheersingswerken op de Molenbeek. - Hoogdringende onteigening
Een ministerieel besluit van 31 maart 2006 schrijft de hoogdringende onteigening ten
algemenen nutte voor van onroerende goederen bestemd voor de uitvoering van waterbeheersingswerken op de Molenbeek, te Erpe-Mere (Aaigem), Haaltert (Heldergem) en
Herzele (Resselgem).
Dossier : L 4640 O 0002 G
1. geografische omschrijving
De onteigeningen zijn voorzien op het grondgebied van Erpe-Mere, Haaltert en Herzele.
Op twee verschillende locaties moeten gronden worden onteigend om gecontroleerde
overloopgebieden met klepstuwen aan te leggen door dijken dwars op de Molenbeek te

bouwen. Er komt een eerste dwarsdijk aan de Hollestraat, te Erpe-Mere en Oud Dorp, te
Haaltert. De tweede dijk komt aan de Lammersweg, te Herzele (Ressegem) en Erpe-Mere
(Aaigem).
2. Kadastrale gegevens
gemeente Herzele : kadastraal bekend onder :
4e afdeling, Ressegem sectie B, percelen : 761B, 761A, 760, 758A, 757, 756, 755/02 en
755;
gemeente Erpe-Mere : kadastraal bekend onder :
3e afdeling, sectie B, percelen : 777B, 778 en 722 A
gemeente Haaltert : kadastraal bekend onder :
4e afdeling, sectie B, percelen : 1A, 5B, 4, 9L en 27G
3. Reden van uitvaardigen van het besluit
De terreinen zijn noodzakelijk om 2 gecontroleerde overloopgebieden te kunnen aanleggen op de Molenbeek. Hiertoe zullen 2 dwarsdijken met klepstuwen worden gebouwd. De
zates van deze toekomstige dijken worden onteigend.
4. Bevoegde instantie
Het Vlaamse Gewest, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMINAL), afdeling Water.
5. Plannen ter inzage bij
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 31 maart 2006. De bevoegde minister is de heer Kris Peeters,
Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur.

*Heusden-Zolder
B.S. 05.01.2011
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 Heusden-Zolder.
De plannen 1M3D8G G 027991 00 en 1M3D8G G 027992 00 - Heusden-Zolder - Kruispunt : N72 Graaf de Theuxlaan x N719 Guido Gezellelaan - projectnummer 7241 liggen
ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg,
Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 14.12.2007
Bij besluit van 18 november 2010 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Eversel », dat definitief werd vastgesteld door de
gemeenteraad van Heusden-Zolder in zitting van 26 augustus 2010 en dat een toelichtingsnota, een plan met de bestaande juridische en feitelijke toestand, stedenbouwkundige voorschriften, een grafisch plan, een register voor percelen waarvoor planbaten,
planschade, kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn en een grafisch
plan met aanduiding op te heffen verkavelingen 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 gemeente Heusden-Zolder wordt een machtiging tot onteigenen toegekend voor de onroerende goederen, zoals aangegeven tot het
bijgevoegde onteigeningsplan.
B.S. 14.12.2007
Bij besluit van 18 november 2010 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Mortelveld », dat definitief werd vastgesteld door
de gemeenteraad van Heusden-Zolder in zitting van 26 augustus 2010 en dat een toelichtingsnota, een plan met de bestaande juridische en feitelijke toestand, stedenbouwkundige voorschriften, een grafisch plan, een register voor percelen waarvoor planbaten,
planschade, kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn en een grafisch
plan met aanduiding op te heffen verkavelingen 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 gemeente Heusden-Zolder 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. 27.12.2010
Krachtens het besluit van 2 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 Heusden-Zolder.
Het plan "1M3D8G G 027829 00 - Heusden-Zolder - Kruispunt : N719 Koolmijnlaan Helzoldlaan - 3V - Projectnr. : 7230"ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer,
afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 01.10.2009
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 27 augustus 2009
houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 21611 ONT RWZI
1) Geografische omschrijving :
Heusden-Zolder : nieuwe RWZI te Heusden (+ afbraak oude RWZI)
2) Kadastrale gegevens :
gemeente : Heusden-Zolder
kadastraal gekend onder : Afdeling : 2; Sectie : B;
perceel nr. 1013 (1.709 m2)
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (nieuwe RWZI te Heusden (+
afbraak oude RWZI)) voor de behandeling van stedelijk afvalwater.
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 concessie voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Overwegende dat 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 algemene nutte inzake
de gewestelijke aangelegenheden;

*Heuvelland

B.S. 04.11.2010
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 Heuvelland.
De plans 1M3D8J G 103445 01, 1M3D8J G 103446 00, 1M3D8J G 103447 01, 1M3D8J G
103448 00, 1M3D8J G 103449 00 en 1M3D8J G 103450 00 liggen ter inzage bij het
Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1,
8000 Brugge.

*Hoegaarden
*Hoeilaart

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 de Vlaamse Overheid op het
grondgebied van de gemeente Hoeilaart.
Het plan 1M3D8F G 000539 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams Brabant, Luchthavenlaan 4, te 1800 Vilvoorde.

*Hoeselt

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. 29.03.2007
Bij besluit van 2 maart 2007 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 tot het bijzonder plan van aanleg
« Zonevreemde bedrijven » van de gemeente Hoeselt, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 15 juni 2006;
- is aan de gemeente Hoeselt 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. 03.11.2006
BPA « Industriezone III » - Spoedprocedure onteigening
Bij besluit van 11 oktober 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 tot het bijzonder plan van aanleg
« Industriezone III » van de gemeente Hoeselt, goedgekeurd bij ministerieel besluit van
21 februari 2005;
- is aan de gemeente Hoeselt 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. 10.10.2006
Besluit :
Artikel 1. Infrabel is gemachtigd tot de afschaffing van overweg nr. 37 op de spoorlijn 34
Hasselt-Luik te Hoeselt mits het aanleggen van een fietspad naar de vroegere overweg
nr. 38 zoals aangegeven op het werkplan nr. 33-34-34.326/2-1, 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. D5.53.97, 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 14 juli 2006.
B.S. 30.03.2006
Krachtens het besluit van 28 februari 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 Hoeselt.
Het onteigeningsplan nr. « 16DC G 023864 02, Innemingsplan Gemeente Hoeselt kruispunt N730 Bilzersteenweg - L. Lambrechtstraat projectnummer 03869.03 - 3Vprojectnummer: 7212 », ligt ter inzage bij de Administratie Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4 te 3500 Hasselt.

