Onteigeningen per gemeente vanaf 2010
*Kruishoutem
B.S. 14.10.2011
Bij besluit van 4 oktober 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 Kruishoutem en Zulte, kadastraal bekend zoals vermeld op het
onteigeningsplan, voor de aanleg van een fietspad voor het bedrijventerrein ″Zaubeek″.
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. 20.05.2011
Bij Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 21 maart 2011
houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 21224 ONT
1) Geografische omschrijving :
Kruishoutem : KWZI Lozer
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Kruishoutem
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 2; Sectie: C
Perceel nr. 865 A (6 546 m²)
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (KWZI Lozer) 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. 25.07.2008
Krachtens het besluit van 23 juni 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteige-

ningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Kruishoutem.
De plans 1M3D8H 0 100654 00 en 1M3D8H 0 100655 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.
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 voor buurtweg nr. 27 « Groenenweg » te Kruishoutem, bestaande uit vier rooilijnplannen, vier onteigeningsplannen
en een bijhorende tabel;
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de onroerende goederen, zoals aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Kruishoutem machtiging tot onteigenen verleend voor de delen van
de percelen zoals aangeduid op het onteigeningsplan en in de bijhorende tabel. Bij de
onteigening kan gebruik gemaakt worden van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden.
B.S. 08.01.2007
Bij besluit van 8 december 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg nr. 10 « Sint Elooiskeer » genaamd, van de gemeente Kruishoutem, bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een bestemmingsplan met stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan,
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de innamen aangegeven op het onteigeningsplan, dat deel uitmaakt van het bijzonder plan van
aanleg nr. 10 « Sint Elooiskeer » genaamd van de gemeente Kruishoutem
- is aan de gemeente Kruishoutem 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.
B.S. 10.02.2006
Bij besluit van 20 januari 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd de herziening van het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Markt en
omgeving » te Kruishoutem, bestaande uit een plan van de bestaande feitelijke toestand,
de juridische toestand, een bestemmingsplan en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, aangevuld met een onteigeningsplan en -tabel;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangeduid op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Kruishoutem machtiging tot onteigenen verleend.

*Kuurne
*Laakdal
B.S. 05.10.2010
Bij besluit van 17 september 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de dienstverlenende vereniging IOK ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Laakdal kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie het bedrijventerrein "Nikelaan".
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.

*Laarne

B.S. 03.11.2010
23 JULI 2010 Ministerieel besluit betreffende de hoogdringende onteigening ten
algemene nutte van onroerende goederen op het grondgebied van de gemeenten Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen, in het kader van en noodzakelijk
voor de inrichting van de Kalkense Meersen, onderdeel van het geactualiseerd
Sigmaplan
1) Geografische omschrijving :
Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor de grondverwerving en inrichting van
de Kalkense Meersen tot 'wetland' (Rietland, Laaggelegen schraal hooiland, Dottergrasland en Voedselrijke zoomvormende ruigten) zoals opgenomen in het consensusalternatief 'Meest Wenselijk Alternatief' van het Plan-Milieueffectenrapport 'Vernieuwd Sigmaplan' (goedgekeurd door de Dienst MER op 27 juni 2005).
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente Laarne, 2e afdeling, sectie C, percelen 1A, 1B, 2/2, 2B, 3B, 4/2, 4A, 4B, 5,
5/2, 6, 6/2, 7/2, 7A, 8A, 8A/2, 8B/2, 8C, 9/52, 9A, 10A, 11, 11/2, 12, 13, 13/2, 14A,
14B, 15, 16, 17, 18, 19A, 19B, 20A, 21B/2, 21G, 22B, 24, 24/2, 25, 25/2, 26, 28G
(deel), 31A, 32, 33, 34, 60, 61, 63A, 66C(deel), 81A, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115A, 138C, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 172, 173, 174, 175,
175/2, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184A, 184B, 185A, 185B, 186, 187, 187/2,
188, 189, 190B, 192(deel), 204, 206, 208A, 209, 210, 211A, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219A, 220A, 221A, 222A, 223, 226, 227A, 228A, 229, 230, 231, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
254, 255, 256A, 257A, 258, 259A, 260A, 261, 262A, 262B, 263A, 263B, 264, 265A,
266A, 266A/2, 267B, 269/2, 269A, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 279, 280, 281,
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298,
299, 300, 301, 302, 303, 304A, 304B, 305A, 305B, 306, 307, 308, 309, 310, 311A,
311A/2, 312A, 312A/2, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325,
326, 327, 328, 329A, 330B, 330C, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341,
342, 343A, 344, 345, 346B, 347, 348, 349, 350, 351B, 352A, 352A/2, 355, 355A/2,
356A, 357A, 358A, 359A, 360A, 361A, 361A/2, 362A, 363A, 364A, 365A, 366A, 367A,
368, 369, 370, 371, 372, 372/2, 373, 374A, 375A, 376A, 377A, 377A/2, 377A/52, 378A,
378A/2, 379A, 380, 380/2, 381A, 382A, 383A, 384, 385, 386A, 387A, 388A, 389A,
390A, 391A, 392, 393A, 394A, 394A/53, 394A/54, 394B/2, 395, 396, 397, 398, 399,
400, 401, 403, 404A, 405A, 406A, 407A, 408, 408/2, 409A, 410A, 412A, 414, 415, 416,
417, 417/2, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 424/2, 424/52, 425, 426, 427A, 428A, 429A,
430A, 431A, 432A, 434A, 435, 436, 437, 442, 443, 444, 445, 446, 453, 454, 455, 456,
457, 458, 458/2, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467A, 468A, 469A, 474, 475, 476,
476/2, 477, 478, 479, 480A, 481A, 482A, 482B, 483A, 483B, 484, 485A, 487A, 487B,
488, 489A, 490, 491, 492B, 492C, 493B, 493C, 494, 495A, 496, 497, 498, 499, 500A,
501, 501/2, 501/52, 502, 503, 504, 504/2, 505, 506A, 507A, 508A, 509, 510/2, 510B,
511, 512, 513, 514, 515, 516/53, 516B, 516C, 517B, 517C, 518, 519, 520, 521, 522,
523, 525, 526, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 534, 534/2, 535, 536, 537, 538, 539, 540,
541, 542, 543, 543/2, 544, 545, 546, 547, 548, 549A, 550/2, 550A, 551, 552, 553, 554,
556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572,
573A, 573A/2, 574, 575, 576A, 577A, 578A, 579B, 580B, 580C, 581A en 585C.
Gemeente Laarne, 2e afdeling, sectie D, percelen 3B, 7B/2, 7C/2, 8A/2, 8B/2, 9D/2,
9E/2, 9F/2, 9G/2, 17A, 20A, 20B, 21A, 23A, 23B, 23C, 24, 25, 26, 27, 28A, 29A, 30A,
30B, 30C, 31C, 31D, 32A, 32A/2, 32B/2, 33A, 34A, 35A, 36A, 37B, 38A, 40C, 41B, 42C,
42D, 43B, 44D, 44E, 45A, 46B, 47A, 48A, 49A, 50A, 51A, 52A, 53A, 54A, 55, 56, 57A,
58, 59, 60A, 62A, 63, 64, 65, 66A, 66B, 67A, 67B, 68A, 68B, 68C, 69A, 69B, 69C, 70A,
70B, 70C, 71A, 71B, 73A, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87A, 87B, 88,
89A, 89B, 90, 91, 92A, 92B, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104A, 104B,
104C, 105, 106, 107, 108, 110A, 111A, 111B, 112A, 112A/2, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 118/2, 118/52, 119, 120, 121A, 121B, 122, 123A, 125A, 125B, 125C, 125D, 126A,
126B, 127A, 127B, 128A, 128B, 129A, 129B, 130A, 130B, 131A, 131B, 132A, 132B,

133A, 133B, 134A, 134B, 135A, 135B, 136A, 136B, 137A, 137A/2, 137B, 137B/2, 138A,
138B, 139A, 140A, 140A/2, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169A, 169B, 170A, 170B, 171A, 171B, 172, 173, 174, 175, 176, 177A, 179A, 179A/2,
180A, 181A, 182A, 183, 184A, 186A, 187A, 188A, 188C, 189A, 192A, 194A, 195A, 196,
197A, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208A, 208B, 209, 210, 211, 212,
213A, 213B, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222A, 223A, 224A, 225, 226, 227,
228, 229, 230, 231, 232A, 232B, 233, 234, 235A, 235B, 236, 237, 238, 239, 240, 241,
242A, 242B, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254B, 256, 257, 258,
259, 260E, 261A, 262A, 263, 264, 265, 266, 267A, 268A, 269A, 271, 271/2, 272A,
273A, 274A, 275A, 276A, 277A, 277A/2, 278A, 279A, 280A, 281A, 282A, 283A, 284A,
285A, 286A, 287B, 288B, 289A, 290A, 291B, 292A, 292A/2, 294B, 296, 297B, 299A,
300/2 (deel), 300A (deel), 301A, 302A, 303A, 304A, 305A, 306A, 307A, 308A, 310A,
311A, 312A, 313A, 313A/2, 313A/52, 314A, 314A/2, 315/2, 315A, 316, 317, 318, 318/2,
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335,
336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343A, 343B, 344A, 346, 347, 348, 349, 350, 351,
352, 353A, 353B, 355, 356, 358A, 359, 360A, 360B, 362A, 364A, 365, 366A, 367A,
368B, 368C, 368D/2, 369A, 370A, 371A, 372A, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379,
380A, 381A, 384A, 385, 386, 387A, 388A, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396,
397A, 397B, 398, 399C, 399D, 401, 401/2, 402B, 402C, 403A, 403B, 404, 405, 406,
406/2, 407A, 408A, 409, 410A, 411A, 412A, 413, 414, 417, 418, 419A, 1150D (deel),
1151B (deel), 1152B (deel), 1153/2 (deel), 1153A (deel), 1156C (deel), 1157C (deel) en
1158A (deel).
3) Reden van uitvaardigen van het besluit :
De verwervingen zijn noodzakelijk omdat de ingrepen voor inrichting en daaropvolgend
beheer - teneinde de natuurdoelstellingen te halen, zoals beslist door de Vlaamse Regering op 22 juli 2005 - landbouwvoering onmogelijk of subeconomisch wordt. Om de natuurdoelstellingen in de Kalkense Meersen te behalen, moeten delen van het gebied worden vergraven, is herpercelering noodzakelijk, moet de waterhuishouding sterk worden
wijzigen, moeten grachten worden geherprofileerd en moet de afwatering worden veranderd, moeten over aanzienlijke oppervlaktes tot laat in het voorjaar plas-dras-situaties
worden gecreëerd, dient over grote gedeelten het winter- en voorjaarsgrondwaterpeil tot
op het maaiveldniveau worden gebracht en dient in het hele gebied een natuurbeheer te
worden ingesteld.
4) Bevoegde instantie :
Het Agentschap voor Natuur en Bos.
5) Plannen ter inzage bij :
De Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen van het Agentschap voor Natuur en Bos, Gebroeders Van Eyckstraat 2-6, 9000 Gent.
6) Wettelijke basis :
Wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, artikel 5,
betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten
algemenen nutte.
B.S. 04.05.2009
Bij besluit van 15 april 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Laarne ertoe gemachtigd over te gaan
tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Kalken, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, uitgezonderd de percelen 877B en
865 die in der minne werden verworven, met het oog op de realisatie van het lokale bedrijventerrein langs de Dendermondsesteenweg.
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, behalve voor de percelen sectie B nrs 876h en 876g.
B.S. 12.02.2008

Bij besluit van 17 januari 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Laarne ertoe gemachtigd over te
gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Laarne,
kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie
van het GRUP « Kruisenstraat-Kouterstraat ».
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 gronden gelegen in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen
van het GRUP « Kruisenstraat-Kouterstraat » zoals bepaald in artikel 1 van het Gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2007.

*Lanaken
B.S. 09.12.2011
Krachtens het besluit van 16 september 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 Lanaken.
De plannen 1M3D8G G 029343 01, 1M3D8G G 029344 01, 1M3D8G G 029345 01 en
1M3D8G G 029346 01 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer Limburg.
B.S. 18.04.2011
Bij besluit van 21 maart 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door NV De Scheepvaart
op het grondgebied van de gemeente Lanaken voor het project "herbouwen van brug
Briegden te Lanaken".
Het plan nr. WBK-GB1001-T001 ligt ter inzage bij de afdeling Waterbouwkunde, Havenstraat 44, te 3500 Hasselt.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Lanaken, 1e afdeling, sectie C, perceelsnummers : 657K/deel - 675L/deel - 676V/deel 677S/deel.
B.S. 25.06.2009
Bij besluit van 14 mei 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door nv De
Scheepvaart op het grondgebied van de gemeente Lanaken voor het project ’Rivierkundige ingrepen in de zuidelijke sector (HERBRICHT) van de Gemeenschappelijke Maas’.
De plannen nrs. DSW.7058/4 en DSW.7066 liggen ter inzage bij de afdeling Waterbouwkunde, Havenstraat 44, te 3500 Hasselt.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens:
Lanaken - 4e afdeling - Sectie B - perceelsnummer(s) : 60B/deel - 56A/deel en 42G.
B.S. 23.06.2009
Bij besluit van 14 mei 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door NV De
Scheepvaart op het grondgebied van de gemeente Lanaken voor het project ’Rivierkundige ingrepen in de zuidelijke sector (HOCHTER BAMPD) van de Gemeenschappelijke
Maas’.
Het plan nr. DSW.7058/3 ligt ter inzage bij de afdeling Waterbouwkunde, Havenstraat
44, te 3500 Hasselt.

De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens:
Lanaken - 1e afdeling - Sectie B - perceelsnummer(s) : 523P - 523R - 523S - 523T 523Z - 537B - 538B - 538C - 538D - 538E - 538F en 538G.
B.S. 10.03.2008
Krachtens het besluit van 12 februari 2008 van de Vlaamse minister van OpenbareWerken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Lanaken.
De plannen 1M3D8G 023874 00 en 1M3D8G 023875 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Limburg - Koningin Astridlaan 50, bus 4,
3500 Hasselt.
B.S. 06.11.2006
Krachtens het besluit van 6 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 gemeenten Zutendaal en Lanaken.
Het plan 16 DC G 023856 03 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 03.11.2006 en 19.10.2006
BPA « Begraafplaats » - Spoedprocedure onteigening
Bij besluit van 29 september 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
« Begraafplaats » van de gemeente Lanaken, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 3
maart 2005;
- is aan de gemeente Lanaken 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.

*Landen
B.S. 14.09.2006
Artikel 1. Het algemeen nut vordert in het kader van de heraanleg van de stationsomgeving voor de aanleg van een parking de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen gelegen op het grondgebied van de stad Landen en opgenomen op het plan nr.
D6.113.60 gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. 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. 3. Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 11 juli 2006.

*Langemark-Poelkapelle
B.S. 09.03.2012
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 3 februari
2012 wordt de oprichting van een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur van openbaar nut
verklaard.
Nr. 22262
1) Geografische omschrijving :
Langemark-Poelkapelle : ringleiding Bikschote.

2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Langemark-Poelkapelle
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 2; Sectie : B;
Percelen nummers : 9c, 10a, 11, 12, 13 en 14k;
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 2; Sectie : A;
Percelen nummers : 152b2, 158a, 161z2 en 163c.
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (ringleiding Bikschote) 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 8920 Langemark-Poelkapelle
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. 12.01.2009
Bij besluit van 16 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 ″Donkerweg″ genaamd, van de
gemeente Langemark- Poelkapelle, bestaande uit een plan bestaande toestand, een bestemmingsplan met afzonderlijk gebundelde stedenbouwkundige voorschriften en een
onteigeningsplan met uitsluiting van de met blauw omrande delen van het bestemmingsplan en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en van de met blauw omrande
delen van het onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen,
aangegeven op het goedgekeurd deel van het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Langemark-Poelkapelle machtiging tot onteigenen verleend.

*Lebbeke
*Lede

B.S. 05.01.2011
Bij besluit van 30 november 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Lede ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Lede, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan ter realisatie
van de Zwaanstraat.
B.S. 22.02.2010
Bij besluit van 27 januari 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Lede ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Lede, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan (een onverdeeld

aandeel van 30,02 %) met het oog op de huisvesting van de gemeentelijke academie
voor muziek en woord en het creëren van een veilige toegang tot het gebouw.

*Ledegem
*Lendelede
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 gemeente Lendelede.
Het plan 1M3D8J G 104644 00ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.

*Lennik

B.S. 04.11.2007
Krachtens het besluit van 7 oktober 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Lennik.
Het plan 16DB G 000344 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
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. 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.

*Leopoldsburg

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 gemeente Leopoldsburg.
Het onteigeningsplan met nummer 1M3D8G G 026121 00 - "Leopoldsburg - kruispunt :
N73 Leopoldsburgsesteenweg - Dorpsstraat - 3V - Projectnr. : 7185" ligt ter inzage bij
het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50,
3500 Hasselt.
B.S. 21.01.2010
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 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 Leopoldsburg.
Het plan ″1M3D8G G 026113 00, gemeente Leopoldsburg, N18 Antwerpsesteenweg, Kanaalstraat, 3V-projectnummer 7216″ ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 10.02.2006
Bij besluit van 13 januari 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Leopoldsburg ertoe gemachtigd
over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te
Leopoldsburg, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op
de realisatie van een rusthuis.
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 Leopoldsburg
machtiging tot onteigening verleend van een onroerend goed gelegen aan de hoek Michellaan-Ramskapellelaan voor de huisvesting van de gemeentelijke technische dienst

*Leuven

B.S. 16.02.2012

Het ministerieel besluit van 6 juni 2011 houdende machtiging tot onteigening van onroerende goederen
bestemd voor uitvoering van werken door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening wordt opgeheven.
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 3 februari 2012 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 watervoorzieningswerken:
Kadastrale aanduiding Oppervlakte der inneming Gemeente Sectie Nummer Volle eigendom Ondergrond
Leuven 14e afdeling DL Haasrode DL Korbeek-Lo B 173 173C 142K 174C 175G 175E 176B 186Z 186A2
24 ca 71 ca 38 ca 4 a 16 ca 3 a 66 ca 16 ca 3 a 32 ca 1 a 88 ca 73 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. 07.02.2012
Krachtens het besluit van 10 januari 2012 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Leuven.
Het plan 1M3D8F G 00786 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6, bus 81, 3000 Leuven.
B.S. 25.01.2012
De gemeenteraad heeft in zitting van 28 november 2011 het gewijzigd rooilijnplan en
onteigeningsplan van de Puttebroekstraat en De Roestestraat te Leuven (Wilsele) definitief aanvaard. De wijzigingen aan de plannen zijn gebaseerd op tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren.
B.S. 24.06.2011
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 6 juni 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:
Kadastrale aanduiding Oppervlakte der inneming Gemeente Sectie Nummer Volle eigendom Ondergrond Leuven 14e Afd. (HAASR. + DL KOR) B 173 173C 142K 174C 175G
175E 176B 186Z 186A2 25 ca 24 ca 71 ca 38 ca 4 a 16 ca 3 a 66 ca 16 ca 3 a 32 ca 1 a
88 ca 48 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. 27.07.2010
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. - Machtiging tot aankoop
LEUVEN (HEVERLEE). - Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, van 3 juli 2008, wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd over te gaan tot de onteigening ten algemenen nutte van het
hierna vermelde onroerend goed bestemd voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken :
Kadastrale aanduiding Oppervlakte der inneming Gemeente Sectie Nummer Volle eigendom Ondergrond Leuven 14e afd. (Haasrode) (Korbeek-Lo) A 245 L 25 ca 10 a 65 ca A
245 F 01 a 22 ca A 245 G 01 a 35 ca A 245 H 01 a 52 ca A 222 V 04 a 31 ca
A 222 W 01 a 56 ca A 232 02 a 99 ca A 233 00 a 04 ca A 229 01 a 67 ca
A 228 A 25 ca 05 a 66 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. 10.06.2010
Rooilijnplan en onteigeningsplan Casinolaan (deel tussen Gebroeders Tassetstraat en
Acht-Meistraat) te Wilsele. - Definitieve aanvaarding
STAD LEUVEN. - De gemeenteraad van de stad Leuven heeft, in zitting van 28 juni 2010,
het gewijzigd rooilijnplan en onteigeningsplan van de Casinolaan (deel tussen Gebroeders
Tassetstraat en Acht-Meistraat) te Wilsele, definitief aanvaard. De wijzigingen aan de
plannen zijn gebaseerd op de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren of
opmerkingen
B.S. 10.06.2010
Krachtens het besluit van 14 mei 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling
van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Leuven.
Het plan 16 DB G 000441 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 08.06.2009
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 14 mei 2009 wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd
over te gaan tot de onteigening ten algemenen nutte van het perceel bouwland gelden 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 van26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.
B.S. 17.07.2008
Bij besluit van 5 mei 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de stad Leuven ertoe gemachtigd over te gaan tot de
gerechtelijke onteigening van onroerende goederen gelegen te Leuven, zoals vermeld op
het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van het GRUP ″GGr-K2 Martelarenlaan″, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Leuven op 26 februari 2007.
B.S. 05.06.2008
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 8 mei 2008 wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd over
te gaan tot de aankoop ten algemenen nutte van het hierna vermelde terreinoverschotten bestemd voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken.

