Onteigeningen per gemeente vanaf 2010
*Riemst
B.S. 13.04.2011
Bij besluit van 3 maart 2011 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Containerpark en compensatie landbouwgebied 2", dat
definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Riemst in zitting van 13 december
2010 en dat een toelichtingsnota, een plan met de bestaande juridische en feitelijke toestand, stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan bevat, gedeeltelijk 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 Riemst wordt een machtiging tot
onteigenen toegekend voor de onroerende goederen zoals aangegeven op het bijgevoegde onteigeningsplan.
B.S. 12.04.2011
Krachtens het besluit van 15 maart 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Riemst.
Het plan 1M3D8G G 028836 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 17.03.2011
Bij besluit van 8 maart 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Riemst gemachtigd
over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te
Riemst, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan voor het uitvoeren van
verbeteringswerken aan de Millenbeek nr. 801.
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. 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 instelling van 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 Riemst.
Het plan 16DC G 024447 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 23.06.2009
Krachtens het besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Riemst.
Het plan 1M3D8G G 026322 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus, 4, 3500 Hasselt.
B.S. 10.09.2008

Krachtens het besluit van 13 augustus 2008 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Riemst.
Het plan 1M3D8G G 026321 00 - ″Gemeente Riemst - N671 Visésteenweg Toekomststraat - 3V-projectnummer 7207″ ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en
Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
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 Riemst.
Het plan 16DC G 024989 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 23.01.2008
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 bijzonder plan van aanleg « Vlijtingen-wijziging III » genaamd, van de gemeente Riemst, bestaande uit twee plannen van de bestaande toestand, twee bestemmingsplannen met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en
één onteigeningsplan, met uitzondering van de met blauw omrande delen en bijhorende
stedenbouwkundige voorschriften;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen,
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Riemst machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 23.01.2008
Krachtens het besluit van 18 december 2007 van de Vlaamse minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie, zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Riemst.
Het plan 1M3D8G G 026277 00 ligt ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer,
afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 24.12.2007
Bij besluit van 30 november 2007 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Zonevreemde bedrijven » genaamd, van de gemeente Riemst, bestaande uit 6 plannen bestaande toestand, 6 bestemmingsplannen met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en 3 onteigeningsplannen, voor het deelplan Bouwwerken Louis Reynders. Zijn gedeeltelijk goedgekeurd
met uitsluiting van de met blauw omrande delen, de deelplannen Drankengroothandel
Janssen en Garage Gerd Thijs met bijhorend onteigeningsplan. Zijn uitgesloten, de deelplannen Haesen Dakwerken, Hedra Beton en Elektriciteit Reynders met bijhorend onteigeningsplan voor het deelplan Hedra Beton en het onteigeningsplan bij deelplan Drankengroothandel Janssen.
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het goedgekeurde onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Riemst machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 04.08.2006

Bij besluit van 5 juli 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Aan het Eldere Straatjen herziening en uitbreiding » genaamd, van de gemeente Riemst, bestaande uit een plan
van de bestaande toestand, een plan van de juridische toestand, een bestemmingsplan
met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Riemst machtiging tot onteigenen verleend.

*Rijkevorsel

B.S. 27.052.2010
Bij besluit van 6 mei 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 Rijkevorsel kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan,
ter realisatie het bedrijventerrein "Het Looi".
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 08.04.2010
Krachtens het besluit van 22 maart 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Rijkevorsel.
De plannen 16DA G 020143 01, 16DA G 020144 01, 16DA G 020145 01 en 16DA G
020146 01 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. 19.06.2007
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 Rijkevorsel.
Het plan 16DA G 019868 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en
Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1 bus 12, 2018 Antwerpen.
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 Rijkevorsel.
Het plan 16DA G 019852 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1, bus 12, 2018 Antwerpen.

*Roeselare

B.S. 14.10.2011
Rooilijn- en onteigeningsplan van de Izegemseaardeweg vak Populierstraat Verkaveling
Hyboma. - Bekendmaking definitieve vaststelling
In toepassing van artikel 10 van het decreet houdende vaststelling en realisatie van de
rooilijnen van 8 mei 2009 wordt ter kennis gebracht van de bevolking dat de gemeente-

raad van Roeselare dit rooilijn- en onteigeningsplan definitief heeft vastgesteld tijdens de
vergadering van 24 oktober 2011.
B.S. 26.12.2010
Bij besluit van 3 november 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de dienstverlenende vereniging WVI ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Roeselare kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie van het gemengd regionaal bedrijventerrein Roeselare West deel
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. 23.09.2010
Bij besluit van 13 september 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de dienstverlenende vereniging WVI ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Roeselare kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie van het gemengd regionaal bedrijventerrein Roeselare West deel
1.
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. 11.08.2008
Bij besluit van 16 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 ″Oekene Centrum″, van de gemeente Roeselare, bestaande uit een plan bestaande toestand, een bestemmingsplan
met afzonderlijk gebundelde stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan,
met uitsluiting van de blauw omrande delen, met dien verstande dat op het bestemmingsplan in zone artikel nr. 5 de in overdruk aangebrachte asterisk wordt uitgesloten en
niet de basisbestemming;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het goedgekeurde deel van het onteigeningsplan;
- is aan de stad Roeselare machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 22.07.2008
Bij besluit van 7 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 ″Krottegem″ genaamd, van de
stad Roeselare, bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een bestemmingsplan met afzonderlijk gebundelde stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan,
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de stad Roeselare machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 29.03.2007
Bij besluit van 12 maart 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Onledebuurt » - volledige herziening van de stad Roeselare, bestaande uit een plan van de bestaande toestand, uit
een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en uit een onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen

die op het onteigeningsplan voorkomen;
- is aan de stad Roeselare machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 17.03.2006
Bij besluit van 27 februari 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening:
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « De Spil » van de gemeente
Roeselare, bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een bestemmingsplan met
bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Roeselare machtiging tot onteigenen verleend voor wat betreft de
percelen 510g en 510d.

*Ronse

B.S. 03.11.2009
Bij besluit van 16 oktober 2009 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de stad Ronse ertoe gemachtigd
over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van onroerende goederen gelegen te Ronse, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van het stadsvernieuwingsproject De Kloef.
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. 09.06.2008
Bij besluit van 20 mei 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het
bijgaand rooilijnplan voor buurtweg nr. 3 ″Blokstraat″ te Ronse.
B.S. 09.06.2008
Bij besluit van 20 mei 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het
bijgaand rooilijnplan voor buurtweg nr. 45 ″Braambos″ te Ronse.

*Roosdaal

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.

*Rotselaar

B.S. 30.05.2011
De gemeenteraad van de gemeente Rotselaar heeft op 26 april 2011 het bij beslissing
van 1 februari 2011 voorlopig vastgesteld ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan van
de Galgenstraat, na aanpassing ingevolge enkele naar aanleiding van het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren, definitief vastgesteld. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek dat liep van 15 februari 2011 t.e.m. 15 maart 2011 werden vijf bezwaren
ingediend, waarvan er één werd verworpen, drie gedeeltelijk werden ingewilligd en één
volledig werd ingewilligd. Het plan treedt in werking veertien dagen na deze bekendmaking.
B.S. 18.05.2010

Bij besluit van de gedelegeerd bestuurder van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal
NV van 14 december 2009 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet
van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het
grondgebied van de gemeente Rotselaar voor de realisatie van het geactualiseerd Sigmaplan.
Het plan nr. C4/3705-1 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 :
Rotselaar :
1e Afdeling, sectie B, percelen : 78A - 78D - 80B - 80C - 80F - 81V - 89A - 97 - 93W 104 - 106A - 106B - 109F - 111C - 111D - 112D - 112C - 122A - 122B - 125B - 125C 308B - 315A - 316A - 332B - 424B - 424C - 425 - 426E - 427 - 431B - 431D - 431E 431F3 - 431W2 - 433A/2 - 433C - 433G - 456 - 457G - 461B - 462 - 463; sectie D, perceel : 357B; openbaar domein.
Bij besluit van 23 april 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot
onteigening.
B.S. 17.02.2009
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 de Vlaamse
overheid op het grondgebied van de gemeente Rotselaar.
Het plan 16 DB G 000477 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 14.04.2006
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 7 maart 2006 wordt de oprichting van een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Rotselaar van openbaar nut verklaard.
Nr. 21080
1) Geografische omschrijving :
Rotselaar : VBR aansluiting Rotselaar op Aarschot
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Rotselaar
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 3; Sectie : B;
Percelen : nrs. : 6 a, 6 b, 5 c, 5 b, 4 d, 4 e, 4 h, 4 c, 3, 2 b, 2 c, 2 d, 1, 40 m, 56 a, 20,
30 f, 31/02 a, 39 d, 39 e, 39 m, 39 n, 38 a, 39 l, 43 d, 43 e, 44 l 2, 44 v en 44 m 2.
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : E;
Perceel : nr. 177 a.
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (VBR) 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 3110 ROTSELAAR
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 :
7 maart 2006

*Ruiselede
B.S. 04.04.2011
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 22 maart 2011
houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 22057 ONT
1) Geografische omschrijving :
Ruiselede : afkoppeling grachtinlaten zuidwest Ruiselede
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Ruiselede
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : E
Perceel nr. 186
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (afkoppeling grachtinlaten
zuidwest Ruiselede) 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.

*Rumst
B.S. 07.10.2009
Bij besluit van 23 september 2009 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport :

—is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ″Retentiezone Molenbeek te
Rumst″ van de provincie Antwerpen, dat in overeenstemmig is met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan.
- is aan de Provincie Antwerpen machtiging tot onteigenen verleend.
- is beslist dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen
ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962, op deze onteigening kan worden toegepast.
B.S. 05.06.2007
Bij besluit van 26 april 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de dienstverlenende vereniging IGEAN, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem gemachtigd tot het verwerven, bij wege van onteigening
tot nut van het algemeen, van gronden gelegen in Rumst, groot 19.383 m² er kadastraal
bekend zoals vermeld in genoemd besluit, met het oog op de realisatie van de sociale
verkaveling, onteigeningsplan : « Binnengronden Molenstraat. – Beukendreef. – Hoge
Weg ».
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van dewet van 26 juli 1962, op dezelfde onteigening mag worden toegepast.

*Schelle

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 Schelle 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 C4/9626, ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat 111-113,
bus 44, te 2018 Antwerpen.
Het te onteigenen perceel is gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
SCHELLE :
1e afdeling - sectie A - nrs. 430, 426/A en 418/A
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. 03.11.2011
De gemeenteraad van de gemeente Schelle heeft op 9 september 2011 het gemeentelijk
rooilijn- en onteigeningsplan « Uitbreiding Tuinlei » definitief vastgesteld.
B.S. 24.05.2011
Provincie Antwerpen : "PRUP Retentiezone Wullebeek" te Aartselaar en Schelle
Bij besluit van 5 mei 2011 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport :
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Retentiezone Wullebeek" te
Aartselaar en Schelle van de provincie Antwerpen dat in overeenstemming is met het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de provincie machtiging tot onteigenen verleend;
- is beslist dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen
ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962, op deze onteigening kan worden toegepast.

B.S. 27.04.2009
Bij besluit van 1 april 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de dienstverlenende vereniging Igean ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van een onroerend goed gelegen te
Schelle, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met volgnummer 2
met het oog op de realisatie van de sociale verkaveling Witte Gevelstraat - uitbreiding 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. 11.01.2006
Krachtens het besluit van 13 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 Schelle.
Het plan 16DA G 019265 01 ligt ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1 bus 12, 2018 Antwerpen.

*Scherpenheuvel-Zichem

B.S. 09.03.2012
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 21 november
2011 wordt de oprichting van een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur van openbaar nut
verklaard.
Nr. 20251
1) Geografische omschrijving :
Scherpenheuvel-Zichem : VBR Eikveldstraat
2) Kadastrale gegevens :
Stad : Scherpenheuvel-Zichem
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 3; Sectie : B;
Perceel nummer : 214g3.
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (VBR Eikveldstraat) 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 3270 Scherpenheuvel-Zichem
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. 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 zonder
nummer genaamd Lobosstraat van de stad Scherpenheuvel-Zichem;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen,
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de stad Scherpenheuvel-Zichem machtiging tot onteigenen verleend
B.S. 20.01.2010
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 stad Scherpenheuvel-Zichem het rooilijn- en onteigeningsplan Pastoor Brissacstraat definitief heeft vastgesteld tijdens de zitting van 21 december 2009.
B.S. 20.01.2010
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 stad Scherpenheuvel-Zichem het rooilijn- en onteigeningsplan Koekoekstraat
definitief heeft vastgesteld tijdens de zitting van 21 december 2009.
B.S. 07.01.2008
Krachtens het besluit van drie december 2007 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Scherpenheuvel-Zichem.
Het plan « 16 DB G 003963 00 : Scherpenheuvel-Zichem : kruispunt N258 Schransstraat
– Schoonderbeukenweg - Hoensberg » ligt ter inzage bij het AgentschapWegen en Verkeer,Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 09.01.2006
Krachtens het besluit van 5 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 Scherpenheuvel-Zichem.
Het plan 2097/4F11/2 index 3 : N10 Mannenberg - Koestraat - Vosselaar - 3Vprojectnummer : 2097 ligt ter inzage bij de Administratie Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.

*Schilde
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 Schilde.
De plannen 1M3D8E G 020530 03, 1M3D8E G 020531 03, 1M3D8E G 020532 03 en
1M3D8E G 020533 03 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. 23.08.2010
Krachtens het besluit van 5 augustus 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse Overheid op het

grondgebied van de gemeente Schilde.
Het plan 1M3D8E G 020940 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat 111-113,
bus 41, 2018 Antwerpen.
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 de Vlaamse Overheid op het
grondgebied van de gemeente Schilde.
Het plan 1M3D8E G 019898 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat 111-113
bus 41, 2018 Antwerpen
B.S. 11.07.2006
Bij besluit van 19 juni 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Kotsbos », bestaande uit een
plan van bestaande toestand, een bestemmingsplan, bijbehorende stedenbouwkundige
voorschriften en een onteigeningsplan van de gemeente Schilde;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de percelen aangegeven
op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Schilde machtiging tot onteigenen verleend met toepassing van de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen
nutte, zoals bepaald in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962.
B.S. 13.06.2006
Krachtens het besluit van 22 mei 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Schilde.
Het plan 16DA G 15525 02 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1, bus 12, 2018 Antwerpen.

*Schoten

B.S. 24.06.2011
Krachtens het besluit van 6 juni 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van
een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen
nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Schoten.
De plannen 1M3D8E G 021159 00, 1M3D8E G 021160 00, 1M3D8E G 021161 00,
1M3D8E G 021162 00, 1M3D8E G 021163 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. 06.07.2007
Artikel 1. Het algemeen nut vordert de onmiddellijke aankoop of onteigening van de innemingen nodig voor de aanleg en het behoud van de pijpleiding tussen Kalmthout en
Schoten, op het grondgebied van de gemeenten Kalmthout, Brasschaat en Schoten zoals
aangeduid op de grondplannen, toegevoegd aan dit besluit.
Art. 2. Te dien einde zal de bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen,
voorziene rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden worden toegepast.
Art. 3. Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

*Sint-Amands

B.S. 05.07.2007
Bij besluit van 4 juni 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke
Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Dorpskom Lippelo » van de
gemeente Sint-Amands, bestaande uit een plan bestaande toestand, een bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan : dat gedeeltelijk
wordt goedgekeurd met uitzondering van de met blauw omrande delen;
- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de onroerende goederen, zoals aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Sint-Amands machtiging tot onteigenen verleend.

*Sint-Genesius-Rode
B.S. 02.03.2011
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 capaciteitsuitbreiding 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 Sint-

Genesius-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.
B.S. 02.04.2009
Besluit van de Vlaamse minister van OpenbareWerken, Energie, Leefmilieu en Natuur van
19 maart 2009 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 97252 C ONT BP
1) Geografische omschrijving:
Beersel: collector Dworp fase 3: vanaf Kartonweg tot centrum Sint-Genesius-Rode te
Beersel en Sint-Genesius-Rode
2) Kadastrale gegevens :

Gemeente: Sint-Genesius-Rode
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1, sectie : C;
Percelen : nrs. 827 b 2 (635 m2) en 827 a 2 (341 m2)
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private bebouwde gronden, die al dan niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal gebeuren door het Vlaamse Gewest voor rekening van
de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- 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. 14.02.2007
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 5 februari 2007 wordt :
- het ministerieel besluit van 22 mei 2006 (Belgisch Staatsblad 2006-06-13) houdende
de machtiging tot onteigening van onroerende goederen bestemd voor de uitvoering van
werken door de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij, ingetrokken;
- VIVAQUA gemachtigd over te gaan tot de onteigening ten algemenen nutte van de
hierna vermelde onroerende goederen bestemd voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken.
De onteigening van de hierboven vermelde goederen gebeurt in overeenstemming met
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.
B.S. 13.06.2006
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 22 mei 2006 wordt de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij 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.

*Sint-Gillis-Waas

B.S. 03.12.2009
Bij besluit van 29 oktober 2009 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de stad Sint-Gillis-Waas ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van het onroerend goed gelegen te Sint-Gillis-Waas, kadastraal bekend als perceel sectie C, nr. 1753 B 02, met het

oog op de realisatie van BPA Kluizemolen. Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 17.03.2006
BPA « Kluizenmolen »
Bij besluit van 24 februari 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening:
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Kluizenmolen » genaamd, van
de gemeente Sint-Gillis-Waas, bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een
bestemmingsplan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan,
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Sint-Gillis-Waas machtiging tot onteigenen verleend
B.S. 19.01.2007
Bij besluit van 24 oktober 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt aan het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas
machtiging tot onteigening verleend met toepassing van de spoedprocedure van verschillende onroerende goederen gelegen in Sint-Gillis-Waas voor de aanleg van een fietspad
langs de Laarstraat en de Turkeyenstraat.