*Holsbeek

B.S. 13.12.2011
Bij besluit van 18 november 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Holsbeek
ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Holsbeek kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan,
met het oog op de realisatie van de verbindingsweg Vlasselaar te Nieuwrode.
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.

*Hooglede

B.S. 15.05.2006
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 20 april 2006 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.

*Hoogstraten

B.S. 13.12.2011
Krachtens het besluit van 28 november 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 Hoogstraten.
Het plan 16DA G 020528 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. 05.08.2010
IOK. - Onteigening. - Machtiging. - Erratum
In het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2010 moet op bladzijde 47606 het gepubliceerde
uittreksel vervangen worden door het onderstaande uittreksel :
Bij besluit van 29 juni 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de intercommunale IOK ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Hoogstraten, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met
het oog op de uitbreiding van het bedrijventerrein "De Kluis".
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. 23.07.2010
IOK. - Onteigening. - Machtiging
Bij besluit van 29 juni 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de intercommunale IOK ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Hoogstraten, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met
het oog op de uitbreiding van het bedrijventerrein "De Kluis".
Hetzelfde besluit vervangt het eerdere machtigingsbesluit van 8 februari 2010 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. 29.05.2008
Krachtens het besluit van 25 april 2008van 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 Hoogstraten.
Het plan 16DA G 020528 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. 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 algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Hoogstraten.
Het plan 16DA G 019851 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegens en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1, bus 12, 2018 Antwerpen.
B.S. 28.02.2006

Bij besluit van 30 januari 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de innamen nrs. 7, 8 en 9 van het bij ministerieel besluit van 26 april 2004 goedgekeurd onteigeningsplan, dat behoort bij het BPA nr. 14 Sportvelden Heistraat genaamd van de stad
Hoogstraten. Het betreft, met name, de loten 1, 2, 3 en 6, zijnde sectie A nr.
346/D/deel, groot 278 m2 en nr. 340/H/deel, groot 397 m2, nr. 343/K/deel groot 645 m2
en nr. 343/K/deel, groot 138 m2, zoals aangegeven op het bij de beslissing van de gemeenteraad gevoegd opmetingsplan;
- is aan de stad Hoogstraten machtiging tot onteigenen verleend voor de voormelde percelen, tot mogelijke toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden
inzake onteigeningen voor algemeen nut, zoals bepaald in artikel 5 van de wet van 26
juli 1962.

*Horebeke
*Houthalen-Helchteren
B.S. 23.07.2008
Krachtens het besluit van 25 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 gemeenten Houthalen-Helchteren en Hechtel-Eksel.
De plannen 1M3D8G G 026194 00, 1M3D8G G 026195 00 en 1M3D8G G 026196 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg,
Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 29.05.2008
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 het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeentes Houthalen-Helchteren en Hechtel-Eksel.
De plans 1M3D8G G 026190 00, 1M3D8G G 026191 00,1M3D8G G 026192 00 en
1M3D8G G 026193 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 18.02.2008
Krachtens het besluit van 4 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 Houthalen-Helchteren.
Het plan « 16DC G 023880 01 - Kruispunt : N726 Donderslagweg x Weg naar Zwartberg
- projectnummer 7275 » ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen
en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 16.08.2007
Krachtens het besluit van 12 juli 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 Houthalen-Helchteren.
Het plan 16DC G 023881 00 – gemeente Houthalen-Helchteren : Kruispunt N726 (=
Donderslagweg) + Tulpenstraat – 3V-projectnummer 7320 ligt ter inzage bij het Agent-

schap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4,
3500 Hasselt.
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 Houthalen-Helchteren.
Het plan « 16DC G 023854 03 LIM/7121/03830/10 index 3 met projectnummer
03830.03 N715 Grote Baan + Winningstraat - projectnummer 7121 » ligt ter inzage bij
de administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 24.03.2006
Krachtens een besluit van 28 februari 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 Houthalen-Helchteren.
Het plan « 16DC G 023859 01 LIM/7271/03845/10 index 2 met projectnummer
03845.03 N719 Lillosteenweg x Guldensporenlaan - projectnummer 7271 » ligt ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin
Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.

*Houthulst

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. 02.10.2008
Bij besluit van 16 september 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 ″Wijk Beukhoutstraat - gedeeltelijke herziening″, van de gemeente Houthulst, bestaande uit een plan van de bestaande feitelijke
toestand en uit een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.
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.

*Hove

B.S. 21.11.2011
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. 22104 ONT
1) Geografische omschrijving :
Hove : afkoppeling Beekhoeksebeek en Hofgracht

2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Hove
Kadastraal bekend onder : afdeling : 1; sectie : C;
Perceel nr. 507F (5 597 m2).
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (afkoppeling Beekhoeksebeek en Hofgracht) 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.

*Huldenberg
B.S. 07.10.2008
Bij besluit van 18 september 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het roolijn- en onteigeningsplan voor voetwegen nr. 30 en 77 genaamd
Victor Philipsstraat en Ijsedal van de gemeente Huldenberg;
- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de onroerende goederen en percelen, aangegeven op de onteigeningsplannen;
- is aan het gemeentebestuur van Huldenberg machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 18.01.2007
Agentschap voor Natuur en Bos. - Onteigening natuurgebied Florival te Huldenberg
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 18 december 2006 werd de onteigening ten algemenen nutte bevolen van een gebied van 5 ha 73 a 60 ca gelegen te Huldenberg, met het oog op de oprichting van een
Vlaams natuurreservaat.
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.

*Hulshout
*Ichtegem

*Ieper

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 ″Afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Ieper en delen van het buitengebied″ van de provincie
West-Vaanderen, bestaande uit 5 bestemmingsplannen met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een weergave van de bestaande toestand en een onteigeningsplan,
met uitzondering van het met blauw omrande deel van het onteigeningsplan;
- 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 Ieper en de WVI machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 04.05.2009
Bij besluit van 24 maart 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de stad Ieper ertoe gemachtigd over te gaan tot
de gerechtelijke onteigening per hoogdringendheid van de onroerende goederen gelegen
te Vlamertinge, Hoge Akker, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan
met het oog op de realisatie van RUP Hoge Akker II - Vlamertinge.
B.S. 13.06.2006
Bij besluit van 3 mei 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de stad Ieper ertoe gemachtigd over te gaan tot de
gerechtelijke onteigening van twee onroerende goederen gelegen in het RUP Kattenkerkhof voor de ontsluiting van het RUP Kattenkerkhof.