Kadastrale aanduiding Oppervlakte der inneming
Gemeente Sectie Nummer Volle eigendom Ondergrond
Leuven
14e afdeling
Korbeek-Lo
A Zonder nrs. 15 ca
75 ca
94 ca
De aankoop 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. 03.10.2007
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 17 september 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 aankoop van de hierboven vermelde goederen gebeurt in overeenstemming met artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.
B.S. 14.02.2007
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 5 februari 2007 wordt de Vlaamse Maatschappij 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
Gemeente Sectie Nummer Oppervlakte inneming volle eigendom
Leuven 14e afdeling Korbeek-Lo
A
214/t 71 a 85 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.

*Lichtervelde
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 Lichtervelde.
Het plan ″3V - Projectnr. 3030 - Onteigeningsplan nr. 1/2″ ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 28.06.2007
Artikel 1. Infrabel is gemachtigd tot de afschaffing van overweg nr. 57 gelegen op de
spoorlijnen 66 Brugge-Kortrijk en 73 Deinze-De Panne te Lichtervelde mits de bouw van
een onderbrugging zoals aangegeven op het werkplan nr. 30-3228-0660-028.378-002,
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. 30-3533-0660-028.378-002,
gevoegd bij dit besluit.
Art. 3. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op
het in artikel 2 vermelde plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig
de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 4. In artikel 1 van het ministerieel besluit nr. A/615/66 van 9 september 2002 dat de
signalisatie vaststelt van, onder andere, overweg nr. 57 gelegen op de spoorlijn 66,
baanvak Brugge-Kortrijk, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in de inleidende zin vervalt het getal « 57 »;

2° in tweede streepje vervalt het getal « 57 ».
Art. 5. Het koninklijk besluit nr. A1/91155/66BL/36 van 7 oktober 1991 dat de afschaffing van de overweg nr. 57 gelegen op de spoorlijnen 66 Kortrijk - Brugge en 73 Deinze Adinkerke te Lichtervelde machtigt mits het bouwen van een onderbrugging met een
vrije hoogte van 3,20 m en een onderdoorgang voor voetgangers, reizigers en fietsers
wordt opgeheven.
Art. 6. Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
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 de Vlaamse
Overheid op het grondgebied van de gemeente Lichtervelde.
Het plan, TV3V – Projectnr : 3053 – Onteigeningsplan nr. 1’ ligt ter inzage bij Agentschap
Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.

*Liedekerke

B.S. 26.04.2012
De gemeenteraad heeft op 22 maart 2012 het rooi- en onteigeningsplan van de Molenstraat (vak Kleemputtenstraat tot Bunderstraat) definitief vastgesteld.
B.S. 20.12.2011
Krachtens het besluit van 24 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 gemeente Liedekerke.
Het plan 1M3D8F G 000805 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Vlaams Brabant, Diestsepoort 6, bus 81, 3000 Leuven.
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 rooilijnplan en onteigeningsplan voor voetweg nr. 70 van de gemeente Liedekerke;
- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de onroerende goederen en percelen, aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan het gemeentebestuur van Liedekerke machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 15.09.2008
Bij besluit van 25 juli 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd het bijgaand gewijzigde rooilijnplan en onteigeningsplan voor voetweg
nr. 69;
- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de onroerende goederen en percelen, aangegeven op het onteigeningsplan;
B.S. 18.07.2006
Onteigening ten algemenen nutte
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 14 juni 2006 werd de onteigening ten algemenen nutte bevolen van gronden nabij
het Liedekerkebos en het Hertigembos te Liedekerke, voor een gezamenlijke oppervlakte
van 2,4890 ha, en dit met het oog op het herstel en de rationalisatie van het bospatrimonium.
Leefmilieu, Natuur en Energie

*Lier

B.S. 18.01.2012
Krachtens het besluit van 27 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 Lier.
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. 03.10.2011
Het college van burgemeester en schepenen van de stad Lier deelt mee, overeenkomstig
de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd door de Vlaamse Regering in zitting van 27 maart 2009, 3 april 2009 en 24 april 2009, gewijzigd bij
decreet van 8 mei 2009, dat de gemeenteraad in zitting van 19 september 2011 de wijziging van het rooi- en onteigeningsplan van de Sluislaan en een deel van de Elzenlaan,
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 2 april 1934, definitief heeft vastgesteld.
Bij besluit van de gemeenteraad, van 19 september 2011, werd het volgende bepaald :
Artikel 1. Het ontwerp van de wijziging van het rooi- en onteigeningsplan van de Sluislaan en een deel van de Elzenlaan, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 2 april 1934
wordt definitief vastgesteld.
B.S. 28.07.2011
Bij koninklijk besluit van 11 juli 2011, wordt de NV Fluxys ertoe gemachtigd de onteigening, in naam van de Staat maar op eigen kosten, te verrichten van de onroerende goederen nodig voor de oprichting en de uitbating van gasvervoerinstallaties te Lier op het
perceel kadastraal gekend of gekend geweest zijnde : 3e afdeling, sectie E, nummer
643p.
B.S. 10.03.2011
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 de Vlaamse overheid op het
grondgebied van de gemeente Lier.
De plannen 1M3D8E G 019886 00 en 1M3D8E G 019895 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. 17.02.2011
PROVINCIE ANTWERPEN : Bij besluit van 27 januari 2011 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de
provincie Antwerpen ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van
de onroerende goederen gelegen te Lier, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van een overstromingszone aan de Babelsebeek.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 27.10.2010
Krachtens het besluit van 27 september 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Lier.

Het plan 16DA G 020039 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. 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 de Vlaamse
Overheid op het grondgebied van de gemeente Lier.
Het plan 1M3D8E G 019889 00 ligt ter inzage bij Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling
Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41,
2018 Antwerpen.
B.S. 08.05.2009
Krachtens het besluit van 14 april 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse
overheid op het grondgebied van de stad Lier.
Het plan 16DA G 019869 01 ligt ter inzage bij Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41, 2018 Antwerpen.
B.S. 13.01.2009
Krachtens het besluit van 16 december 2008 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door de
Vlaamse overheid op het grondgebied van de stad Lier.
Het plan 1M3D8E G 019885 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna-Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41,
2018 Antwerpen.
B.S. 19.12.2008
Bij besluit van 29 september 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, wordt het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Lier, afgekort : « SOLag » Grote Markt 57, 2500 Lier, gemachtigd tot het verwerven, bij wege van
onteigening tot nut van het algemeen, van gronden gelegen in Lier, groot 08 a 95 ca er
kadastraal bekend zoals vermeld in genoemd besluit, met het oog op de realisatie van
het herwaarderingsproject, onteigeningsplan : « Bordet ».
B.S. 17.07.2008
Bij besluit van 7 mei 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de POM Antwerpen ertoe gemachtigd over te gaan tot
de onteigening van onroerende goederen gelegen te Lier, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van het bedrijventerrein Duwijck fase II in Lier in uitvoering van het prup ″Antwerpsesteenweg in Lier″ zoals goedgekeurd bij ministerieel besluit van 28 juli 2006.
B.S. 28.02.2006
Bij besluit van 23 januari 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Retentiezone Duwijkloop te
Lier » van de provincie Antwerpen, bestaande uit een plan van de feitelijke toestand, een
plan van de juridische toestand, een verordend grafisch plan, een onteigeningsplan en
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften;
- 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.

*Lierde

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 Lierde, kadastraal bekend onder
Hemelveerdegem, afdeling 2, sectie A, perceel 505e en deel van de percelen 498a, 497a
en 506d.
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. 07.03.2007
Artikel 1. Infrabel is gemachtigd tot de afschaffing van overweg nr. 58, op de spoorlijn
122 Geraardsbergen – Zottegem – vertakking Melle te Lierde mits de aanleg van een
langsweg naar de overweg nr. 59 zoals aangegeven op het werkplan nr. L122 034 01 WG
01, 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. L122 350-1 TG 01, 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.
B.S. 30.11.2006
Besluit :
Artikel 1. Infrabel is gemachtigd tot de afschaffing van overweg nr. 63 op de spoorlijn
122 Geraardsbergen - Zottegem te Lierde mits het aanleggen van een onverharde
langsweg naar de overweg nr. 62 zoals aangegeven op het werkplan nr. 31-3228-1220036.940-002 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. 31-3228-1220-036.940-001,
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.

B.S. 22.05.2006
Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. - Hoogdringende onteigening
LIERDE. - Een besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 20 maart 2006 schrijft de hoogdringende onteigening ten algemenen
nutte voor van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 20331 ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Lierde : PS + PL Kakebeek.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Lierde
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1, sectie : A;
Perceel nr. : 832 c (14 m2).
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (PS + PL) 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 :
- IVA VMM
Afdeling Water
Koning AlbertII-laan 20, bus 16
1000 BRUSSEL
- NV Aquafin
Dijkstraat, 8
2630 AARTSELAAR
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden;
7) Datum + bevoegde minister :
20 maart 2006.

*Lille

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.

*Linkebeek
24 JANUARI 2011
Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, nodig voor de bouw van een derde en vierde spoor van de spoorlijn 124,
gelegen op het grondgebied van de gemeentes Sint-Genesius-Rode en Linkebeek van algemeen nut wordt verklaard
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;
Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 10, § 2, 2°;
Gelet op de wet van 22 maart 2002 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de
NMBS;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren
van de spoorweginfrastructuur, artikel 4;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 houdende vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel;
Overwegende dat de mobiliteit in en rond Brussel een groot probleem vormt dat dringend opgelost moet worden en dat, hoewel de middelen en aanpak om dit probleem op
te lossen veelvoudig kunnen zijn, de verbetering van het netwerk voor openbaar vervoer
hiervoor één van de belangrijkste oplossingen is;
Overwegende dat in dit kader de verwezenlijking van het Gewestelijk Expresnet (GEN),
waarvan het op 4 sporen brengen van de spoorlijnen in en rond Brussel deel uitmaakt,
ontegensprekelijk een belangrijke oplossing is, zodat het onontbeerlijk is dit zo snel mogelijk te realiseren om op korte termijn een totale verstikking van Brussel en zijn agglomeratie te vermijden;
Overwegende dat, in het kader van de verwezenlijking van dit Gewestelijk Expresnet, de
spoorwegcapaciteit van het baanvak Ukkel-Nijvel van de lijn 124 verhoogd moet worden;
Overwegende dat vergelijkende tracé-studies hebben aangetoond dat de beoogde capa-

citeitsuitbreiding optimaal tot stand komt door de aanleg van een derde en vierde spoor
naast de bestaande sporen;
Overwegende dat bovengenoemde werken het voorwerp hebben uitgemaakt van een
stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het Vlaamse Gewest op 23 augustus
2010;
Overwegende dat het voor de aanleg van bedoelde sporen nodig is om de spoorwegzate
van de spoorlijn 124 te verbreden op het grondgebied van de gemeente Linkebeek tussen kilometer 9,7 en kilometer 9,9 en op het grondgebied van de gemeente SintGenesius-Rode tussen kilometer 9,9 en kilometer 11,7;
Overwegende dat langsheen het traject nieuwe kunstwerken, werftoegangen en overlast
reducerende maatregelen nodig zijn;
Overwegende dat het voor de uitvoering van bovengenoemde werken vereist is te beschikken over de percelen aangeduid op het plan « L124-09.7 » gelegen op het grondgebied van de gemeente Linkebeek en aangeduid op de plannen « L124-09.9 » en « L12410.9 » gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Genesius-Rode;
Overwegende dat de procedure in toepassing van 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, gerechtvaardigd wordt door het engagement van de Belgische Staat in het kader van het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001, om de administratieve procedures, noodzakelijk om de werken van het GEN te
verwezenlijken, zo snel mogelijk af te ronden en dat al het nodige gedaan moet worden
om de planning voor de realisatie van het GEN te respecteren;
Overwegende dat de hoogdringendheid ook gerechtvaardigd wordt door de dringende
noodzaak om de mobiliteitsproblemen in en rond Brussel op de lossen;
Overwegende dat de plannen, bijgevoegd aan dit besluit, ook goederen bevatten die tot
het openbaar domein van de gemeente Sint-Genesius-Rode behoren en dat het hier wegenis betreft;
Overwegende dat, betreffende het principe van de onvervreemdbaarheid van goederen
van het openbaar domein, thans erkend wordt dat het niet meer om een absoluut principe gaat en dat er omstandigheden zijn waarin, zoals in dit geval, het toegelaten is om
goederen die tot het openbaar domein behoren te onteigenen om reden van algemeen
nut;
Overwegende dat, in de mate dat de daden en werken verricht door Infrabel, zoals toegelaten in de stedenbouwkundige vergunning, niet tot definitief gevolg hebben dat de
openbare bestemming van de betreffende percelen wordt belemmerd of dat delen van de
wegenis worden afgeschaft, ook de geplande onteigening niet tot gevolg zal hebben dat
afbreuk wordt gedaan aan de openbare bestemming die de onvervreemdbaarheid van
openbare domeingoederen rechtvaardigt;
Overwegende dat voor wat de gedeeltes van de gemeentelijke wegen betreft, deze wegenis zullen blijven omwille van de interceptie door de spoorweg, die conform de wet van
25 juli 1891, onder de grote wegenis valt;
Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Het algemeen nut vordert voor de aanleg van een derde en vierde spoor op het
baanvak Ukkel-Nijvel van de spoorlijn 124 de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van de gemeentes Linkebeek en Sint-Genesius-Rode en
opgenomen in de plannen « L124-09.7 », « L124-09.9 » en « L124-10.9 » gevoegd bij
dit besluit.
Art. 2. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op
de in artikel 1 vermelde plannen aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 3. De Minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 24 januari 2011.

*Lint

*Linter
*Lo-Reninge

B.S. 14.01.2011
Krachtens het besluit van 16 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 stad Lo-Reninge.
De plans 1M3D8J G 104157 02 en 1M3D8J G 104484 01 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000
Brugge.

*Lochristi
B.S. 16.12.2009
8 SEPTEMBER 2009. - Ministerieel besluit betreffende machtiging tot hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd
voor de uitvoering van waterbeheersingswerken aan de Eekstraatbeek, onbevaarbare waterloop 1.051, in Lochristi door de Polder Moervaart en Zuidlede
1. Geografische omschrijving
De onteigeningen zijn voorzien op het grondgebied van de gemeente Lochristi (Zeveneken), langs de Eekstraatbeek en dit op de rechterbeekoever, afwaarts het bufferbekken
tot aan de uitmonding in de Ledebeek.
2. Kadastrale gegevens
Lochristi, 3e afdeling, sectie B, delen van percelen 751A, 825A, 825B en 826.
3. Reden van uitvaardigen van het besluit
De terreinen zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van een herprofilering van de
Eekstraatbeek. Deze herprofilering is noodzakelijk teneinde voldoende uitwatering van
het bufferbekken mogelijk te maken.
4. Bevoegde instantie
Polder van Moervaart en Zuidlede
5. Plannen ter inzage bij
Polder van Moervaart en Zuidlede
Sleidinge-Dorp 6
9940 Sleidinge
6. Wettelijke basis
De 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. 20.03.2008
Bij besluit van 21 februari 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,Wonen en Inburgering wordt de gemeente Lochristi ertoe gemachtigd over te
gaan tot de verwerving van het onroerend goed gelegen te Lochristi, met een totale in te
nemen oppervlakte en kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan en de
bijhorende raadsbesluiten, waartoe de gemeenteraad van Lochristi met het oog op de
realisatie van een parking besloten heeft op 24 oktober 2005, wordt tot nut van het algemeen erkend.
De inbezitneming van het onroerend goed, voorkomend op bijgaand plan in kleur aangeduid, is volstrekt noodzakelijk.
Het gemeentebestuur van Lochristi wordt ertoe gemachtigd om, ter verwezenlijking van
de in artikel 1 bedoelde werken, tot onteigening over te gaan, bij toepassing van de wet
van 26 juli 1962.

B.S. 25.01.2006
Krachtens het besluit van 19 december 2005 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Lochristi.
Het plan 4038/4093 - grondplan - onteigeningen 3/3 ligt ter inzage bij de Administratie
Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.

*Lokeren

B.S. 05.10.2010
Krachtens het besluit van 11 augustus 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Lokeren.
Het plan 1M3D8H G 100770 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. 23.06.2010
Bij besluit van 21 april 2010 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan voor buurtweg nr. 4 Eksaardebaan van de stad Lokeren;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen,
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de stad Lokeren machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 29.04.2010
Ministerieel besluit betreffende de hoogdringende onteigening ten algemene
nutte van onroerende goederen op het grondgebied van de gemeente Lokeren,
in het kader van en noodzakelijk voor de inrichting van de Hagemeersen, onderdeel van het geactualiseerde Sigmaplan
1) Geografische omschrijving :
De Hagemeersen zijn gelegen op het grondgebied Lokeren langs de Durme. Volgens de
beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 dienen de Hagemeersen ingericht te
worden als ’Wetland’
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente Lokeren, 2e afdeling, sectie B, percelen 0742_C_003 (deel), 0788_B, 0789_C,
0789_D, 0790_E, 0791_B, 0791_C, 0792_B, 0793_B, 0795, 0796_C, 0797_B, 0798,
0799, 0800_A, 0801_B, 0802_B, 0803_B, 0804_B, 0805, 0806, 0807, 0808_B,
0809_A/02, 0809_B, 0809_E, 0810_C, 0811_Y, 0811_Z, 0814_B, 0815_B, 0815_C,
0816_A, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821_A, 0821_B, 0822_A, 0823_A, 0824_A, 0825_A,
0826_A, 0826_D, 0829_F, 0831_B (deel)
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 de Hagemeersen de
inrichting en het beheer in te stellen voor de in deze bijlage 1 expliciet genoemde biotoop
’wetland’. 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. 25.02.2010
Bij besluit van 5 februari 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de stad Lokeren ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen
te Lokeren, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, voor de realisatie
van het RUP ontsluiting E17/2.
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. 22.02.2010
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 19 januari 2009
houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 21672A ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Lokeren : aanpassing collectoren Lokeren
2) Kadastrale gegevens :
stad : Lokeren
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : A;
Perceel : nr. 1299 T 2 (106 m²)
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (aanpassing collectoren Lokeren) 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. 25.07.2008
Krachtens het besluit van 23 juni 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Lokeren.
Het onteigeningsplan 1 index E project 4155 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en
Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B,
bus 12, 9052 Zwijnaarde.