*Sint-Katelijne-Waver

B.S. 27.10.2010
Bij besluit van 18 februari 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de dienstverlenende vereniging IGEMO ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de
onroerende goederen gelegen te Sint-Katelijne-Waver kadastraal bekend zoals vermeld
op het onteigeningsplan, ter realisatie het RUP Maenhoevelden.
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
Bij besluit van 14 oktober 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Sint-KatelijneWaver ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende
goederen gelegen te Sint-Katelijne-Waver, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van het RUP Dreefvelden-Leiestraat.
B.S. 25.06.2009
Bij besluit van 27 mei 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,Wonen en Inburgering wordt de dienstverlenende vereniging IGEMO ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van onroerende goederen gelegen
te Sint-Katelijne-Waver kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met
het oog op het herontwikkelen van een vroeger industriegebied voor milieubelastende
bedrijven Dreefvelden tot een lokaal bedrijventerrein.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 08.05.2009
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 onteige-

ningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Sint-Katelijne-Waver.
De plannen 16DA G 020357 00 en 16DA G 020358 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. 19.10.2007
Krachtens het besluit van 17 september 2007 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Sint-Katelijne-Waver.
De plannen 16DA G 020362 01, 16DA G 020363 01, 16DA G 020364 01, 16DA G 020365
01 en 16DA G 020366 01 liggen ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113,
bus 41, 2018 Antwerpen.
Tegen het genoemde ministerieel besluit van 17 september 2007 kan bij de Raad van
State beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen zestig dagen via een
aangetekende brief aan de Raad van State worden toegestuurd.

*Sint-Laureins

B.S. 25.01.2010
Bij besluit van 5 januari 2010 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 Sint-Laureins zoals aangeduid op het onteigeningsplan in
kleur voor de realisatie van het lokale bedrijven- en recreatieterrein.
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.

*Sint-Lievens-Houtem

B.S. 23.06.2010
Bij besluit van 11 mei 2010 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport is aan de gemeente Sint-Lievens-Houtem geen machtiging
tot onteigenen verleend met toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962
B.S. 29.09.2009
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van
27 augustus 2009 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voorde oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 20371C ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Sint-Lievens-Houtem : collector Molenbeek fase 2 (tot Meulestraat)
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Sint-Lievens-Houtem
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 2; sectie : B;
Perceel : nr. 84T (120 m2)
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private bebouwde gronden, die al dan niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal gebeuren door het Vlaamse Gewest voor rekening van
de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :

- (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16)
VMM- Afdeling Economisch Toezicht
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
- 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.

*Sint-Martens-Latem

B.S. 30.01.2006
Bij ministerieel besluit van 18 juli 2005 wordt de Vlaamse Landmaatschappij, met het
oog op de uitvoering van de maatregelen « aanleggen fietspad langs N437 te Deinze
(Burgemeester Van Crombrugghelaan) », « inrichten omgeving aanlegsteigers veer van
Baarle te Gent en Sint-Martens-Latem », « verbeteren recreatieve verbinding Meersstraat-Vossestaart te Sint-Martens-Latem », « aanpassen tracé wandelroute AfsneeKeuze te Gent » en « inrichten Keuzemeersen te Gent, deel optimaliseren recreatieve
verbinding tussen Keuze en Goedingebrug » van het inrichtingsplan Recreatieas DeinzeGent van het pilootlandinrichtingsproject
Leie en Schelde, gemachtigd om over te gaan tot de onmiddellijke verwerving, bij wijze
van onteigening, van de volle eigendom van de onroerende goederen, gelegen op het
grondgebied van de steden Gent en Deinze en de gemeente Sint-Martens-Latem, met
een totale te onteigenen oppervlakte van 70 a 34 ca, welke in kleur zijn aangeduid op de
bij dit besluit als bijlage I gevoegde plannen en welke zijn opgenomen in de bij dit besluit
als bijlage II gevoegde onteigeningstabel en welke langs gerechtelijke weg moeten onteigend worden.
De verwervingen, bedoeld in het eerste lid, worden tot nut van het algemeen verklaard.
Het algemeen nut vordert dat de percelen, bedoeld in het eerste lid, onmiddellijk in het
bezit worden genomen en dienvolgens zal de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden voorzien bij de wet van 26 juli 1962, inzonderheid het artikel 5, op deze verwerving worden toegepast.
De plannen liggen ter inzage, tijdens de kantooruren van 9 uur tot 16 uur, bij de Vlaamse Landmaatschappij Oost-Vlaanderen, Ganzendries 149, 9000 Gent, gedurende 30
werkdagen vanaf de bekendmaking van het inzagerecht en het machtigingsbesluit in het
Belgisch Staatsblad.

*Sint-Niklaas

B.S. 12.04.2011
Krachtens het besluit van 7 maart 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling
van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas.
Het plan 1M3D8H G 101558 00, ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer,
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw "Portalis", Bollebergen 2B, bus 12, 9052
Zwijnaarde.
B.S. 09.02.2010
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 18 januari 2011

houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor de oprichting van
de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 20040 ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Sint-Niklaas : collector Nieuwkerken-Waas : fase Oost en fase 2
2) Kadastrale gegevens :
Stad : Sint-Niklaas
Kadastraal bekend onder : afdeling : 8, sectie : A;
Perceel : nr. 410 S 2 (212 m2)
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private bebouwde
gronden, die al dan niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig
de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal plaatsvinden door het Vlaamse Gewest in het kader van
de opdracht aan de
NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16)
VMM - Afdeling Economisch Toezicht
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw
van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering
kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden.
B.S. 20.10.2010
Krachtens het besluit van 28 september 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Sint-Niklaas.
De plannen '4237 - 4259 : 1/2 en 2/2, allen index 2' 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. 19.10.2010
Bij besluit van 1 oktober 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de intercommunale Interwaas
ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Sint-Niklaas, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan
met het oog op de uitbreiding van het bedrijventerrein ″Heidebaan 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. 31.03.2010
Krachtens het besluit van 15 maart 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Sint-Niklaas.
De plans 1M3D8H G 100667 00 en 1M3D8H G 100668 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. 28.03.2006
Een besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 5 december 2005 schrijft de hoogdringende onteigening ten algemenen nutte
voor van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 20930 ONT/2
1) Geografische omschrijving :
Sint-Niklaas : afkoppelen waterlopen Kapelstraat - Driegaaienstraat.
2) Kadastrale gegevens :
Stad : Sint-Niklaas :
Kadastraal bekend onder : Afdeling 4, sectie : D;
Perceel : nr. 123 (544 m2).
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (afkoppelen waterlopen Kapelstraat - Driegaaienstraat) onder, op of boven private onbebouwde gronden, die al dan
niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal gebeuren door het Vlaamse Gewest voor rekening van
de N.V. Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Departement Leefmilieu en Infrastructuur
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer
Afdeling Water
Cel Milieu-investeringen
Alhambra
Emile Jacqmainlaan 20, bus 5
1000 BRUSSEL
- N.V. Aquafin
Dijkstraat, 8
2630 AARTSELAAR
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden;
7) Datum + bevoegde minister
5 december 2005
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 voor de aanleg van de westelijke tangent, vak Tuinlaan - Leon Scheerderslaan met overbrugging spoorweg lijn 59 op het grondgebied van de stad SintNiklaas.
De plans 16DD G 010139 00 en 16DD G 010140 00 liggen ter inzage bij de administratie
Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.

*Sint-Pieters-Leeuw
B.S. 25.05.2011
Bij besluit van 13 april 2011 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Wilderveld te Sint-Pieters-Leeuw, zoals definiteif
vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 24 februari 2011, bestaande uit een
toelichtingsnota, een grafisch plan, een onteigeningsplan en de verordenende voorschriften, niet goedgekeurd.
B.S. 21.04.2010
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 gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Het plan 1M3D8F G 000546 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 31.03.2010
Krachtens het besluit van 11 maart 2010, van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Het plan 1M3D8F G 000545 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 19.09.2008
Besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 27 augustus 2008 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van
onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 97254 ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Sint-Pieters-Leeuw : collector Vlezenbeek fase 1
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Sint-Pieters-Leeuw
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; sectie : A;
Perceel : nr. 125 f 2
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
Economisch Toezicht
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
27 augustus 2008
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Kris PEETERS
B.S. 28.04.2008
Krachtens het besluit van 5 februari 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse
Overheid op het grondgebied van de stad Halle en gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
De plans 16DB G 000356 00 en 16DB G 000357 00 liggen ter inzage bij het Agentschap
Infrastructuur, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.

*Sint-Truiden

B.S. 28.03.2012
Krachtens het besluit van 14 maart 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 Sint-Truiden.
Het plan 1M3D8G G 029518 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 13.12.2011
POM LIMBURG : Bij besluit van 18 november 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de
POM Limburg ertoe gemachtigd over te gaan tot de minnelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Brustem kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie de landingsbaan.
B.S. 10.03.2011
Krachtens het besluit van 21 februari 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Sint-Truiden en de gemeente Gingelom.
De plannen 1M3D8G G 028964 00 en 1M3D8G G 028965 00 liggen ter inzage bij het
Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan
50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 08.12.2008

Krachtens het besluit van 28 oktober 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Sint-Truiden.
Het plan 16DC G 023885 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 23.09.2008
Krachtens het besluit van 4 september 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 Sint-Truiden.
Het plan 1M3D8G G 026110 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
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 Sint-Truiden.
Het plan 1M3D8G G 026106 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 23.01.2008
Krachtens het besluit van 18 december 2007 van de Vlaamse minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie, zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Sint-Truiden.
Het plan 1M3D8G G 026157 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 11.09.2007
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 23 augustus 2007 wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd over te gaan tot de aankoop ten algemenen nutte van de hierna vermelde onroerende goederen bestemd voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken :
De onteigening van de hierboven vermelde goederen gebeurt in overeenstemming met
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.
B.S. 25.08.2006
Krachtens het besluit van 26 juli 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Sint-Truiden.
Het plan 16 DC G 24612 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 25.08.2006
Krachtens het besluit van 3 juli 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse

Gewest op het grondgebied van de stad Sint-Truiden.
Het plan 16DC G 24603 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt.

*Spiere-Helkijn
*Stabroek
*Staden
B.S. 19.10.2006
Bij besluit van 5 september 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, wordt de West-Vlaamse Intercommunale, afgekort
: « WVI », Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge gemachtigd tot het verwerven, bij wege
van onteigening tot nut van het algemeen, van onroerende goederen, groot 05 ha 18 a
78 ca gelegen te Staden, er kadastraal bekend zoals vermeld in genoemd besluit, met
het oog op een snelle ontwikkeling van een nieuw lokaal bedrijventerrein in Staden conform het goedgekeurde Ruimtelijke Uitvoeringsplan « Spanjestraat ».
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. 10.10.2006
Provincie West-Vlaanderen : PRUP « Regionaal bedrijf Westfro te Staden »
Bij besluit van 13 september 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting
en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « Regionaal Bedrijf Westfro te
Staden » van de provincie West-Vlaanderen, bestaande uit een bestemmingsplan met
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, een weergave van de bestaande en juridische toestand en een onteigeningsplan, met uitzondering van de met blauw omrande
delen van de stedenbouwkundige voorschriften;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de provincie West-Vlaanderen machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 28.09.2006
Bij besluit van 30 augustus 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan voor de Fietsdoorsteek Vijverbosstraat - Cockstraat;
- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de innamen, aangegeven op het onteigeningsplan voor de Fietsdoorsteek Vijverbosstraat-Cockstraat;
- is aan de gemeente Staden machtiging tot onteigening verleend met betrekking tot de
innemingen van de volgnummers 1, 2, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 7, 8A, 8B, 8C,
9A, 9B, 10A, 10B, 11, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 18, 19,
20A, 20B, zoals vermeld in de onteigeningstabel.
B.S. 03.07.2006
Vereniging van gemeenten - Onteigening - Rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden - Machtiging
Bij besluit van 23 mei 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, wordt de West-Vlaamse Intercommunale, afgekort : «
WVI », Baron Ruzettelaan 35, 8310 BRUGGE gemachtigd tot het verwerven, bij wege van
onteigening tot nut van het algemeen, van onroerende goederen, groot 06 ha 08 a 99 ca
gelegen te Staden, er kadastraal bekend zoals vermeld in genoemd besluit, met het oog
op een snelle ontwikkeling van een nieuw lokaal bedrijventerrein in Staden conform het
goedgekeurde Ruimtelijke Uitvoeringsplan.

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.

*Steenokkerzeel

B.S. 11.08.2011
Bij koninklijk besluit van 8 juli 2011 is voorgeschreven dat de bepalingen van de wetten
van 17 april 1835 en van 27 mei 1870, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door de Regie der Gebouwen op het grondgebied van de gemeente Steenokkerzeel
en dit met het oog op de verdere exploitatie van het beveiligd opvangcentrum voor nietbegeleide buitenlandse minderjarigen. Het plan nr. 21.2438$IQ.4041 NIS 23051 ligt ter
inzage bij de Regie der Gebouwen, Algemene Raad Vlaanderen, Gulden Vlieslaan 87, te
1060 Brussel.
Het te onteigenen perceel is gekend onder de volgende kadastrale gegevens : Afdeling 1,
Sectie E, nr. 221e/deel (loten 4a en 4b) en nr. 224d/deel (lot 5) met een totale oppervlakte van 87 a 66 ca.
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.
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 gemeente Steenokkerzeel.
De plans 1M3D8F G 000719 00 en 1M3D8F G 000720 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800
Vilvoorde.
B.S. 03.09.2009
Koninklijk besluit waarbij de Staat wordt gemachtigd om onroerende goederen
aan de naamloze vennootschap van privaat recht « The Brussels Airport Company » te verkopen
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de programmawet van 30 december 2001, inzonderheid op de artikelen 161 en
162;
Gelet op het vonnis van 6 december 2007 (Rep. R. nr. : 2224/2007 en Rolnummer :
00A291) door de vrederechter van het kanton Overijse-Zaventem inzake de onteigening
van het perceel grond gekadastreerd of het geweest : Steenokkerzeel, 1e afdeling, sectie
E, 200V;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 september 2008 en 9
juli 2009;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 9 juli
2009;
Op de voordracht van de Eerste Minister, de Staatssecretaris voor Mobiliteit, de Minister
van Financiën, de Staatssecretaris voor Begroting en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Besluit :
Artikel 1. De Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, is gemachtigd om
aan de naamloze vennootschap van privaat recht « The Brussels Airport Company », tegen de voorwaarden van dit besluit, de onroerende goederen die door de Staat werden
onteigend ten behoeve van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal, waarvan
de lijst als bijlage bij dit besluit is gevoegd. De verkoopprijs van de onroerende goederen
bedoeld in artikel 1 bedraagt 2.125.727,41 euro.

Art. 2. De verkoopprijs van de onroerende goederen bedoeld in artikel 1 bedraagt
2.125.727,41 euro.
Art. 3. Elke verkoop, bedoeld in artikel 1, is onderworpen aan:
1° een voorwaarde volgens de welke de naamloze vennootschap van privaat recht « The
Brussels Airport Company » ertoe gehouden is, in geval van vervreemding van de onroerende goederen, bedoeld in artikel 1, tijdens een periode van tien jaar, aan de Staat een
bijkomende prijs te betalen, gelijk aan de helft (in geval van vervreemding tijdens de
eerste vijf jaar) of aan 25 procent (in geval van vervreemding tijdens de vijf volgende
jaren) van het eventuele surplus van de tegenprestatie van de vervreemding van voornoemde onroerende goederen boven het deel van de verkoopprijs van dezelfde goederen
bepaald overeenkomstig artikel 2, verhoogd met de samengestelde interesten op dit
deel;
2° een voorwaarde volgens dewelke de naamloze vennootschap van privaat recht « The
Brussels Airport Company» geen hypotheken of andere zekerheden kan vestigen op de
onroerende goederen bedoeld in artikel 1, als waarborg voor verbintenissen die hoger
zijn dan de verkoopprijs vastgesteld overeenkomstig artikel 2;
3° een voorkooprecht van de Staat, tegen de voorwaarden aangeboden door een derde,
in geval van vervreemding van de onroerende goederen, bedoeld in artikel 1, aan een
derde andere dan een dochteronderneming bedoeld in artikel 6 van het Wetboek van
vennootschappen, met inachtneming van artikel 162, §§ 1 en 2 van de voornoemde wet
van 30 december 2001;
4° een voorwaarde volgens dewelke « The Brussels Airport Company » aan Belgocontrol,
door middel van zakelijke of persoonlijke rechten, het recht waarborgt om zich te allen
tijde met alle toestellen te verplaatsen, alsmede het recht om technische installaties tot
stand te brengen en te exploiteren op alle onroerende goederen waarvan de lijst als bijlage bij dit besluit is gevoegd binnen het kader van de opdrachten van openbare dienst
die aan Belgocontrol zijn toevertrouwd door artikel 171 van de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, en onder de
uitsluitende verantwoordelijkheid van deze laatste en in de mate dat deze rechten geen
schade berokkenen aan het goed functioneren van de luchthaven.
Art. 4. § 1. Elke verkoop, bedoeld in artikel 1, is onderworpen aan een ontbindende
voorwaarde, volgens dewelke de verkoop van rechtswege wordt ontbonden, zonder terugwerkende kracht en de eigendom van de verkochte onroerende goederen overgaat op
de Staat, indien de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal niet meer door « The
Brussels Airport Company » wordt verzorgd, voor zover deze goederen niet door « The
Brussels Airport Company » vervreemd werden aan derden andere dan de dochterondernemingen bedoeld in artikel 6 van hetWetboek van vennootschappen, met inachtneming
van artikel 162, §§ 1 en 2, van de voornoemde wet van 30 december 2001.
§ 2. In geval van ontbinding van de verkoop overeenkomstig § 1, betaalt de Staat aan
«The Brussels Airport Company» de overeenkomstig artikel 2 bepaalde verkoopprijs terug die hij in hoofdsom heeft ontvangen, aangepast aan de hand van de ABEX-index voor
de periode tussen de verwervingsdatum en de datum van de verwezenlijking van de ontbindende voorwaarde.
§ 3. De prijs, die overeenkomstig § 2, moet worden terugbetaald aan « The Brussels Airport Company », wordt verminderd :
1° in voorkomend geval, met het deel van de overeenkomstig artikel 2 bepaalde verkoopprijs, vertegenwoordigd door de onroerende goederen die intussen door « The Brussels Airport Company » vervreemd werden aan derden andere dan de dochterondernemingen bedoeld in artikel 6 van het Wetboek van vennootschappen, met inachtneming
van artikel 162, §§ 1 en 2, van de voornoemde wet van 30 december 2001, aangepast
aan de hand van de ABEX-index voor de
periode tussen de datum van vervreemding van voornoemde goederen en de datum van
verwezenlijking van de ontbindende voorwaarde;
2° in voorkomend geval, met het bedrag van de verbintenissen gewaarborgd door hypotheken of andere zekerheden die alle of een deel van de goederen die naar de Staat terugkeren bezwaren, bedrag dat overhandigd wordt aan de hypothecaire of bevoorrechte
schuldeisers.