*Ingelmunster
B.S. 31.03.2011
WVI. - Bij besluit van 17 maart 2011 de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de dienstverlenende vereniging WVI ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Ingelmunster kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie het bedrijventerrein Zandberg.
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
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 Ingelmunster.
De plans 16DEG 102804 01 en 16DEG 102805 01 liggen ter inzage bij het Agentschap
Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 29.03.2007
Bij besluit van 12 maart 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Gentstraat Oost » van de gemeente Ingelmunster, bestaande uit een plan van de bestaande toestand, uit een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en uit een onteigeningsplan, met uitzondering van de met een blauwe rand omzoomde delen van het onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de onroerende goede-

ren die op het onteigeningsplan voorkomen;
- is aan de gemeente Ingelmunster machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 18.07.2006
Krachtens het besluit van 14 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 gemeente Ingelmunster.
Het plan « TV3V-Projectnr. 3124 - Onteigeningsplan nr. 7 (index a) » ligt ter inzage bij
het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1,
8000 Brugge.

*Izegem

B.S. 28.06.2011
Krachtens het besluit van 6 juni 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 stad Izegem.
De plans 1M3D8J G 103935 00, 1M3D8J G 104729 00 en 1M3D8J G 104730 00 liggen ter
inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer WestVlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 16.07.2010
Krachtens het besluit van 28 juni 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 Izegem.
De onteigeningsplannen 3288 nrs. 2/3 en 3/3 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen
en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, te 8000 Brugge.
B.S. 27.052.2010
Bij besluit van 29 april 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de dienstverlenende vereniging
WVI ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende
goederen gelegen te Izegem kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan,
ter realisatie het bedrijventerrein "SASBRUG".
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. 18.07.2008
Bij besluit van 4 maart 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de stad Izegem ertoe gemachtigd over te gaan tot
de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Izegem, kadastraal
bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de aanleg van een fietstunnel onder de N36.
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. 13.06.2006
Bij besluit van 20 april 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de stad Izegem ertoe gemachtigd over te gaan tot
onteigening met toepassing van de spoedprocedure van een onroerend goed gelegen te

Kachtem, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, met het oog op de
realisatie van een sporthal en een cultureel centrum in uitvoering van het GRUP Centrum
Kachtem.

*Jabbeke

B.S. 12.11.2010
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 25 oktober
2010 werd de onteigening ten algemenen nutte bevolen van een gebied van 8 ha 05 a 77
ca gelegen te Jabbeke, met het oog op de oprichting van een Vlaams natuurreservaat.
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. 08.06.2010
Ministerieel besluit tot hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van
onroerende goederen bestemd voor de uitvoering van waterbeheersingswerken
aan het Zuidgeleed te Jabbeke en Oudenburg vanaf het pompstation Kwetshage-Paddegat tot de stroomopwaartse sifon door de Vlaamse Milieumaatschappij
Dossiernummer L 3910 O 0001 B
1. Geografische omschrijving :
De onteigening is voorzien op het grondgebied van de gemeenten Jabbeke en Oudenburg, langs het Zuidgeleed, onbevaarbare waterloop van eerste categorie. Het betreft de
verwerving van gronden noodzakelijk voor het uitvoeren van waterbeheersingswerken.
2. Kadastrale gegevens :
Gemeente Oudenburg, kadastraal bekend onder 2e afdeling, sectie B, percelen 11a, 56,
59c, 61, 62, 91, 92;
Gemeente Jabbeke, kadastraal bekend onder 1e afdeling, sectie A, percelen 3a, 1, 2, 29,
30, 31, 32, 33b, 33a, 34, 35, 77, 78, 79, 104a, 106, 111, 112b, 114a, 115, 121, 122,
124f, 125b.
3. Reden van uitvaardigen van het besluit :
Om de laaggelegen gronden en de stroomopwaarts gelegen bebouwing te vrijwaren van
wateroverlast is het noodzakelijk de huidige pompboezem van het pompstation Kwetshage-Paddegat te vergroten. Tevens zal, naast zijn functie als bufferbekken, de inrichting
dusdanig worden uitgevoerd dat vispaaiplaatsen en een waterzuiverend rietveld worden
gecreëerd. Bovendien zullen beide oevers van het Zuidgeleed, die tussen het pompstation Kwetshage-Paddegat en de stroomopwaartse sifon sterk zijn afgekalfd, worden aangepakt. Om deze werken te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk terreinen te verwerven.
4. Bevoegde instantie :
Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer;
5. Plannen ter inzage bij :
Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling OperationeelWaterbeheer, hoofdbestuur, Ferrarisgebouw, Koning Albert IIlaan 20, 1000 Brussel;
Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer, buitendienst Brugge,
Zandstraat 255, 8200 Sint- Andries.
6. Wettelijk 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. 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 goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg ″Ambachtelijke zone Gistelsteenweg - Uitbreiding I - gedeeltelijke herziening″ genaamd, van de gemeente Jabbeke,
bestaande uit een plan van de bestaande toestand, uit een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en uit een onteigeningsplan, mits uitsluiting van
het blauw omrande deel,

- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de onroerende goederen die op het goedgekeurd deel van het onteigeningsplan voorkomen;
- is aan de gemeente Jabbeke 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 verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de percelen, aangegeven op het onteigeningsplan, dat behoort tot het bijzonder plan van aanleg
« Ambachtelijke Zone Gistelsteenweg - uitbreiding II » genaamd, van de gemeente Jabbeke, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 18 augustus 2003;
- de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962, kan op deze onteigening worden toegepast;
- aan de gemeente Jabbeke wordt machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 13.06.2006
Bij besluit van 5 april 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Jabbeke ertoe gemachtigd over te gaan
tot onteigening met toepassing van de spoedprocedure van een onroerend goed gelegen
in de deelgemeente Varsenare, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, voor de aanleg van een parking.

*Kalmthout

B.S. 09.12.2011
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 Kalmthout.
Het plan 1M3D8EG 019892 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. 06.07.2007
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.