*Lommel

B.S. 11.08.2011
Provincie Limburg : PRUP "afbakening kleinstedelijk gebied Lommel"
Bij besluit van 12 juli 2011 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "afbakening kleinstedelijk gebied Lommel" van de provincie Limburg, bestaande uit 8 deelplannen met bijbehorende
stedenbouwkundige voorschriften en onteigeningsplannen in functie van deelplan 2 "Zuidelijke stedelijke pool stationsomgeving" en deelplan 3 "Woonreservegebied Weijerken";
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de provincie Limburg, de stad Lommel, AGB (autonoom gemeentebedrijf) en
Limgrond.be machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 04.11.2010
Bij besluit van 2 september 2010 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « In 't Ven », dat definitief werd vastgesteld door de
gemeenteraad van Lommel in zitting van 22 juni 2010 en dat een toelichtingsnota, een
plan bestaande feitelijke toestand, een plan bestaande juridische toestand, een grafisch
plan en de stedenbouwkundige voorschriften bevat, goedgekeurd.
Het onteigeningsplan dat samen met dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd voorgelegd en
waarvan het algemeen nut de onteigening vordert van de in het onteigeningsplan aangeduide percelen werd goedgekeurd. Aan de stad Lommel 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.

*Lommel
B.S. 15.10.2010
Provincie Limburg. - Ruimtelijke Ordening. - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
LOMMEL. - Bij besluit van 2 september 2010 heeft de deputatie van de provincie Limburg
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « In 't Ven », dat defintief werd vastgesteld
door de gemeenteraad van Lommel in zitting van 22 juni 2010 en dat een toelichtingsnota, een plan bestaande feitelijke toestand, een plan bestaande juridische toestand, een
grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften bevat, goedgekeurd.
Het onteigeningsplan dat samen met dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd voorgelegd en
waarvan het algemeen nut de onteigening vordert van de in het onteigeningsplan aangeduide percelen werd goedgekeurd. Aan de stad Peer 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. 07.04.2009
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 onteige-

ningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Lommel.
Het plan ″1M3D8G G 026107 00 - stad Lommel - N712 Norbert Neeckxlaan - Loberg 3V-projectnummer 7308″ ligt ter inzage bij het AgentschapWegen en Verkeer, afdelingWegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.

*Londerzeel

B.S. 30.01.2012
Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis - dat het rooi - en onteigeningsplan Groenhofdreef - door de gemeenteraad definitief werd aangenomen in zitting
van 20 december 2011.
B.S. 30.01.2012
Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis - dat het rooi - en onteigeningsplan Doornhaag - door de gemeenteraad definitief werd aangenomen in zitting
van 20 december 2011.
B.S. 06.10.2010
Provincie Vlaams-Brabant. - Ruimtelijke Ordening
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Het Klemen Dorp » te Londerzeel
Bij besluit van 26 augustus 2010 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Het Klemen Dorp » te Londerzeel, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 22 juni 2010, bestaande uit een
toelichtingsnota, een plan bestaande en juridische toestand, een onteigeningsplan, een
grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften, goedgekeurd.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Het Klemen Dorp » te Londerzeel, zoals
definitief vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 22 juni 2010, bestaande uit
een plan van de bestaande toestand, een grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften
en een toelichtingsnota, wordt goedgekeurd.
Het onteigeningsplan dat samen met dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt voorgelegd en
waarvoor het algemeen nut de onteigening vordert van de in het onteigeningsplan aangeduide percelen, wordt goedgekeurd.
Er wordt machtiging verleend aan de gemeente Londerzeel tot onteigening van de onroerende goederen opgenomen in het onteigeningsplan dat bij het ruimtelijk uitvoeringsplan
is gevoegd.
Er wordt machtiging verleend tot onteigening volgens de procedure bij hoogdringendheid,
overeenkomstig artikel 2.4.7. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en overeenkomstig de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigening ten algemene nutte.
B.S. 06.05.2010
Bij besluit van 14 april 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Londerzeel ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Londerzeel, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het
oog op de realisatie van het GRUP Malderendorp - 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. 09.04.2010
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 18 maart 2010
houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 96258 ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Londerzeel : collector Steenhuffel.

2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Londerzeel.
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 3, sectie : C;
Perceel : nr. 318 G.
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;
B.S. 03.10.2007
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 17 september 2007 wordt de Vlaamse Maatschappij voorWatervoorziening 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. 02.07.2007
Krachtens het besluit van 7 juni 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur en de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 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 gemeentes Meise en Londerzeel.
De plans 16DB G 000320A1 00 en 16DB G 000320B1 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4,
1800 Vilvoorde.
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
26juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.

B.S. 06.11.2006
Krachtens het besluit van 6 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 gemeenten Meise en Londerzeel.
De plans « 16 DB G 000320 A1 00 : Brussel - Boom - Antwerpen - Bergen-op-Zoom (NL)
van boskant tot Kerkhofstraat kmpt. 11.200 tot 12.450 - te Meise » en « 16 DB G
000320 B1 00 : Brussel - Boom - Antwerpen - Bergen-op-Zoom (NL) van Kerkhofstraat
tot Eeckhout kmpt. 11.450 tot 13.000 - te Londerzeel » liggen ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4,
1800 Vilvoorde.
B.S. 14.04.2006
Nr. 97257B
1) Geografische omschrijving :
Merchtem : collector Grote Molenbeek (PS Terlinden)
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Londerzeel
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 3; Sectie : C;
Percelen : nrs. 290 c, 296 b en 293 a.
Gemeente : Merchtem
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : E;
Percelen : nrs. 200 c, 199 e, 163 c, 162, 164 b, 161, 159, 158 a, 154/02 e, 156 p, 147
g, 149 a, 145 e, 142 s, 137 h, 137 l, 137 k, 116 b, 115 c, 114, 118 a, 120, 112 c, 113 a
en 121.
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet omsloten zijn met een muur of een omheining
overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
Na deze verklaring van openbaar nut zal de N.V. Aquafin de terreinen kunnen bezwaren
met een erfdienstbaarheid of in naam van het Vlaamse Gewest verwerven.
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
- College van Burgemeester en Schepenen
van en te 1785 MERCHTEM
- College van Burgemeester en Schepenen
van en te LONDERZEEL
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.
7) Datum + bevoegde minister :
21 februari 2006

B.S. 15.10.2010
Verkortingsweg
Overeenkomstig artikel 10 van het decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en
realisatie van de rooilijnen wordt ter kennis gebracht van de bevolking, dat de gemeenteraad van de gemeente Lovendegem het rooilijn- en onteigeningsplan Verkortingsweg
definitief heeft vastgesteld tijdens de zitting van 30 september 2010.
Boterhoek-Eeksken
Overeenkomstig artikel 10 van het decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en
realisatie van de rooilijnen wordt ter kennis gebracht van de bevolking, dat de gemeenteraad van de gemeente Lovendegem het rooilijn- en onteigeningsplan Boterhoek-Eeksken
definitief heeft vastgesteld tijdens de zitting van 30 september 2010.
B.S. 23.06.2010
Bij besluit van 21 april 2010 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan voor de buurtweg nr. 19 van
de gemeente Lovendegem;
- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de onroerende goederen en percelen aangegeven op het bijgevoegde onteigeningsplan;
- is aan de Aquafin NV machtiging tot onteigenen verleend
B.S. 24.07.2009
10 JULI 2009. - Ministerieel besluit tot hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor oeverinrichtingswerken aan de Oude Kale te Nevele en Lovendegem door de Vlaamse
Milieumaatschappij
1) Geografische omschrijving :
De VMM staat in voor de inrichting en grondverwerving van de oeverzone zoals opgenomen in artikel 4 van het ministerieel besluit van 28 januari 2002 tot goedkeuring van het
inrichtingsplan ’Oude Kale’ van het pilootlandinrichtingsproject Leie en Schelde. Het betreft oeverinrichtingswerken met ecologische herinrichting aan de Oude Kale, onbevaarbare waterloop nr. 2.40 van 1e categorie te Nevele en Lovendegem.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente Lovendegem, 2e afdeling, sectie C, percelen 385, 375, 367, 366, 365, 364,
363, 353, 140, 139, 137,
3e afdeling, sectie A, percelen 533, 532.
Gemeente Nevele, 4e afdeling sectie B, percelen 1123, 1265, 1266, 1267, 1273, 1276,
1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1286/02, 1287, 1288,
1291, 1292, 1294, 1306, 1308, 1327, 1328, 1331, 1335, 1343/02, 1344/02, 1347/02,
1348/02, 1361/02.
3) Reden van uitvaardigen van het besluit :
De verwervingen zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van oeverinrichtingswerken met
ecologische herinrichting aan de Oude Kale te Nevele en Lovendegem. Doel van de werken is een duurzame oplossing bieden aan de oeverafkalvingen.
4) Bevoegde instantie :
Vlaamse Milieumaatschappij.
5) Plannen ter inzage bij :
Afdeling Operationeel Waterbeheer, Koning Albert II-laan 20, bus 16, 1000 Brussel.
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. 25.06.2007

Bij besluit van 3 mei 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan buurtweg nr. 6 « Poekestraat
» van de gemeente Lovendegem, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 2
mei 2002,
- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de onroerende goederen, zoals aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Lovendegem machtiging tot onteigenen verleend.

*Lubbeek
B.S. 18.07.2008
Bij besluit van 3 juni 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de politiezone Lubbeek ertoe gemachtigd over te gaan
tot de gerechtelijke onteigening van onroerende goederen gelegen te Boutersem, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van bijkomende infrastructuur voor het politiekantoor.

*Lummen

B.S. 23.06.2011
Bij besluit van 5 mei 2011 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk
ruimtelijke uitvoeringsplan « Recreatiezone Linkhout », dat definitief werd vastgesteld
door de gemeenteraad van Lummen in zitting van 21 februari 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 Lummen wordt een machtiging tot
onteigenen toegekend voor de onroerende goederen, zoals aangegeven op het bijgevoegde onteigeningsplan. Voor de percelen 257L, 248K, 269, 258D, 258E, 259A, 260B,
259B, 260A, 258C, 268 en 270C, zoals aangegeven op het bijgevoegde onteigeningsplan
wordt de machtiging verleend met toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende
omstandigheden zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962.
B.S. 13.01.2009
Krachtens het besluit van 18 december 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 Lummen.
De plannen 1M3D8G G 026782 00, 1M3D8G G 026783 00, 1M3D8G G 026784 00 en
1M3D8G G 026785 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 18.03.2008
Krachtens het besluit van 13 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 gemeente Lummen.
Het plan 1M3D8G G 026012 00 ligt ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer,
afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 25.08.2006
Krachtens het besluit van 27 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 Lummen.
Het plan 16 DC G 025441 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Afdeling
Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.

*Maarkedal

B.S. 23.06.2009
Bij besluit van 20 mei 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,Wonen en Inburgering wordt de gemeente Maarkedal ertoe gemachtigd over te
gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Maarkedal,
kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie en
voltooiing van de DWA-riolering te Schorisse.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 31.05.2007
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 onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Maarkedal (Schorisse).
De plans 16DD G 100226 00 - 16DD G 100228 00 - 16DD G 100231 00 liggen ter inzage
bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw
Portalis, Bollebergen 2b, bus 12, 9052 Zwijnaarde.

*Maaseik

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 algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Maaseik.
Het plan 1M3D8G G 028815 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 23.06.2011
Bij besluit van 14 april 2011 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « De Vesting », dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Maaseik in zitting van 31 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 gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan werd
voorgelegd en waarvan het algemeen nut de onteigening vordert van de in het onteigeningsplan aangeduide percelen werd goedgekeurd.
B.S. 02.02.2011
Bij besluit van 22 december 2010 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « ATM », dat definitief werd vastgesteld door de
gemeenteraad van Maaseik in zitting van 29 november 2010 en dat een toelichtingsnota
met de bestaande juridische en feitelijke toestand, stedenbouwkundige voorschriften en
een grafisch plan bevat, goedgekeurd.
Het onteigeningsplan dat samen met dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd voorgelegd en
waarvan het algemeen nut de onteigening vordert van de in het onteigeningsplan aangeduide percelen werd goedgekeurd. Aan de stad Maaseik wordt een machtiging tot onteigenen toegekend voor de onroerende goederen zoals aangegeven op het bijgevoegde
onteigeningsplan.

B.S. 27.01.2011
Bij besluit van 9 december 2010 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Lokaal bedrijventerrein Jagersborg », dat definitief
werd vastgesteld door de gemeenteraad van Maaseik in zitting van 27 september 2010
en dat een toelichtingsnota met de bestaande juridische en feitelijke toestand, stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan bevat, goedgekeurd.
Het onteigeningsplan dat samen met dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd voorgelegd en
waarvan het algemeen nut de onteigening vordert van de in het onteigeningsplan aangeduide percelen werd goedgekeurd. Aan de stad Maaseik wordt een machtiging tot onteigenen toegekend voor de onroerende goederen, zoals aangegeven op het bijgevoegde
onteigeningsplan.
B.S. 27.10.2010
PILOOTLANDINRICHTINGSPROJECT NOORDOOST-LIMBURG. - Het besluit van 13 september 2010 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 te Maaseik 2e afdeling
(Neeroeteren) bestemd voor de uitvoering van het inrichtingsplan Langeren-Tösh van het
pilootlandinrichtingsproject Noordoost-Limburg bepaalt :
Artikel 1. Met het oog op de uitvoering van de maatregel 25d (aanleg aarde- en grasweg)
van het inrichtingsplan Langeren-Tösh van het pilootlandinrichtingsproject NoordoostLimburg, 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 stad Maaseik, 2e afdeling (Neeroeteren), sectie B, percelen nrs. 88a en 97, met een totale te onteigenen oppervlakte van 5
a 18 ca, welke zijn opgenomen in de onteigeningstabel, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, welke in gele kleur zijn aangeduid op het onteigeningsplan, gevoegd als bijlage 2
bij dit besluit en welke langs gerechtelijke weg moeten onteigend worden.
Art. 2. De verwervingen, bedoeld in artikel 1, worden tot nut van het algemeen verklaard.
Art. 3. Het algemeen nut vordert dat de percelen, bedoeld in artikel 1, onmiddellijk in het
bezit worden genomen en dienvolgens zal de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden bepaald bij de wet van 26 juli 1962, artikel 5, worden toegepast op de verwervingen, vermeld in artikel 1.
Art. 4. De bodemattesten werden aangevraagd bij de OVAM.
Art. 5. Het bij dit besluit als bijlage 2 gevoegde plan ligt, tijdens de kantooruren van 9
uur tot 16 uur, ter inzage bij de Vlaamse Landmaatschappij Limburg, Koningin Astridlaan
10 te 3500 Hasselt, gedurende 30 werkdagen vanaf de bekendmaking van het inzagerecht en het machtigingsbesluit in het Belgisch Staatsblad.
B.S. 23.06.2010
Bij besluit van 21 april 2010 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan voor de buurtweg nr. 1 Fortstraat van de stad Maaseik;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen,
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de stad Maaseik machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 06.01.2010
De gemeenteraad van de stad Maaseik heeft op 15 december 2009 zijn goedkeuring gehecht aan de definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan ″Vaesstraatje″,
opgesteld door Libost Groep NV Ontwerp en Adviesbureau op 11 augustus 2009.
B.S. 14.04.2009
Bij besluit van 31 maart 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 voor een omloop met trainingsfaciliteiten voor gemotoriseerde sporten ″Waterloos″, te Maaseik van de provincie
Limburg, bestaande uit twee verordenende grafische plannen 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 gemeente Maaseik machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 29.12.2008
Bij besluit van 8 december 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de stad Maaseik ertoe gemachtigd over te gaan
tot de gerechtelijke onteigening van onroerende goederen voor de realisatie van het BPA
Wurfelder Bosschen, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het
oog op de realisatie van een woonuitbreidingsgebied.
B.S. 26.10.2007
Pilootlandinrichtingsproject Noordoost-Limburg. - Het besluit van 25 september 2007 van
de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur houdende
machtiging van de Vlaamse Landmaatschappij tot verwerving en hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen gelegen te Maaseik, bestemd voor
de uitvoering van het inrichtingsplan Langeren-Tösh van het pilootlandinrichtingsproject
Noordoost-Limburg bepaalt :
Artikel 1. Met het oog op de uitvoering van de maatregelen 25 (aanleg aarde- en grasweg), 33 (inrichting startpunt Kleinbeeksteeg) en 38 (aanleg wandelverbinding naar Jagersborg) van het inrichtingsplan Langeren-Tösh van het pilootlandinrichtingsproject
Noordoost-Limburg, 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 stad Maaseik, met een totale
te onteigenen oppervlakte van 46 a 95 ca, welke zijn opgenomen in de bij dit besluit als
bijlage I gevoegde onteigeningstabel, welke in gele kleur zijn aangeduid op het bij dit
besluit als bijlage II gevoegde plan en welke langs gerechtelijke weg moeten onteigend
worden.
Art. 2. De verwervingen, bedoeld in artikel 1, worden tot nut van het algemeen verklaard.
Art. 3. Het algemeen nut vordert dat de percelen, bedoeld in artikel 1, onmiddellijk in
het bezit worden genomen en dienvolgens zal de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 worden toegepast op de
verwervingen, bedoeld in artikel 1.
Art. 4. De bodemattesten werden aangevraagd bij de OVAM.
Art. 5. Het bij dit besluit als bijlage II gevoegde plan ligt, tijdens de kantooruren van 9
uur tot 16 uur, ter inzage bij de Vlaamse Landmaatschappij Limburg, Koningin Astridlaan
10, 3500 Hasselt, gedurende dertig werkdagen vanaf de bekendmaking van het inzagerecht en het machtigingsbesluit in het Belgisch Staatsblad.
Art. 6. Tegen het 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, Aarlenstraat 94-102, 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. Een eventueel beroep ingesteld door de onteigenden moet worden
ingeleid vooraleer de gerechtelijke onteigeningsprocedure wordt ingezet.
B.S. 01.08.2007
Bij besluit van 13 juli 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 (loten 1-5, 7-8, 10-13 en 15), dat behoort bij het bijzonder plan van
aanleg « Leemhoek » genaamd, van de gemeente Maaseik, goedgekeurd bij ministerieel
besluit van 1 december 2004;
- is aan de gemeente Maaseik 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. 0.10.2006
Bij besluit van 4 september 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Kleine en Grote Kerkstraat »
genaamd, van de gemeente Maaseik, bestaande uit een plan bestaande 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 Maaseik machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 25.08.2006
Krachtens het besluit van 27 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 stad Maaseik.
Het plan 16 DC G 25626 03 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 06.07.2006
PRUP « Waterloos » in Maaseik
Bij besluit van 19 juni 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Waterloos » in Maaseik van
de provincie Limburg, bestaande uit een bestemmingsplan met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en een weergave van de bestaande en juridische toestand en
het bijhorende onteigeningsplan, met uitsluiting van de met een blauwe rand omlijnde
delen van de stedenbouwkundige voorschriften;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Maaseik machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 28.04.2006
Krachtens het besluit van 3 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 Maaseik.
Het plan 16 DC G 023863 03 ligt ter inzage bij de Administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg - Koningin Astridlaan 50 bus 4 - 3500 Hasselt.