§ 4. De prijs, die, overeenkomstig § 2, moet worden terugbetaald, wordt, in voorkomend
geval, vermeerderd met een vergoeding voor de restwaarde van de gebouwen, installaties of bouwwerken die door «The Brussels Airport Company» of dochterondernemingen
bedoeld in artikel 6 van het Wetboek van vennootschappen werden verworven of gebouwd, geraamd in een optiek van continuïteit door een college van deskundigen dat is
samengesteld uit drie leden gekozen onder deskundigen in het evalueren van onroerende
activa. De Staat en « The Brussels Airport Company » wijzen ieder een deskundige aan
binnen vijftien dagen vanaf de datum waarop de exploitatie van de luchthaven BrusselNationaal niet meer zou verzekerd worden door «The Brussels Airport Company». Beide
aldus aangewezen deskundigen benoemen binnen vijftien dagen vanaf hun benoeming
een derde deskundige die het college voorzit.
Art. 5. The Brussels Airport Company zal aan de Belgische Staat een bijkomend bedrag
van 282.431,10 euro betalen dat door Belgische Staat werd betaald overeenkomstig het
vonnis betreffende de onteigening van een perceel gekadastreerd of het geweest :
Steenokkerzeel, 1e afdeling, sectie E, 200V. Het perceel werd onteigend via het koninkrijk besluit van 2 maart 1998 betreffende het creëren van een bouwvrije zone achter de
drempel van baan 25 R op de luchthaven en verkocht aan «The Brussels Airport Company » via het koninkrijk besluit van 30 december 2001 waarbij de Staat wordt gemachtigd
om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van publiek recht «Brussels
International Airport Company» te verkopen.
Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt.
Art. 7 De Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.
B.S. 06.02.2009
Besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
van 7 januari 2009, houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 99205 ONT RWZI
1) Geografische omschrijving :
Steenokkerzeel : RWZI Melsbroek.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Steenokkerzeel
kadastraal gekend onder : Afdeling : 3; Sectie : C;
percelen nrs. : 11 D (5317 m²), 21 B (1674 m²), 22 G (1852 m²), 22 B (1768 m²), 25 A
(588 m²) en 24 A (9 m²) –aangeduid op het onteigeningsplan nummer 99.205/1/07-3-8
met revisie 4, d.d. 28 november 2008.
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) voor de behandeling van
stedelijk afvalwater.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal gebeuren door het Vlaamse Gewest voor rekening van
de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- VMM Economisch Toezicht
(na telefonische afspraak op het secretariaat 053-72 63 16)
Graaf de Ferraris-gebouw
2e verdieping
Koning Albert II-laan 20
1000 BRUSSEL
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 AARTSELAAR
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessie voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;

Overwegende dat de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemene nutte inzake
de gewestelijke aangelegenheden;
7) Datum + bevoegde minister
7 januari 2009
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
H. CREVITS
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 Steenokkerzeel.
Het plan 16DB G 000348 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en
Verkeer Vlaams - Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 27.04.2007
Artikel 1. Het algemeen nut vordert voor de herlokalisatie van het INAD-centrum en het
transitcentrum 127 op de luchthaven Brussel-Nationaal op het grondgebied van de gemeente Steenokkerzeel de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het
grondgebied van de gemeente Steenokkerzeel 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 The Brussels Airport Company.
Art. 4. Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.
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.
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.

*Stekene

B.S. 09.08.2011
Krachtens het besluit van 15 juli 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 Stekene.
De plans 1M3D8H G 101416 00 en 1M3D8H G 101417 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw "Portalis", Bollebergen 2B bus 12, 9052 Zwijnaarde.
B.S. 16.06.2010
Bij besluit van 2 juni 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Stekene gemachtigd
over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te
Stekene, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de
realisatie van het RUP Uitbreiding ambachtelijke zone Kleine Akker, met uitzondering van
de percelen kadastraal gekend Stekene 1e afdeling sectie A, 179/a, 1792, 1804, 1805/a,
1812/b, 1814/a en 1817/a.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 02.04.2010
Onteigening. - Machtiging : "Verbreding waterloop nr. 41" te Stekene
Bij besluit van 10 maart 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de stad Stekene ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van onroerende goederen gelegen te
Stekene, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de
verbreding van de waterloop nr. 41.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 09.03.2009
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 bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan voor de voetweg nr. 47 van
de gemeente Stekene;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
en percelen aangegeven op het bijgevoegde onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Stekene machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 18.08.2008
Bij besluit van 23 juli 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Stekene gemachtigd tot het verwerven,
bij wege van onteigening tot nut van het algemeen, van de onroerende goederen gelegen
te Stekene, met een totale in te nemen oppervlakte en kadastraal bekend zoals vermeld
op het bijgevoegde onteigeningsplan, waartoe de gemeenteraad van Stekene met het
oog op de realisatie van een sociale verkaveling definitief besloten heeft op 20 december
2005.
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. 06.03.2007

Bij besluit van 6 februari 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan voor buurtweg nr. 2 Bosdorp,
buurtweg nr. 34 Heimeersstraat en Heirweg genaamd, van de gemeente Stekene;
- is verklaard dat het algemeen nut de inname vordert van de onroerende goederen,
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Stekene machtiging tot onteigenen verleend met mogelijke toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten
algemenen nutte, zoals bepaald in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962.

*Temse

B.S. 04.11.2010
TEMSE. - Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV van 9 december 2009 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van
de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
op het grondgebied van de gemeente Temse voor de inrichting van het overstromingsgebied Groot Broek, in het kader van het Sigmaplan.
Het plan nr. C4/9153-1, ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat
111-113, Bus 44, 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Temse
5de Afdeling - sectie A - percelen : 1137B - 1139A - 1139B - 1140 - 1141 - 1142 - 1143
- 1145C - 1146C - 1148 - 1152B - 1149A - 1150 - 1151 - 1152A - 1153/02 - 1153 1154 - 1155 - 1156 - 1157 - 1158 - 1159 - 1160 - 1161 - 1162 - 1163 - 1164 - 1165 1166 - 1167 - 1168 - 1169 - 1170 - 1171 - 1172 - 1173 - 1174A - 1174B - 1175 - 1176
- 1177A - 1178 - 1179 - 1180A - 1181 - 1182 - 1183 - 1184 - 1185A - 1185B - 1186 1187 - 1188A - 1194A - 1201 - 1203 - 1366 - 1365 - 1364 - 1363B - 1363A - 1362 1361 - 1360 - 1368 - 1350 - 1351 - 1352 - 1353 - 1359 - 1358 - 1354 - 1349 - 1348 1347 - 1355A - 1357A - 1346 - 1337 - 1338 - 1336 - 1356 - 1335 - 1324 - 1325 - 1333
- 1332 - 1334 - 1331 - 1321F - 1321D - 1326D - 1326E - 1329D - 1330D - 1147C 1367C - 1137A
Bij besluit van 12 oktober 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare
Werken, werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot
onteigening.
B.S. 05.05.2010
Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 9 december 2009 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het
grondgebied van de gemeente Temse voor de realisatie van het geactualiseerd Sigmaplan.
Het plan nr. C4/9152-1 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat
111-112 bus 44 - 2018 - Antwerpen. De te onteigenen percelen zijn gekend onder de
volgende kadastrale gegevens :
Temse
5de Afdeling - sectie A - percelen : 1134A - 0D - 1130C - 1128C - 1127B - 1126 - 1123 1122 - 1134B - 1120 - 1121 - 1124 - 1125 - 1117 - 1118 - 1119 - 1115 - 1114 - 1116 1092 - 1113A - 1112 - 1111D - 1093 - 1094A - 1091 - 1019 - 1089 - 1078C 1021 - 1020
- 1081G - 1022 - 1023 - 1025 - 1026A - 1077A - 1052G - 1027C - 1028 - 1047A - 1033A
- 1029A - 1014B - 1016A - 1027D - 1024 - 1024/02 - 1018 - 1098A - 1095A - 1098B 1094C - 1096A - 1095B - 1096B - 1097 - 1029B - 1111C - 1110 - 1109 - 1108 - 1106 1107 - 1105 - 1099 - 1100 - 1017A - 1013 - 1012B - 1014A - 1015C - 1015B - 1029C 1012A - 1003K - 1003N - 1005 - 1006 - 1009 - 1008A - 1007 - 1011 - 1010 - 1008B 1101 - 1102 - 1104A - 1103A - 1104B - 1103B - 964/02 - 964/55 - 964/52 - 964A 965A - 965B - 966 - 967 - 997 - 998 - 999 - 1001A - 992L3 - 994 - 993 - 1000 - 995 -

980 - 996 - 968 - 969B - 979 - 978 - 977 - 972 - 973 - 971 - 974 - 959A - 959B - 958 957 - 960A - 961A - 954A - 963A - 962A - 961/02 - 963/02 - 962/02 - 954/02 - 964/53
- 964/54C - 964/54B - 953A - 949A - 955 - 951 - 952A - 950A - 956 - 975 - 976 - 991C2
- 981A- 0D - 921/02 - 922 - 927 - 929 - 928 - 932 - 933 - 934 - 936 - 935 - 947A 945A - 944A - 941A - 948A - 946A - 943A - 942A - 964/54A - 964/56A - 940/02A - 940A
- 939 - 938 - 937 - 931 - 930 - 926
4de Afdeling - sectie B - percelen : 207K - 206 - 192D - 193B - 204 - 205A - 193A 203A - 202 - 201 - 194A - 200A - 195A - 199C - 197A - 196B - 199D - 198B
1ste Afdeling - sectie A - percelen : 237C - 237/02A
Bij besluit van 23 maart 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot
onteigening
B.S. 22.02.2007
Bij besluit van de raad van bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 13 december 2006 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het
agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Temse –
linkeroever van de Zeeschelde - voor de aanleg van een ontsluitingsweg naar de Scheldekaaien, ingevolge de aanleg van een tweede Scheldebrug tussen Temse en Bornem.
Het plan nr. C4/8888 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde, Copernicuslaan 1, bus 13,
te 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens:
TEMSE. - 2de afdeling - sectie D - perceelsnummers : 1369 P3 – 1369 F3 – 1369 V3 –
1377 D3 – 1375 X2 – 1369 T3 – 1369 X3 en 1369 Y3.
Bij besluit van 15 januari 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd
over te gaan tot onteigening.
B.S. 04.04.2006
Bij besluit van de raad van bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal N.V.
van 1 maart 2006 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26
juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw
van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal N.V. op het grondgebied van de gemeente Temse voor
de aanleg van een tweede brug over de Schelde tussen Temse en Bornem en de ontsluitingsweg voor de nijverheidszone afwaarts de huidige brug.
Het plan nr. C4/8862 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde, Copernicuslaan 1, bus 13,
te 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Temse - 2e afdeling - sectie D - perceelsnummer(s) 730T - 738R en 738P.
Bij besluit van 17 maart 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal N.V. gemachtigd
over te gaan tot onteigening.
B.S. 24.03.2006
Bij besluit van de raad van bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal N.V.
van 8 februari 2006 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26
juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw
van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal N.V. op het grondgebied van de gemeente Temse voor
de aanleg van een tweede brug over de Schelde tussen Temse en Bornem.
Het plan nr. C4/8857 ligt ter inzake bij de afdeling Zeeschelde - Copernicuslaan 1, bus
13, te 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
TEMSE. - 1e afdeling - sectie D - perceelsnummer(s) 729/02F - 729/02A en 729/02E

Bij besluit van 27 februari 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal N.V. gemachtigd
over te gaan tot onteigening.

*Ternat

B.S. 21.03.2012
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. 97280 ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Ternat : De Montstraat - Doelstraat - Drogeweidestraat
2) Kadastrale gegevens :
Kadastraal bekend onder : afdeling : 2; sectie : B
Percelen : nrs. 24p (79 m2), 26f (104 m2) en 30h (197 m2).
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (De Montstraat - Doelstraat
- Drogeweidestraat) 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. 17.01.2012
Conform het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van rooilijnen
maakt de bevolking bekend, dat de gemeenteraad van de gemeente Ternat, in zitting
van 22 december 2011, het rooilijnplan en onteigeningsplan definitief heeft aanvaard.
B.S. 16.11.2011
Definitief rooilijnplan en onteigeningsplan Donkerstraat
Het college van burgemeester en schepenen,
Conform het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van rooilijnen
maakt de bevolking bekend, dat de gemeenteraad van de gemeente Ternat, in zitting
van 21 oktober 2011, het rooilijnplan (en onteigeningsplan) definitief heeft aanvaard.
Het rooilijnplan (en onteigeningsplan) kan geraadpleegd worden op het volgende adres :
Dienst grondgebiedzaken, gemeente Ternat, Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat.
B.S. 07.10.2011

Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 12 juli 2011 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 20192A ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Ternat : sanering Eizeringen
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Lennik
Kadastraal gekend onder : afdeling : 2; sectie : B
Perceel nr. 423f (216 m²).
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (sanering Eizeringen) 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. 21.06.2010
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 de Vlaamse overheid op het grondgebied van de gemeente Ternat.
Het plan 16DB G 000383 05 ligt ter inzage bij Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en
Verkeer Vlaams Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 10.11.2008
Bij besluit van 24 oktober 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd de volledige herziening van het bijzonder plan van aanleg ″D’Hoef″, van
de gemeente Ternat, omvattende een plan van de bestaande toestand, een bestemmingsplan met de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de percelen aangegeven
op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Ternat machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 20.06.2007
Artikel 1. Het algemeen nut vordert ter uitvoering van de werken voor de aanleg van een
derde en vierde spoor op het baanvak Brussel Zuid - Denderleeuw van de spoorlijn 50A

de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente Ternat en aangeduid op de plannen L50A-12.5, L50A-13.5, L50A-14.7, L50A15.7 en L50A-16.8, 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.

*Tervuren

B.S. 15.07.2011
Bij besluit van 19 mei 2011 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Centrale sportinfrastructuur » te Tervuren, zoals
definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Tervuren bij besluit van 30 maart 2011,
bestaande uit een toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften, het grafisch
plan, het plan feitelijke en juridische toestand en het onteigeningsplan, goedgekeurd met
uitsluiting van het woorddeel « hoofd- » in het woord « hoofdbebouwing », bij het onderdeel « Inrichting bebouwde ruimte » op p. 4 van de stedenbouwkundige voorschriften.
B.S. 19.04.2011
Bij besluit van 3 maart 2011 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant het
gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan « Varenberg », te Tervuren, zoals definitief
vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 27 januari 2011, bestaande uit een
toelichtingsnota, een plan bestaande toestand, een grafisch plan, de stedenbouwkundige
voorschriften en een onteigeningsplan, goedgekeurd.
B.S. 21.09.2009
Krachtens het besluit van 27 augustus 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse Overheid op het
grondgebied van de gemeenten Tervuren en Wezembeek-Oppem.
De plannen 16DB G 000492 01, 16DB G 000493 01, 16DB G 000494 01 en 16DB G
000495 01 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer
Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 31.03.2006
Bij besluit van 30 januari 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Tervuren ertoe gemachtigd over te
gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Tervuren,
kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de bouw van
een administratief centrum/sociaal huis.
Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw
B.S. 22.03.2006
Bij besluit van 1 maart 2006 van de Vlaamse minister bevoegd voor wonen is verklaard
dat er aanleiding bestaat tot de toepassing van de rechtpleging bij dringende omstandigheden, ingesteld bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen
ten algemenen nutte en de concessie voor de bouw van autosnelwegen, voor de onteigening door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, van onroerende goederen gelegen te
Tervuren, Brusselsesteenweg 34, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie D, nr. 226b,
63 a 38 ca groot.
Bij hetzelfde besluit wordt te Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ertoe gemachtigd om tot
onteigening over te gaan van voormelde goederen, waarvan de inbezitname volstrekt
noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van een project inzake sociale huisvesting,
waarvan het algemeen nut wordt erkend.

Het dossier ligt ter inzage in de kantoren van C.V. « Elk zijn Huis » te 3080 Tervuren,
Lindeboomstraat 116, elke werkdag van 9 uur, gedurende 15 werkdagen vanaf de tiende
dag na bekendmaking van het inzagerecht en het machtigingsbesluit van het Belgisch
Staatsblad.

*Tessenderlo
B.S. 16.02.2012
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 Tessenderlo 3de afdeling C 141t 6 a 81 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. 30.08.2011
Bij besluit van 20 juli 2011 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan "Schoot", dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad
van Tessenderlo in zitting van 26 april 2011 en dat een toelichtingsnota, een plan met de
bestaande juridische en feitelijke toestand, stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan bevat, gedeeltelijk 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 Tessenderlo 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. 17.05.2011
Bij besluit van 28 april 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de POM Limburg ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen
te Tessenderlo kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie
het industriegebied Genebos.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 14.12.2006
Krachtens het besluit van 20 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 Tessenderlo.
De plannen 16 DC G 25590-91-92-93 00 liggen ter inzage bij de Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.

*Tielt

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 Tielt.
De plans 16DE G 101355 00 en 16DE G 101356 00 liggen ter inzage bij het Agentschap
Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.

*Tielt-Winge

B.S. 05.04.2012
Bij besluit van 19 maart 2012 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Tielt-Winge ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Tielt-Winge, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met
het oog op de realisatie van de Oude Tramroute.
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. 09.02.2010
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 18 januari
2011
wordt de oprichting van een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur van openbaar nut verklaard.
Nr. 99261
1) Geografische omschrijving :
Tielt-Winge : collector Sint-Joris-Winge; Fase 1
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Tielt-Winge
Kadastraal gekend onder : afdeling : 4; sectie : B;
Percelen nrs. : 164g, 161g, 265e, 304c, 300a2, 300x.
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private onbebouwde
gronden, die niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de
bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
Na deze verklaring van openbaar nut zal de NV Aquafin de terreinen kunnen bezwaren
met een erfdienstbaarheid
of in naam van het Vlaamse Gewest verwerven.
5) Plannen ter inzage bij :
- (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16)
VMM - Afdeling Economisch Toezicht
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
- College van burgemeester en schepenen
van en te 3390 Tielt-Winge
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. 16.09.2010
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 30 augustus
2010 wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd over te gaan tot
de onteigening ten algemenen nutte van het hierna vermelde onroerend goed bestemd
voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken :
Kadastrale aanduiding Oppervlakte der inneming Gemeente Sectie Nummer Volle eigendom Ondergrond Tielt-Winge 4e afd. (Sint-Joris-Winge) C C 333 E 363 L
03 a 88 ca 67

dma 00 a 19 ca 21 dma
De onteigening van de hierboven vermelde goederen gebeurt in overeenstemming met
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.
B.S. 16.08.2007
Krachtens het besluit van 12 juli 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen en de inhuurnames
door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Tielt-Winge.
Het plan 16 DB G 000389 02 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en
Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
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
Tielt-Winge 2e afdeling Houwaart
C
276/x 28 a 41 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.