*Kampenhout

B.S. 05.08.2010
Bij besluit van 7 juli 2010 van de Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport :
- is goedgekeurd het rooilijn- en onteigeningsplan met bijhorende onteigeningstabel van
voetweg nr. 12, « Lemmekensstraat » genaamd, van de gemeente Kampenhout, met
uitsluiting van de kadastrale percelen sectie D nrs 614f, 653b, 643g, 643f, 642d en 642e,
4eafdeling;
- is verklaard dat het algemeen nut de innemingen vordert van de onroerende goederen,
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Kampenhout machtiging tot onteigenen verleend
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 gemeente Kampenhout.
Het plan « 16 DB G 000375 03 : Provincie Vlaams-Brabant : Kampenhout : N26 (= Leuvensesteenweg) + Aarschotsebaan – 3V-projectnummer : 2080 » ligt ter inzage bij het
Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer
Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 17.04.2007
Bij besluit van 26 maart 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan met bijhorende onteigeningstabel van voetwegen 30 en 39, « Binnenveldstraat » genaamd, van de gemeente Kampenhout;
- is verklaard dat het algemeen nut de innemingen vordert van de onroerende goederen,
zoals aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Kampenhout machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 25.08.2006
Krachtens het besluit van 3 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 Kampenhout.
Het plan nr. 16DB G 000335 B 00 « Provincie Vlaams-Brabant: Kampenhout, Haachtsesteenweg + Zeypestraat / Dorpelstraat - 3V-projectnummer 2098. » ligt ter inzage bij
het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4 te 1800 Vilvoorde.
B.S. 12.04.2005
Bij besluit van 9 maart 2005 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan van de buurtweg nr. 1 (deel)
en voetweg nr. 53 te Kampenhout;
- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de onroerende goederen, aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Kampenhout machtiging tot onteigenen verleend.

*Kapelle-op-den-Bos
B.S. 11.10.2011
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapellen brengt ter kennis
van de bevolking dat in overeenstemming met artikel 10 van het decreet van 8 mei 2009
houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, het rooi- en onteigeningsplan voor
de percelen gelegen in volgende straten : Korte Franselei, Prinses Elisabethlei, Kapellenboslei, Kalmthoutsesteenweg en Braambeslei opgesteld door studiebureel Grontmij
Stokmans, definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Kapellen in zitting van
19 september 2011. Deze beslissing treedt in werking veertien dagen na publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
B.S. 18.07.2011
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT. - Bij besluit van 23 juni 2011 van de Vlaamse minister
van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt
de provincie Vlaams-Brabant ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Meise en Kapelle-op-den-Bos, kadastraal
bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van een

overstromingszone aan de Birrebeek en Grote Heidebeek.
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. 13.05.2009
Besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
van 14 april 2009, houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 20560 ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Kapelle-op-den-Bos : collector + pompstation + persleiding Sint-BrixiusRode/Nieuwenrode te Meise en Kapelle-op-den-Bos (deel Kapelle-op-den-Bos)
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Kapelle-op-den-Bos Kadastraal bekend onder : Afdeling : 2, sectie : B; Percelen : nrs. 403 n 2 (119 m2), 403 m 2 (119 m2) en 403 w (310 m2)
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector + pompstation +
persleiding) 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. 13.05.2009
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, van 14 april 2009, wordt de oprichting van een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur
van openbaar nut verklaard.
Nr. 20560
1) Geografische omschrijving :
Meise : collector PS + PL Sint-Brixius-Rode/Nieuwenrode te Meise en Kapelle-op-den-Bos
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Meise
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 1; Sectie : C; Percelen nrs. : 120/02b, 120c, 120b,
116t, 116s, 135a, 138d, 140d, 141c, 157a, 154a, 185d
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 1; Sectie : D; Percelen nrs. : 188a, 189, 185, 184,
206a, 206b, 190b, 191, 192, 194d, 193a
Gemeente : Kapelle-op-den-Bos

Kadastraal gekend onder : Afdeling : 1; Sectie : A; Percelen nrs. : 6t3, 6s2, 6g4, 6y2,
6g2, 6f4
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 2; Sectie : A; Percelen nrs. : 38c2, 41e, 41f, 41g,
41b, 88s, 98, 99, 110w, 110v, 110z, 149a, 148b, 154d, 155e, 155d, 155c, 155b
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 2; Sectie : B; Percelen nrs. : 346c, 344, 343, 342,
341, 340, 339, 338, 337b, 380d2, 380p2, 403z, 329h
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 2; Sectie : C; Percelen nrs. : 122k, 122h, 122g,
122f, 122p, 122n, 122m
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector PS + PL) 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 1860 Meise
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.
B.S. 15.06.2006
Artikel 1. Het algemeen nut vordert voor de uitvoering van bovengenoemde werken de
onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente Kapelle-op-den-Bos en opgenomen in de plannen nrs. 30-3140-0530-028.956009, 30-3140-0530-028.956-010 en 30-3140-0530-028.956-011, gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. 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.
Art. 3. Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 1 mei 2006.

*Kapellen
B.S. 25.02.2011
Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 23 december 2010
verleent goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan « Omgeving 't Kooike » dat de
gemeenteraad van Kapellen op 15 november 2010 definitief vastgesteld heeft.
Het onteigeningsplan dat ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening tegelijkertijd met het ruimtelijk uitvoeringsplan « Omgeving 't Kooike » werd opgemaakt,
en dat ook op 15 november 2010 definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van
Kapellen, wordt bij besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 23
december 2010 goedgekeurd en machtiging tot onteigening wordt verleend.
B.S. 03.02.2010
Krachtens het besluit van 19 januari 2010 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 gemeente Kapellen.
Het plan 1M3D8E G 021138 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. 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. 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 Kapellen.
Het plan 16DA G 019692 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.

*Kaprijke
B.S. 17.07.2008
Bij besluit van 14 mei 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Kaprijke ertoe gemachtigd over te
gaan tot de onteigening van een onroerend goed gelegen te Kaprijke deelgemeente Bentille, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de uitvoering van wegen- en rioleringswerken zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Kaprijke van 26 april 2007.

*Kasterlee
B.S. 26.04.2012
Krachtens het besluit van 2 april 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 gemeentes Geel en Kasterlee. Het betreft de innemingen 48, 49 en 51 op
plan 1M3D8E G 020921 00, de innemingen 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42 en 43 op plan
1M3D8E G 020923 01, de innemingen 29 en 30 op plan 1M3D8E G 020929 01, de innemingen 40A, 41A, 42A en 79 op plan 1M3D8E G 021357 02 en de innemingen 1, 2, 3 en
4 op plan 1M3D8E G 021787 00.
De bovenvermelde plannen liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus
41, 2018 Antwerpen.
Het ministerieel besluit van 29 juni 2010 houdende goedkeuring van de onteigening van
de innemingen 48, 49 en 51 op plan 1M3D8E G 020921 00, de innemingen 34, 35, 38,
39, 40, 41, 42 en 43 op plan 1M3D8E G 020923 01 en de innemingen 29 en 30 op plan
1M3D8E G 020929 01 wordt ingetrokken.