*Maasmechelen
B.S. 13.12.2011
Provincie Limburg. - PRUP « Bipool-Eisden-Lanklaar » te Maasmechelen en DilsenStokkem
Bij besluit van 1 december 2011 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport :
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Bipool Eisden-Lanklaar" te
Maasmechelen en Dilsen-Stokkem van de provincie Limburg;

- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de stad Dilsen-Stokkem en de provincie Maasmechelen machtiging tot onteigenen verleend.
- Het gebied dat, overeenkomstig artikel 1 perimeter voor kleinhandel in de leisuresfeer,
wordt bestemd voor kleinhandel, dient te worden aangerekend bij de bestemmingscategorie bedrijvigheid en het gebied dat overeenkomstig artikel 1 wonen in de leisuresfeer,
wordt bestemd voor wonen, dient te worden aangerekend bij de bestemmingscategorie
wonen.
B.S. 14.04.2011
Sociale Huisvestingsmaatschappij 'Maaslands Huis CVBA',. p.a. Europaplein 40, te 3630
Maasmechelen. - Uitvoering van een project voor sociale huisvesting. - Machtiging tot
onteigening met toepassing van de spoedprocedure
MAASMECHELEN : 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 'Maaslands
Huis CVBA', van het onroerend goed gelegen te Maasmechelen,
Rijksweg 174; kadastraal gekend als 4de Afdeling - sectie D nr. 1546a; met een oppervlakte van 10 a 95 ca.
Maaslands Huis CVBA 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 Maaslands Huis CVBA, Europaplein 40, te
3630 Maasmechelen; elke werkdag van 9 u 00 tot 11 u 00, gedurende 15 werkdagen
vanaf de tiende dag na bekendmaking van het inzagerecht en het machtigingsbesluit in
het Belgisch Staatsblad.
B.S. 10.06.2010
Krachtens het besluit van 14 mei 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling
van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeenten As en Maasmechelen.
Het plan "1M3D8G G 023888 00 - As - Kruispunt : N75 x Stationstraat/Steenweg op
Maasmechelen - projectnummer 7007" ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 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 Maasmechelen.
Het plan ″1M3D8G G 026123 00 - gemeente Maasmechelen - N78 Rijksweg - Ringlaan 3V-projectnummer 7065″ ligt ter inzage bij het AgentschapWegen en Verkeer, afdelingWegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 13.07.2009
Bij besluit van 5 juni 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Maasmechelen ertoe gemachtigd over te
gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Maasmechelen, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie en voltooiing van het BPA - Oude Baan - Wijziging.

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. 23.01.2008
Bij besluit van 21 december 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
« Mottekamp » genaamd, van de gemeente Maasmechelen, goedgekeurd bij ministerieel
besluit van 8 januari 2004;
- is aan de gemeente Maasmechelen 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. 07.05.2007
Bij besluit van 12 april 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door NV De
Scheepvaart op het grondgebied van de gemeente Maasmechelen voor het project
Vlaamse Boertienlocatie « Kotem » met name om het winterbed van de gemeenschappelijke Maas gebouwvrij te maken en voor de terreinverlagingen.
Het plan nr. DSW.7016 ligt ter inzage bij de afdeling Waterbouwkunde, Lombaardstraat
26, te 3500 Hasselt.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Maasmechelen - 7e afdeling - Sectie B - perceelsnummer(s) : 134N - 130/02K.
B.S. 04.08.2006
Bij besluit van 6 juli 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan « wegenis- en rioleringswerken te Kotem (buurtwegen nummers 1-3-6-16 en 18) » van de gemeente Maasmechelen;
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de percelen aangegeven op het onteigeningsplan en dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, vastgelegd bij de wet van 26
juli 1962, kan op deze onteigening worden toegepast;
- is aan de gemeente Maasmechelen machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 11.07.2006
Bij besluit van 26 juni 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de resterende percelen, uit het onteigeningsplan, dat behoort bij rooilijn- en onteigeningsplan «
Weg naar Geneuth (buurtweg nr.4) » in de gemeente Maasmechelen, goedgekeurd bij
ministerieel besluit van 17 oktober 2005;
- is verklaard dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening kan
worden toegepast;
- is aan de gemeente Maasmechelen machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 19.04.2006
Onteigening op grond van het gewestelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van gebieden voor de winning van oppervlaktedelfstoffen "Berggrindontginning Kempens Plateau" :
machtiging om de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden toe te passen

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2006 wordt het volgende bepaald :
Artikel 1. Aan de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij Limburg wordt machtiging verleend om de gronden, begrepen in het onteigeningsplan, gevoegd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 15 juli 2005 tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van gebieden voor de winning van oppervlaktedelfstoffen « berggrindontginning Kempens Plateau », te onteigenen met toepassing van
de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden.
Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

*Machelen

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 Machelen.
Het plan 16DB G 000367 00 ligt ter inzage bij Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 31.07.2007
Bij besluit van 27 juni 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 Machelen, bestaande uit een planbundel met drie grafische deelplannen met de bestaande toestand, het bestemmingsplan en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, evenwel
met uitsluiting van de blauw omrande delen :
- Het algemeen voorschrift met betrekking tot de watertoets « AV5 : Watertoets Het plan
is … Vlaams-Brabant. »
- Het voorschrift met betrekking tot het slot Marga in het deelplan ’Park Diegem’, binnen
titel ’1.9., 1.12. en 1.18. Bebouwingsvoorschriften’ : « Voor aanvragen tot werken binnen
het gezichtsveld van het beschermde middeleeuwse poortgebouw van het slot « Marga »
(K.B. 20.02.1939) is het advies van AROHM – Monumenten & Landschappen vereist. »
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de percelen aangegeven
op de onteigeningsplannen en bijhorende tabellen, met uitsluiting van de met blauw omrande delen;
- is aan de gemeente Machelen machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 11.10.2006
Een besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 9 maart 2006 schrijft de hoogdringende onteigening ten algemenen nutte voor
van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 98240 ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Machelen : collector Woluwe.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Machelen
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 2, sectie : C;
Percelen : nrs.
161 r en 161 l.
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private bebouwde gronden, die al dan niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :

De onmiddellijke onteigening zal gebeuren door het Vlaamse Gewest voor rekening van
de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- IVA VMM
Afdeling Water
Alhambra
Emile Jacqmainlaan 20, bus 5
1000 Brussel
- NV Aquafin
Dijkstraat, 8
2630 Aartselaar
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden;
7) Datum + bevoegde minister
9 maart 2006
B.S. 11.10.2006
Artikel 1. Het algemene nut vordert voor de uitbreiding van de vrachtzone voor de luchthaven Brussel-Nationaal op het grondgebied van de gemeente Machelen (voorheen Diegem) de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van de
gemeente Machelen en opgenomen in het bijgevoegde plan.
Art. 2. Bij gebrek aan afstand in der minne worden, ingevolge de hoogdringendheid van
de uitvoering van de werken, de benodigde en op het voormelde plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000.
Art. 3. De inbezitneming gebeurt voor rekening van B.I.A.C.
Art. 4. Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 5 juli 2006.
B.S. 25.04.2006
Krachtens het besluit van 7 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 gemeenten Steenokkerzeel en Machelen.
De plans 16DB G 000246A 00 en 16DB G 000246B 00 liggen ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4,
1800 Vilvoorde.
B.S. 05.04.2006
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Het algemeen nut vordert voor de uitvoering van werken voor de bouw van de
noordelijke spooraansluiting van de nationale luchthaven te Zaventem (Diaboloproject),
de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van de gemeenten Zaventem, Steenokkerzeel, Machelen, Zemst en Mechelen, opgenomen in de
plannen L36C-02.2, L36C-02.5, L36C-05.1, 109-11.8, 109-12.6 en 109-13.2, gevoegd bij
dit besluit.
Art. 2. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de betreffende werken benodigde en op voormelde plannen aangeduide percelen ingenomen en bezet overeen-

komstig 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, 5 maart 2006.

*Maldegem

B.S. 18.07.2011
VENECO DIENSTVERLENING. - Bij besluit van 6 juli 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 Maldegem kadastraal bekend zoals
vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie het bedrijventerrein « Krommewege ».
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
Bij besluit van 8 juli 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 ″Hof ter Ede″ genaamd, van de
gemeente Maldegem, bestaande uit 3 plannen van de feitelijke toestand, een bestemmingsplan met stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan, met uitsluiting van de blauw omrande delen;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het goedgekeurde deel van het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Maldegem machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 13.06.2006
Bij besluit van 20 april 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Maldegem ertoe gemachtigd over te
gaan tot onteigening met toepassing van de spoedprocedure van een onroerend goed
gelegen te Maldegem, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, met oog
op de realisatie van een wachtbekken.

*Malle

B.S. 16.09.2011
De gemeenteraad van Malle heeft in zitting van 29 augustus 2011 het ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan voor de Schaggeleweg, opgemaakt door BVBA Studieburo Schillebeeckx met kenmerk M 080626, van 20 april 2011, definitief vastgesteld.
B.S. 14.07.2011
Krachtens het besluit van 24 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 gemeente Malle - Oostmalle.
Het plan 1M3D8E G 021086 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. 12.05.2010
Krachtens het besluit van 22 april 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling
van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Roosdaal.

Het plan 1M3D8F G 000688 01 ligt ter inzage bij Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen
en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 04.12.2009
Bekendmaking definitieve vaststelling rooilijn- en onteigeningsplannen Eekhoorndreef –
Eikendreef – Lindedreef – Jagersweg –Nooitrust
In zitting van 26 oktober 2009 heeft de gemeenteraad van Malle het volgende beslist :
Artikel 1. Kennis te nemen van het proces-verbaal van bekendmaking van 21 september
2009, waaruit blijkt dat de aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van
6 juli 2009 tot en met 20 juli 2009 en dat naar aanleiding van dit openbaar onderzoek 26
bezwaren of opmerkingen werden ingediend.
Art. 2. De ontwerpen van rooilijn- en onteigeningsplannen voor de Eekhoorndreef, Eikendreef, Jagersweg, Lindedreef en Nooitrust, opgemaakt door BVBA Studieburo Schillebeeckx met kenmerk M 040316, van 12 mei 2009, worden definitief vastgesteld en de
ingekomen bezwaren en opmerkingen worden verworpen.
Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de bekendmaking
van onze beslissing.
De plannen treden in werking veertien dagen na deze bekendmaking.
B.S. 17.04.2007
Krachtens het besluit van 14 maart 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 van toepassing
inzake onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente
Malle.
Het plan 16DA G 019857 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en
Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1, bus 12, 2018 Antwerpen.

*Mechelen

B.S. 25.01.2012

22 JUNI 2009. - Ministerieel besluit betreffende de machtiging tot onteigening
voor het Gemeenschapsonderwijs voor een onroerend goed gelegen in de gemeente Mechelen,
Pastorijstraat 84
De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
Gelet op de artikelen 16 en 127, § 1, van de Grondwet;
Gelet op artikel 36, 6°, van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten waarbij de
Vlaamse Regering
kan overgaan tot onteigening ten algemenen nutte inzake culturele, persoonsgebonden en onderwijsaangelegenheden;
Gelet op de artikelen XIII.9 en XIII.10 van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs - Mozaïek;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevogdheden van de
leden van
de Vlaamse Regering, zoals gewijzigd;
Gelet op de beslissing van 4 juli 2008 van de afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs,
Besluit :
Artikel 1. Het algemeen nut noodzaakt de onmiddellijke inbezitneming voor rekening van het Gemeenschapsonderwijs
van het onroerend goed gelegen te Mechelen, Alfred De Tayestraat, ten kadaster gekend als Mechelen
8e afdeling Walem, sectie B, nummer 470P, met een oppervlakte van 1 a 60 ca, nodig voor de basisschool
De Zonnebergen van het Gemeenschapsonderwijs. Dit goed is aangeduid op het plan in bijlage.
Art. 2. Het in artikel 1 genoemde perceel is gelegen tussen twee percelen die het Gemeenschapsonderwijs in
erfpacht heeft gekregen (perceel 470N en perceel 471P2, en waarop een nieuwbouw gepland is ten behoeve van
basisschool De Zonnebergen. Voor de werking van de school is het nuttig dat de school dit perceel ook
zou verwerven,
zodat een aansluitend domein praktisch en onderwijskundig in de beste omstandigheden kan worden
beheerd.

Aangezien de eigenaar van dit perceel de Vlaamse Gemeenschap is, is een verkoop enkel mogelijk aan
de meest
biedende, in toepassing van de domaniale wet van 23 mei 1923. Aangezien het perceel echter slechts
een oppervlakte
van 1 a 60 ca is, en volledig omsloten is door percelen die het Gemeenschapsonderwijs hetzij in eigendom, hetzij in
erfpacht heeft, is een verkoop met voorgaande publiciteit niet nuttig.

B.S. 05.10.2010
Bij besluit van 16 september 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de stad Mechelen ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Mechelen, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het
oog op de ontsluiting van het nieuw ziekenhuis Roosendaelveld.
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. 18.02.2009
Bij besluit van 4 februari 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de stad Mechelen ertoe gemachtigd over te gaan
tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Mechelen,
kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de huisvesting
van de lokale politie.
B.S. 18.02.2009
2 FEBRUARI 2010. - Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming
van sommige percelen nodig voor de bouw van de spoorbypass van de spoorlijn
25N en voor de heraanleg van de stationsomgeving te Mechelen en gelegen op
het grondgebied van de gemeente Mechelen van algemeen nut wordt verklaard
Artikel 1. Het algemeen nut vordert voor de bouw van de spoorbypass van de spoorlijn
25N te Mechelen en voor de heraanleg van de stationsomgeving te Mechelen de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente
Mechelen en opgenomen in het plan 108-14.0, gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op
het in het artikel 1 vermelde plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 3. De Minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
B.S. 09.10.2008
Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 9 juli 2008 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw
van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Mechelen,
deelgemeente Mechelen en Walem, voor de inrichting van een overstromingsgebied Grote Vijver, in het kader van het Sigmaplan.
Het plan nr. C4/4418 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 :
Mechelen
8e afdeling - sectie A/WALEM - perceelsnummers : 1b-2b-3c-8c-9c-11a-12-13a-13b-1416-17a-17b-18a-18b-19a-20-21-22-23a-24-24/2-26-28-29-30-31-32a-33a-45-46-4748-49-50-51-52-53-54-55-56a-56/2-57c-57d-57e-58a-59-60-61-62-63-64-65-66b-66c67a-323-329b-384a-OD-306f-306e-306n-48/2d-189b-303e-302-301p-301n-OD-120/2130f

Mechelen
2e afdeling - sectie A - perceelsnummers : 13b-25c-15d-20g-20h
Bij besluit van 25 augustus 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd
over te gaan tot onteigening.
B.S. 08.10.2008
Bij besluit van de raad van bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV,
van 9 juli 2008 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw
van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Mechelen,
voor de inrichting van een overstromingsgebied Zennegat, in het kader van het Sigmaplan.
Het plan nr. C4/4419 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 :
Mechelen
4e afdeling - sectie G - perceelsnummers : 21-22f-22g-22h-22k-23c-24b-25b-26b-27b28b-29b-30a-31-32-33-34-35a-35b-36c-37c-38c-40a-41a-42b-46a-47a-47/2-47/347/4a-47/5-47/6-47/7a-47/8a-47/9a-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58a-59a-59/261-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-75a-77-78a-79-80-81-83b-84c-87c-88c-8990-91-92a-92b-92c-92d-92e-92f-94b-95-98c-98d-99b-100a-100e-OD
Mechelen
2e afdeling - sectie A - perceelsnummers : 5b-5/2-6a-7c
Bij besluit van 26 augustus 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd
over te gaan tot onteigening.
B.S. 01.09.2008
Bij besluit van de raad van bestuur van het agentschapWaterwegen en Zeekanaal NV van
9 juli 2008 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw
van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Mechelen
(voorheen Heffen) voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het Sigmaplan, ingevolge de inrichting van een gecontroleerd overstromingsgebied Tien Vierendelen.
Het plan nr. C4/4417 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 :
Heffen, 7e afdeling, sectie A, 106/2a-107/2d-106d-107l-107k-107h-106c-106b-109b109a-109c-104a-105-115-95/02-96-97.
B.S. 29.02.2008
Bij besluit van 30 januari 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de stad Mechelen ertoe gemachtigd over te gaan
tot de verwerving van de onroerende goederen gelegen te Mechelen, met een totale in te
nemen oppervlakte en kadastraal bekend zoals vermeld op het bijgevoegde onteigeningsplan, waartoe de gemeenteraad van Mechelen met het oog op de uitbouw van een
natuurgebied zoals voorzien in het plan Fort Van Walem definitief besloten heeft op 26
oktober 2007, wordt tot nut van het algemeen erkend.
B.S. 04.01.2008
Krachtens het besluit van 17 september 2007 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake

onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek en de stad Mechelen.
De plans 16DB G 000289 00 en 290 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 15.12.2006
Bij besluit van 23 november 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, wordt het gemeentebestuur van Mechelen, gemachtigd tot het verwerven, bij wege van onteigening tot nut van het algemeen, van
onroerende goederen gelegen te Mechelen er kadastraal bekend, zoals vermeld in de
onteigeningstabel behorende bij het genoemde besluit, met het oog op de realisatie van
het onteigeningsplan : « Leermarkt - Muntstraat - Huidevettersstraat - Blaasbalgstraat ».
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. 05.04.2006
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Het algemeen nut vordert voor de uitvoering van werken voor de bouw van de
noordelijke spooraansluiting van de nationale luchthaven te Zaventem (Diaboloproject),
de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van de gemeenten Zaventem, Steenokkerzeel, Machelen, Zemst en Mechelen, opgenomen in de
plannen L36C-02.2, L36C-02.5, L36C-05.1, 109-11.8, 109-12.6 en 109-13.2, gevoegd bij
dit besluit.
Art. 2. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de betreffende werken benodigde en op voormelde plannen aangeduide percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 3. Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 5 maart 2006.

*Meerhout
*Meeuwen-Gruitrode
B.S. 30.08.2011
Bij besluit van 20 juli 2011 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan "Centrum Neerglabbeek", dat definitief werd vastgesteld door
de gemeenteraad van Meeuwen-Gruitrode in zitting van 26 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 met uitsluiting van de percelen 3, 4, 5 en 6, zoals aangeduid op het onteigeningsplan. Aan de gemeente Meeuwen-Gruitrode wordt een machtiging tot onteigenen toegekend voor de onroerende goederen zoals aangegeven op het
bijgevoegde onteigeningsplan. Voor de (delen van) percelen welke op het onteigeningsplan zijn aangeduid als "onteigening voor openbaar domein" mag toepassing worden gemaakt van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden zoals bedoeld in artikel 5
van de wet van 26 juli 1962.
B.S. 04.07.2011
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 Meeuwen-Gruitrode.
Het plan 1M3D8G G 028363 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 05.07.2007
Krachtens het besluit van 14 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 Meeuwen-Gruitrode.
De plannen 1M3D8G G 024966 00, 1M3D8G G 025502 00, 1M3D8G G 025503 00 liggen
ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 22.05.2007
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 Meeuwen-Gruitrode.
Het plan 1M3D8G G 026154 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer
Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 27.03.2007
Bij besluit van 8 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Meeuwen-Gruitrode ertoe gemachtigd
over te gaan tot verwerving van de onroerende goederen gelegen te Meeuwen-Gruitrode,
met een totale in te nemen oppervlakte en kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, waartoe de gemeenteraad van Meeuwen-Gruitrode met het oog op de
realisatie van het GRUP « Uitbreiding K.M.O.-zone Klein Heide » besloten heeft op 20
oktober 2005, aangevuld bij raadsbesluit van 24 mei 2006.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij dringende omstandigheden, bepaald
bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 16.05.2006
Krachtens het besluit van 18 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 gemeente Meeuwen-Gruitrode.
Het plan 16DC G 24965 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 05.05.2006
BPA « Centrum V herziening » - Spoedprocedure onteigening
Bij besluit van 7 april 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
« Centrum V herziening » genaamd, van de gemeente Meeuwen-Gruitrode, goedgekeurd
bij ministerieel besluit van 4 maart 2004;
- is verklaard dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening kan

worden toegepast;
- is aan de gemeente Meeuwen-Gruitrode machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 28.04.2006
Krachtens het besluit van 3 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 gemeente Meeuwen-Gruitrode.
Het onteigeningsplan nr. « 16DC G 023862 02 index 2 met projectnummer 03861.03
Meeuwen-Gruitrode kruispunt Betonweg + Grote Baan - 3V - projectnummer 7103 », ligt
ter inzage bij de Administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg,
Koningin Astridlaan 50 bus 4 te 3500 Hasselt.
B.S. 10.01.2006
Krachtens het besluit van 8 december 2005 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Meeuwen-Gruitrode.
De plans 16 DC G 24575, 16 DC G 24576 en 16 DC G 24577 liggen ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan
50 bus 4, 3500 Hasselt.