*Tienen
B.S. 24.08.2010
Bij besluit van 15 juli 2010 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brbant het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Sint-Jorisplein » te Tienen, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 29 april 2010, bestaande uit een plan van de
bestaande en juridische toestand, een grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften en
een toelichtingsnota, goedgekeurd.
Het onteigeningsplan dat samen met dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd voorgelegd en
waarvoor het algemeen nut de onteigening vordert van de in het onteigeningsplan aangeduide percelen, werd goedgekeurd.
Inzoverre de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening als rechtsgrond geldt om aan de gemeentelijke overheden ook de machtiging om effectief te kunnen overgaan tot dergelijke
onteigeningen af te leveren, wordt machtiging bij hoogdringende omstandigheden verleend volgens artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 aan de stad Tienen tot onteigening
van de onroerende goederen opgenomen in het onteigeningsplan dat bij het ruimtelijk
uitvoeringsplan is gevoegd.
B.S. 22.07.2010
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 de Vlaamse overheid op het grondgebied van de stad Tienen.
Het plan 16DB G 000440 02 ligt ter inzage bij Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en
Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 12.05.2010
Uitvoering van een project voor sociale huisvesting. - Machtiging tot minnelijke
onteigening Tienen Houtemstraat
Bij besluit van 23 april 2010 besliste de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen machtiging te verlenen aan de sociale huisvestingsmaatschappij ’Huisvesting Tienen c.v.’ voor
de onteigening van onroerende goederen in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs. De onroerende goederen zijn gelegen te Tienen Houtemstraat en

kadastraal gekend als 1ste Afdeling - sectie B nrs. 165n, 164d en 172, samen 1ha 75a
74ca groot.
Huisvesting Tienen c.v. wordt ertoe gemachtigd om tot onteigening over te gaan van
voormelde goederen, 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 ’Huisvesting Tienen c.v.’, Menegaard 60-61,
3300 Tienen, elke werkdag behalve op donderdag van 9u00 tot 11u00, alsook de dinsdagavond van 18u00 tot 20u00 gedurende 15 werkdagen vanaf de tiende dag na bekendmaking van het inzagerecht en het machtigingsbesluit in het Belgisch Staatsblad.
B.S. 03.09.2008
Krachtens het besluit van 13 augustus 2008 van de Vlaamse minister van OpenbareWerken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Tienen.
Het plan 16DB G 000440 01 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 29.04.2008
Krachtens het besluit van 13 maart 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Tienen.
Het plan nr. 16 DB G 000304 B « Provincie Vlaams-Brabant : Stad Tienen : R27 - Oostelijke ring + N64 - Hannuitsesteenweg - 3V projectnummer 2044 » ligt ter inzage bij het
AgentschapWegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, te 1800 Vilvoorde.

*Tongeren
B.S. 05.04.2012
Bij besluit van 19 maart 2012 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt het stadsontwikkelingsbedrijf
Tongeren ertoe gemachtigd over te gaan tot de onteigening bij wijze van minnelijke aankoop van de onroerende goederen "Ambiorixkazerne" gelegen te Tongeren, kadastraal
bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan.
B.S. 16.06.2010
Ministerieel besluit tot hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van
onroerende goederen bestemd voor de realisatie van een beekherstelproject op
de Jeker te Tongeren door de Vlaamse Milieumaatschappij
Dossiernummer L 7660 O 0002 H
1. Geografische omschrijving :
De onteigening is voorzien op het grondgebied van de stad Tongeren, langs de Jeker,
onbevaarbare waterloop van eerste categorie. Het betreft de verwerving van gronden
noodzakelijk voor de realisatie van een beekherstelproject.
2. Kadastrale gegevens. :
Stad Tongeren, kadastraal bekend onder 8e afdeling, sectie B, percelen 210m, 231k,
218c, 220b, 277e, 280b, 286b, 481a, 483b, 486c;
Stad Tongeren, kadastraal bekend onder 9e afdeling, sectie B, perceel 27b;
Stad Tongeren, kadastraal bekend onder 11e afdeling, sectie A, perceel 472c.
3. Reden van uitvaardigen van het besluit:
In het landschapspark de Kevie te Tongeren is het mogelijk extra waterberging in de natuurzone te koppelen aan ecologisch beek- en valleiherstel. De herinschakeling van de
oude Jekerarm en enkele oude meanders van de Jeker zijn wenselijk vanuit ecologisch en
cultuurhistorisch oogpunt. Bovendien wordt een vismigratieknelpunt weggewerkt waar-

mee tegemoet gekomen wordt aan de Beschikking van 16 juni 2009 van het Comité van
Ministers van de Benelux inzake de vrije migratie van vissoorten in de hydrografische
stroomgebieden van de Beneluxlanden. 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 Operationeel Waterbeheer, hoofdbestuur, Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel;
Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer, buitendienst Hasselt,
De Schiervellaan 7, 3500 Hasselt.
6. Wettelijk basis :
Wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, artikel 5,
betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten
algemenen nutte.
7. Datum besluit en bevoegde Minister :
Het besluit dateert van 30 november 2009. De bevoegde Minister is de Vlaamse Minister
van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege.
B.S. 06.05.2010
Politiezone Tongeren-Herstappe. - Onteigening. - Machtiging
Bij besluit van 21 april 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de politiezone TongerenHerstappe ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van het onroerend goed gelegen te Tongeren, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, met het oog op het onderbrengen van het politiecommissariaat.
Tegen dit besluit kan per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet
voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de
afdeling administratie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel,
binnen een termijn van zestig dagen die ingaat de dag nadat het besluit en alle relevante
stukken aan de verzoeker werden betekend of de dag nadat hij er kennis van heeft kunnen hebben. Een beroep ingesteld door de onteigenden en derdebelanghebbenden is
slechts ontvankelijk voordat de gerechtelijke onteigeningsprocedure wordt ingezet.
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 het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Tongeren.
Het plan 1M3D8G G 027135 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 10.11.2008
Bij besluit van 24 oktober 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 ″Centrum West-Partiële herziening″ genaamd, van de stad Tongeren, 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 stad Tongeren machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 09.08.2007
Bij besluit van 16 juli 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de stad Tongeren ertoe gemachtigd over te gaan tot

verwerving van een onroerend goed gelegen te Tongeren, met een totale in te nemen
oppervlakte en kadastraal bekend als nr. 606A zoals vermeld op het onteigeningsplan,
waartoe de gemeenteraad van Tongeren met het oog op de realisatie van sportinfrastructuur definitief besloten heeft op 30 mei 2006, wordt tot nut van het algemeen erkend.
Het stadsbestuur van Tongeren 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.
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. 07.08.2007
10 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot hoogdringende onteigening ten algemene nutte
van onroerende goederen bestemd voor de aanleg van een wachtbekken op de Jeker te
Lauw (Tongeren)
Dossiernr. WAT/L 7660 O 0001 H
1. Geografische omschrijving :
Het betreft de verwerving van de gronden noodzakelijk voor de aanleg van een dwarsdijk
met doorlaatkunstwerk, een slibvang met uitlekzone en het tijdelijk vermijden van werfverkeer doorheen de dorpskern van Lauw.
2. Kadastrale gegevens :
Stad Tongeren, kadastraal bekend onder 15e afdeling sectie B/5, percelen 1258c, 1259a,
1261a, 1264c, 1355a en sectie B/3 percelen 487c, 485c, 484b.
3. Reden van uitvaardigen van het besluit :
De Jeker is stroomopwaarts van Lauw (Tongeren) zeer overstromingsgevoelig. Na een
computerafvoerstudie werd besloten tot de aanleg van een wachtbekken in de stroomopwaartse vallei. Voor de aanleg van de waterkerende dwarsdijk, alsmede voor de aanleg
van een slibbekken dat moet zorgen dat niet gans het wachtbekken aanslibt dienen
gronden verworven te worden.
4. Bevoegde instantie :
Vlaamse Milieumaatschappij afdeling Water.
5. Plannen ter inzage bij :
Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Water hoofdbestuur, Koning Albert II-laan 20,
1000 Brussel.
Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Water, buitendienst Hasselt, Koningin Astridlaan
50, 3500 Hasselt.
6. Wettelijke basis :
Wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemene nutte en de concessies
voor de bouw van de autosnelwegen, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, inzonderheid
artikel 5 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte.
7. Datum + bevoegde minister :
Het besluit van 10 april 2007. De bevoegde minister is de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Kris Peeters.
8. Beroep :
Dit besluit kan door iedere belanghebbende aangevochten worden door beroep bij de
Raad van State. Dit beroep
moet binnen een periode van zestig dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname, ingediend worden d.m.v. een ondertekend verzoekschrift, verzonden bij aangetekende zending (modaliteit geregeld in het besluit van de Regent van 23 augustus 1948
tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling Administratie van de Raad van State;
Belgisch Staatsblad 23-24 augustus 1948).
B.S. 27.11.2006
Artikel 1. De verwerving van het perceel gelegen te Tongeren aan de Pliniusbron, kadastraal gekend afdeling 7, sectie A nrs. 614 e, met een totale in te nemen oppervlakte van
9 a 41 ca waartoe de Raad van Bestuur van Toerisme Vlaanderen met het oog op de realisatie van het Pliniusproject heeft beslist op 24 november 2000 en 27 juni 2001, wordt

tot nut van het algemeen erkend.
Art. 2. De inbezitname van de onroerende goederen, voorkomend op bijgaand plan in
rode kleur aangegeven, is volstrekt noodzakelijk.
Art. 3. De Vlaamse openbare instelling Toerisme Vlaanderen wordt ertoe gemachtigd om,
ter verwezenlijking van het in artikel 1 bedoelde project, tot onteigening over te gaan, bij
toepassing van de wet van 26 juli 1962.
De rechtspleging bij dringende omstandigheden, bedoeld bij artikel 5 van de wet van 26
juli 1962, mag derhalve op deze onteigening worden toegepast.

*Torhout

B.S. 27.05.2009
Krachtens het besluit van 4 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 Torhout.
Het plan 16DE G 102347 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 08.07.2008
Bij besluit van 25 juni 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 met volgnummer 1 tot en met 12 aangegeven op het onteigeningsplan dat behoort
bij het bijzonder plan van aanleg ″Lokaal bedrijventerrein Oude Gentweg″ genaamd, van
de stad Torhout, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 11 januari 2008;
- is aan de West-Vlaamse Intercommunale machtiging tot onteigenen verleend met mogelijke toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962.

*Tremelo
B.S. 20.03.2008
Bij besluit van 26 februari 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de politiezone BRT ertoe gemachtigd over te
gaan tot verwerving van de onroerende goederen gelegen te Tremelo, met een totale in
te nemen oppervlakte en kadastraal bekend zoals vermeld op het bijgevoegde onteigeningsplan, waartoe de politieraad van de politiezone BRT met het oog op de realisatie van
bijkomende infrastructuur voor het zonecommissariaat definitief besloten heeft op 19
december 2007 wordt tot nut van het algemeen erkend.
De inbezitneming van de onroerende goederen, voorkomend op bijgaand plan in kleur
aangeduid, is volstrekt noodzakelijk.

*Turnhout
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 stad Turnhout ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Turnhout, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het
oog op de realisatie van de fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten.
B.S. 06.1.2009
Het besluit van 9 september 2009 waarbij de stad Turnhout ertoe gemachtigd wordt over
te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Turnhout, Bloemekesgang, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het
oog op de realisatie van het stadsvernieuwingsproject Turnova, wordt vervangen door

het besluit van 14 oktober 2009 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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. 06.10.2009
Het besluit van 9 september 2009 waarbij de stad Turnhout ertoe gemachtigd wordt over
te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Turnhout, Otterstraat 39, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het
oog op de realisatie van het stadsvernieuwingsproject Turnova, wordt vervangen door
het besluit van 14 oktober 2009 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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. 01.10.2009
Bij besluit van 9 september 2009 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de stad Turnhout ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Turnhout, Otterstraat 39, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van het stadsvernieuwingsproject Turnova.
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. 01.10.2009
Bij besluit van 9 september 2009 van de Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de stad Turnhout ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Turnhout, Bloemekesgang, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van het stadsvernieuwingsproject Turnova.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 19.08.2009
Krachtens het besluit van 24 juli 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van
een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen
nutte van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse Overheid op het grondgebied van de stad Turnhout.
Het plan 1M3D8E G 019884 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. 19.02.2007
Bij besluit van 30 januari 2007 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
Turnhout, groot 63 ha 39 a 35 ca, er kadastraal bekend zoals vermeld in genoemd besluit, met het oog op de realisatie van een gemengd regionaal bedrijventerrein : « Veedijk ».

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.

*Veurne

B.S. 04.04.2011
Bij besluit van 23 maart 2011 de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de stad Veurne ertoe gemachtigd
over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te
Veurne kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie het RUP
Daniel Dehaenelaan.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 24.01.2011
Krachtens het besluit van 20 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 onteigening door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Veurne.
Het plan 1M3D8J G 105115 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
Tegen het genoemde ministerieel besluit van 20 december 2010 kan bij de Raad van
State beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen 60 dagen via een
aangetekende brief aan de Raad van State worden toegestuurd.
B.S. 24.01.2011
Krachtens het besluit van 20 december 2010van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigening door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Veurne.
Het plan 1M3D8J G 105109 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 20.10.2010
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 onteigening door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Veurne.
Het plan 1M3D8J G 104515 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 20.10.2010
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 onteigening door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Veurne.
Het plan 1M3D8J G 104775 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 22.04.2010

Bij besluit van 25 maart 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt het autonoom gemeentebedrijf
van Veurne gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende
goederen gelegen te Veurne, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan
met het oog op de realisatie van het RUP Petit Paris, voor wat betreft de realisatie van de
zone Sport- en recreatiegebied. De zone sociale huisvesting, met name de percelen
kadastraal gekend Veurne, 8e afdeling, sectie B, nrs. 291 A, 292, 293 F, 306 E, 308 B,
309F, 312 A, 312 C, 313 P, 313 R, 313 S, 313 W2, wordt uit de onteigeningsmachtiging
gehouden.
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. 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 onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Veurne.
Het plan 1M3D8J G 104035 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 03.12.2009
Krachtens het besluit van 13 november 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigening door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de Veurne.
Het plan 1M3D8J G 103416 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
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 onteigening door het Vlaamse Gewest op het grondgebied
van de Veurne.
Het plan 1M3D8J G 103277 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 14.07.2009
Krachtens het besluit van 19 juni 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de Veurne.
De Plans 1M3D8J G 102863 02 en 1M3D8J G 102864 00 ter inzage bij het Agentschap
Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1 - 8000 Brugge.
B.S. 08.05.2009
Krachtens het besluit van 17 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 onteigening door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de Veurne.
Het plan 1M3D8J G 103094 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.

B.S. 01.09.2008
Krachtens het besluit van 18 juli 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigening door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de Veurne.
Het plan 16DEG 102149 00 ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 20.08.2008
Krachtens het besluit van 9 juli 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigening door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de Veurne.
Het plan 16DEG 101973 00 ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 20.08.2008
Krachtens het besluit van 9 juli 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigening door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de Veurne.
Het plan 16DEG 101974 00 ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 06.11.2007
Krachtens het besluit van 12 september 2007 van de Vlaams 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 Veurne.
Het plan 16DEG 101758 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 19.01.2007
PILOOTLANDINRICHTINGSPROJECT DE WESTHOEK. - Het besluit van 8 december 2006
van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur bepaalt
dat de Vlaamse Landmaatschappij, met het oog op de uitvoering van de maatregel 4.5.2.
(verwerven van gronden, via aankoop in der minne of onteigening, nodig voor de realisatie van een recreatief circuit voor ruiters en mountainbikers) van het inrichtingsplan De
Moeren van het pilootlandinrichtingsproject De Westhoek, gemachtigd wordt 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 Veurne, met een
totale te onteigenen oppervlakte van 55 a 72 ca, welke in gele kleur zijn aangeduid op de
bij dit besluit als bijlage I gevoegde plannen en welke zijn opgenomen in de bij dit besluit
als bijlage II gevoegde onteigeningstabel en welke langs gerechtelijke weg moeten onteigend worden.
De verwervingen, bedoeld in het eerste lid, worden tot nut van het algemeen verklaard.
Het algemeen nut vordert dat de percelen, bedoeld in het eerste lid, onmiddellijk in het
bezit worden genomen en dienvolgens zal de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden voorzien bij de wet van 26 juli 1962, inzonderheid het artikel 5, op deze verwerving worden toegepast.
B.S. 01.12.2006

Krachtens het besluit van 14 november 2006 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Veurne.
« 3V - Projectnr. 3243 - Onteigeningsplan nr. E1 » ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.