Het ministerieel besluit van 17 februari 2011 houdende goedkeuring van de onteigening
van de innemingen 40A, 41A, 42A en 79 op plan 1M3D8E G 021357 02 wordt ingetrokken.
Het ministerieel besluit van 24 februari 2011 houdende goedkeuring van de onteigening
van de innemingen 1, 2, 3 en 4 op plan 1M3D8E G 021787 00, wordt ingetrokken.
B.S. 05.09.2011
26 AUGUSTUS 2011. - Ministerieel besluit tot hoogdringende onteigening ten algemenen
nutte van onroerende goederen bestemd voor de realisatie van visdoorgangen op de Aa
in Vorselaar, Lille en Kasterlee door de Vlaamse Milieumaatschappij
Dossiernummer L 1680 O 0001 A
1) Geografische omschrijving :
De onteigening is voorzien op het grondgebied van de gemeenten Vorselaar, Lille en Kasterlee langs de Aa, een onbevaarbare waterloop van eerste categorie. Het betreft de
verwerving van gronden noodzakelijk voor het wegwerken van de aanwezige vismigratieknelpunten op de waterloop.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente Vorselaar, kadastraal bekend onder Vorselaar sectie F, perceel 288a, 290a;
Gemeente Lille, kadastraal bekend onder Poederlee 4e afdeling sectie E, perceel 284a,
143a;
Gemeente Kasterlee, kadastraal bekend onder Tielen 3e afdeling sectie C, perceel 487a,
488a, 490a, 758b.
3) Reden van uitvaardigen van het besluit :
Omwille van de aan de Aa gebonden speciale beschermingszones en waterrijke gebieden
van internationale betekenis en het feit dat het stroombekken van de Kleine Nete - Aa de
EU-habitatrichtlijnsoorten zoals Beekprik, Rivierdonderpad en Kleine modderkruiper
voorkomen dienen de aanwezige vismigratieknelpunten op de waterloop prioritair weggewerkt te worden. Voor de keuze van het oplossingstype en het ontwerp werden een
minimale ruimte-inname en de efficiëntie van de visdoorgang als belangrijkste criteria
gehanteerd. 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.
B.S. 22.07.2010
Krachtens het besluit van 29 juni 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 Kasterlee en Geel.
De plans 1M3D8E G 020914 04, 1M3D8E G 021153 00, 1M3D8E G 020915 00, 1M3D8E G
020916 01, 1M3D8E G 020917 00, 1M3D8E G 020918 00, 1M3D8E G 020919 00,
1M3D8E G 020920 00, 1M3D8E G 020921 00, 1M3D8E G 020922 00, 1M3D8E G 020923
01, 1M3D8E G 020929 01, 1M3D8E G 020930 02, en 1M3D8E G 020931 02 liggen ter
inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen,
Lange Kievitstraat 111-113, bus 41, 2018 Antwerpen.

B.S. 12.01.2010
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 gemeente Kasterlee.
Het plan 16DA G 019881 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. 18.02.2008
Vlaamse Milieumaatschappij
23 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit tot hoogdringende onteigening ten algemenen
nutte
van onroerende goederen bestemd voor de uitvoering van een vispassage op de Kleine
Nete te Kasterlee
Dossiernr. WAT/L 1600 O 0002 A
1) Geografische omschrijving :
De onteigening is voorzien op het grondgebied van de gemeente Kasterlee, langs de
Kleine Nete ter hoogte van Hinnekensbergen.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente Kasterlee, kadastraal bekend onder 1e afdeling, sectie D, perceel 418b en
418c.
3) Reden van uitvaardigen van het besluit :
Het terrein is nodig om een vispassage te kunnen bouwen.
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 Antwerpen
Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 64
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, inzonderheid artikel 5 betreffende
de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
7) Datum besluit en bevoegde minister :
Het besluit dateert van 23 januari 2008. De bevoegde minister is de Vlaamse minister
van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur, Mevr. Hilde Crevits.

*Keerbergen
*Kinrooi
B.S. 16.08.2011
Bij besluit van 7 juli 2011 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan « Woonbeleid », dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Kinrooi, in zitting van 4 april 2011, en dat een toelichtingsnota, een plan
met de bestaande juridische en feitelijke toestand, stedenbouwkundige voorschriften en
een grafisch plan (6 deelplannen) bevat, gedeeltelijk goedgekeurd.
Het onteigeningsplan (deelplan 1, deelplan 3 en deelplan 4) 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 gemeente Kinrooi wordt een machtiging tot onteigenen toegekend voor de onroerende goederen zoals aangegeven op de bijgevoegde onteigeningsplannen.
Voor de perceelnummers 1, 6, 8 en 9 zoals aangegeven op het onteigeningsplan horende
bij deelplan 1 mag toepassing worden gemaakt van de rechtspleging bij hoogdringende
omstandigheden zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962.
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 gemeente Kinrooi.
De plannen 1M3D8G G 023845 00, 1M3D8G G 023846 00, 1M3D8G G 023847 00 en
1M3D8G G 02348 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling
Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 05.06.2007
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 Kinrooi.
De plans 16DC G 025739 00 - 16DC G 025747 00 - 16DC G 025755 00 liggen ter inzage
bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.

*Kluisbergen

B.S. 08.12.2008
Bij besluit van 5 september 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt aan de gemeente Kluisbergen gemachtigd tot
de verwerving van een goed gelegen in Kluisbergen, deelgemeente Ruien, met een totale
in te nemen oppervlakte en kadastraal bekend zoals vermeld op het bijgevoegd onteigeningsplan en innemingstabel.
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.