*Meise
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 OpenbareWerken, 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 :
Meise : collector + pompstation + persleiding Sint-Brixius-Rode/Nieuwenrode te Meise en
Kapelle-op-den-Bos (deel Meise)
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Meise
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1, sectie : C; Perceel : nr. 161 e (372 m2)
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1, sectie : D; Perceel : nr. 211 e (36 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)
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- 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. 02.07.2007
Krachtens het besluit van 7 juni 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur en de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 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 gemeentes Meise en Londerzeel.
De plans 16DB G 000320A1 00 en 16DB G 000320B1 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4,
1800 Vilvoorde.
B.S. 06.11.2006
Krachtens het besluit van 6 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 gemeenten Meise en Londerzeel.
De plans « 16 DB G 000320 A1 00 : Brussel - Boom - Antwerpen - Bergen-op-Zoom (NL)
van boskant tot Kerkhofstraat kmpt. 11.200 tot 12.450 - te Meise » en « 16 DB G
000320 B1 00 : Brussel - Boom - Antwerpen - Bergen-op-Zoom (NL) van Kerkhofstraat
tot Eeckhout kmpt. 11.450 tot 13.000 - te Londerzeel » liggen ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4,
1800 Vilvoorde.
B.S. 26.04.2006
Een besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 9 maart 2006 schrijft de hoogdringende onteigening ten algemenen nutte voor
van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 20246A ONT
1) Geografische omschrijving :
Meise : collector Wolvertem-Rossem, deel A.
2) Kadastrale gegevens :
gemeente : Londerzeel
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 3; Sectie : C;
Percelen : nrs. 166 a (371 m2) en 164 a (15 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 :
- 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
- 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
9 maart 2006
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.

*Melle

B.S. 04.06.2009
Besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 10 maart 2009 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 20990 ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Melle : aansluiting Park Ten Hove
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Melle
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 2; Sectie : A;
Perceel : nr. 270 M
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (aansluiting Park Ten Hove)
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)
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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. 09.04.2009
Rooilijn- en onteigeningsplan voor de buurtwegen nr. 20 ″Oude Brusselseweg″
en nr. 23 ″Zwaanhoeklos″. - Spoedprocedure onteigening
Bij besluit van 8 april 2009 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening is aan de gemeente
Melle 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. 18.08.2008
Bij besluit van 31 juli 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Melle ertoe gemachtigd over te gaan tot
de onteigening van onroerende goederen gelegen in Melle, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van sanerings- en rioleringswerken in de Pontstraat zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Melle van 21 januari 2008.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 25.06.2008
Bij besluit van 9 juni 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan voor de buurtwegen nr. 20 en
nr. 23;
- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de onroerende goederen en percelen aangegeven op de bijgevoegde grondinnemingsplannen;
- is aan de gemeente Melle machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 11.05.2007
Zeeschelde te Melle : dijkwerken tussen de Oude Mellebrug en Toverheksengracht
Bij besluit van de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 12 april 2007 wordt het volgende bepaald :
Artikel 1. Waterwegen en Zeekanaal NV wordt gemachtigd om overeenkomstig de wetgeving betreffende de
onteigening ten algemene nutte in eigen naam en voor eigen rekening over te gaan tot
een onteigening overeenkomstig het besluit van 14 maart 2007 van de Raad van bestuur
van de Waterwegen en Zeekanaal NV betreffende de onteigening van onroerende goederen op het grondgebied van de gemeente Melle deelgemeente Melle volgens het plan
C4/8830A.

*Menen

B.S. 25.10.2011
Krachtens het besluit van 20 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 Menen.
De onteigeningsplannen 1M3D8J G 106601 00 en 1M3D8J O 106697 00 liggen ter inzage

bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen,
Markt 1, 8000 Brugge.

*Merchtem

B.S. 25.04.2006
Een besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 9 maart 2006 schrijft de hoogdringende onteigening ten algemenen nutte voor
van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 21032 ONT
1) Geografische omschrijving :
Merchtem : collector Kwetstenbeek.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Merchtem
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : E;
Percelen : 215 c (468 m2) en 214 a (1769 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 :
- IVA VMM
Afdeling Water
Alhambra
Emile Jacqmainlaan 20, bus 5
1000 Brussel
- NV Aquafin
Dijkstraat, 8
2630 Aartselaar
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden;
7) Datum + bevoegde minister
9 maart 2006
B.S. 14.04.2006
Nr. 97257B
1) Geografische omschrijving :
Merchtem : collector Grote Molenbeek (PS Terlinden)
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Londerzeel
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 3; Sectie : C;
Percelen : nrs. 290 c, 296 b en 293 a.
Gemeente : Merchtem
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : E;
Percelen : nrs. 200 c, 199 e, 163 c, 162, 164 b, 161, 159, 158 a, 154/02 e, 156 p, 147
g, 149 a, 145 e, 142 s, 137 h, 137 l, 137 k, 116 b, 115 c, 114, 118 a, 120, 112 c, 113 a
en 121.

3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet omsloten zijn met een muur of een omheining
overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
Na deze verklaring van openbaar nut zal de N.V. Aquafin de terreinen kunnen bezwaren
met een erfdienstbaarheid of in naam van het Vlaamse Gewest verwerven.
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
- College van Burgemeester en Schepenen
van en te 1785 MERCHTEM
- College van Burgemeester en Schepenen
van en te LONDERZEEL
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.
7) Datum + bevoegde minister :
21 februari 2006

*Merelbeke

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. 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. 11.04.2008
Bij besluit van 26 maart 2008 van de viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams.
minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :

- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg ″Makegembossen″ genaamd,
van de gemeente Merelbeke, bestaande uit twee plannen van de feitelijke en juridische
toestand, een bestemmingsplan met stedenbouwkundige voorschriften en twee onteigeningsplannen;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op de onteigeningsplannen;
- is aan de gemeente Merelbeke machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 16.01.2007
Bij besluit van 14 december 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting
en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg nr. 23bis « Ambachtelijke zone
Roskam » genaamd, van de gemeente Merelbeke, bestaande uit een plan van de bestaande en juridische toestand en een bestemmingsplan met stedenbouwkundige voorschriften, tot gedeeltelijke herziening van het bij ministerieel besluit van 12 november
1993 goedgekeurde BPA nr. 23 «Ambachtelijke zone Roskam»;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Merelbeke machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 23.11.2006
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 nr. 7 « Centrum Zuid » genaamd, van de gemeente Merelbeke, bestaande uit een plan van de bestaande en juridische toestand en een bestemmingsplan met afzonderlijk gebundelde stedenbouwkundige
voorschriften, tot gedeeltelijke herziening van het bij MB van 7 juni 1993 goedgekeurde
BPA nr. 7 « Centrum Zuid »;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Merelbeke machtiging tot onteigenen verleend.

*Merksplas
B.S. 16.12.2010
Krachtens het besluit van 23 november 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Merksplas.
De plannen 1M3D8E G 021114 00, 1M3D8E G 021115 00, 1M3D8E G 021116 00 en
1M3D8E G 021117 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna- Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41,
te 2018 Antwerpen.
B.S. 19.03.2009
Bij besluit van 3 februari 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Merksplas ertoe gemachtigd over
te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Merksplas, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie het doortrekken van een fietspad langs ″De Leest″.
Dit uittreksel vervangt het vorige uittreksel gepubliceerd op 18 februari 2009.
B.S. 18.02.2009
Bij besluit van 3 februari 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Merksplas ertoe gemachtigd over
te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Merks-

plas, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van een sociale verkaveling.
B.S. 18.07.2008
Bij besluit van 10 maart 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Merksplas ertoe gemachtigd over
te gaan tot de onteigening van een onroerend goed gelegen in Merksplas, kadastraal
bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de huisvesting van het
O.C.M.W. met inbegrip van de creatie van een sociaal huis.
B.S. 17.04.2007
Krachtens het besluit van 28 januari 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Merksplas.
Het plan 1M3D8E G 020186 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen.

*Mesen
*Meulebeke

B.S. 03.10.2006
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN. - MEULEBEKE. - Bij besluit van 8 september 2006 van
de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Regionaal Bedrijf Unic Design te Meulebeke » van de provincie West-Vlaanderen, bestaande uit een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, een weergave van de bestaande
en juridische toestand en bijhorend onteigeningsplan, met uitzondering van de met blauw
omrande delen van de stedenbouwkundige voorschriften en het grafisch plan.
- 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. 18.07.2006
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 Meulebeke.
Het plan « TV3V-Projectnr. 3124 - Onteigeningsplan nr. 6 (index a) » ligt ter inzage bij
het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1,
8000 Brugge.

*Middelkerke
B.S. 10.05.2011
Krachtens het besluit van 19 april 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 Middelkerke.
De plannen 1M3D8J G 103964 00, 1M3D8J G 103965 01, 1M3D8J G 103966 00, 1M3D8J
G 103967 01, 1M3D8J G 103968 01, 1M3D8J G 103969 00, 1M3D8J G 103970 01,
1M3D8J G 103971 01, 1M3D8J G 103972 01 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen
en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.

B.S. 31.03.2011
WVI. - Bij besluit van 3 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 Middelkerke kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie het bedrijventerrein De Kalkaert.
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. 05.01.2011
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 Middelkerke.
De plans 1M3D8J G 101074 02 en 1M3D8J G 101075 05 ter inzage bij het Agentschap
Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1 - 8000 BRUGGE.
B.S. 03.06.2010
Krachtens het besluit van 6 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 Middelkerke.
De plans 1M3D8J G 101074 02 en 1M3D8J G 101075 05 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000
Brugge.
B.S. 25.02.2010
Krachtens het besluit van 2 februari 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de Middelkerke.
De plans 1M3D8J G 103174 00, 1M3D8J G 103175 00, 1M3D8J G 103176 00 en 1M3D8J
G 103177 00 ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1 - 8000 BRUGGE.
B.S. 21.01.2010
Bijzonder plan van aanleg. - Nr. 2bis ’Zeedijk-Saldo’ te Middelkerke
Bij arrest nummer 197.701 van 12 november 2009 vernietigt de Raad van State :
1. het besluit van 10 november 2005 van de gemeenteraad van Middelkerke waarbij
kennis wordt genomen van het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek
en van het ingediend bezwaarschrift, het ontwerp van bijzonder plan van aanleg nr. 2bis
″Zeedijk-saldo″ definitief wordt aanvaard en de goedkeuringsprocedure wordt verdergezet, en,
2. het besluit van 31 juli 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening waarbij het bijzonder plan van aanleg ″Zeedijk-saldo″ van de gemeente Middelkerke, bestaande uit een plan bestaande toestand, een bestemmingsplan
met afzonderlijke stedenbouwkundige voorschriften, een toelichtingsnota en een onteigeningsplan, wordt goedgekeurd, het algemeen nut de onteigening van de onroerende
goederen, aangegeven op het onteigeningsplan vordert en aan de stad Middelkerke
machtiging tot onteigenen wordt verleend.
B.S. 08.05.2009

Krachtens het besluit van 15 april 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse
overheid op het grondgebied van de gemeente Middelkerke.
Het plan ″3V - Projectnr. 3178 - Onteigeningsplan nr. 1″ ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer,Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 19.10.2007
Krachtens het besluit van 12 september 2007 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Middelkerke.
De plans 16DEG 101929 00 en 16DEG 101930 00 liggen ter inzage bij het Agentschap
Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
Tegen het genoemde ministerieel besluit van 12 september 2007 kan bij de Raad van
State beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift, voorzien van voldoende fiscale
zegels, moet binnen 60 dagen via een aangetekende brief aan de Raad van State worden
toegestuurd.
B.S. 19.10.2007
Een besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 8 oktober 2007 bepaalt de hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van
een onroerend goed gelegen te Middelkerke, met een oppervlakte van 12 a 64 ca, om
redenen van natuurbehoud.
1. Geografische omschrijving :
Onroerend goed gelegen langs de Koninklijke Baan op het grondgebied van de gemeente
Middelkerke.
2. Kadastrale gegevens :
Middelkerke, 11de Afdeling, Sectie B, nummer 311 p2
3. Redenen van uitvaardigen van het besluit :
De verwerving van de grond door het Vlaamse Gewest is noodzakelijk voor het veilig
stellen van de aanwezige actuele en de optimalisatie van de potentiële faunistische, floristische en andere ecologische waarden en voor de aanwijzing ervan als Vlaams natuurreservaat.
4. Bevoegde instantie :
Het Vlaamse Gewest, Agentschap voor Natuur en Bos.
5. Plannen ter inzage bij :
Agentschap voor Natuur en Bos
Gebouw Graaf de Ferraris, 4e verdieping
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel.
6. Wettelijke basis :
- wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van
autosnelwegen, inzonderheid artikel 5 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende
omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemenen nutte;
- decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu,
inzonderheid artikel 41, § 1.
B.S. 06.03.2007
Bij besluit van 8 februari 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Westende dorp » – gedeeltelijke herziening van de gemeente Middelkerke, bestaande uit een plan van de bestaande

toestand, uit een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en
een onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de onroerende goederen die op het onteigeningsplan voorkomen;
- is aan de gemeente Middelkerke machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 06.11.2006
Krachtens het besluit van 6 oktober 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Middelkerke.
Het plan '3V - Projectnummer 3229 - Onteigeningsplan nr. 1' ligt ter inzage bij het
Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000
Brugge.
B.S. 29.08.2006
BPA nr. 2 « Zeedijk-saldo »
Bij besluit van 31 juli 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg nr. 2 « Zeedijk-saldo », van de
gemeente Middelkerke, bestaande uit een plan bestaande toestand, een bestemmingsplan met afzonderlijke 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 Middelkerke machtiging tot onteigenen verleend.

*Moerbeke
B.S. 06.11.2006
Krachtens het besluit van 6 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 Mol.
Het plan 16DA G 019268 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1, bus 12, 2018 Antwerpen.

*Mol
B.S. 17.03.2011
Krachtens het besluit van 24 februari 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Mol-Postel.
Het plan 1M3D8E G 021392 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. 27.12.2010
Bij besluit van 7 december 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Mol ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Mol, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op
de realisatie van het fietspad langs de Castelsebaan.
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. 01.08.2007
Bij besluit van 12 juli 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en innameplan « buurtweg 120 – Heidebloemstraat » genaamd van de gemeente Mol, bestaande uit één plan en een bijhorende innametabel. Voor de gedeeltelijke verlegging van de buurtweg dient een afzonderlijke goedkeuring te bekomen worden van de bestendige deputatie;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen,
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Mol 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 de Vlaamse
Overheid op het grondgebied van de gemeente Mol.
Het plan 16DAG 019855 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur,Wegen en
Verkeer Antwerpen, Vlaams Administratief Centrum Antwerpen, Lange Kievitstraat 111113, bus 41, 2018 Antwerpen.
B.S. 22.05.2007
Krachtens het besluit van 24 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 Mol.
De plannen 16DA G 019865 00 en 16DA G 019866 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1, bus 12,
2018 Antwerpen.
B.S. 27.03.2007
Bij besluit van 2 maart 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Mol ertoe gemachtigd over te gaan tot
de gerechtelijke onteigening van het onroerend goed gelegen te Mol, kadastraal bekend
zoals vermeld op het onteigeningsplan, met het oog op de realisatie van een multifunctionele ruimte.

*Moorslede
*Mortsel

B.S. 20.08.2008
Krachtens het besluit van 16 juli 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Mortsel en de gemeente Borsbeek.
Het plan LHB-AW-0002 ligt ter inzage bij de afdeling Luchthavenbeleid van de Vlaamse
Overheid, Koning Albert II-laan 20, bus 2, 1000 BRUSSEL.
B.S. 13.06.2006
Bij besluit van 5 april 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de stad Mortsel ertoe gemachtigd over te gaan tot onteigening met toepassing van de spoedprocedure van een onroerend goed gelegen te
Mortsel, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, voor de aanleg van
een geluidswal.

*Nazareth

B.S. 31.05.2006
Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. - Hoogdringende onteigening
NAZARETH. - Een besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 3 april 2006 schrijft de hoogdringende onteigening ten algemenen
nutte van onroerende goederen voor bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 96480 ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Nazareth : verbinding Kasteelstraat - Leegzakstraat.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Nazareth
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1, sectie : F;
Perceel : nr. 308 k (25,40 m2).
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (verbinding Kasteelstraat Leegzakstraat) onder, op of boven private bebouwde gronden, die al dan niet omsloten
zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal gebeuren door het Vlaamse Gewest voor rekening van
de N.V. Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- IVA VMM
Afdeling Water
Koning AlbertII-laan 20 bus 16
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
3 april 2006
B.S. 17.02.2006
Bij besluit van 16 januari 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de dienstverlenende vereniging voor Ruimtelijke
Ordening en Economische Ontwikkeling afgekort: « VENECO » Port Arthurlaan 11, 9000
Gent gemachtigd tot het verwerven, bij wege van onteigening tot nut van het algemeen,
van gronden gelegen in Nazareth, samen groot 73a 83ca, er kadastraal bekend zoals
vermeld in genoemd besluit, met het oog op de realisatie van het bedrijventerrein De
Poort.
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.

*Neerpelt
B.S. 27.09.2010

Krachtens het besluit van 20 augustus 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse Overheid op het
grondgebied van de gemeente Neerpelt.
Het plan 1M3D8G G 027933 00 ligt ter inzage bij Agentschap Wegen en Verkeer Limburg,
Koningin Astridlaan 50, 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 gemeente Neerpelt.
Het plan « 16DC G 023855 04 LIM/7079/03813/10 met projectnummer 03813.03 Kruispunt : N712 Hamonterweg-Molenstraat-Sint Antoniusweg - projectnummer 7079 » ligt
ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 11.09.2006
Krachtens het besluit van 17 augustus 2006 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Neerpelt.
Het plan 16 DC G 25605 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 16.05.2006
BPA « Lillerheide ». - Spoedprocedure onteigening
Bij besluit van 24 april 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 (loten 4, 5, 6, 7, 8, 27 en 31), dat behoort bij
het bijzonder plan van aanleg « Lillerheide » genaamd, van de gemeente Neerpelt, gedeeltelijk goedgekeurd bij ministerieel besluit van 5 september 2005 en voor zover niet
uitgesloten bij de deze gedeeltelijke goedkeuring;
- is verklaard dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening kan
worden toegepast;
- is aan de gemeente Neerpelt machtiging tot onteigenen verleend.