*Vilvoorde
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 stad Vilvoorde ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen
te Vilvoorde kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie het
RUP Koningslo-Hoogveld-Tangebeek.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 04.11.2010
Bij besluit van de Gedelegeerd Bestuurder van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal
NV van 30 juli 2010 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26
juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, dienen te worden toegepast
voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Vilvoorde voor de aanleg van een ontsluitingsweg naar de terreinen van ex-Forges de Clabecq.
Het plan nr. 09-64 ligt ter inzage bij de afdeling Zeekanaal - Oostdijk 110, 2830 Willebroek.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Vilvoorde
3de Afdeling - sectie E - perceel : 65/P
Bij besluit van 14 september 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare
Werken, werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot
onteigening.
Deze besluiten kunnen worden aangevochten voor de Raad van State binnen een termijn
van 60 dagen vanaf de kennisneming van de onteigening alsook voor de Vrederechter op
het ogenblik dat de gerechtelijke fase wordt ingezet.
B.S. 21.01.2010
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 24 december
2009 werd het besluit ingetrokken van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 14 mei 2009 dat de onteigening ten algemenen nutte beval
van een gebied van 9 ha 89 a 12 ca gelegen te Grimbergen en Vilvoorde, met het oog op
de uitbreiding van domeinbos ’Tangebeekbos’.
B.S. 17.07.2009
Krachtens het besluit van 26 juni 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Vilvoorde.
Het onteigeningsplan 1M3D8F G 000517 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en
Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 03.07.2009

Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 14 mei 2009 werd de onteigening ten algemenen nutte bevolen van een gebied van
9 ha 89 a 12 ca gelegen te Grimbergen en Vilvoorde, met het oog op de uitbreiding van
domeinbos Tangebeekbos’.
B.S. 17.09.2008
Besluit :
Artikel 1. De werkzaamheden project 97248B uit te voeren op het grondgebied van de
stad Vilvoorde met het oog op het aanleggen van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur worden tot nut van het algemeen verklaard.
Art. 2. Bijgevolg zal de onmiddellijke onteigening plaatsvinden door het Vlaamse Gewest
voor rekening van de Aquafin NV, Dijkstraat 8, te 2630 Aartselaar, bij wie woonstkeuze
wordt gemaakt, van de gronden gelegen op het grondgebied van de stad Vilvoorde en in
gele kleur (zijnde 11 m² van het perceel kadastraal gekend als Vilvoorde, vierde afdeling,
sectie H, nr. 60w; zijnde 2 m² van het perceel kadastraal gekend als Vilvoorde, afdeling
4, sectie H, nr. 61a; zijnde 69 m² van het perceel kadastraal gekend als Vilvoorde, afdeling 4, sectie H, nr. 62d, zijnde 121 m² van het perceel kadastraal gekend als Vilvoorde,
afdeling 4, sectie H, nr. 67e; zijnde 112 m² van het perceel kadastraal gekend als Vilvoorde, afdeling 4, sectie H, nr. 66e; zijnde 11 m² van het perceel kadastraal gekend als
Vilvoorde, afdeling 4, sectie H, nr. 69x; zijnde 624 m² van het perceel kadastraal gekend
als Vilvoorde, afdeling 4, sectie H, nr. 195l2; zijnde 591 m² van het perceel kadastraal
gekend als Vilvoorde, afdeling 4, sectie H, nr. 195m²; zijnde 256m² van het perceel
kadastraal gekend als Vilvoorde, afdeling 4, sectie H, nr. 47w, zijnde 19 m² van het perceel kadastraal gekend als Vilvoorde, afdeling 4, sectie H, nr. 57p, aangeduid op de aangehechte onteigeningsplannen nrs. 97.248B/1/99-3-8.1/3, 97.248B/1/99-3-8.2/3 en
97.248B/1/99-3-8.3/3 die deel uitmaken van het tracé van de in artikel 1 genoemde
werken, dit met toepassing van de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962,
gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, tot instelling van een rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte.
Art. 3. Iedere belanghebbende kan, binnen zestig dagen na kennisneming of bekendmaking, tegen dit besluit een beroep tot nietigverklaring instellen bij de Raad van State.
Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen
met drie gewaarmerkte afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen
zijn (artikel 85 van het procedurereglement van de Raad
van State).
Brussel,18 augustus 2008.
H. CREVITS
B.S. 18.02.2008
Kachtens het besluit van 3 januari 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Vilvoorde.
Het plan 16DB O 000271 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en
Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 06.07.2007
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 31 mei 2007 werd de onteigening ten algemene nutte bevolen van gronden nabij het
Hutembos te Vilvoorde, voor een gezamenlijke oppervlakte van 11,6391 ha, en dit met
het oog op het herstel en de rationalisatie van het bospatrimonium, meer in het bijzonder
de creatie van een stadsrandbos voor de regio Vilvoorde.
B.S. 19.06.2007
Krachtens het besluit van 2 mei 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli

1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse
Overheid op het grondgebied van de stad Vilvoorde.
Het plan 16DB G 000340 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en
Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 20.10.2006
Krachtens het besluit van 26 september 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 Vilvoorde.
Het plan 16DB G 000339 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en
Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
Tegen het genoemde ministerieel besluit van 26 september 2006 kan bij de Raad van
State beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift, voorzien van voldoende fiscale
zegels, moet binnen zestig dagen via een aangetekende brief aan de Raad van State
worden toegestuurd.

B.S. 19.09.2006
Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal van
11 januari 2006 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw
van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Vilvoorde voor
de moderniseringswerken voor de uitbouw van het Zeekanaal. Het plan nr. 05-73 ligt ter
inzage bij de afdeling Zeekanaal - Oostdijk 110 te 2830 Willebroek.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
VILVOORDE. - 3de afdeling - sectie E - perceelsnummer(s) 53M en 54L2
Bij besluit van 10 augustus 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd
over te gaan tot onteigening.
B.S. 15.05.2006
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 20 april 2006 wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd
over te gaan tot de onteigening ten algemenen nutte van de hierna vermelde onroerende
goederen bestemd voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken :
De onteigening van de hierboven vermelde goederen gebeurt in overeenstemming met
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.

*Vleteren
*Voeren

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 goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Lokaal bedrijventerrein Moelingen » genaamd, van de gemeente Voeren, bestaande uit een plan van de bestaande
toestand, een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een
onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen,
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Voeren machtiging tot onteigenen verleend.

B.S. 24.04.2006
Een besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 7 maart 2006 schrijft de hoogdringende onteigening ten algemenen nutte voor
van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Voeren.
Nr. 20726A ONT
1) Geografische omschrijving :
Voeren : KWZI Voeren - Veurs.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Voeren
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : C;
Percelen : nrs. 229 a (200 m2) en 228 a (3.382 m2).
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (KWZI) onder, op of boven
private onbebouwde gronden, die al dan niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal 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
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
7 maart 2006

*Vorselaar
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.

*Vosselaar

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 het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Vosselaar.
Het plan 1M3D8E G 019305 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. 20.10.2006
Krachtens het besluit van 26 september 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 Vosselaar.
Het plan 16DA G 019854 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1, bus 12, 2018 Antwerpen.

*Waarschoot
B.S. 01.07.2011
De gemeenteraad heeft op 9 juni 2011 het rooilijnen- en onteigeningsplan, opgemaakt
door
studiebureel Standaert Projecting, met betrekking tot de Bosstraat, definitief goedgekeurd.
B.S. 03.12.2008
Bij besluit van 12 november 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het rooilijn- en onteigeningsplan voor de buurtweg nr. 3 van de gemeente Waarschoot;
- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de onroerende goederen en percelen aangegeven op de bijgevoegde grondinnemingsplannen;
- is aan de gemeente Waarschoot machtiging tot onteigenen verleend.

*Waasmunster

B.S. 14.07.2011
Bij besluit van 17 juni 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken
wordt het machtigingsbesluit ingetrokken van 22 maart 2010, waarbij de onmiddellijke
inbezitneming wordt gevorderd van de onroerende goederen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Waasmunster, die nodig zijn voor de aanleg van het wetland Hof
ten Rijen, volgens het plan C4/9156.
Bij besluit van de raad van bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 11 mei 2011 wordt het besluit ingetrokken van 9 december 2010, waarbij de onmiddellijke inbezitneming wordt gevorderd van de onroerende goederen, gelegen op het
grondgebied van de gemeente Waasmunster, volgens het plan C4/9156.
Bij besluit van de raad van bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 11 mei 2011 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26
juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, dienen te worden toegepast
voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Waasmunster voor de inrichting van het wetland Hof ten Rijen
te Waasmunster.
Het plan nr. C4/91561ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat 111112 - 2018 Antwerpen
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Waasmunster
2e Afdeling - sectie C - percelen : 2378B - 2384 - 2385B - 2385A - 2393B - 2393A 2376 - 2409A - 2411b - 2411C
Bij besluit van 17 juni 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot onteigening.
B.S. 04.11.2010
WAASMUNSTER. - Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen
en Zeekanaal NV van 9 december 2009 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel
5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, dienen te
worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal
NV op het grondgebied van de gemeente Waasmunster voor de inrichting van het overstromingsgebied Groot Broek, in het kader van het Sigmaplan.
Het plan nr. C4/9154-1, ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat
111-113, Bus 44, 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
WAASMUNSTER
1ste Afdeling - sectie B - percelen : 1420B - 1421C - 1421D - 1422C - 1419B - 1423D 1415A - 1414E - 1417C - 1413B - 1410 - 1411 - 1408B - 1406A - 1407 - 1406B - 1405 1413A - 1404 - 1423C - 1428B - 1424 - 1427B - 1428A - 1427C - 1425B - 1425D - 1426
- 1403 - 1408A - 1409 - 1401B - 1401C - 1399F - 1399E - 1439C - 1439B - 1440C 1441D - 1440B - 1443A - 1396D - 1399D - 1397C - 1398A - 1396C - 1441E - 1441C 1442A - 1443C - 1441F - 1395D - 1395E - 1395C - 1394B - 1393B - 1392C - 1389A 1390A - 1372 - 1371A - 1373 - 1387A - 1386B - 1385A - 1394C - 1385C - 1383D 1383E - 1370L - 1370H - 1361A - 1368A - 1381C - 1384A - 1382C - 1380C - 1378B 1379A - 1491A - 1492B - 1496D - 1497F - 1506 - 1502E - 1501A - 1302 - 1298 - 1299 1301 - 1300 - 1303 - 1302/02 - 1500 - 1305 - 1304 - 1306 - 1307 - 1495 - 1308 1309A - 1310A - 1310B - 1375C - 1367B - 1366A - 1367A - 1363A - 1365A - 1364/02A 1364/02B - 1364A - 1358/02 - 1311A - 1312A - 1313A - 1359A - 1360C - 1360A - 1358
- 1313B - 1318A - 1317A - 1316 - 1315 - 1314 - 1320 - 1319 - 1321 - 1357A - 1322A 1347 - 1323 - 1322B - 1324 - 1325A - 1327B - 1346 - 1340B - 1327A - 1326 - 1328 1329 - 1331A - 1332 - 1333A - 1334 - 1331B - 1330/02B - 1330C - 1330/02A - 1330B 1335 - 1336C - 1136B - 1337A - 1340M - 1340R - 1340S - 1341E - 1339S - 1339T 1341F - 1342 - 1343 - 1344 - 1345 - 1348 - 1349 - 1350 - 1351 - 1352 - 1353 - 1354 1355 - 1356 - 1542L - 1541A - 1540C - 1540D - 1503C - 1497G - 1496E - 1493E -

1492D - 1491D - 1490 - 1489
Bij besluit van 12 oktober 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare
Werken, werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot
onteigening.
B.S. 05.05.2010
Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 9 december 2009 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het
grondgebied van de gemeente Waasmunster voor de realisatie van het geactualiseerd
Sigmaplan.
Het plan nr. C4/9156 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat 111112 bus 44 - 2018 - Antwerpen. De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Waasmunster
2de Afdeling - sectie C - percelen : 2378B - 2384 - 2385B - 2385A - 2393B - 2393A 2376 - 2409A - 2411b - 2411C
Bij besluit van 22 maart 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot
onteigening.
B.S. 28.04.2010
Ministerieel besluit betreffende de hoogdringende onteigening ten algemene
nutte van onroerende goederen op het grondgebied van de gemeenteWaasmunster in het kader van en noodzakelijk voor de inrichting van het Weijmeerboek,
onderdeel van het geactualiseerd Sigmaplan
1) Geografische omschrijving :
Het Weijmeerbroek is gelegen op het grondgebied Waasmunster tussen de Durme en de
Oude Durme. Volgens de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 dient het
Weijmeerbroek ingericht te worden als ’Wetland’.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente Waasmunster, 1e afdeling, sectie B, percelen 1804, 1807_A, 1807_B, 1811,
1812, 1813_A, 1814_A, 1814_B, 1814_C, 1815, 1816_A, 1817_A, 1818_A, 1819_A,
1819_B, 1820_A, 1821_A, 1826, 1828_A, 1829_A, 1830_A, 1830_B, 1831, 1834_A,
1834_B, 1835, 1836, 1839_A, 1840_A, 1840_B, 1841_A, 1842_A, 1843_A, 1843_B,
1845_A, 1846_A, 1847, 1848, 1850_A, 1851_A, 1852_A, 1853_A, 1859_A, 1860_A,
1868_C, 1869, 1871_A, 1872, 1873, 1874_A, 1874_B, 1875_B, 1879_A, 1880_A, 1881,
1883_A, 1884_A, 1884_B, 1906_B, 1907, 1908, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919,
1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925_A, 1926_A, 1928_A, 1928_B, 1928_C, 1929_A,
1930_A, 1930_B, 1931_B, 1931_C, 1934_A, 1934_B, 1935, 1936, 1937_A, 1937_B,
1938_A, 1938_A/02, 1938_B, 1938_B/02, 1939, 1940_A, 1940_B, 1941_A, 1941_B,
1941_C, 1942, 1943, 1944_B, 1944_C, 1945_B, 1945_C, 1948, 1949, 1950, 1951_A,
1951_B, 1951_C, 1987_D, 1987_E, 1987_F, 1988_C, 1998_A, 1999_B, 1999_C, 2000,
2002_A, 2003_A, 2005, 2006, 2007, 2010_A, 2013_A, 2014, 2016, 2018/02
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 hetWeijmeerbroek
de inrichting en het beheer in te stellen voor de in deze bijlage 1 expliciet genoemde vegetatietypes : dottergrasland en Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis). 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. 14.04.2010
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 22 februari 2010
houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 20136 ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Waasmunster : collector Waasmunster–Sombeke–Elversele (fase 1).
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Waasmunster
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1, sectie : B; perceel : nr. 1556 T (518 m2).
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private bebouwde gronden, die al dan niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedebouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal plaatsvinden door het Vlaamse Gewest in het kader van
de opdracht aan de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16)
VMM - Afdeling Economisch Toezicht,
Dokter De Moorstraat 24-26,
9300 Aalst.
- NV Aquafin
Dijkstraat 8,
2630 Aartselaar.
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden
B.S. 12.03.2010
Krachtens het besluit van 23 februari 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeenten Waasmunster, Hamme en de stad Dendermonde.
De onteigeningsplans liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw "Portalis", Bollebergen 2B, bus 12, 9052
Zwijnaarde:
Waasmunster : 16DD G 100235 00 - 16DD G 100236 00 - 16DD G 100237 00 - 16DD G
100238 00 - 16DD G 100239 00 - 16DD G 100240 00 - 16DD G 100241 00 - 16DD G

100242 00
B.S. 22.02.2010
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 11 januari 2010
houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 21037 ONT
1) Geografische omschrijving :
Waasmunster : collector Waasmunster–Sombeke–Elversele, fase 2
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Waasmunster
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 2; Sectie : C
Perceel nr. 987 B (590 m2)
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 2; Sectie : C
Perceel nr. 947 B (309 m2)
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private onbebouwde gronden, die al dan niet omsloten zijn met een muur of een
omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal plaatsvinden door het Vlaamse Gewest in het kader van
de opdracht aan de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16)
VMM - Afdeling Economisch Toezicht
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 AARTSELAAR
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten
waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden.
B.S. 30.09.2009
Krachtens het besluit van 15 september 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Waasmunster.
Het plan 16DD G 100285 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2b bus 12, 9052
Zwijnaarde.
B.S. 09.07.2009
Bij besluit van 16 juni 2009 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg ″Schrijberg″, van de gemeente
Waasmunster, bestaande uit plannen van de bestaande toestand, bestemmingsplannen
met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan wordt
goedgekeurd met uitsluiting van de blauw omrande delen.

- De verkavelingsvergunningen van 2/10/1963, 20/02/1964, 22/04/1964, 12/05/1965,
30/10/1968, 9/12/1970, 21/04/1977, 25/09/1974, 5/01/1977, 20/01/1983, 25/02/1985,
25/03/1985, 10/11/1986, 16/02/1987, 24/09/1990, 24/06/1991, 3/02/1992,
24/02/1992, 18/05/1992, 9/07/1992, 15/06/1992, 7/06/1993, 21/06/1995, 15/05/2000,
13/03/2000, 26/02/2001 worden opgeheven voor het gedeelte gelegen binnen het plan.
- Het algemeen nut vordert de onteigening van de onroerende goederen, aangegeven op
het onteigeningsplan.
- Aan de gemeente Waasmunster wordt de machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 24.12.2007
Bij besluit van 30 november 2007 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Dorp aan de Durme » genaamd, van de gemeente Waasmunster, bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een plan van de juridische toestand, een bestemmingsplan, een onteigeningsplan
en stedenbouwkundige voorschriften met uitsluiting van de in blauw omrande gedeelten;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan het gemeentebestuur Waasmunster machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 16.02.2006
Krachtens het besluit van 10 oktober 2005 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Waasmunster.
Het plan 4130 - onteigeningsplan nr. 1 ligt ter inzage bij de Administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus
12, te 9052 Zwijnaarde.

*Wachtebeke
*Waregem

B.S. 11.05.2010
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 de Vlaamse Overheid op het
grondgebied van de stad Waregem.
Het plan '3V -Projectnr. 3112 - Onteigeningsplan nr. 6' ligt ter inzage bij Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 13.11.2009
Krachtens het besluit van 21 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 onteigening ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse overheid op het grondgebied van de stad Waregem.
Het plan 3104/3022 - onteigeningsplan nr. 01A ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen
en Verkeer, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, te 8000 Brugge.
B.S. 19.10.2009
Krachtens het besluit van 1 oktober 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
OpenbareWerken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigening door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de Waregem.

Het plan 1M3D8J G 103117 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 24.07.2008
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 3 juli 2008 wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd over
te gaan tot de onteigening ten algemenen nutte van het hierna vermelde onroerend goed
bestemd voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken :
De onteigening van de hierboven vermelde goederen gebeurt in overeenstemming met
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.
B.S. 04.01.2008
Bij besluit van de Vlaamse minister van OpenbareWerken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 19 december 2007 wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd over te gaan tot de onteigening ten algemenen nutte van de hierna vermelde onroerende goederen bestemd voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken:
De onteigening van de hierboven vermelde goederen gebeurt in overeenstemming met
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.

*Wellen

B.S. 16.11.2010
Krachtens het besluit van 22 oktober 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Wellen.
De onteigeningsplannen 1M3D8G G 028069 01 t.e.m. 1M3D8G G 028074 01 en 1M3D8G
G 028219 01 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer
Limburg, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt.
B.S. 14.04.2010
Bij besluit van 30 maart 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Wellen gemachtigd
over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te
Wellen, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op uitvoering van afkoppelingswerken in de Tervoortstraat en de aanleg van een wachtbekken
voor de Vloedgracht nr. 168.
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. 07.04.2010
Bij besluit van 25 maart 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Wellen gemachtigd
over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te
Wellen, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van het RUP Maupertuus.
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. 23.08.2007
Bij besluit van 24 juli 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Wellen ertoe gemachtigd over te gaan tot
de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Wellen en kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van het
RUP « Uitbreiding bedrijventerrein Herten ».

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.