*Knesselare
B.S. 29.08.2011
Krachtens het besluit van 8 augustus 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 gemeenten Zomergem en Knesselare.
De plans grondgebied Knesselare : 16DD G 100383 03 - 16DD G 100384 03 - 16DD G
100385 03 - 16DD G 100386 03 - 16DD G 100387 03 en grondgebied Zomergem : 16DD
G 100387 03 - 16DD G 100388 03 - 16DD G 100389 03 16DD G 100390 03 - 16DD G
100391 04 - 16DD G 100392 03 - 16DD G 100393 03 - 16DD G 100394 03 - 16DD G
100395 03 - 16DD G 100396 03 - 16DD G 100397 03 - 16DD G 100398 03 liggen ter
inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer OostVlaanderen, gebouw "Portalis", Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.
B.S. 28.04.2011
Bij besluit van 13 april 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de dienstverlenende vereniging

Veneco ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Knesselare kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie van het bedrijventerrein ″Moerakker″.
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. 28.11.2006
Bij besluit van 27 oktober 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Onderdaele Ursel » genaamd,
van de gemeente Knesselare, bestaande uit een plan van de feitelijke en juridische toestand, een bestemmingsplan met afzonderlijk gebundelde stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan met uitsluiting van het blauw omrande deel van de stedenbouwkundige voorschriften;
- 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.
B.S. 30.06.2006
BPA « Kerkhof Ursel »
Bij besluit van 2 juni 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Kerkhof Ursel » genaamd, van
de gemeente Knesselare, 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 Knesselare machtiging tot onteigenen verleend met toepassing van
de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen voor algemeen
nut, zoals bepaald in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962.

*Knokke-Heist
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. 15.07.2010
Bij besluit van 1 juli 2010 van de Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Geeraerd NV » te KnokkeHeist van de provincie West-Vlaanderen, bestaande uit een bestemmingsplan met bijho-

rende stedenbouwkundige voorschriften, een onteigeningsplan, en een weergave van de
bestaande en juridische toestand;
- 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. 18.02.2009
Bij besluit van 3 februari 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt het autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkeling van Knokke-Heist ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening
van onroerende goederen, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan voor
de realisatie van het rup ’t Walletje. 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. 06.03.2007
Bij besluit van 19 februari 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen,
aangegeven, op het onteigeningsplan dat behoort bij het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Ziekenhuiscampus Knokke-Heist » genaamd, van de provincie WestVlaanderen, zoals goedgekeurd bij ministerieel besluit van 24 juli 2006;
- is aan de gemeente Knokke-Heist machtiging tot onteigenen verleend bij hoogdringendheid.
B.S. 28.09.2006
Bij besluit van 21 augustus 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt aan het gemeentebestuur van Knokke-Heist
machtiging tot onteigening verleend met toepassing van de spoedprocedure van verschillende onroerende goederen ter realisatie van het GRUP Wulpenhoek
B.S. 24.08.2006
PRUP « Ziekenhuiscampus »
Bij besluit van 24 juli 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- wordt ingetrokken het ministerieel besluit van 29 juni 2006 houdende goedkeuring van
het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Ziekenhuiscampus » in Knokke-Heist van de
provincie West-Vlaanderen;
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Ziekenhuiscampus » in
Knokke-Heist van de provincie West-Vlaanderen, bestaande uit een bestemmingsplan
met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en een weergave van de bestaande
en juridische toestand en het bijhorende onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Knokke-Heist machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 13.01.2006
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 19 december 2005 wordt de hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van
onroerende goederen voorgeschreven bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 21741 ONT
1) Geografische omschrijving :
Knokke-Heist: uitbreiding RWZI Heist.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente: Knokke-Heist (Heist)

Kadastraal bekend onder: Afdeling: 5; Sectie: A
Percelen: 324 b (587 m2) en 343/02 a (587 m2).
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (uitbreiding RWZI Heist)
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
19 december 2005

*Koekelare
*Koksijde

B.S. 07.10.2009
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 gemeente Koksijde.
Het plan ’3V - Projectnr : 3048 - Onteigeningsplan - Plannr. EX 01’ ligt ter inzage bij het
Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1,
8000 Brugge.

*Kontich
B.S. 10.10.2006
Provincie Antwerpen : PRUP « Retentiezone Mandoersebeek »
Bij besluit van 25 september 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting
en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Retentiezone Mandoersebeek » in Kontich van de provincie Antwerpen, bestaande uit een plan van de feitelijke en
juridische toestand, een verordend 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 provincie Antwerpen machtiging tot onteigenen verleend;
- de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962, kan op deze onteigening worden toegepast.
B.S. 10.10.2006
Provincie Antwerpen : PRUP « Retentiezone Babbelkroonbeek »
Bij besluit van 12 september 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting
en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Retentiezone Babbelkroonbeek » van de provincie Antwerpen, bestaande uit plan van de feitelijke en juridische
toestand, een verordend 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 provincie Antwerpen machtiging tot onteigenen verleend;
- de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962, kan op deze onteigening worden toegepast.

*Kortemark
B.S. 20.05.2012
Ministerieel besluit tot hoogdringende onteigening ten algemene nutte van onroerende goederen bestemd voor de uitvoering van waterbeheersingswerken
langs de Handzamevaart te Kortemark door de Vlaamse Milieumaatschappij
Dossiernummer L 3680 O 0004 B
1) Geografische omschrijving :
De onteigening is voorzien op het grondgebied van de gemeente Kortemark, langs de
Handzamevaart (Krekelbeek), onbevaarbare waterloop van eerste categorie nr. Y.1. Het
betreft de verwerving van gronden noodzakelijk voor het uitvoeren van waterbeheersingswerken.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente Kortemark : kadastraal bekend 1° afdeling Kortemark, sectie C, deel van de
percelen met nummers 1489h, 1503n, 1502z, 1494e2en 1502a2.
3) Reden van uitvaardigen van het besluit :
Om het centrum van Kortemark te beschermen tegen wateroverlast is het noodzakelijk
een bijkomend dijklichaam te bouwen met een kruinhoogte van 9,50 m TAW. Het aanleggen van de nieuwe kering biedt een bijkomende buffercapaciteit van 187 500 m3.
Doordat deze nieuwe dijk meer landinwaarts aangebracht wordt ontstaat bovendien een
bijkomende berging van 29 500 m3. Deze ingreep impliceert dat de keermuur en de
landhoofden van de keermuur aan de instroom van de koker eveneens tot 9,50 m TAW
dienen verhoogd te worden en de bestaande damwand ter hoogte van de Lichterveldestraat verlengd en verhoogd dient te worden tot 9,50 m TAW.
Om deze werken te kunnen uitvoeren en het water tussen de dijklichamen te kunnen
bergen 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, Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende.
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 3 februari 2012.
B.S. 09.02.2009
Bij besluit van 22 januari 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 ″Krekemeersen″ genaamd, van
de gemeente Kortemark, bestaande uit een plan feitelijke toestand, een plan juridische
toestand, een bestemmingsplan, een bundel met stedenbouwkundige voorschriften en
een onteigeningsplan, met uitsluiting van de blauw omrande 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 stad Kortemark en de provincie West-Vlaanderen machtiging tot onteigenen
verleend.
B.S. 27.07.2007
Bij besluit van 6 juli 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Braem » te Kortemark 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. 09.06.2006
Krachtens het besluit van 12 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 Kortemark.
Het plan 3072 - onteigeningsplan nr. E1 (index 6) ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, te 8000 Brugge.