*Nevele

B.S. 08.11.2011
Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met
onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen teneinde de
werken in het kader van de afschaffing van overweg nr. 21 op de spoorlijn 50A,
te Nevele, te realiseren
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de
spoorwegpolitie, artikel 2;
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, gewijzigd bij de wet van 6 april
2000;
Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 10, § 2, 2° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren
van de spoorweginfrastructuur, artikel 4;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 houdende vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel;
Overwegende dat de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel, hierna aangeduid als « Infrabel », in haar beheerscontract 2008-2012 met de Belgische Staat belast
werd met de opstelling en de uitvoering van het plan « Overwegen 2008-2015 » teneinde
de veiligheid aan de overwegen structureel te verbeteren;
Overwegende dat dit plan er naar streeft om tegen 2015 het jaarlijks aantal ongevallen
aan overwegen en het aantal gekneusde, gekwetste en dodelijke slachtoffers bij ongevallen aan overwegen gelegen op de sporen beheerd door Infrabel en buiten de havengebieden, met 25 % te doen afnemen ten opzichte van deze aantallen in 2007;
Overwegende dat het afschaffen van overwegen en het uitvoeren van weg- en spoorwegaanpassingen (onder andere de aanpassing van de signalisatie) een essentieel onderdeel uitmaken van het plan « Overwegen 2008-2015 », door Infrabel uitgewerkt rekening houdend met de resultaten van de door haar uitgevoerde risicoanalyses;
Overwegende dat het plan « Overwegen 2008-2015 » onder andere de afschaffing van
de overweg nr. 21 op de spoorlijn 50A te Nevele oplegt;
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 de afschaffing van overweg nr. 21 noodzakelijk is voor het op vier sporen brengen van de spoorlijn 50A, waarmee beoogd wordt de snelheid en de vervoerscapaciteit op die lijn te verhogen;
Overwegende dat Infrabel de afschaffing van deze overweg n° 21 maar kan realiseren,
mits de heraanleg en de verbreding van de « Maalderijstraat », zoals aangeduid op het
plan met nr. AP-02;
Overwegende dat de in de « Maalderijstraat » voorziene werken, vanuit technisch en financieel oogpunt en op het vlak van ruimtelijke ordening, de meest geschikte oplossing
vormen om de nieuwe verkeersstromen die het rechtstreekse gevolg zijn van de afschaffing van de overweg nr. 21 en van de gewijzigde verkeersconfiguratie, op te vangen;
Overwegende dat de verwerving door Infrabel van de percelen, aangeduid op het plan
met nr. L50A-62.8 en gelegen op het grondgebied van de gemeente Nevele, noodzakelijk
is voor de uitvoering van de bovengenoemde werken;
Overwegende dat het project het voorwerp heeft uitgemaakt van een openbaar onderzoek;
Overwegende dat dit openbaar onderzoek slechts een enkel bezwaar heeft opgeleverd,
dat door Infrabel werd onderzocht;
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Nevele
geen bezwaar heeft tegen de afschaffing van overweg nr. 21;
Overwegende dat het Vlaams gewest op 5 juli 2011 een bouwvergunning heeft afgeleverd voor de heraanleg en de verbreding van de « Maalderijstraat » te Nevele;
Overwegende dat elke vertraging van de uitvoering van de beoogde werken een negatieve invloed zou hebben op de veiligheid, op de verkeersstromen op de weg en op de capaciteit van het spoorvervoer en dat, derhalve, de onmiddellijke inbezitneming van de
bedoelde percelen ten algemenen nutte onontbeerlijk is en dat, ingeval van gerechtelijke
onteigening, de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden wordt toegepast;
Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. De werken in het kader van de afschaffing van overweg nr. 21 op de spoorlijn
50A, te Nevele worden van algemeen nut verklaard.
Art. 2. Machtiging wordt verleend tot onteigening van de percelen, aangeduid op het plan
met nr. L50A-62.8, gevoegd bij dit besluit, met toepassing van de procedure bij hoogdringendheid overeenkomstig de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 3. Het algemeen nut vordert de onmiddellijke inbezitneming van de percelen opgenomen in het plan met nr. L50A-62.8.

Art. 4. De Minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 17 oktober 2011.
B.S. 13.10.2011
Bij besluit van 26 september 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 Nevele kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, voor de aanleg van een omleidingsweg voor het bedrijventerrein Ter Mote.
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. 10.09.2009
Vernietiging besluit
Bij artikel 1 van het arrest nr. 193.234 van 12 mei 2009 wordt het besluit van 6 december 2004 van de directeur-generaal van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap tot hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor oeverinrichtingswerken aan de Oude Kale te Nevele/Lovendegem/Gent, « voor zover dat besluit betrekking
heeft op de percelen Nevele 4e afdeling, sectie B, nr. 606 a (inneming 115) en Nevele 4e
afd. sectie B, nr. 607 (inneming 116) » en dat bekendgemaakt werd in het Belgisch
Staatsblad van 10 februari 2005, vernietigd.
B.S. 24.07.2009
10 JULI 2009. - Ministerieel besluit tot hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor oeverinrichtingswerken aan de Oude Kale te Nevele en Lovendegem door de Vlaamse
Milieumaatschappij
1) Geografische omschrijving :
De VMM staat in voor de inrichting en grondverwerving van de oeverzone zoals opgenomen in artikel 4 van het ministerieel besluit van 28 januari 2002 tot goedkeuring van het
inrichtingsplan ’Oude Kale’ van het pilootlandinrichtingsproject Leie en Schelde. Het betreft oeverinrichtingswerken met ecologische herinrichting aan de Oude Kale, onbevaarbare waterloop nr. 2.40 van 1e categorie te Nevele en Lovendegem.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente Lovendegem, 2e afdeling, sectie C, percelen 385, 375, 367, 366, 365, 364,
363, 353, 140, 139, 137,
3e afdeling, sectie A, percelen 533, 532.
Gemeente Nevele, 4e afdeling sectie B, percelen 1123, 1265, 1266, 1267, 1273, 1276,
1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1286/02, 1287, 1288,
1291, 1292, 1294, 1306, 1308, 1327, 1328, 1331, 1335, 1343/02, 1344/02, 1347/02,
1348/02, 1361/02.
3) Reden van uitvaardigen van het besluit :
De verwervingen zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van oeverinrichtingswerken met
ecologische herinrichting aan de Oude Kale te Nevele en Lovendegem. Doel van de werken is een duurzame oplossing bieden aan de oeverafkalvingen.
4) Bevoegde instantie :
Vlaamse Milieumaatschappij.
5) Plannen ter inzage bij :
Afdeling Operationeel Waterbeheer, Koning Albert II-laan 20, bus 16, 1000 Brussel.
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. 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. 19.01.2006
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Infrabel is gemachtigd tot de afschaffing van de overwegen nrs. 21 en 22 op de
spoorlijn 50A tussen Gent en Brugge te Nevele (Hansbeke) mits het aanleggen van een
langsweg ten noorden van de spoorweg, tussen de overweg nr. 22 en de Maalderijstraat,
de aanleg van een trekweg langs het Schipdonkkanaal, en het bouwen van een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de overweg nr. 22, zoals aangegeven op de werkplannen nrs. IN101/01, IN700/01A, IN402/01A, IN402/02A, IN402/03A,
IN402/04A, IN402/05A, IN402/06A, IN402/07A, IN402/08A en IN402/09A, gevoegd bij
dit besluit.
Art. 2. Het algemeen nut vordert voor de uitvoering van deze werken de onmiddellijke
inbezitneming van de percelen opgenomen in de plannen nrs. IN202/01A, IN202/02A en
IN202/03A, gevoegd bij dit besluit.
Art. 3. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op
voormelde plannen aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet
van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 4. Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 6 december 2005.

*Niel
B.S. 11.04.2012
Bij besluit van de Gedelegeerd bestuurder van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal
NV van 31 januari 2012 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 Niel voor dijkverstevigingswerken op de rechteroever van
de Rupel en de aanleg van een nieuwe oprit naar de dijk, ter hoogte van de monding van
de Wullebeek, in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan.
Het plan C4/9625-1, ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat 111113, bus 44, te 2018 Antwerpen.
Het te onteigenen perceel is gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
NIEL :
1ste afdeling - sectie A - nr. 105 - opp. 1830 m²
Bij besluit van 7 maart 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. 10.10.2011
Rooi- en onteigeningsplan voor de Keizerstraat (wijzigingen) te Niel
Bekendmaking van de definitieve vaststelling door de gemeenteraad
Het gemeentebestuur brengt ter kennis dat de gemeenteraad in zitting van 27 september
2011 het rooi- en onteigeningsplan voor de Keizerstraat (wijzigingen) met bijhorende
grondinnemingstabel definitief heeft vastgesteld. Het rooi- en onteigeningsplan en het

gemeenteraadsbesluit ligt ter inzage op het gemeentehuis - Technische dienst, Ridder
Berthoutlaan 1, te Niel, iedere werkdag van 9 tot 12 uur, op woensdag van 9 tot 12 uur
en van 13 tot 18 uur, op vrijdag van 9 tot 13 uur.
Het rooi- en onteigeningsplan, is tevens terug te vinden op de website van de gemeente
Niel www.niel.be onder Technische dienst - Kennisgeving aan de bevolking.
Dit rooi- en onteigeningsplan heeft ook gevolgen voor werken en handelingen waarvoor
geen stedenbouwkundige vergunning is vereist, zoals vermeld in artikel 16 van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.
B.S. 10.10.2011
Rooi- en onteigeningsplan voor de voetweg nr. 27 te Niel
Bekendmaking van de definitieve vaststelling door de gemeenteraad
Het gemeentebestuur brengt ter kennis dat de gemeenteraad in zitting van 27 september
2011 het rooi- en onteigeningsplan voor de voetweg nr. 27 met bijhorende grondinnemingstabel definitief heeft vastgesteld.
Het rooi- en onteigeningsplan en het gemeenteraadsbesluit ligt ter inzage op het gemeentehuis - Technische dienst, Ridder Berthoutlaan 1, te Niel, iedere werkdag van 9 tot
12 uur, op woensdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur, op vrijdag van 9 tot 13 uur.
Het rooi- en onteigeningsplan, is tevens terug te vinden op de website van de gemeente
Niel www.niel.be onder Technische dienst - Kennisgeving aan de bevolking.
Dit rooi- en onteigeningsplan heeft ook gevolgen voor werken en handelingen waarvoor
geen stedenbouwkundige vergunning is vereist, zoals vermeld in artikel 16 van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.
B.S. 10.05.2011
Krachtens het besluit van 19 april 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 Niel.
Het plan 16DA G 020548 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna-Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus
41, te 2018 Antwerpen.
B.S. 05.03.2008
Krachtens het besluit van 7 januari 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Niel.
Het plan 16DA G 020548 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. 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 nr. 1 ter « Centrum- gedeeltelijke herziening » genaamd, van de gemeente Niel, bestaande uit een plan bestaande toestand en een bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan IGEAN dienstverlening, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem machtiging tot
onteigenen verleend.

*Nieuwerkerken
B.S. 13.07.2009

BPA ″Centrum I & II - herziening en uitbreiding″
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 bijzonder plan van aanleg ″Centrum I en II - herziening en uitbreiding″ genaamd, van de gemeente Nieuwerkerken, bestaande uit twee plannen van de
bestaande toestand, twee bestemmingsplannen met bijbehorende stedenbouwkundige
voorschriften en twee onteigeningsplannen met bijhorende onteigeningstabel, mits uitsluiting 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 gemeente Nieuwerkerken machtiging tot onteigenen verleend;
- zijn vernietigd, de verkavelingen 7132V83 van 18 oktober 1976 en 7132V5-2/92 van
16 maart 1992 worden herzien. Verkaveling 7132V80-0006V01 van 27 maart 1980.
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 wordt ingetrokken het ministerieel besluit van 29 augustus 2005 houdende gedeeltelijke goedkeuring van het BPA ″herziening en uitbreiding centrum I en II″ van de gemeente Nieuwerkerken.

*Nieuwpoort
B.S. 12.05.2011
Krachtens het besluit van 20 april 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 Nieuwpoort.
De plans 1M3D8J G 103639 01, 1M3D8J G 103640 01, 1M3D8J G 103641 01, 1M3D8J G
103642 01 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en
Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 19.10.2010
Onteigening onroerend goed op het grondgebied van de gemeente Nieuwpoort
Bij besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken van 5 augustus
2010 wordt het volgende bepaald:
Artikel 1. Het algemeen nut vordert de onmiddellijke inbezitneming van het onroerend
goed gelegen op het grondgebied van de gemeente Nieuwpoort, dat nodig is voor de
aanleg van een maritiem park conform het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan.
Art. 2. Bedoelde goed is met een grijze tint aangeduid op het hierbij behorende ondertekend onteigeningsplan met het nummer 4.1-43.
Art. 3. De rechtspleging, zoals omschreven in de wet van 26 juli 1962 betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte,
is van toepassing.
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 Nieuwpoort.
Het plan 3187/E1 - onteigeningsplan ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 26.09.2007
Een besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 13 december 2005 bepaalt de hoogdringende onteigening ten algemenen nutte

van een onroerend goed gelegen te Nieuwpoort, met een oppervlakte van 72 a 98 ca, om
redenen van natuurbehoud.
1. Geografische omschrijving :
Onroerend goed gelegen langs de Kustweg op het grondgebied van de stad Nieuwpoort.
2. Kadastrale gegevens :
Nieuwpoort, 1e Afdeling, Sectie H, nummer 5 S 3.
3. Redenen van uitvaardigen van het besluit :
De verwerving van het gebied door het Vlaamse Gewest is noodzakelijk voor het veilig
stellen van de aanwezige actuele en de optimalisatie van de potentiële faunistische, floristische en andere ecologische waarden en voor de aanwijzing ervan als Vlaams natuurreservaat.
4. Bevoegde instantie :
Het Vlaamse Gewest, Agentschap voor Natuur en Bos.
5. Plannen ter inzage bij :
Agentschap voor Natuur en Bos
Gebouw Graaf de Ferraris, 4e verdieping
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
6. Wettelijke basis :
- wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen, inzonderheid artikel 5 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte;
- decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu,
inzonderheid artikel 41,§ 1.
B.S. 26.01.2007
Bij besluit van 22 december 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting
en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Veurne Ambachtvaart » in
Nieuwpoort van de provincie West-Vlaanderen, bestaande uit een bestemmingsplan met
bijbehorende 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.

*Nijlen

B.S. 31.01.2008
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, van 10 december 2007 werd de onteigening ten algemene nutte bevolen van gronden te Nijlen, voor een gezamenlijke oppervlakte van 18,6897 ha, en dit met het oog op
het herstel en de rationalisatie van het bospatrimonium, meer in het bijzonder de realisatie van een openbaar bos met een belangrijke ecologische en recreatieve functie.
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 algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Nijlen.
De plannen 16DA G 020037 00 en 16DA G 020038 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat
111-113, bus 41, te 2018 Antwerpen.
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 Nijlen.
Het plan 16DA G 019607 00 ligt ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1, 2018 Antwerpen.
B.S. 15.03.2006
Krachtens het besluit van 15 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 Nijlen.
Het plan 16DA G 019266 00 ligt ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1, bus 12, 2018 Antwerpen.

*Ninove
B.S. 28.11.2011
Krachtens het besluit van 31 oktober 2011van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Ninove (Meerbeke).
Het plan 1M3D8H G 102275 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. 23.06.2010
Binnenlands Bestuur. - Politiezone Ninove. - Onteigening. - Machtiging
Bij besluit van 11 juni 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de politiezone Ninove ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van onroerende goederen gelegen
te Ninove, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, met het oog op het
onderbrengen van de lokale politie Ninove.
B.S. 09.11.2009
Krachtens het besluit van 20 oktober 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse Overheid op het
grondgebied van de stad Ninove.
Het plan ’3V - Projectnrs : 4041-4189 - Onteigeningsplan - Plannr. 1/2’, ligt ter inzage bij
het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus 12 te 9052 Zwijnaarde.
B.S. 23.01.2009
Besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
van 18 december 2008, houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van
onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 21905 ONT
1) Geografische omschrijving :
Ninove : afkoppeling Albertlaan en Denderhoutembaan
2) Kadastrale gegevens :
Stad Ninove
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 2; Sectie : B;
Percelen : 1878 C, 1876 V 2 en 1876 C 3.
3) Reden van openbaar nut verklaring :

Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (afkoppeling Albertlaan en
Denderhoutembaan) 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 :
- VMM
Afdeling Economisch Toezicht
Graaf de Ferraris-gebouw
2e verdieping
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel
Na telefonisch contact met secretariaat VMM, 053-72 63 16
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden;
B.S. 23.07.2008
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 de Vlaamse
overheid op het grondgebied van de stad Ninove.
Het plan ’3V - Projectnr : 4261 - Onteigeningsplan - Plannr. 1’, ligt ter inzage bij het
Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis,
Bollebergen 2B, bus 12, te 9052 Zwijnaarde.
Tegen het genoemde ministerieel besluit van 25 juni 2008 kan bij de Raad van State beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen de 60 dagen via een aangetekende brief aan de Raad van State worden toegestuurd.
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 Ninove.
Het plan « TV3V 4053 onteigeningsplan 1 » ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus
12, 9052 Zwijnaarde.

*Olen

B.S. 24.05.2011
Bij besluit van 11 mei 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Olen ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Olen, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan voor de heraan-

leg van het kruispunt Neerbuul/Lammerdries.
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. 20.08.2009
Krachtens het besluit van 28 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 de Vlaamse overheid op het grondgebied van de gemeente Olen.
Het plan 1M3D8E G 019872 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. 15.07.2009
Bij besluit van 01 juli 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,Wonen en Inburgering wordt de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de
Kempen ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van een onroerend goed gelegen te Olen kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan,
zijnde de inneming 1 met het oog op de realisatie van het gemengd regionaal bedrijventerrein Portaal Lammerdries.
B.S. 29.02.2008
Bij besluit van 30 januari 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de stad Olen ertoe gemachtigd over te gaan tot
de verwerving van de onroerende goederen gelegen te Olen, met een totale in te nemen
oppervlakte en kadastraal bekend zoals vermeld op het bijgevoegde onteigeningsplan en
de bijbehorende raadsbesluiten, waartoe de gemeenteraad van Olen met het oog op de
realisatie van het RUP « Chiro en Voetbal Achter-Olen », besloten heeft op 4 oktober
2006, wordt tot nut van het algemeen erkend.

*Oostende

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 Oostende.
Het plan 1M3D8J G 104483 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
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 Oostende.
Het plan ’3V - Projectnr. 3054 - Onteigeningsplan nr. 1’ ligt ter inzage bij het Agentschap
Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 20.06.2006
Bij besluit van 22 mei 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur is voorgeschreven dat de bepalingen van de wet tot instelling van
een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte,
dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Oostende met het oog op de commerciële havenexploitatie in

het havengebied van Oostende.
Het onteigeningsplan nr. 4.2-38/2 is ter inzage bij de afdeling Maritieme Toegang, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
2e afdeling, D/1, perceelnummer 564F - eigenaar Defensie;
2e afdeling, D/1, perceelnummer 619H - eigenaar Defensie.

*Oosterzele
B.S. 27.12.2010
Oosterzele : BPA "Kasteelwijk"
Bij besluit van 7 december 2010 van de Vlaamse Minister van Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.
- is goedgekeurd het bijzonder plan van aanleg nr. 2 "Kasteelwijk" van de gemeente
Oosterzele, bestaande uit een plan bestaande toestand, een plan juridische toestand, een
bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan, met uitsluiting van de met blauw omrande delen van de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.
- vordert het algemeen nut de onteigening van de onroerende goederen, aangegeven op
het onteigeningsplan.
- is aan de gemeente Oosterzele de machtiging tot onteigenen verleend.
- zijn opgeheven de verkavelingsvergunningen VK 475-10.180.512 d.d. 22 november
1963, VK 165-10.180.511 d.d. 22 november 1963, VK 167-10.180.513 d.d. 30 november 1963, VK 172-10.180.518 d.d. 27 maart 1964, VK 199-10.180.548 d.d. 24 februari
1968, VK 253-44052/605 d.d. 27 augustus 1973, VK 245-10.180.44052/4 d.d. 22 oktober 1976; VK 370-44052/667 d.d. 25 april 1979; VK 475-10.180.772 d.d. 11 augustus
1986, VK 195-44052/541 d.d. 11 augustus 1986, VK 581-10.180.581 d.d. 27 januari
1992, VK 264-5/44052/617 d.d. 24 januari 1994, VK 682/1 d.d. 12 januari 2000 vervangen door VK 682/2 d.d. 17 januari 2006.