*Wemmel

B.S. 28.07.2010
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 21 juni 2010
houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen
bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 21391 ONT
1) Geografische omschrijving :
Wemmel : verbindingsriolering Meiveld
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Wemmel
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : A;
Percelen : nrs. 631 (802 m2) en 636
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (VBR) 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;

*Wervik
B.S. 27.07.2010
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. - Machtiging tot aankoop
WERVIK-ZONNEBEKE. - 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 Zonnebeke 4e afd. (Geluveld) A 7z7 20 ca 05 a 87 ca A 7v8 09 a 57
ca A 6d2 02 a 86 ca A 6c2 05 a 83 ca A 6f2 02 a 30 ca A 6p 01 a 57 ca
A 6e2 03 a 24 ca A 6s 01 a 00 ca A 5m2 01 a 17 ca A 33a 04 a 47 ca A
33b 04 a 38 ca A 41c 06 a 76 ca A 49f 00 a 19 ca A 40w 00 a 04 ca A
50b2 06 a 15 ca A 50c 08 a 89 ca A 181h 00 a 02 ca A 180a 00 a 40 ca

A 189e 03 a 47 ca A 189d 25 ca 01 a 06 ca A 190b 01 a 36 ca A 191 02 a
11 ca A 164k 03 a 45 ca A 166a 05 a 41 ca A 165a 00 a 78 ca A 196e
03 a 80 ca A 530g 10 a 48 ca
530l 00 a 44 ca A 528 00 a 46 ca A 529
00 a 45 ca A 616c 09 ca 00 a 13 ca A 616b 09 ca 01 a 25 ca A 614b 09 ca 03 a 48
ca A 617b 09 ca 02 a 46 ca A 606c 00 a 95 ca A 624b 05 a 50 ca A 622b
03 a 64 ca A 619b 02 a 33 ca A 680b 03 a 70 ca A 668e 09 a 50 ca A
687h 02 a 88 ca A 688d 02 a 27 ca A 689d 01 a 34 ca A 691f 00 a 01 ca
A 691e 25 ca 02 a 31 ca A 691g 00 a 20 ca A 722m 00 a 33 ca A 716d 06 a
27 ca A 712h 02 a 59 ca A 711 01 a 68 ca A 703 00 a 81 ca A 702c 03 a
45 ca A 701 25 ca 10 a 01 ca A 771f 01 a 32 ca A 700k3 25 ca 11 a 30 ca A
700l3 02 a 35 ca A 809c2 05 a 35 ca A 908c 00 a 88 ca A 907d 04 a 56 ca
A 904 03 a 51 ca A 905 00 a 13 ca
901 25 ca 04 a 14 ca A 899a 03 a 67
ca A 894b 02 a 92 ca A 893 00 a 39 ca Zonnebeke 3e afd. (Beselare) D 308 01
a 84 ca D 310b 01 a 90 ca D 312d 03 a 13 ca D 312c 01 a 49 ca D 312f2 00
a 45 ca D 313a 02 a 35 ca D 312a 01 a 23 ca D 314 03 a 77 ca D 318
01 a 04 ca D 316N 03 a 42 ca Wervik 1e afd. (Geluwe) A 2k 78 ca A 1 05 a 22 ca
A 37b 01 a 82 ca A 37a
00 a 16 ca Wervik 3e afd. (Geluwe) C 62a 03 a 23 ca C
64b 04 a 80 ca C 65a 03 a 83 ca C 67 01 a 75 ca C 66c 25 ca 01 a 73 ca C
66h 00 a 77 ca C 66k 01 a 28 ca C 68 03 a 25 ca C 69 02 a 21 ca C 66f
25 ca 07 a 13 ca C 74 00 a 66 ca C 75 01 a 11 ca C 76 03 a 44 ca C 77
09 a 07 ca C 97a 04 a 25 ca C 98 11 a 03 ca C 99 03 a 07 ca C 100 00
a 60 ca C 136 08 a 31 ca C 137 06 a 48 ca C 177b 07 a 88 ca C 175a 06
a 22 ca C 160c 03 a 22 ca C 162s 11 a 84 ca Wervik 3e afd. (Geluwe) B 799n 25
ca 00 a 88 ca B 799s 11 a 76 ca B 803b 09 ca 05 a 19 ca B 803f2 01 a 99 ca B
770g 09 ca 00 a 31 ca B 804d 01 a 57 ca B 804e 02 a 15 ca B 824 03 a 51
ca B 813r 02 a 03 ca B 813v 05 a 85 ca B 813t 01 a 70 ca B 856 50 ca 04
a 03 ca B 854a 05 a 59 ca B 845a 09 a 81 ca B 623g 00 a 06 ca B 622a2
02 a 14 ca B 548b 00 a 32 ca B 621 04 a 39 ca B 548f 05 a 95 ca B 552c
00 a 18 ca B 540a 16 a 87 ca B 539b 01 a 43 ca Wervik 3e afd. 2e blad (Geluwe) D 471h 05 a 71 ca Wervik 3e afd. (Geluwe) D 471m 06 a 95 ca Wervik D 471k
10 a 09 ca Wervik 3e afd. (Geluwe) D 481c 06 a 42 ca D 642c 01 a 53 ca D 641a
03 a 21 ca D 638f 07 a 79 ca D 638d 01 a 82 ca D 633e 01 a 52 ca D
632b 04 a 24 ca D 627s 03 a 73 ca D 627t 00 a 19 ca D 627v 25 ca 04 a 45
ca D 622c 03 a 20 ca D 619b 25 ca 04 a 02 ca D 620 00 a 72 ca D 576 05
a 74 ca D 569b 09 a 73 ca D 715d 28 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. 14.04.2009
Besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 11 maart 2009 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 20619 ONT
1) Geografische omschrijving :
Wervik : plaatselijke zuivering Kruiseke
2) Kadastrale gegevens :
Stad : Wervik
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : E;
Percelen : nrs. 154 A (4 974 m2) en 140 (1 675 m2)
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (plaatselijke zuivering Kruiseke) 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. 31.07.2007
Bij besluit van 2 juli 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « kerkplein - uitbreiding » van
de stad Wervik, bestaande uit een plan van de bestaande toestand, uit een bestemmingsplan met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en uit een onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de stad Wervik machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 11.01.2006
Bij besluit van 19 december 2005 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting
en Ruimtelijke Ordening:
- is goedgekeurd de bijgaande gedeeltelijke herziening en uitbreiding van het bijzonder
plan van aanleg « Ten Brielensteenweg » genaamd, van de stad Wervik, bestaande uit
een plan bestaande toestand en uit een bestemmingsplan met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan, met uitsluiting van de met blauw
omrande delen van het bestemmingsplan en het onteigeningsplan.
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan, met uitsluiting van de met blauw omrande delen;
- is aan de stad Wervik machtiging tot onteigenen verleend.

*Westerlo
B.S. 29.08.2011
Krachtens het besluit van 11 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 gemeente Westerlo (Oevel).
Het plan 16DA G 020152 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41, 2018 Antwerpen.
B.S. 29.07.2011
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemeente Westerlo : Sportcomplex Heultje
Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 26 mei 2011 verleent goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan « Sportcomplex Heultje » dat de

gemeenteraad van Westerlo op 28 maart 2011 definitief vastgesteld heeft.
Het onteigeningsplan dat ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening tegelijkertijd met het ruimtelijk uitvoeringsplan « Sportcomplex Heultje » werd opgemaakt,
en dat ook op 28 maart 2011 definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Westerlo, wordt bij besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 26 mei
2011 goedgekeurd en machtiging tot onteigening wordt verleend.
B.S. 22.04.2011
Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 24 februari 2011
verleent goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan « Kamp A » dat de gemeenteraad van Westerlo op 13 december 2010 definitief vastgesteld heeft.
Het onteigeningsplan dat ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening tegelijkertijd met het ruimtelijk uitvoeringsplan « Kamp A » werd opgemaakt, en dat ook
op 13 december 2010 definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Westerlo,
wordt bij besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van
24 februari 2011 goedgekeurd en machtiging tot onteigening wordt verleend.
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 het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Westerlo.
Het plan 1M3D8E G 021158 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41, te 2018 Antwerpen.
B.S. 02.04.2010
Krachtens het besluit van 11 maart 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Westerlo.
Het plan 16DA G 020152 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41, 2018 Antwerpen.
B.S. 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 gemeente Westerlo (Oevel).
Het plan 16DA G 020151 01ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41, 2018 Antwerpen.
B.S. 28.04.2008
Krachtens het besluit van 13 maart 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Westerlo (Oevel).
Het plan 16DA G 020150 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en
Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41 - 2018 Antwerpen.
B.S. 10.07.2007
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 Westerlo.
Het plan 16DAG 019845 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur,Wegen en
Verkeer Antwerpen, Vlaams Administratief Centrum, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41,
2018 Antwerpen.
B.S. 24.03.2006
Bij besluit van 28 februari 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door N.V.
De Scheepvaart op het grondgebied van de gemeente Westerlo voor het bouwen van een
duiker onder het Albertkanaal.
Het plan nr. DSW.1032/B ligt ter inzage bij de afdeling Waterbouwkunde, Lombaardstraat 26, te 3500 Hasselt.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Westerlo, 4e afdeling, sectie B, perceelsnummer(s) : 288/c/deel en 289/g/deel.

*Wetteren

B.S. 20.03.2012
Bij besluit van 27 februari 2012 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan "Serskampsteenweg" van de
gemeente Wetteren;
- is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de onroerende goederen, aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Wetteren machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 10.10.2011
Betreffende het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en latere
wijzigingen :
brengt ter kennisgeving dat het rooilijnplan van de Smetledesteenweg (gedeelte vanaf
Adolf Papeleustraat tot grens Smetlede) definitief goedgekeurd werd op 25 augustus
2011.
Het rooilijnplan werd door de gemeenteraad, d.d. 28 april 2011, principieel goedgekeurd.
Vervolgens werd dit rooilijnplan gedurende dertig dagen (23 mei 2011-30 juni 2011) ter
inzage gelegd op dienst Patrimonium, gemeentehuis, Markt 1, 9230 Wetteren. Tegen het
rooilijnplan werden 4 bezwaren ingediend, maar deze werden niet bijgetreden.
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 Wetteren, 2e afdeling, sectie D, percelen 1B, 1H/2, 1K/2, 1L/2, 1M/2, 1P/2,
1R/2, 1V/2, 1W/2, 1X/2, 1Y/2, 2A, 2A/2, 3B, 4B, 4C, 5B, 6E, 7B, 8B, 9B, 10B, 11C, 12C,
13B, 14B, 16B, 17B, 18B, 19B, 20C, 21C, 22B, 22C, 23B, 24A, 25A, 26B, 27B, 29A, 30B,
31B, 32A, 33A, 34C, 35C, 37C, 38B, 39B, 40B, 42K, 42L, 42M, 42N, 43B, 44B, 45B, 46B,

47B, 48B, 49B, 52A, 53A, 55A, 56E, 59A, 60, 61A, 64A, 65C, 65D, 67A, 68A, 69A, 72B,
73B, 74A, 77B, 77C, 78A, 79B, 80C, 80D, 82A, 83A, 85A, 86A, 86B, 87A, 87B, 88, 89A,
90C, 90D, 90E, 90F, 91E, 91F, 91G, 91H, 92E, 92F, 93A, 94A, 95A, 95B, 96A, 96B, 97A,
97A/2, 98A, 98B, 99A, 99B, 100A, 100B, 102, 103A, 104, 105, 106A, 107A, 108B, 109A,
111, 113A, 115A, 116A, 117A, 119, 120A, 122A, 124A, 126C, 126D, 126E, 126F, 128A,
128B, 129B, 129C, 130B, 130C, 131C, 131D, 132C, 132D, 133C, 133D, 134B, 134C,
136, 137, 139A, 141B, 144C, 144D, 146B, 147B, 148B, 148C, 150, 157D, 166E, 169H,
169L, 169M en 169N.
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. 07.05.2010
Bij besluit van de gedelegeerd bestuurder van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal
NV van 16 oktober 2009 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet
van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het
grondgebied van de gemeente Wetteren voor de realisatie van het geactualiseerd Sigmaplan.
Het plan nr. C4/9267 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde Lange-Kievitstraat 111113 - 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Wetteren
2de Afdeling - sectie D - percelen : 169M - 196H - 169L - 169N - 157D - 148C - 147B 1H/02 - 1M/02
sectie C : 606E - 606D - 607C - 607D - 607B - 609H - 609K - 611A - 618B - 620A 621B - 629B - 630A - 635A - 653A - 660K/02 - 660H/02 - 660F/02 - 660G/02 - 670B 671B - 734B - 735B - 736B - 737B - 738B - 739B - 719K - 719D - 747A/02
Bij besluit van 21 december 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare
Werken, werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot
onteigening
B.S. 07.05.2010
Bij besluit van de gedelegeerd bestuurder van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal
NV van 16 oktober 2009 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet
van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het
grondgebied van de gemeente Wetteren voor de realisatie van het geactualiseerd Sigmaplan.

Het plan nr. C4/8946a ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde Lange-Kievitstraat 111113 - 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Wetteren
2de Afdeling - sectie E - perceel : 332k
Sectie D - percelen : 758h02 - 720c - 714g - 745c - 738b - 713f - 738c - 738d - 737a 723 - 724 - 736a - 726a - 734 - 733 - 732 - 731 - 727 - 728 - 729a - 290a - 289b 289d - 289c - 286a - 284a - 280a - 276s - 271e - 273f - 270c - 159a - 162x - 162r 162w
Bij besluit van 21 december 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare
Werken, werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot
onteigening
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 Wetteren.
Het plan 16DD G 100381 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. 06.06.2008
Bij besluit van 19 mei 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het
bijgaand rooilijnplan voor buurtweg nr. 102 van de gemeente Wetteren.
B.S. 12.12.2006
Waterwegen en Zeekanaal NV. - Extern Verzelfstandigd Agentschap. - Onteigeningen
Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 11 oktober 2006 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het
agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Wetteren – rechteroever van de Zeeschelde - voor de dijkwerken tussen tussen de Oude Mellebrug en de Toverheksengracht – fase Kwatrecht-Toverheksengracht.
Het plan nr. C4/8835 ligt ter inzake bij de afdeling Zeeschelde - Copernicuslaan 1, bus
13, te 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Wetteren :
1ste afdeling - sectie G - perceelsnummers : 871c3 – 871w2 – 871v2 – 871r2 – 850x –
871s2 – 850y – 828R – 828S - 828T - 820K – 742x – 740R2 – 742D2 – 745D2 - 745A2 –
740M2 – 740H2 – 740N2 – 740g2 – 732y – 732w – 732v – 732x - 730z2 (deel 1) –
730z2 (deel 2) – 730a3 – 730b3 – 730g2 – 730n2 – 730p2 – 730s2 – 730r2 – 730t2 –
556w2 – 556x2 – 556t2 en 548f.
Bij besluit van 20 november 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd
over te gaan tot onteigening.
B.S. 23.11.2006
Krachtens het besluit van 23 oktober 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Wetteren.
Het plan 4030 - grondplan - onteigeningen 1/1 ligt ter inzage bij het Agentschap Infra-

structuur, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2b,
bus 12, 9052 Zwijnaarde.
B.S. 13.01.2006
Bij besluit van 30 november 2005 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, wordt de Intercommunale DENDER DURME
SCHELDE afgekort : 'DDS' Bevrijdingslaan 201 9200 DENDERMONDE gemachtigd tot het
verwerven, bij wege van onteigening tot nut van het algemeen, van gronden gelegen in
WETTEREN, samen groot 3ha 58a 13ca, er kadastraal bekend zoals vermeld in genoemd
besluit, met het oog op een snelle ontwikkeling van het woongebied Diepenbroek conform het goedgekeurde Ruimtelijk Uitvoeringsplan.
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.

*Wevelgem
B.S. 02.04.2010
Bij besluit van 17 maart 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de intercommunale Leiedal ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Wevelgem, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het
oog op de uitbreiding van het bedrijventerrein "Wevelgem-Zuid". Hetzelfde besluit vervangt het eerdere machtigingsbesluit van 8 februari 2010 en verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 25.02.2010
Bij besluit van 8 februari 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de intercommunale Leiedal ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Wevelgem, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het
oog op de uitbreiding van het bedrijventerrein ″Wevelgem-Zuid″.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 24.02.2006
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 6 februari 2006 wordt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd
over te gaan tot de aankoop ten algemenen nutte van de hierna vermelde onroerende
goederen bestemd voor de uitvoering van drinkwatervoorzieningswerken.

*Wezembeek-Oppem

B.S. 21.09.2009
Krachtens het besluit van 27 augustus 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse Overheid op het
grondgebied van de gemeenten Tervuren en Wezembeek-Oppem.
De plannen 16DB G 000492 01, 16DB G 000493 01, 16DB G 000494 01 en 16DB G
000495 01 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer
Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 23.03.2009
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 ingetrokken het ministerieel besluit van 16 september 2008 houdende de goedkeuring van het rooilijn- en onteigeningsplan met bijhorende onteigeningstabel van buurtweg nr. 33, ″Louis Marcelisstraat″ en buurtweg nr. 5 ″Jozef De Keysersstraat″ genaamd,
van de gemeente Wezembeek-Oppem
- is goedgekeurd het rooilijn- en onteigeningsplan met bijhorende onteigeningstabel van
buurtweg nr. 33 ″Louis Marcelisstraat″ en van buurtweg nr. 5 ″Jozef De Keysersstraat″
genaamd, van de gemeente Wezembeek-Oppem;
- is verklaard dat het algemeen nut de inneming vordert van de onroerende goederen
zoals aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Wezembeek-Oppem machtiging tot onteigenen verleend.
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 onthouden van goedkeuring het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan van voetweg nr. 48 van
de gemeente Wezembeek-Oppem.
B.S. 02.10.2008
Bij besluit van 16 september 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd het rooilijn- en onteigeningsplan met bijhorende onteigeningstabel van
buurtweg nr. 33 ″Louis Marcelisstraat″ en buurtweg nr. 5 ″Jozef De Keyserstraat″;
- is verklaard dat het algemeen nut de innemingen vordert van de onroerende goederen
zoals aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Wezembeek-Oppem machtiging tot onteigenen verleend.