*Kortenaken

B.S. 17.03.2006
BPA « Zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten »
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 « Zonevreemde terreinen en
gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten » genaamd, van de gemeente Kortenaken, bestaande uit een planbundel van zes grafische deelplannen met de bestaande
toestand, bestemmingsplan en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften evenals
een onteigeningsplan met bijhorende onteigeningstabel, evenwel met uitsluiting van het
deelplan « terreinen FC De Hoef », waarvan het plandeel en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften integraal met blauw omrand zijn. Dit bijzonder plan van aanleg «
Zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten » wijzigt het bijzonder plan van aanleg « Waanrode »;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de percelen aangegeven
op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Kortenaken machtiging tot onteigenen verleend.

*Kortenberg

B.S. 30.12.2009

Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 9 december 2009
houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 21929 ONT
1) Geografische omschrijving :
Kortenberg : aansluiting LP Donkerstraat
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Herent
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 5; Sectie : A
Perceel nr. 19 C (924 m2)
Gemeente : Kortenberg
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 2; Sectie : E
Perceel nr. 144 (348 m2)
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (aansluiting LP Donkerstraat) 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.

*Kortessem

B.S. 23.06.2011
Bij besluit van 27 april 2011 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Vliermaal", dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Kortessem in zitting van 21 januari 2011 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 gemeente Kortessem wordt een machtiging tot
onteigenen toegekend voor de onroerende goederen, zoals aangegeven op het bijgevoegde onteigeningsplan.
B.S. 27.12.2010
Bij besluit van 3 december 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Kortessem
ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Kortessem, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan
met het oog op de realisatie van het GRUP Binnengebied Omstraat.

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 gemeente Kortessem.
Het plan nr. 16DC G 023873 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 te 3500 Hasselt.

*Kortrijk

B.S. 20.05.2012
Het college van burgemeester en schepenen deelt mee, overeenkomstig afdeling 2, artikel 10, van het decreet van 8 mei 2009, houdende vaststelling en realisatie van rooilijnen, dat het gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan « President Kennedylaan, wegvak
Marionetten-Munkendoornstraat » definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad in
zitting van 6 februari 2012.
Het gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 14 november 2011, waarna een openbaar onderzoek werd
gehouden van 24 november 2011 tot en met 23 december 2011. Uit het proces-verbaal
van sluiting bleek dat er gedurende het openbaar onderzoek twee bezwaren, één brief
met opmerkingen en één advies werden ingediend die in de gemeenteraad in zitting van
6 februari 2012 werden behandeld.
Het gemeentelijk rooilijnplan « President Kennedylaan, wegvak MarionettenMunkendoornstraat » treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking van de definitieve vaststelling in het Belgisch Staatsblad.
B.S. 17.06.2010
Krachtens het besluit van 25 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 onteigening door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Kortrijk.
Het onteigeningsplan 3300 nr. 1A ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer,
afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, te 8000 Brugge.
B.S. 17.06.2010
Krachtens het besluit van 25 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 onteigening door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Kortrijk.
Het onteigeningsplan 3297 nr. 1 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer,
afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, te 8000 Brugge.
B.S. 15.12.2009
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 stad Kortrijk.
Het plan 3122 - onteigeningsplan nr. 1 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, te 8000 Brugge.
B.S. 15.10.2009
Bij besluit van 29 september 2009 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de intercommunale Leiedal

ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Kortrijk (Heule-Kuurne), kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de uitbreiding van het bedrijventerrein ″Kortrijk-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. 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 onteigening ten algemenen nutte van de hierna vermelde onroerende
goederen bestemd voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken:
Kadastrale aanduiding Oppervlakte der inneming
Gemeente Sectie Nummer Volle eigendom Ondergrond
Kortrijk
1e afdeling
E 829
808 A
25 ca 08 a 00 ca
07 a 75 ca
Kortrijk (Marke)
6e afdeling
A 647 C
649
648
645 B
706
708
710
719 A
718
716 B
25 ca
25 ca
10 a 00 ca
06 a 75 ca
06 a 90 ca
02 a 75 ca
02 a 00 ca
04 a 65 ca
02 a 40 ca
04 a 60 ca
07 a 75 ca
00 a 75 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.
B.S. 19.02.2008
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
agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Kortrijk
afwaarts de Groeningebrug voor de uitvoering van moderniseringswerken aan de Leie (5e
fase)in het kader van modernisering 1350 Ton doortocht Kortrijk.
Het plan nr. A4/1750/1 ligt ter inzage bij de afdeling Bovenschelde - Nederkouter 28, te
9000 Gent.

De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens: Kortrijk 3e afdeling - sectie B - perceelsnummers : 31g2-30b/3-31d2-32w-32c/3-32t-38e-37n39e-11vBij besluit van 25 januari 2008 van de Vlaamse minister van OpenbareWerken, Energie,
Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd
over te gaan tot onteigening.
B.S. 26.07.2007
Bij besluit van 11 mei 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, wordt het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, Stadhuis, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, gemachtigd tot het verwerven,
bij wege van onteigening tot nut van het algemeen, van een onroerend goed gelegen in
Kortrijk, groot 98 ca er kadastraal bekend zoals vermeld in genoemd besluit, met het oog
op de realisatie van een binnenstedelijk woonproject, onteigeningsplan : « Nieuwstraat
20-22 ».
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. 11.05.2007
Bij besluit van 10 april 2007 van de Vlaamse Minister van Mobiliteit, Sociale Economie en
Gelijke Kansen is toelating verleend aan de Vlaamse Vervoermaatschappij om ten bate
van zichzelf, onder voorbehoud van de gebeurlijke rechten van derden, de op het grondgebied van de stad Kortrijk (Weggevoerdenlaan) en op het bijgaande plan nr. 175411(316) ingekleurde eigendommen te onteigenen ten titel van openbaar nut in naam
van de Vlaamse gemeenschap en wordt het ministerieel besluit van 13 oktober 2006 ingetrokken.
B.S. 22.12.2006
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 28 november 2006 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.
B.S. 24.05.2006
Hoogdringende onteigening
Een ministerieel besluit van 31 maart 2006 schrijft de hoogdringende onteigening ten
algemenen nutte voor van onroerende goederen bestemd voor de bouw van een sedimentatiebekken op de Heulebeek te Kortrijk (Heule).
Dossier: L 3610 O 0001 B
1. Geografische omschrijving
De onteigeningen zijn voorzien op het grondgebied van de stad Kortrijk, langs de Heulebeek en dit op de rechterbeekoever, net stroomopwaarts van de kruising van de Heulebeek met de Ringlaan (R8) te Heule.
2. Kadastrale gegevens
stad Kortrijk : kadastraal bekend onder :
8e afdeling, sectie C, percelen : 953a en 947b
3. Reden van uitvaardigen van het besluit
De terreinen zijn noodzakelijk om een zandvang met een semi-verharde dienstweg te
kunnen bouwen.
4. Bevoegde instantie
Het Vlaamse Gewest, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMINAL), afdeling Water.
5. Plannen ter inzage bij
afdeling Water, hoofdbestuur