*Oostkamp
B.S. 19.08.2009
Artikel 1. Het algemeen nut vordert voor de bouw van het derde en het vierde spoor op
het baanvak tussen Beernem en Oostkamp van de spoorlijn 50A de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente Oostkamp en
opgenomen in de plannen 30-3150-0503-086.000-001 en 30-3150-0503-086.000-002,
gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op
de in artikel 1 vermelde plannen aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 3. De Minister bevoegd voor Mobiliteit (= Infrabel) is belast met de uitvoering van
dit besluit.
B.S. 14.04.2009
Besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 17 februari 2009 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van
onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 20365B ONT
1) Geografische omschrijving :
Oostkamp : influentieleiding naar KWZI Hertsberge en overige rioleringen langs Krijgsbaan en Dorenboslaan
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Oostkamp
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 4, sectie : B;

Percelen : nr. 686B (290 m2)
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (influentieleiding naar KWZI
Hertsberge) 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 :
- VMM Economisch Toezicht
(na telefonische afspraak op het secretariaat 053-72 63 16)
Graaf de Ferraris-gebouw
2e verdieping
Koning Albert II-laan 20
1000 BRUSSEL
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 AARTSELAAR
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake
de gewestelijke aangelegenheden;
B.S. 02.04.2009
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 11 maart 2009 wordt de oprichting van een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur van
openbaar nut verklaard.
Nr. 21949 ONT
1) Geografische omschrijving :
Oostkamp : afkoppelen waterloop 156/756 (Vijvers)
2) Kadastrale gegevens:
gemeente: Oostkamp
Kadastraal bekend onder: Afdeling : 6; Sectie : B
Percelen : nrs. 111 f (1678 m2), 141 s (27 m2), 136 (39 m2), 135 g (719 m2), 123 b (1
076 m2), 132 c (428 m2) en 131 b
(925 m2).
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (afkoppelen waterloop
156/756 (Vijvers)) onder, op of boven private onbebouwde gronden, die al dan niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal gebeuren door het Vlaamse Gewest voor rekening van
de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- VMM Economisch Toezicht
(na telefonische afspraak op het secretariaat 053-72 63 16)
Graaf de Ferraris-gebouw
2e verdieping
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel
- NV Aquafin

Dijkstraat, 8
2630 Aartselaar
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden;
B.S. 23.06.2008
Bij besluit van 16 mei 2008 van de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen is verklaard
dat er aanleiding bestaat tot de toepassing van de rechtspleging bij dringende omstandigheden, ingesteld bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging
bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, voor de
onteigening door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, van de onroerende goederen gelegen te Oostkamp, Kortrijksestraat 73; kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie I, nrs. 630x, 630y en 630z, samen 1.622 m2 groot.
Bij hetzelfde besluit wordt de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vivendo ertoe gemachtigd om tot onteigening over te gaan van voormelde goederen, waarvan de inbezitname
volstrekt noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van een project inzake sociale
huisvesting, waarvan het algemeen nut wordt erkend.
Het dossier ligt ter inzage in de kantoren van Vivendo, Koningin Astridlaan 134, bus 1,
8200 Brugge, (Sint-Michiels), elke werkdag van 8 u. 30 tot 12 uur, alsook de dinsdagnamiddag van 13 u. 30 tot 18 uur gedurende 15 werkdagen vanaf de tiende dag na bekendmaking van het inzagerecht en het machtigingsbesluit in het Belgisch Staatsblad.
B.S. 16.05.2007
Artikel 1. Infrabel is gemachtigd tot de afschaffing van de overwegen 47, 48, 49 en 50
op de spoorlijn 50A Brussel-Zuid - Oostende te Beernem mits de bouw van een overbrugging aan km 81.820, de bouw van onderbruggingen voor voetgangers ter hoogte
van de overwegen 48 en 50 en de aanleg van nieuwe wegen ten zuiden en noorden langs
de spoorlijn, zoals aangegeven op de werkplannen met nr. 30-3228-0503-081.648PO4C, 30-3228-0503-081.648-PO5C, 30-3228-0503-081.648-PO6C, 30-3228-0503081.648-PO7C en 30-3228-0503-081.648-PO8D, gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Het algemeen nut vordert voor de afschaffing van voornoemde overwegen te
Beernem en de aanleg van een derde en vierde spoor te Oostkamp en Beernem de onmiddellijke inbezitneming van de percelen opgenomen in de tabelplannen der aan te kopen gronden met nr. 30-3228-0503-081.648-101B, 30-3228-0503-081.648-102B, 303228-0503-081.648-103B,30-3228-0503-081.648-104B, 30-3228-0503-081.648-105B,
30-3228-0503-081.648-106B, 30-3228-0503-081.648-107B, 30-3228-0503-081.648108C, 30-3228-0503-081.648-109B en 30-3228-0503-081.648-110C, gevoegd bij dit
besluit.
Art. 3. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op
voormelde plannen aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet
van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.

*Oostrozebeke

B.S. 16.12.2011
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 24 november
2011 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 22049 ONT BP
1) Geografische omschrijving :

Oostrozebeke : PS + PL Ginste + sanering lozingspunt Nijverheidsstraat
2) Kadastrale gegevens :
Kadastraal bekend onder : afdeling : 1, sectie : B;
Percelen nummers : 664 k en 166d2.
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (PS + PL Ginste + sanering
lozingspunt Nijverheidsstraat) 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. 23.09.2010
Krachtens het besluit van 4 augustus 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Oostrozebeke.
Het plan 1M3D8J G 103024 02 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 21.04.2010
Krachtens het besluit van 29 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 onteigening door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Oostrozebeke.
Het plan 1M3D8J G 103867 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 28.05.2008
Krachtens het besluit van 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 gemeente Oostrozebeke.
Het plan 1M3D8J G 102901 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.

B.S. 03.07.2007
Bij besluit van 24 mei 2007 van de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen wordt
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ’Spookkasteel’, met het bijhorend onteigeningsplan, voor de gemeente Oostrozebeke, zoals definitief vastgesteld bij besluit
van 8 maart 2007 van de gemeenteraad van Oostrozebeke en gevoegd in bijlage bij het
besluit van de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen, goedgekeurd.

*Opglabbeek

B.S. 23.06.2011
Bij besluit van 14 april 2011 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Centrum », dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Opglabbeek in zitting van 20 december 2010 en dat een toelichtingsnota, een plan met de bestaande juridische en feitelijke toestand, stedenbouwkundige
voorschriften, een grafisch plan bevat, gedeeltelijk goedgekeurd. Het bijgevoegd rooilijnplan wordt goedgekeurd.
Het onteigeningsplan dat samen met dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan werrd
voorgelegd en waarvan het algemeen nut de onteigening vordert van de in het onteigeningsplan aangeduide percelen werd goedgekeurd.
B.S. 08.05.2006
Een besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 16 maart 2006 schrijft de hoogdringende onteigening ten algemenen nutte voor
van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 20638 ONT
1) Geografische omschrijving :
Opglabbeek : bergingsbekken collector Bosbeek.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Opglabbeek
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : A;
Percelen : nrs. 957 c 2, 956 b en 957 y.
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (bergingsbekken collector)
onder, op of boven private onbebouwde gronden, die al dan niet omsloten zijn met een
muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal gebeuren door het Vlaamse Gewest voor rekening van
de N.V. Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- IVA VMM
Afdeling Water
Koning AlbertII-laan 20, bus 16
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
16 maart 2006

*Opwijk

B.S. 03.07.2006
Vereniging van gemeenten - Onteigening - Rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden - Machtiging
Bij besluit van 10 mei 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, wordt de intercommunale vereniging TMVW, Integraal
Waterbedrijf, Stropkaai 14, 9000 Gent gemachtigd tot het verwerven, bij wege van onteigening tot nut van het algemeen, van gronden, gelegen te Buggenhout, groot 1ha 30 a
35 ca en gronden gelegen te Opwijk, groot 73 a 15 ca er kadastraal bekend zoals vermeld in de onteigeningstabel behorende bij het genoemd besluit, met het oog op de aanleg van een watertoevoerleiding in de gemeenten Buggenhout en Opwijk.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, op dezelfde onteigening mag worden toegepast.

*Oud-Heverlee

B.S. 18.07.2008
Bij besluit van 3 juni 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de politiezone Dijleland ertoe gemachtigd over te gaan
tot de gerechtelijke onteigening van onroerende goederen gelegen te Sint-Joris-Weert,
kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie
van bijkomende infrastructuur voor het politiekantoor.
B.S. 10.08.2007
Artikel 1. Infrabel is gemachtigd de overweg nr. 4 op de spoorlijn 139 Leuven – Waver
te Oud-Heverlee af te schaffen, mits de bouw van een nieuwe overbrugging aan de Hazenfonteinstraat ter hoogte van kilometerpaal 6.175 op deze spoorlijn, volgens het
plan nr. 33 − 139 − 6.333 / 1 − 0 , gevoegd bij dit besluit en mits de sloop van de bestaande overbrugging aan de Blokkenstraat ter hoogte van kilometerpaal 6.333 op dezelfde spoorlijn.
Art. 2. Het algemeen nut vordert voor de bouw van de nieuwe overbrugging de onmiddellijke inbezitneming van de percelen opgenomen in het plan nr. D5.93B.38, gevoegd bij
dit besluit.
Art. 3. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op
het in artikel 2 vermelde plan aangewezen
percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de
wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden
inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 4. In het ministerieel besluit nr. A/95143/139 van 8 juli 1996 dat de signalisatie
vaststelt van, onder andere, overweg nr. 4 op de
spoorlijn 139, baanvak Leuven – Sint-Joris-Weert, worden de bepalingen met betrekking
tot deze overweg geschrapt.
Art. 5. Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 22 juni 2007.
B.S. 30.06.2006
Krachtens het besluit van 6 juni 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Oud-Heverlee.
Het plan 16DB G 000263 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.

*Oud-Turnhout

B.S. 06.05.2010
Bij besluit van 23 april 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Oud-Turnhout ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van het onroerend goed
gelegen te Oud-Turnhout, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met
het oog op de uitbreiding van de vrije basisschool Reuzepas.
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. 30.11.2006
VERENIGING VAN GEMEENTEN.
- Bij besluit van 30 oktober 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij
voor de Kempen, afgekort : « IOK », Antwerpseweg 1, 2440 Geel gemachtigd tot het
verwerven, bij wege van onteigening tot nut van het algemeen, van gronden gelegen in
Oud-Turnhout, groot 19 ha 08 a 02 ca er kadastraal bekend zoals vermeld in genoemd
besluit, met het oog op de realisatie van een gemengd regionaal bedrijventerrein : «
Bentel 1 ».
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.

*Oudenaarde

B.S. 30.06.2011
Bij besluit van 28 april 2011 heeft de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen het
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Gerechtshof 2" van de stad Oudenaarde goedgekeurd met uitsluiting van volgende zinsnede (deze is in de bundel met stedenbouwkundige voorschriften met rood omrand) : "De realisatie dient te gebeuren vooraleer het
huidige bedrijf enige vergunningsplichtige werken aan het bestaand handelspand wenst
uit te voeren"van artikel 2 - Handelszone van het deel RupC. Het onteigeningsplan horende bij het gemeentelijk Rup 'Gerechtshof 2' wordt goedgekeurd.
B.S. 06.11.2009
Krachtens het besluit van 20 oktober 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse Overheid op het
grondgebied van de stad Oudenaarde.
De plannen ’3V - Projectnrs : 4073-4087 - Onteigeningsplan - Plannrs. 1.1 t.e.m. 1.5’,
liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer OostVlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus 12, te 9052 Zwijnaarde.
B.S. 09.03.2009
Bij besluit van 23 februari 2009 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 buurtweg nr. 11 van de stad
Oudenaarde;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
en percelen aangegeven op het bijgevoegde grondplan;
- is aan de stad Oudenaarde machtiging tot onteigenen verleend.
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 stadsbestuur van Oudenaarde machtiging tot onteigening verleend met toepassing van de spoedprocedure van verschillende
onroerende goederen ter realisatie van het GRUP De Ham.

*Oudenburg

B.S. 21.06.2011
Bij besluit van 30 mei 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 Oudenburg kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie het bedrijventerrein Glastuinbouwzone.
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. 10.06.2010
Krachtens het besluit van 18 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 Oudenburg.
Het plan '3V - Projectnr. 3133 - Onteigeningsplan nr. E01' ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 07.04.2010

Krachtens het besluit van 23 maart 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Oudenburg.
De plans 1M3D8J G 103112 03, 1M3D8J G 103113 03, 1M3D8J G 103114 03, 1M3D8J G
103115 03, 1M3D8J G 103116 03 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1 - 8000 BRUGGE
B.S. 08.02.2010
Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 84 op de spoorlijn 50A te
Oudenburg machtigt mits de aanleg van een langsweg ten noorden van spoorlijn 50A tussen deze af te schaffen overweg en de ondertunneling van de spoorlijn 50A, ter hoogte van kilometerpaal 108.300, die aansluit op de bestaande
langsweg ten zuiden van de spoorlijn 50A en de onmiddellijke 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 de tolgelden en politiereglementen op de
spoorwegen, artikel 2;
Gelet op de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;
Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel10, § 2, 2°;
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. 84 op de spoorlijn 50A te Oudenburg een overweg is
van 2e 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 de spoorlijn 50A, tussen
de af te schaffen overweg nr. 84 en de ondertunneling van de spoorlijn 50A, ter hoogte
van kilometerpaal 108.300, die aansluit op de bestaande langsweg ten zuiden van de
spoorlijn 50A, zoals aangeduid op het plan met nr. 30-3228-0503-107.520-004, 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. 84;
Overwegende dat de uitvoering van de bovengenoemde werken vereist te beschikken
over de percelen zoals aangeduid op het plan met nr. 30-3228-0503-107.520-003 en
gelegen op het grondgebied van de stad Oudenburg;
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Oudenburg
geen bezwaar heeft tegen de afschaffing van overweg nr. 84;
Overwegende dat het openbaar onderzoek waaraan voornoemde plannen onderworpen
werden geen bezwaren opgeleverd heeft;
Overwegende dat de bouw van het op- en afrittencomplex op de A10 vergevorderd is en
daardoor de beoogde werken een dringend karakter geeft en dat derhalve de onmiddellijke inbezitneming van de bedoelde percelen ten algemene nutte onontbeerlijk is;
Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Infrabel is gemachtigd om de overweg nr. 84 op de spoorlijn 50A te Oudenburg af te schaffen mits de aanleg van een
langsweg ten noorden van de spoorlijn 50A tussen deze af te schaffen overweg en de
ondertunneling van de spoorlijn 50A, ter hoogte van kilometerpaal 108.300, aansluitend
op de langsweg ten zuiden van de spoorlijn 50A, zoals aangegeven op het plan met nr.
30-3228-0503-107.520-004, 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 met nr. 30-3228-0503-107.520-003, gevoegd bij dit besluit.
Art. 3. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op
het in artikel 2 vermelde plan aangewezen
percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de
wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden
inzake onteigening ten algemenen nutte.
Art. 4. De Minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 20 november 2009.
B.S. 26.01.2010
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 23 december
2009 werd de onteigening ten algemenen nutte bevolen van een gebied van 8 ha 02 a 24
ca gelegen te Maldegem, met het oog op de oprichting van een Vlaams natuurreservaat.
Dit besluit kan worden aangevochten voor de Raad van State binnen een termijn van 60
dagen vanaf de kennisneming van de onteigening alsook voor de Vrederechter op het
ogenblik dat de gerechtelijke fase wordt ingezet.
Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen
met 3 gewaarmerkte afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen zijn
(art. 85 van het procedurereglement van de Raad van State).
Het onteigeningsbesluit en de plannen liggen ter inzage bij het Agentschap voor Natuur
en Bos, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel.
B.S. 13.08.2008
Agentschap voor Natuur en Bos - Onteigening natuurgebied te Oudenburg
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 14 juli 2008 werd de onteigening ten algemenen nutte bevolen van een gebied van 5
ha 91 a 93 ca gelegen te Oudenburg, met het oog op de oprichting van een Vlaams natuurreservaat.
Dit besluit kan worden aangevochten voor de Raad van State binnen een termijn van
zestig dagen vanaf de kennisneming van de onteigening alsook voor de vrederechter op
het ogenblik dat de gerechtelijke fase wordt ingezet.
Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen
met 3 gewaarmerkte afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen zijn
(artikel 85 van het procedurereglement van de Raad van State).
Het onteigeningsbesluit en de plannen liggen ter inzage bij het Agentschap voor Natuur
en Bos, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel.

*Overijse

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 Overijse.
De plans 1M3D8F G 702 00 en 1M3D8F G 703 00 liggen ter inzage bij het Agentschap
Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6, bus 81, 3000
Leuven.
B.S. 17.07.2008

Bij besluit van 10 juni 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, wordt de intercommunale Haviland, Brusselsesteenweg
617, 1731 Zellik gemachtigd tot het verwerven, bij wege van onteigening tot nut van het
algemeen, van gronden gelegen in Overijse, groot 1ha 99a 80ca er kadastraal bekend
zoals vermeld in genoemd besluit, met het oog op de realisatie van een woningbouwproject, onteigeningsplan Maleizen.
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. 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 gemeente Overijse.
Het plan 16DB G 000368 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.

*Overpelt

B.S. 25.07.2008
Krachtens het besluit van 23 juni 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Overpelt.
Het plan 1M3D8G G 026100 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 20.03.2008
Bij besluit van 19 februari 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Overpelt ertoe gemachtigd over te
gaan tot de onteigening van een onroerend goed gelegen in Overpelt, met een totale in
te nemen oppervlakte en kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan,
waartoe de gemeenteraad van Overpelt met het oog op de realisatie van schoolinfrastructuur voor bijzonder onderwijs definitief besloten heeft op 27 mei 2005 wordt tot nut
van het algemeen erkend.
B.S. 23.01.2008
Bij besluit van 17 december 2007 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening is van goedkeuring onthouden het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Centrum Oost : herziening 4
», van de gemeente Overpelt, bestaande uit een plan bestaande toestand, vier bestemmingsplannen met de stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan.