*Wichelen

B.S. 04.08.2011
Bij besluit van 15 juli 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Wichelen ertoe gemachtigd
over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te
Anker 40 Serskamp, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan voor sociale huisvesting.
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. 01.04.2011
Bij besluit van de Gedelegeerd Bestuurder van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal
NV van 15 december 2010 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet
van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het
grondgebied van de gemeente Wichelen voor de realisatie van een uitwateringssluis
grenzend aan projectgebied Wijmeers.
Het plan nr. C4/8366 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat 111112 - 2018 Antwerpen
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Wichelen 3e Afdeling - sectie A - perceel : 1235C
Bij besluit van 23 maart 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot
onteigening.
B.S. 03.11.2010
23 JULI 2010 Ministerieel besluit betreffende de hoogdringende onteigening ten
algemene nutte van onroerende goederen op het grondgebied van de gemeen-

ten 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 Wichelen, 3e afdeling, sectie A, percelen 1/2, 1A, 1A/52, 1A/53, 1B, 1B/52,
1B/53, 1C/53, 2/52, 2A, 2A/2, 2B, 2B/2, 2C, 2D, 2E, 2F, 9D, 9H, 9K, 9L, 9M, 19A/2, 19F,
19G, 20A, 21A, 22C, 23A, 26B, 27B, 28A/2, 28B/52, 28C/52, 28D/52, 29B, 32B, 33A,
35B, 36C, 37B, 39B, 40B, 48C/2, 49A, 50E, 50G, 51D, 52A, 54A, 56E, 56H, 56K, 56L,
56N, 57C, 57D, 59D, 63, 63/2, 64A, 64C, 64D, 65A, 65B, 66, 67A, 67B, 68, 70, 71, 72A,
73A, 74E, 76B, 76D, 77, 78A, 80A, 82H, 82L, 83A, 83B, 84A, 85A, 86A, 86B, 88B, 89A,
89B, 89B/2, 90A, 91B, 91D, 92B, 93A/2, 93A/3, 93A/5, 94, 95E, 96, 97, 100A, 101, 102,
103A, 103A/2, 103B, 104, 105A, 105A/2, 105C, 106A, 107A, 108B, 108C, 110A, 112A,
116A, 116B, 116C, 117C, 117D, 117F, 118A, 119C, 119E, 120E, 121A, 122A, 122B/2,
122C/2, 125G/2, 125H/2, 125K/2, 125N, 125P, 126B, 127D, 127F, 127F, 127H, 127K,
128, 128/2, 129A/2, 131N, 1242C (deel), 1242F (deel), 1242H (deel), 1243, 1244,
1245A, 1247B, 1248/2, 1248A, 1249A, 1252A, 1254, 1254/2, 1255/2, 1255A, 1256A,
1256A/2, 1256B, 1256B/3, 1257/2, 1257A, 1257A/3, 1257B/3, 1258, 1258/2, 1259,
1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273,
1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1281/2, 1282, 1283, 1284, 1286,
1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1296/2, 1297A, 1298A,
1299A, 1300A, 1300A/2, 1301B, 1302C, 1303C, 1305B, 1305C, 1307A, 1364A/2, 1365A,
1366A, 1367A, 1368A, 1369A, 1369A/2, 1369B, 1370, 1371, 1372A, 1373A, 1373B,
1374, 1375, 1376, 1377A, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386,
1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395A, 1396A, 1397, 1398A, 1399A,
1400, 1401A, 1402A, 1403A, 1404A, 1405A, 1406A, 1407A, 1407A/2, 1408A, 1409A,
1410, 1411A, 1412, 1413B, 1413C, 1416A, 1417A, 1418A, 1419, 1420A, 1420A/2,
1420B/2, 1421, 1422A, 1423A, 1424A/2, 1424A/52, 1424B, 1425, 1426C, 1426D,
1426E, 1427A, 1428A, 1429A, 1430A, 1431A, 1432A, 1433A, 1434A, 1435A, 1436,
1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450,
1451A, 1452A, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459A, 1460, 1461, 1462, 1463,
1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470A, 1471A, 1472B, 1473A, 1474, 1475,
1476A, 1477A, 1478A, 1479B, 1480A, 1481, 1482, 1483, 1484A, 1485A, 1485B, 1487A,
1488C, 1488D, 1489A, 1490A, 1490B, 1490C, 1491, 1491D/2, 1492A, 1492A/2, 1493,
1494, 1495A, 1496A, 1496B, 1497, 1498A, 1499A, 1500A, 1500A/2, 1501A, 1502A,
1503B, 1504A, 1505A, 1506B, 1507, 1508B, 1509B, 1510A, 1511A, 1512A, 1513B,
1514B, 1514B/2, 1515C, 1516A, 1518B, 1519A, 1520B, 1521A, 1522, 1523, 1524A,
1525E, 1526A (deel), 1527A (deel), 1528 (deel), 1529 (deel), 1530 (deel) en 1534A
(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. 23.09.2008
Bij besluit van 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 onteigening door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Wichelen in het kader
van het Sigmaplan, voor het uitvoeren van dijkwerkzaamheden langs de linkeroever van
de Schelde tussen Overschelde en Schellebelle Aard.
Het plan nr. C4/9266a ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Anna Bijnsgebouw,
Lange Kievitstraat 111-113 bus 44 te 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
WICHELEN 3de afdeling - sectie A - perceelnummers : 1333 E - 1335 A - 1343 A - 1344A
- 1533A - 1534 A - 2/52 - 128/02 - 127G - 122 B/02 - 122 A - 121 A - 120 E - 119 E 119 C - 118 A.
B.S. 20.05.2008
Bij besluit van de raad van bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 9 januari 2008 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26
juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw
van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschapWaterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Wichelen voor
de uitvoering van dijkwerken aan Schellebelle-Veer tot de Oude Uitbergenbrug, in het
kader van het Sigmaplan.
Het plan nr. C4/8907 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Copernicuslaan 1, bus
13, te 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
WICHELEN
3e afdeling - sectie A - perceelsnummers :
1230b-1229b-1229b/2-1228b/53-1228b/52-1227c-1225c-1225a/2-1224c-1223c-1222g1222f-1222d-1222e-1219g-1219d-1221b-1218b-1217b-1216b/52-1216b/2-1216b1215b-1214b/2-1214b-1213d-1213e-1212b-1211b-1210b/52-1210b/2-1210b-1207a1208a-1209a-1220a-1219f
Bij besluit van 25 april 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur werd
het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot onteigening.
B.S. 23.01.2008
Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 12 september 2007 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet
van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor
de bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het
agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Wichelen voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het Sigmaplan, ingevolge de
inrichting van een gecontroleerd overstromingsgebied ″Bergenmeersen″.
Het plan nr. C4/8961 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Copernicuslaan 1, bus
13, te 2018 Antwerpen. De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Wichelen

1e afdeling - sectie A - perceelsnummers : 293A-294E-295-296-297F-300E-302A-303A306A-307B-309A-312A-315A-316-317-318B-318C-319F-321D-332K-334C-335C-336D338A/02-338Z-342F-343E-936L-936H-937A-937A/02-940B-941E-941F-942A-943A944A-945-946-947-948-949A-951H-952E-953C-954C-955R-955S-955P-955D/02-956D957A-958A-959A-960A-962B-965B-966A-969A-970A-971A-972A-973A-974A-975A976A-977C-978A-979A-980A-981A-982A-986A-987A-988A-989B-990B-991B-992E992F-992D-993A-994A-995A-996D-999C-1000A-1001B-1002E-1002D-1003B-1003C1004C-1007C-1009C-1010A-1011D-1012D-1013D-1014D-1015B-1016B-1016B/021017G-1017H-1021A-1021B-1022A-1023C-1023D-1026C-1029D-1030A-1031E1030A/02-1032C-1035E-1035D-1036-1037-1038-1039-1040C.
Bij besluit van 13 december 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd
over te gaan tot onteigening.
B.S. 23.01.2008
Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 12 september 2007 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet
van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor
de bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het
agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Wichelen voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het Sigmaplan, ingevolge de
inrichting van een gecontroleerd overstromingsgebied ″Paardenweide″.
Het plan nr. C4/8959 (1) en (2) en (3) ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde, Copernicuslaan 1, bus 13, te 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Wichelen, 1e afdeling, sectie A, perceelsnummers :1D-2G-3B-4B-6B-8-7B-10B-910B/02-13-11B-15B-14-16B-17B-18-19B-20B-22-21B-23G-23F-23E-25C-25B-24F-24E25A-26-27B-28B-29-30E-30F-31F-31E-32H-32G-33B-35B-36B-37K-37H-37G-37F-39N39M-39L-39K-38-40A-40B-41-40/02-44C-45/02-45-43-46-48A-50B-51B-52-49-53-5457C-62C-58-60/02-60-59-63C-64C-61-66-65B-68B-67-70;
69B-71-72-73B-74B-77-79D-75B-76B-79C-79B-80A-82A-83B-84B-81-85A-86B-86A87B-89-90E-90F-91B-93B-94F-94E-95B-98B-98B/02-99B-100B-101B-102B-103B-104B105B-107B-108B-109E-110B-111E-112B-113B-114G-115B-116B-117B-118B-119B120B/02-120B-121A-125B-126B-130B-127B-128A-133A-135A-132B-137B-138B-136140-139B-142C-141A-144A-145-145/02-146-147-148-143C-149C-149D-151A-153B155B-156-157-158-159-160B-161B-162B-163B-164B-168-165B-166B;
167C-167B-169A-169B-172B-173B-170-171-174E-174F-175D-175E-176H-176K-176L177C-77C/02-178C/02-179F/02-179G/02-179H/02-180C/02-181C/02-182G/02183C/02-179C-180-178F-181-182-184B-183-186G-186F-192-193-194-195-196-197198-199-200C-200D-208A-208B-208C-208D-208A/02-209-210-211-212-213-213D/02213E/02-213F/02-213H/02-213K/02-214A-214D-207-206-205-204-203A-202A-201190A-189A/02-189A-188C-188B-187B-191.
Bij besluit van 19 december 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuurwerd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd
over te gaan tot onteigening.

*Wielsbeke
B.S. 09.03.2012
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 8 februari 2012
waarbij de NV Aquafin ertoe gemachtigd wordt de onteigening in naam van het Vlaamse
Gewest, maar op eigen kosten, te verrichten van de onroerende goederen nodig voor de
oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfastructuur.
Nr. 20286 ONT NB
1) Geografische omschrijving :
Wielsbeke : collector RWZI Wakken - Sint-Baafs-Vijve
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Wielsbeke

Kadastraal bekend onder : Afdeling : 3; Sectie : B;
Perceel nr. 638c.
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 stedebouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
Na deze machtiging tot onteigening zal de NV Aquafin in naam van het Vlaamse Gewest
maar op eigen kosten overgaan tot de onmiddellijke onteigening.
5) Plannen ter inzage bij :
- (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16)
VMM - Afdeling Economisch Toezicht
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 AARTSELAAR
6) Wettelijke basis :
- Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen
met betrekking tot de uitvoering van werken door de NV Aquafin in toepassing van de
artikelen 32septies en 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
- Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessie voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid op artikel 5, gewijzigd
bij de wet van 7 juli 1978.
B.S. 23.08.2010
Krachtens het besluit van 5 augustus 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Wielsbeke.
Het plan 1M3D8J G 104551 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 02.08.2010
Krachtens het besluit van 8 juli 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 Wielsbeke.
Het plan 1M3D8J G 104010 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.

*Wijnegem

B.S. 24.07.2009
Besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van 14 mei 2009 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 21252AB ONT BP/2
1) Geografische omschrijving :
Wijnegem : bufferbekken en overige rioleringen langs Krijgsbaan en Dorenboslaan
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Wijnegem
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : B;
Perceel : nr. 46 T 5 (56 m2)
3) Reden van openbaar nut verklaring:

Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (bufferbekken en overige
rioleringen langs Krijgsbaan en Dorenboslaan) 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. 10.04.2009
Besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
van 11 maart 2009, houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Nr. 21252AB ONT BP
1) Geografische omschrijving :
Wijnegem : bufferbekken en overige rioleringen langs Krijgsbaan en Dorenboslaan
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Wijnegem
Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1, sectie : B;
Percelen : nrs. 46 S 5 (27 m2) en 46 P 5 (27 m2)
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (bufferbekken en overige
rioleringen langs Krijgsbaan en Dorenboslaan) 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. 22.01.2009
Bij besluit van 27 november 2008 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 Wijnegem voor het project ’De
verbreding van de wachtkade van Wijnegem’.
De plannen nrs. DSW.1117/1/1, DSW.1117/2/1, DSW.1117/3/1 en DSW.1117/4/1 liggen
ter inzage bij de afdeling Waterbouwkunde, Havenstraat 44, te 3500 Hasselt.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens:
Wijnegem - 1e afdeling - Sectie A - perceelsnummer(s) : 769N - 769M - 769E - 769F 768S4 - 260R/deel - 259M/deel -258F/deel - 255L/deel - 255N/deel - 255R - 252C/deel 253R/deel - 461G - 462G/deel - 463E/deel - 463C/deel - 464N - 464M - 465G 465K/deel - 464R/deel - 603B/deel - 602E/deel - 580F/deel - 581D/deel - 582B/deel 579H/deel - 577V2 - 576G/deel.

*Willebroek

B.S. 13.01.2011
Bij besluit van 20 december 2010 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 Willebroek kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie het bedrijventerrein Willebroek-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. 04.11.2010
Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 7 juli 2010 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, dienen te worden toegepast voor
de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied
van de gemeente Willebroek voor de aanleg van een ontsluitingsweg.
Het plan nr. 09-114 ligt ter inzage bij de afdeling Zeekanaal - Oostdijk 110, 2830 Willebroek.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Willebroek
2de Afdeling - sectie B - percelen : 467/h3 - 531/A
Bij besluit van 21 september 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare
Werken, werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot
onteigening.
Deze besluiten kunnen worden aangevochten voor de Raad van State binnen een termijn
van 60 dagen vanaf de kennisneming van de onteigening alsook voor de Vrederechter op
het ogenblik dat de gerechtelijke fase wordt ingezet.
B.S. 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 Willebroek,
voorheen Heindonk, voor de inrichting van een overstromingsgebied Tien Vierendelen, in
het kader van het Sigmaplan.
Het plan nr. C4/4416 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 :
Willebroek
3e afdeling - sectie B/Heindonk - perceelsnummers : 143-144-145-146-147-148-149a149d-150-151-152-153-154-155-156a-156b-157-158a-159a-160a-162b-163a-165166a-167a-168b-168d-169b-169c-170a-171a-172d-173/2d-174c-174d-175c-176b177a-178a-179a-180-181a-182e-182f-184-185-185/2-186-187b-188-189-190-191192e-192f-193-194b-ZN-OD-141-142-117-115-114-94-93a-91-79/2b-90a-88-213/2
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. 17.08.2007
Deze tekst vervangt de tekst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2007,
blz. 40229 onderaan en blz. 40230 bovenaan.
WILLEBROEK. - Bij besluit van de gedelegeerd bestuurder van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV van 9 mei 2007 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5
van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschapWaterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de
gemeenteWillebroek met oog op de aanleg van een rond punt, de bijhorende wegenis en
omkaderende infrastructuur.
Het plan nr. 07-48 ligt ter inzage bij de afdeling Zeekanaal – Oostdijk 110 te 2830 Willebroek.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens : Willebroek 1e afdeling - sectie A - perceelsnummers: 389c-381d-442k-431k-530c2
Bij besluit van 27 juni 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur werd
het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot onteigening.
B.S. 27.07.2007
Bij besluit van de gedelegeerd bestuurder van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal
NV van 9 mei 2007 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26
juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw
van autosnelwegen dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Melle voor de
uitvoering van werkzaamheden aan de waterkering in het kader van het Sigmaplan, ingevolge dijkwerken tussen de Oude Mellebrug en Toverheksengracht.
Het plan nr. 07-48 ligt ter inzake bij de afdeling Zeekanaal - Oostdijk 110 te 2830 Willebroek.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens: Willebroek 1° afdeling - sectie A - perceelsnummers: 389c-381d-442k-431k-530c2
Bij besluit van 27 juni 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd
over de gaan tot onteigening.
Deze besluiten kunnen 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.

*Wingene
B.S. 13.07.2011

Bij besluit van 29 juni 2011 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport :
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Vorsevijvers" te Wingene van
de provincie West-Vlaanderen bestaande uit een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een weergave van de bestaande feitelijke en juridische
toestand en een onteigeningsplan.
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Wingene machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 08.04.2011
Bij besluit van 29 maart 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Wingene ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Wingene, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog
op de realisatie van het fietspad langs de Rozendalestraat.
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. 18.01.2011
Het ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan « Fietspad en riolering Rozendalestraat
Sint-Elooi, plandelen 5.1 en 5.2 », wordt definitief vastgesteld.
B.S. 01.09.2010
14 JULI 2010. - Ministerieel besluit betreffende de onteigening ten algemenen
nutte van een onroerend goed, gelegen te Sint-Pietersveldstraat 9, te Wingene
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 5, § 1, II, 6°, gewijzigd bij
de wet van 8 augustus 1988, en artikel 79;
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemenen nutte, gewijzigd bij de wet van 6
april 2000;
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 culturele, persoonsgebonden en onderwijsaangelegenheden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 1° en 7°, gewijzigd bij de
besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010 en 7
juli 2010;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8
juli 2010;
Overwegende dat de Vlaamse Gemeenschap op grond van artikel 5, § 1, II, 6°, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen bevoegd is de
jeugdbescherming (bijzondere jeugdbijstand) en meer bepaald ook voor de instellingen
en voorzieningen die jeugdbeschermingsmaatregelen uitvoeren, met inbegrip van de
gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand;
Overwegende dat de noden binnen de bijzondere jeugdbijstand zodanig zijn dat er een
acuut tekort is aan opvangplaatsen in gemeenschapsinstellingen waar zeer moeilijke jongeren worden opgevangen, die meestal een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd; dat dit tekort blijkt uit de aanhoudend hoge bezettingsgraad van die instellingen
en uit het jaarlijkse aantal aanmeldingen voor opnamen waaraan geen positief gevolg
kon worden verleend omdat de capaciteit volzet was; dat het aantal geweigerde aanmeldingen voor de jaren 2003 tot en met 2009 blijkt uit onderstaande tabel, uitgedrukt per
jaar voor elke gemeenschapsinstelling (GI) en voor het geheel van de gemeenschapsinstellingen; dat per jaar gemiddeld 1002 aanmeldingen moesten worden geweigerd :