Koning Albert II-laan 20
1000 BRUSSEL
afdeling Water, buitendienst Brugge
Zandstraat 255
8200 BRUGGE
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 31 maart 2006. De bevoegde minister is de Vlaamse minister van
Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, de heer Kris Peeters.

*Kraainem
B.S. 17.08.2011
WOLUWEBEKKEN. - Het besluit van 25 juli 2011 van de Vlaamse minister van Leefmilieu,
Natuur en Cultuur houdende machtiging van de Vlaamse Landmaatschappij tot verwerving en hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen gelegen in Kraainem bepaalt :
Artikel 1. Met het oog op de uitvoering van de maatregel 5.1.1 van het inrichtingsplan
Fietslinken in het openruimtenetwerk Plateau van Moorsel van het inrichtingsproject
landinrichting Openruimtenetwerk Woluwebekken van het planprogramma Plateau van
Moorsel, namelijk het realiseren van de noodzakelijke grondverwerving voor het aanleggen van een fiets- en wandelpad langs de Hebronlaan in Kraainem, tussen de Koningin
Astridlaan en de Bosstraat, wordt de Vlaamse Landmaatschappij 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 gemeente Kraainem,
1e afdeling, sectie A, deel van nummers 345/A en 336/C, met een totaal te onteigenen
oppervlakte van 17 a en 10 ca, die in kleur zijn aangeduid op de onteigeningsplannen,
gevoegd als bijlage 2 en 3 bij dit besluit, en die zijn opgenomen in de onteigeningstabel,
gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit.
Art. 2. De verwervingen, vermeld in artikel 1, worden ten algemenen nutte verklaard.
Art. 3. Het algemeen nut vordert dat de percelen, vermeld in artikel 1, onmiddellijk in het
bezit worden genomen. Daarom zal de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden,
vermeld in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, op deze verwerving
worden toegepast.
Art. 5. De plannen liggen ter inzage bij de Vlaamse Landmaatschappij Vlaams-Brabant,
Diestsepoort 6 bus 74, 3000 Leuven, gedurende 30 werkdagen vanaf de bekendmaking
van dit besluit en het inzagerecht in het Belgisch Staatsblad.

*Kruibeke
B.S. 03.11.2011
Zeekanaal NV. - Onteigeningen
KRUIBEKE. - Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en
Zeekanaal NV van 14 september 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 Kruibeke voor de inrichting van het overstromingsgebied Kruibeke-BazelRupelmonde.
Het plan nr. C4/8957-1 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat
111-112 - 2018 Antwerpen
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Kruibeke
1e Afdeling - sectie B - percelen : 476K2 - 476S2 - 857Z

1e Afdeling - sectie C - percelen : 475B - 480B
2e Afdeling - sectie A - percelen : 3F - 6A - 7A
2e Afdeling - sectie B - percelen : 477A - 479 - 493 - 535D
3e Afdeling - sectie A - percelen : 528D
Bij besluit van 6 oktober 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. 23.09.2011
Bij besluit van 13 september 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de provincie OostVlaanderen ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Kruibeke, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de aanleg van bufferstroken aan de Barbierbeek.
B.S. 01.07.2011
Bij besluit van 16 juni 2011 heeft de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen het
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "nr. 5 Kruibeke - Centrum 1e wijziging" van de
gemeente Kruibeke goedgekeurd.
Het onteigeningsplan nr. 1 wordt goedgekeurd.
Het onteigeningsplan nr. 2 wordt goedgekeurd.
Het onteigeningsplan nr. 3 wordt goedgekeurd.
Het onteigeningsplan nr. 4 wordt goedgekeurd.
B.S. 05.08.2010
Bij besluit van 23 juli 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Kruibeke ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van het onroerend goed gelegen te Kruibeke, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan voor de realisatie van de voetweg Pastorijtuin.
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. 28.01.2010
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 9 december 2009
houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 20324 ONT
1) Geografische omschrijving :
Kruibeke : collector Kruibeke - Rupelmonde fase 2
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Kruibeke
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : B
Perceel nr. 282 h (964 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. 01.09.2008
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 agentschapWaterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Kruibeke voor
de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het Sigmaplan, ingevolge de inrichting van een gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.
Het plan nr. C4/9284A 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 :
Kruibeke, 1e afdeling, sectie B, 638A-639A-711-712-713A-714A-744A-746-747A-geen
nr.-851A-844A-843A-842-841798A-799A-800-801B-801E-801G-801H-808-809;
2e afdeling, sectie B, 31-25-24-23-11A-10-9D-9F-9H-9/02;
1e afdeling, sectie B, 825B;
2e afdeling, sectie A, 3F;
1e afdeling, sectie C, 473K-474A.
B.S. 01.09.2008
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 agentschapWaterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Kruibeke voor
de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het Sigmaplan, ingevolge de inrichting van een gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.
Het plan nr. C4/9284B 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 :
Kruibeke, 1e afdeling, sectie B, openbaar domein (zonder nummer).
B.S. 10.02.2006
Bij besluit van 20 januari 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Lokaal bedrijventerrein uitbreiding Hogen Akkerhoek (fase 2-3) - (wijziging fase 1) genaamd, van de gemeente
Kruibeke, bestaande uit een plan bestaande toestand, een bestemmingsplan en bijhorende 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 Kruibeke machtiging tot onteigenen verleend.