*Peer

B.S. 30.08.2011
Bij besluit van 20 juli 2011 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan "Bokt", dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad
van Peer in zitting van 15 juni 2011 en dat een toelichtingsnota, een plan met de bestaande juridische en feitelijke toestand, stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan bevat, goedgekeurd met uitsluiting van de verwijzing naar de provinciale hemelwaterverordening op pagina 6 van de stedenbouwkundige voorschriften en zoals met
blauw doorstreept.
Het onteigeningsplan dat samen met dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd voorgelegd en
waarvan het algemeen nut de onteigening vordert van de in het onteigeningsplan aangeduide percelen werd goedgekeurd. Aan de stad Peer 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. 01.12.2010
Bij besluit van 20 oktober 2010 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Burkel - wijziging 5 », dat definitief werd vastgesteld
door de gemeenteraad van Peer in zitting van 7 juli 2010 en dat een toelichtingsnota,
stedenbouwkundige voorschriften, een plan met de bestaande feitelijke en juridische toestand, een toelichtingsplan en een grafisch plan bevat, goedgekeurd.
Het onteigeningsplan dat samen met dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd voorgelegd en
waarvan het algemeen nut de onteigening vordert van de in het onteigeningsplan aangeduide percelen werd goedgekeurd. Aan de stad Peer wordt een machtiging tot onteigenen
toegekend voor de onroerende goederen, zoals aangegeven op het bijgevoegde onteigeningsplan. Voor de percelen die onontbeerlijk zijn om het gebied te ontsluiten en de wegen en nutsvoorzieningen aan te leggen, mag toepassing worden gemaakt van de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden zoals bedoeld in artikel 5 van de wet
van 26 juli 1962.
B.S. 25.10.2010
PEER. - Bij besluit van 14 oktober 2010 heeft de deputatie van de provincie Limburg het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Lindedorp en ruiloperatie WUG Linde-Wauberg
», dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Peer in zitting van 7 juli
2010 en dat de toelichtingsnota, een grafisch register planbaten/planschade, een verkleinde versie van het grafisch plan van Linde Dorp met de aanduiding van de op te heffen verkavelingen en zowel voor Linde Dorp als voor Wauberg telkens een plan met de
bestaande feitelijke en juridische toestand, de stedenbouwkundige voorschriften en een
grafisch plan bevat, goedgekeurd met uitsluiting van de zinsnede pagina 18 in verband
met de implementatie decreet grond- en pandenbeleid van de stedenbouwkundige voorschriften en zoals met blauw doorstreept.
Het onteigeningsplan dat samen met dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd voorgelegd en
waarvan het algemeen nut de onteigening vordert van de in het onteigeningsplan aangeduide percelen werd goedgekeurd met uitsluiting van de percelen 8 tot en met 17. Aan
de stad Peer wordt een machtiging tot onteigenen toegekend voor de onroerende goederen 1 tot en met 7, zoals aangegeven op het bijgevoegde onteigeningsplan.
B.S. 24.08.2010
Bij besluit van 12 augustus 2010 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Sportzone De Deust fase 2 », dat definitief werd
vastgesteld door de gemeenteraad van Peer in zitting van 21 april 2010 en dat een toelichtingsnota met de bestaande feitelijke en juridische toestand en de stedenbouwkundige voorschriften, een plan bestaande toestand, een grafisch plan en een bijbehorend
onteigeningsplan bevat, goedgekeurd.
Aan de stad Peer wordt een machtiging tot onteigenen toegekend voor de onroerende
goederen zoals aangegeven op de bijgevoegde onteigeningsplannen
B.S. 14.07.2009
Bij besluit van 1 juli 2009 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is gedeeltelijk goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg ″Laerderheide″ genaamd, van de stad Peer, bestaande uit een plan van de bestaande toestand - juridische
toestand, een plan van de bestaande toestand - terreinopname, een bestemmingsplan
met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan, met uitzondering van de met blauw omrande delen in artikel 6 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 Peer machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 12.01.2009
Bij besluit van 12 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″, van de stad Peer, bestaande uit
twaalf plannen van de bestaande toestand, twaalf bestemmingsplannen met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en vier onteigeningsplannen, mits uitsluiting van de
met een blauwe rand omzoomde plandelen (deelplannen 54, 57, 59 en 60 en bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften);
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de percelen aangegeven
op de onteigeningsplannen bij de deelplannen 2-6, 4, 5 en 55;
- is aan de stad Peer 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 Peer.
Het plan ″1M3D8G G 023868 00 Kruispunt : N73 Baan naar Bree-Erperheidestraat″ligt
ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg,
Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
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 « zonevreemde bedrijven fase 2
» genaamd, van de stad Peer, bestaande uit dertien plannen bestaande toestand, dertien
bestemmingsplannen en 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 stad Peer machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 19.02.2007
Bij besluit van 23 januari 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke
Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Grote Brogel Centrum – fase 2
» genaamd, van de gemeente Peer, bestaande uit een plan bestaande 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 Peer machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 19.02.2007
Bij besluit van 23 januari 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke
Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Grote Brogel Centrum – fase 1
– herziening en uitbreiding » genaamd, van de gemeente Peer, bestaande uit een plan
bestaande 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 Peer machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 28.09.2006
Bij besluit van 31 augustus 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Mons » genaamd, van de gemeente Peer, bestaande uit een plan bestaande toestand en een bestemmingsplan en
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 Peer machtiging tot onteigenen verleend.

*Pepingen
*Pittem

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 verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de percelen 1 tot en met 9, aangegeven op het onteigeningsplan dat behoort bij het bijzonder
plan van aanleg ″Breemeersbeek″, van de gemeente Pittem, goedgekeurd bij ministerieel
besluit van 21 februari 2008;
- is aan de gemeente Pittem machtiging tot onteigenen verleend met mogelijke toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten
algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962.
B.S. 13.03.2008
Bij besluit van 21 februari 2008 heeft de viceminister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaamse minister van Financiën en Begroting, en Ruimtelijke Ordening het bijzonder
plan van aanleg nr. 15, « Breemeersbeek » genaamd, van de gemeente Pittem goedgekeurd, bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een bestemmingsplan met
afzonderlijke gebundelde stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan, met
uitzondering van de met blauw omrande delen van het bestemmingsplan en van de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.
Het algemeen nut vordert de onteigening van de onroerende goederen, aangegeven op
het onteigeningsplan.
Aan de gemeente Pittem wordt machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 05.03.2008
Bij besluit van 21 februari 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 « Breemeersbeek » genaamd,
van de gemeente Pittem, bestaande uit een plan bestaande toestand, een bestemmingsplan met afzonderlijk gebundelde stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan, met uitsluiting van de met blauw omrande delen van het bestemmingsplan en van
de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Pittem machtiging tot onteigenen verleend.

*Poperinge
B.S. 03.04.2012

Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 24 februari 2012
houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 20295 ONT
1) Geografische omschrijving :
Poperinge : KWZI Proven
2) Kadastrale gegevens :
Stad : Poperinge
Kadastraal bekend onder : afdeling : 6; sectie : A;
Perceel nr. 442C (2 505 m2).
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (KWZI Proven) 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. 27.02.2012

Bij besluit van 14 februari 2012 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt
de stad Poperinge ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Watou, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie
van de waterbeheerswerken.
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. 06.07.2011
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 Poperinge.
Het plan 1M3D8J G 104916 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.

B.S. 04.04.2009
Bij besluit van 12 maart 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 kleinstedelijk
gebied Poperinge″ van de provincie West-Vlaanderen, bestaande uit een bestemmingsplan met bijhorende 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, de stad Poperinge, het Agentschap voor Natuur en Bos en de WVI
machtiging tot onteigenen 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 onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de Poperinge.
Het plan 16DE G 101098 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 01.09.2006
Dossier: L 3685 O 0001 B
1. geografische omschrijving
De onteigeningen zijn voorzien op het grondgebied van Poperinge. Voor de realisatie van
oeverinrichtingswerken met ecologische herinrichting aan de Poperingevaart is de verwerving van gronden naast de beek noodzakelijk. Het traject is 2,3 km lang. De te verwerven zone is gemiddeld 10m breed. Daarnaast wordt ook de verwerving van een aantal bredere percelen voorzien. Het betreft voornamelijk lagergelegen percelen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de nodige buffering.
2. kadastrale gegevens
gemeente Poperinge: kadastraal bekend onder :
2e afdeling, sectie C, percelen: 939b, 937a, 936a, 926b, 925d, 833h, 964k, 963h, 956d,
955d2, 955c2, 954w, 925c, 910a, 908a, 906a, 904, 903, 902, 901, 900, 899, 898, 897,
850, 844, 845b, 654, 511e, 510, 509, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499,
498, 497, 496, 464, 461a, 458a, 691, 689a, 689c, 673a, 671, 655a, 656, 660, 773e,
773c, 766k, 766g, 774b, 776a, 781, 841a, 840a, 839a, 838/02, 836c, 838/02d, 833m,
833n, 452, 453.
3. reden van uitvaardigen van het besluit
Doel van het beekherstelproject is een duurzame oplossing te bieden aan de afkalving
van de oevers en de sanering van vismigratieknelpunten. Daarnaast wordt ook een verhoogde waterberging beoogd binnen de projectzone met als doel wateroverlast in te perken.
4. bevoegde instantie
Vlaamse milieumaatschappij (VMM) - afdeling Water
5. Plannen ter inzage bij
VMM - afdeling Water, hoofdbestuur
Graaf de Ferraris-gebouw
7e verdieping - lokaal 7.G.27
Koning Albert II-laan 20
1000 BRUSSEL
VMM - afdeling Water, buitendienst Brugge
Zandstraat 255
8200 Brugge
6. Wettelijke basis
Wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de conces-

sies 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 4 april 2006.

*Putte

B.S. 09.03.2012
PRUP « Retentiezone Wolzakkenleibeek » te Putte
Bij besluit van 15 februari 2012 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport :
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Retentiezone Wolzakkenleibeek » te Putte van de provincie Antwerpen;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de provincie Antwerpen de 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. 31.03.2011
Bij besluit van 4 maart 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de POM Antwerpen ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Putte kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie
het RUP Muggenberg.
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. 02.12.2010
Bij besluit van 18 november 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Putte gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Putte, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op
de realisatie van het recreatiegebied Ixenheuvel.
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.

*Puurs

B.S. 16.03.2012
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 « L. Van Kerckhovenstraat », definitief
werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 8 maart 2012.
Het gemeentelijke rooilijn- en onteigeningsplan werd voorlopig vastgesteld op 22 december 2011, waarna een openbaar onderzoek werd gehouden van 3 januari 2012 tot en
met 17 februari 2012. Uit het proces-verbaal van sluiting bleek dat er gedurende het
openbaar onderzoek drie bezwaren werden ingediend die op de gemeenteraad in zitting
van 8 maart 2012 werden behandeld.
Het gemeentelijk rooilijnplan L. Van Kerckhovenstraat treedt in werking veertien dagen
na de bekendmaking van de definitieve vaststelling in het Belgisch Staatsblad.
B.S. 10.08.2011
Bij besluit van 20 juli 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Puurs ertoe ge-

machtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen Puurs, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan ter realisatie van
de rooilijn voor de heraanleg van de Provinciebaan.
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. 25.02.2011
Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 23 december 2010
verleent goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan « lokaal bedrijventerrein Winning
» dat de gemeenteraad van Puurs op 4 november 2010 definitief vastgesteld heeft.
Het onteigeningsplan dat ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening tegelijkertijd met het ruimtelijk uitvoeringsplan « lokaal bedrijventerrein Winning » werd
opgemaakt, en dat ook op 4 november 2010 definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Puurs, wordt bij besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen
van 23 december 2010 goedgekeurd en machtiging tot onteigening wordt verleend.
B.S. 11.08.2008
Bij besluit van de gedelegeerd bestuurder van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal
NV van 20 mei 2008 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het
agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Puurs
voor de realisatie van een rond punt, de bijhorende wegenis en omkaderende infrastructuur.
Het plan nr. 07-54 en 07-55 ligt ter inzage bij de afdeling Zeekanaal, Oostdijk 110, 2830
Willebroek.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens : Puurs,
2e afdeling, sectie D, perceelsnummers : 399a-401-398-403-393m-402-115-116-12099a-460L-438D-434A-433D-429B-429C-428D-428C-424B-423S-413T2-423T-400C.
Bij besluit van 23 juni 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd
over te gaan tot onteigening.
B.S. 25.06.2008
Bij besluit van 13 juni 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan Kleine AmerVooruitgangstraat-Kapelstraat (Buurtweg nr. 15), bestaande uit een rooilijnplan, een
onteigeningsplan en een bijbehorende tabel van de onteigeningen;
- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de onroerende goederen en percelen, aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Puurs machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 12.06.2008
Artikel 1. Infrabel is gemachtigd tot de afschaffing van overweg nr. 21A op de spoorlijn
54 Mechelen-Sint-Niklaas te Puurs mits het verlengen en verbreden van de Kapellewegel
naar de gewestweg 16, zoals aangegeven op het werkplan nr. 32-3228-0540-016.810001, 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. 32-3533-0540-016.810-001,
gevoegd bij dit besluit.
Art. 3. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op
het in artikel 2 vermelde plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig
de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.

Art. 4. In artikel 1 van het ministerieel besluit nr. A/93036/54 van 5 december 1994 dat
de signalisatie vaststelt van, onder andere, overweg nr. 21A op de spoorlijn 54 Mechelen
- vertakking Heike - Sint-Niklaas worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in de inleidende zin vervalt het getal « 21A »;
2° in het vijfde lid vervalt het getal « 21A ».
Art. 5. Onze Staatssecretaris voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
B.S. 09.03.2007
Krachtens het besluit van 20 december 2006 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door de
Vlaamse overheid op het grondgebied van de gemeente Puurs.
De plannen 16DA G 019858 01, 16DA G 019859 01 en 16DA G 019860 01 liggen ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1
bus 12, 2018 Antwerpen.
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 Puurs.
Het plan « 16DA G 019269 00 » ligt ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer,
afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1, bus 12, 2018 Antwerpen.

*Ranst
B.S. 15.03.2012
Het college van burgemeester en schepenen brengt, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 10 van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de
rooilijnen, ter kennis van de bevolking dat de wijziging van het rooilijn- en onteigeningsplan « Dorpstraat – Grimmarastraat – De Voortstraat » door de gemeenteraad definitief
werd goedgekeurd in zitting van 27 februari 2012.
B.S. 02.12.2011
Het college van burgemeester en schepenen brengt, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 10 van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de
rooilijnen, ter kennis van de bevolking dat het rooilijn- en onteigeningsplan « Schaubroekweg » door de gemeenteraad definitief werd goedgekeurd in zitting van 27 oktober
2011.
B.S. 06.06.2011
Bij besluit van 15 april 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken
is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door NV De Scheepvaart op het
grondgebied van de gemeente Ranst voor het project 'herbouwen van brug Oelegem I,
het aanleggen van een verbinding met het jaagpad'.
Het plan nr. WBK-GB1002-T002 ligt ter inzage bij de afdeling Waterbouwkunde, Havenstraat 44, te 3500 Hasselt.
De te onteigenen perceel zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
RANST - 2e afdeling - Sectie B - perceelsnummer(s) : 506B/deel.
B.S. 06.06.2011
Bij besluit van 15 april 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken
is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffen-

de de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door NV De Scheepvaart op het
grondgebied van de gemeente Ranst voor het project 'herbouwen van brug Oelegem I,
het aanleggen van de brugopritten'.
Het plan nr. WBK-GB1002-T001 ligt ter inzage bij de afdeling Waterbouwkunde, Havenstraat 44, te 3500 Hasselt.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
RANST - 2e afdeling - Sectie C - perceelsnummer(s) : 496K - 494C.
B.S. 06.06.2011
Bij besluit van 15 april 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken
is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door NV De Scheepvaart op het
grondgebied van de gemeente Ranst voor het project 'herbouwen van brug Oelegem I,
het aanleggen van een rotonde'.
Het plan nr. WBK-GB1002-T003 ligt ter inzage bij de afdeling Waterbouwkunde, Havenstraat 44, te 3500 Hasselt.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
RANST - 2e afdeling - Sectie C - perceelsnummer(s) : 482D/deel - 482E/deel 482F/deel.
B.S. 02.05.2011
Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 31 maart 2011
verleent goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan « Van den Nestlaan » dat de gemeenteraad van Ranst op 21 februari 2011 definitief vastgesteld heeft.
Het onteigeningsplan dat ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening tegelijkertijd met het ruimtelijk uitvoeringsplan « Van den Nestlaan » werd opgemaakt, en
dat ook op 21 februari 2011 definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Ranst,
wordt bij besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 31 maart
2011 goedgekeurd en machtiging tot onteigening wordt verleend.
B.S. 28.04.2011
Bij besluit van 18 april 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Ranst gemachtigd
over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te
Ranst, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, uitgezonderd de percelen met volgnummer 3, 7 en 16, die door de gemeente reeds in der minne werden verworven, en het perceel met volgnummer 14 dat niet bestaat, met het oog op de aanleg
van fietspaden en riolering langs de Ranstsesteenweg en Kromstraat te Ranst.
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. 06.01.2011
Igean dienstverlening. - Onteigening. - Machtiging
Bij besluit van 20 december 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de dienstverlenende vereniging Igean ertoe gemachtigd over te gaan tot de minnelijke aankoop van de onroerende goederen eigendom van de federale staat gelegen te Ranst kadastraal bekend zoals
vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie van de uitbreiding van de K.M.O.-Zone
Oostmalsesteenweg.
B.S. 22.05.2009
Besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 31 maart 2009 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.

Nr. 20200A ONT
1) Geografische omschrijving :
Ranst : verbindingsriolering Emblemseweg-Stekelbessenlaan
2) Kadastrale gegevens :
gemeente : Ranst
kadastraal bekend onder : Afdeling : 3; Sectie : C; Percelen : 357 B (933 m2) en 357 C
(12 m2);
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (verbindingsriolering) 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. 27.06.2008
Bij besluit van 9 juni 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd de bijgaande correctie van het rooilijn- en onteigeningsplan Fransehoeveweg en Torenkenshoefstraat genaamd, bestaande uit één plan en een bijbehorende
tabel van de onteigeningen;
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de onroerende goederen, aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Ranst machtiging tot onteigenen verleend met 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.
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 het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan bestaande uit één plan en
een bijbehorende tabel van de onteigeningen. Voor de gedeeltelijke verlegging van de
buurtweg nr. 2 dient een afzonderlijke goedkeuring van de deputatie bekomen te worden;
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de onroerende goederen, aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan het gemeentebestuur van Ranst machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 04.01.2008

Rooilijnen. - Onteigeningen. - Rooilijn- en onteigeningsplan « Fransehoeveweg
(voetweg nr. 7) en Torenkenshoefstraat (voetweg nr. 9) » van de gemeente
Ranst
Bij besluit van 31 december 2007 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan bestaande uit één plan en
een bijbehorende tabel van de onteigeningen. Voor de gedeeltelijke verlegging van de
buurtweg nr. 9 dient een afzonderlijke goedkeuring van de deputatie bekomen te worden;
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de onroerende goederen, aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Ranst machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 25.08.2006
Ranst : rooilijn- en onteigeningsplan « Sint-Antoniusstraat »
Bij besluit van 31 juli 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
-is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan « Sint-Antoniusstraat » genaamd, van de gemeente Ranst, bestaande uit een rooilijn- en onteigeningsplan en een
tabel van eigenaars;
- is verklaard dat het algemeen nut inbezitneming vordert van de onroerende goederen,
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Ranst machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 05.05.2006
Rooilijn- en onteigeningsplan « Keerbaan » - Spoedprocedure onteigening
Bij besluit van 7 april 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de inname van de loten 8 (eigendom van Thaels-Driessens, Keerbaan 58, te Ranst), 9 (eigendom van Brekvens Gaston, Bistweg 70, te Ranst), 36 (eigendom van Peeters Joanna en
kinderen, Stin-Hathebrandstraat 20, te Mortsel), aangegeven, op het bij ministerieel besluit van 17 november 2004 goedgekeurd onteigeningsplan, dat behoort bij rooilijn- en
onteigeningsplan « Keerbaan » genaamd, van de gemeente Ranst;
- is aan de gemeente Ranst machtiging tot onteigenen verleend, met 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.
B.S. 14.04.2006
Bij besluit van 16 maart 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan « Heidestraat-Klaverstraat »
genaamd, van de gemeente Ranst, bestaande uit een rooilijn- en onteigeningsplan en
een tabel van de eigenaars;
- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de onroerende goederen, aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Ranst machtiging tot onteigenen verleend;
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de inname van het lot 8, aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Ranst machtiging tot onteigenen verleend met 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, voor de onteigening van lot 8.

*Ravels

B.S. 27.02.2012

Krachtens het besluit van 20 januari 2012 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Ravels.
De plannen 1M3D8E G 020499 00, 1M3D8E G 020500 00 en 1M3D8E G 020501 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. 05.10.2009
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 Ravels.
De plannen 1M3D8E G 020499 00, 1M3D8E G 020500 00 en 1M3D8E G 020501 00 liggen
ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen,
Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113,
bus 41, 2018 Antwerpen.
B.S. 11.01.2006
Bij besluit van 13 december 2005 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting
en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Kerkhof Poppel » van de gemeente Ravels, bestaande uit een plan van de bestaande en juridische toestand, een
bestemmingsplan met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Ravels machtiging tot onteigenen verleend.

*Retie

B.S. 19.06.2007
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 « Vossekot » genaamd, van de
gemeente Retie, bestaande uit een plan bestaande toestand, een bestemmingsplan en
stedenbouwkundige voorschriften, en een onteigeningsplan, met uitzondering van de met
blauw omrande plandelen en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan, met uitzondering van de met blauw omrande delen
van het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Retie machtiging tot onteigenen verleend, met uitzondering van de
met blauw omrande delen van het onteigeningsplan.
B.S. 28.11.2006
Krachtens het besluit van 30 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 Retie.
Het plan 16DA G 019861 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1, bus 12, 2018 Antwerpen.