Overwegende dat er vanuit de private voorzieningen geen voldoende aanbod is voor een
passende opvang van die zeer moeilijke jongeren;
Overwegende dat ook het gesloten centrum voor de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, gevestigd te Everberg, geen
oplossing biedt voor het tekort aan opvangplaatsen in gemeenschapsinstellingen, aangezien dat centrum een andere finaliteit heeft, namelijk uitsluitend opvang bij wijze van
voorlopige maatregel van maatschappelijke beveiliging, en voor een plaatsing in dat centrum striktere voorwaarden gelden volgens de wet van 1 maart 2002;
Overwegende dat, wegens het gebrek aan beschikbare opvangplaatsen in gemeenschapsinstellingen, jeugdrechters zich soms genoodzaakt zien om jongeren die een als
misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en om die reden voor hen worden gebracht,
onmiddellijk weer te laten gaan, hoewel een plaatsing zich opdringt; dat zulks vanuit
maatschappelijk oogpunt moeilijk te aanvaarden is;
Overwegende dat er dus een acute nood is aan een capaciteitsuitbreiding van de gemeenschapsinstellingen; dat, om aan die nood tegemoet te komen, minstens veertig bijkomende plaatsen moeten worden ingericht; dat een capaciteitsuitbreiding echter niet
mogelijk is binnen de huidige infrastructuur van die instellingen; dat ook op de terreinen
van de gemeenschapsinstellingen geen ruimte meer beschikbaar is voor de noodzakelijke
uitbreiding en aanpassing van de infrastructuur;
Overwegende dat het, om personeel en middelen efficiënt te kunnen inzetten, aangewezen is de capaciteit van een bestaande gemeenschapsinstelling uit te breiden, veeleer
dan een nieuwe instelling op een andere locatie op te richten;
dat de campus van de gemeenschapsinstelling « De Zande » te Ruiselede voor een dergelijke capaciteitsuitbreiding in aanmerking komt;
Overwegende dat, vanuit de noodzaak de opvangcapaciteit van die gemeenschapsinstelling uit te breiden met veertig plaatsen, de onteigeningsprocedure voor het onroerend
goed ’de Succursale’, gelegen te Sint-Pietersveldstraat 3-5-7, 8750 Wingene en momenteel eigendom van de Belgische Staat, Ministerie van Defensie, ingezet wordt;
Overwegende dat de verwerving van voormeld onroerend goed echter niet zal volstaan
om de geplande capaciteitsuitbreiding te realiseren; dat het voor die uitbreiding noodzakelijk is eveneens het onroerend goed te onteigenen, dat onmiddellijk grenst aan het
onroerend goed ’de Succursale’ en dat gelegen is Sint-Pietersveldstraat 9, 8750 Wingene;
Overwegende dat het onroerend goed, gelegen Sint-Pietersveld 9, zich volgens het gewestplan bevindt in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen; dat de bestemming van het goed voor de uitbreiding van een gemeenschapsinstelling in overeenstemming is met het gewestplan;
Overwegende dat de onmiddellijke inbezitneming van dat onroerend goed, dat thans tot
een privé-eigenaar behoort, noodzakelijk is als antwoord op de acute nood aan plaatsen
in gemeenschapsinstellingen; dat uitbreidingswerkzaamheden immers in 2011 zouden
moeten worden opgestart,
Besluit :
Artikel 1. De onmiddellijke inbezitneming door de Vlaamse Gemeenschap van het onroerend goed, gelegen op het grondgebied van Wingene, dat in onderstaande tabel is beschreven, is onontbeerlijk voor de uitbreiding van de Gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand « De Zande » :
Het onroerend goed is aangeduid met ’112M2’ op het ’plan van de te vervreemden goederen’ dat gevoegd is als bijlage bij dit besluit.
Art. 2. Als gevolg van artikel 1 zal de onteigening gebeuren overeenkomstig de bepalingen in de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemenen nutte.
Art. 3. Binnen zestig dagen na de bekendmaking van dit besluit kan een beroep tot nietigverklaring van dit besluit, eventueel samen met een vordering tot schorsing van de
tenuitvoerlegging ervan, worden ingediend bij de Raad van State. Dat beroep wordt ingediend met een gedagtekend verzoekschrift dat door de verzoekende partij of haar
advocaat ondertekend is. Het verzoekschrift wordt aangetekend verstuurd aan de eerste
voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

B.S. 21.08.2007
Bij besluit van 27 juli 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening is van goedkeuring onthouden het bijgaand bijzonder plan van aanleg «
Ambachtelijke Zone Hille-West », van de gemeente Wingene, bestaande uit een bundel
met plannen bestaande toestand, bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige
voorschriften en een onteigeningsplan.
B.S. 27.06.2007
Bij besluit van 30 mei 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening is aan de gemeente Wingene machtiging tot onteigenen verleend
voor een perceelsdeel van 45 ca van het perceel sectie F, nr. 1180f, begrepen in het
goedgekeurde deel van het onteigeningsplan dat gevoegd is bij het ministerieel besluit
van 23 november 2005 gedeeltelijk goedgekeurde bijzonder plan van aanleg « Ambachtelijke zone verrekijker uitbreiding » genaamd van de gemeente Wingene.
B.S. 22.12.2006
Bij koninklijk besluit van 26 september 2000 is voorgeschreven dat de bepalingen van de
wetten van 17 april 1835, van 27 mei 1870 en van 31 mei 1923, gewijzigd bij de domaniale wet van 2 juli 1969 en de wet van 6 juli 1989 inzake onteigening ten algemene nutte, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door de Regie der Gebouwen op
het grondgebied van de gemeente Wingene en dit met het oog op de verdere exploitatie
van het opvangcentrum voor asielzoekers;
Het plan nr. 31.0200$/U.30.37012 is ter inzage bij de Regie der Gebouwen, Algemene
Raad Vlaanderen I, Gulden Vlieslaan 87, te 1060 Brussel.
Het te onteigenen perceel met de erop staande gebouwen is gekend onder de volgende
kadastrale gegevens : Sectie D, 1e afdeling, perceelnummer 121d met een totale oppervlakte van 2 ha 77 a 28 ca.
B.S. 23.01.2006
Bij besluit van 23 november 2005 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting
en Ruimtelijke Ordening:
is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Ambachtelijke Zone Verrekijker
Uitbreiding » genaamd, van de gemeente Wingene, bestaande uit een plan bestaande
toestand, een bestemmingsplan, stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan, met uitzondering van de met blauw omrande delen van het bestemmingsplan en
van het 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 gemeente Wingene machtiging tot onteigenen verleend voor wat betreft het
perceel 1181a.

*Wommelgem

B.S. 27.01.2011
Krachtens het besluit van 23 december 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Wommelgem.
Het plan 1M3D8E G 020943 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus
41, 2018 Antwerpen.
B.S. 17.07.2009
Bij besluit van 6 juli 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Wommelgem ertoe gemachtigd over te
gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Wommel-

gem, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van een brandveilige ingang van de school - sporthal in de Beukenlaan.
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. 06.11.2006
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 Wommelgem.
Het plan 16DA G 019274 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, Wegen en
Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1, bus 12, 2018 Antwerpen.
B.S. 04.04.2006
Bij besluit van 9 maart 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Gulkenrode », bestaande uit
een plan van bestaande toestand, een bestemmingsplan, bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan van de gemeente Wommelgem;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de percelen aangegeven
op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Wommelgem machtiging tot onteigenen verleend.

*Wortegem-Petegem
*Wuustwezel
B.S. 29.06.2011
Bij besluit van 16 juni 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Wuustwezel ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Wuustwezel, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met
het oog op de realisatie van de tweede fase van weginfrastructuurwerken aan de Bosduinstraat.
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.

*Zandhoven
*Zaventem
B.S. 15.12.2009
Krachtens het besluit van 24 november 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Zaventem.
Het onteigeningsplan 1M3D8F G 000549 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en
Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, te 1800 Vilvoorde.
B.S. 29.07.2008
Bij besluit van 3 juli 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Zaventem ertoe gemachtigd over te gaan
tot de onteigening van onroerende goederen gelegen te Sint-Stevens-Woluwe, kadastraal

bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van serviceflats.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 05.04.2006
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.

*Zedelgem

B.S. 10.02.2012
Bij besluit van 27 januari 2012 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg "Groenestraat" genaamd, van
de gemeente Zedelgem, bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen,
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Zedelgem en aan de intercommunale W.V.I. machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 05.10.2010
Bij besluit van 14 september 2010 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport :
- is ingetrokken het artikel 3 van het ministerieel besluit van 16 augustus 2010 houdende
goedkeuring van het bijzonder plan van aanleg ″De Lane″ van de gemeente Zedelgem;
- is aan de gemeente Zedelgem en de intercommunale WVI machtiging tot onteigenen
verleend in functie van de vermelding als onteigenende macht in de onteigeningstabel bij
het onteigeningsplan.
B.S. 06.09.2010
Bij besluit van 16 augustus 2010 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke Ordening
en Sport :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg ″De Lane″ genaamd, van de
gemeente Zedelgem, bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan, en
houdende de wijziging van het bij ministerieel besluit van 27 november 1984 goedgekeurde bijzonder plan van aanleg ″De Lane″, mits uitsluiting van het blauw omrande deel
van de stedenbouwkundige voorschriften;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Zedelgem machtiging tot onteigenen verleend.

B.S. 02.07.2009
Bij besluit van 20 mei 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,Wonen en Inburgering wordt de gemeente Zedelgem ertoe gemachtigd over te
gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Loppem,
kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de uitbreiding
van het sportterrein te Loppem. 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. 16.06.2008
Bij besluit van 29 mei 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, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 22 aangegeven op het onteigeningsplan dat
behoort tot het bijzonder plan van aanleg ″Oude trambedding″ genaamd, van de gemeente Zedelgem, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 17 mei 2005;
- is aan de gemeente Zedelgem machtiging tot onteigenen verleend met mogelijke toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen
ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962.
B.S. 10.10.2006
BPA « Dorpskom Loppem »
Bij besluit van 22 september 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting
en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Dorpskom Loppem » - volledige herziening en uitbreiding van de gemeente Zedelgem, bestaande uit een plan van de
bestaande toestand, uit een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en uit een onteigeningsplan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
die op het onteigeningsplan voorkomen;
- is aan de gemeente Zedelgem machtiging tot onteigenen verleend.

*Zele
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. 46
"Kalvariestraat" van de gemeente Zele;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen,
aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Zele machtiging tot onteigenen verleend
B.S. 27.05.2010
Bij besluit van 3 mei 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Zele gemachtigd over
te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Zele,
kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie
van het RUP A. De Beulelaan.
B.S. 22.04.2010
Bij besluit van 1 april 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Zele gemachtigd
over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te
Zele, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van het bedrijventerrein Wijnveld.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, be-

paald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 10.03.2010
Bij besluit van 25 februari 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Zele gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen
te Zele, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van het RUP Kouterbos.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 04.06.2008
Bij besluit van 20 mei 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- wordt goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ″Specifiek economisch
knooppunt Zele″ van de provincie Oost-Vlaanderen, bestaande uit een bestemmingsplan,
en twee deelplannen ″Wijnveld″ en ″Industriepark″ met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en een weergave van de bestaande en juridische toestand.
- het onteigeningsplan voor het deelplan ″Wijnveld″ wordt van goedkeuring onthouden.

*Zelzate

B.S. 04.01.2008
Krachtens het besluit van drie december 2007 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door de
Vlaamse Overheid op het grondgebied van de gemeente Zelzate.
Het plan 4021 – onteigeningsplan nr. 1 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur,
afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus 12, te
9052 Zwijnaarde.
B.S. 03.01.2008
Krachtens het besluit van 3 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 de Vlaamse
Overheid op het grondgebeid van de gemeente Zelzate.
Het onteigeningsplan nr. 1 d.d. 19/03/2007 - project 4272 ter inzage bij Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen
2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.
B.S. 10.09.2010
Bij besluit van 26 augustus 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Zemst ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Elewijt, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog
op de realisatie van het RUP10 gemeenschapszone Molenveld – Elewijt.
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 Zemst.

Het plan 1M3D8F O 00 000295D 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer,
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 06.05.2010
Bij besluit van 15 april 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Zemst ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Weerde, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan als de percelen sectie A, nrs. 121/b, 134/b, 134/c, 134/d en 135, met het oog op de realisatie van
het RUP05 Dorp Weerde.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 27.04.2009
Bij besluit van 1 april 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de gemeente Zemst ertoe gemachtigd over te gaan tot
de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Elewijt, kadastraal
bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van het
RUP10 gemeenschapszone Molenveld - Elewijt.
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. 25.08.2006
Krachtens het besluit van 26 juli 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Zemst.
De plans 16DB G 000295A-B-C 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur,
afdeling Wegen en Verkeer Vlaams Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 25.08.2006
Krachtens het besluit van 26 juli 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Zemst.
Het plan 16DB G 000 316 A 08 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling
Wegen en Verkeer Vlaams Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
B.S. 11.07.2006
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 Zemst.
De plans 16 DB G 000202-203-204-205 en 206 00 liggen ter inzage bij het Agentschap
Infrastructuur, 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 ge-

meenten 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.

*Zemst
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. 20154
1) Geografische omschrijving :
Zemst : collector Hofstade + VBR Geerdegemstraat + Optimalisatie pompstation Barebeek
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Zemst
kadastraal gekend onder : Afdeling : 2; Sectie : B;
Percelen : nummers : 30X, 20E en 427A.
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector Hofstade + VBR
Geerdegemstraat + Optimalisatie pompstation Barebeek) 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 1980 Zemst
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. 09.08.2011
Bij besluit van 22 juli 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt het besluit van 22 maart 2011
waarbij de gemeente Zemst ertoe gemachtigd wordt over te gaan tot de gerechtelijke
onteigening van de onroerende goederen gelegen te Zemst, kadastraal bekend zoals
vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van het rooi- en onteigeningsplan Witveldstraat II, ingetrokken.
B.S. 01.04.2011

Bij besluit van 22 maart 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Zemst ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Zemst, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op
de realisatie van het rooi- en onteigeningsplan Witveldstraat II.
B.S. 10.12.2010
Bij besluit van 17 november 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Zemst ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Zemst, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, waarbij de
gemeente intussen alle percelen heeft verworven uitgezonderd perceel sectie E nr. 23s6,
die uit het machtigingsbesluit worden gehouden, met het oog op de realisatie van het
rooilijnplan Steenbergstraat.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 03.12.2010
Bij besluit van 17 november 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Zemst ertoe
gemachtigd over te gaan tot onteigening van de onroerende goederen gelegen te Elewijt,
kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningpslan met het oog op de uitvoering
van riolerings- en wegeniswerken in de Steenbergstraat.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij dringende omstandigheden, bedoeld
bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag toegepast worden.
B.S. 27.10.2010
Krachtens het besluit van 29 september 2010 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Zemst.
Het plan 16DB G 000209 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen
en Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.

*Zingem

B.S. 18.01.2008
Krachtens het besluit van 14 december 2007 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Zingem voor de herinrichting van
het gevaarlijk punt N60 Gentsesteenweg - Lange Aststraat - Bekestraat.
Het plan TV3V-4089 - onteigeningsplan 1, index 2 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen
2b, bus 12, 9052 Zwijnaarde.
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 Zingem voor de aanleg van fietspaden langsheen de gewestweg N435 tussen kilometerpunt 2,67 en kilometerpunt 5,60.
De plans 16DD G 100218 00, 16DD G 100219 00, 16DD G 100220 00, 16DD G 100221
00, 16DD G 100222 00, 16DD G 100223 00 en 16DD G 100224 00 liggen ter inzage bij

het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw
Portalis, Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.
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 Zingem.
Het plan 4104 - grondplan - onteigeningen 1/2 ligt ter inzage bij de Vlaamse Overheid,
Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.

*Zoersel

B.S. 04.09.2009
Bij besluit van 13 juli 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt aan de gemeente Zoersel machtiging tot onteigening
verleend met toepassing van de spoedprocedure van onroerende goederen gelegen in
Zoersel ter realisatie van het RUP KFC Sint-Martinus zoals definitief besloten bij besluit
van 17 december 2007 en goedgekeurd door de deputatie van Antwerpen. Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 04.09.2009
Bij besluit van 13 juli 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid,Wonen en Inburgering wordt het besluit dd 27 augustus 2008 waarbij de gemeente
Zoersel machtiging tot onteigening verleend met toepassing van de spoedprocedure van
onroerende goederen gelegen in Zoersel ter realisatie van het GRUP KFC Eendracht zoals
goedgekeurd door de deputatie van Antwerpen, ingetrokken en vervangen door onderhavig besluit tot machtiging van de onteigening.
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 6 juli 2009 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening:
- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ″Retentiezone Risschotseloop″
te Zoersel van de provincie Antwerpen, bestaande uit een plan bestaande feitelijke en
juridische toestand, een verordenend grafisch plan, een onteigeningsplan en bijhorende
stedenbouwkundige voorschriften;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
en percelen aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de provincie Antwerpen machtiging tot onteigenen verleend;
- is beslist dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen
ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962, op deze onteigening kan worden toegepast.
B.S. 11.09.2008
Bij besluit van 27 augustus 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt aan de gemeente Zoersel machtiging tot onteigening verleend tot het verwerven van de onroerende goederen gelegen in Zoersel, met
een totale in te nemen oppervlakte en kadastraal bekend zoals vermeld op het bijgevoegd onteigeningsplan waartoe de gemeenteraad van Zoersel met het oog op de realisatie van het RUP ″KFC Eendracht ″ besloten heeft op 27 augustus 2007.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij dringende omstandigheden, bepaald
bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, op dezelfde onteigening mag worden toegepast.

B.S. 02.09.2008
Bij besluit van 28 juli 2008 van de vice-minister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan genaamd Kanunnik Ulenslaan
van de gemeente Zoersel, bestaande uit één plan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
en percelen aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Zoersel machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 02.09.2008
Bij besluit van 28 juli 2008 van de vice-minister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan genaamd Smissestraat van
de gemeente Zoersel, bestaande uit één plan;
- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen
en percelen aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Zoersel machtiging tot onteigenen verleend.
B.S. 25.06.2007
Bij besluit van 24 mei 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan Heidehoeven (buurtweg 28)
genaamd, van de gemeente Zoersel, bestaande uit één plan en een bijbehorende tabel
van de onteigeningen;
- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de onroerende goederen, aangegeven op het onteigeningsplan;
- is aan de gemeente Zoersel machtiging tot onteigenen verleend.

*Zomergem

B.S. 29.08.2011
Krachtens het besluit van 8 augustus 2011van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeenten Zomergem en Knesselare.
De plans grondgebied Knesselare : 16DD G 100383 03 - 16DD G 100384 03 - 16DD G
100385 03 - 16DD G 100386 03 - 16DD G 100387 03 en grondgebied Zomergem : 16DD
G 100387 03 - 16DD G 100388 03 - 16DD G 100389 03 16DD G 100390 03 - 16DD G
100391 04 - 16DD G 100392 03 - 16DD G 100393 03 - 16DD G 100394 03 - 16DD G
100395 03 - 16DD G 100396 03 - 16DD G 100397 03 - 16DD G 100398 03 liggen ter
inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer OostVlaanderen, gebouw "Portalis", Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.
B.S. 23.03.2009
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 bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan voor de buurtweg nr. 17 van
de gemeente Zomergem;
- is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de onroerende goederen en percelen aangegeven op de bijgevoegde grondinnemingsplannen;
- is aan de gemeente Zomergem machtiging tot onteigenen verleend.

*Zonhoven

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 instel-

ling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de stad Genk en de gemeente Zonhoven.
De plannen " 1M3D8G G 028107 00 - Genk - Kruispunt : N726 Wagemanskeel x Transportlaan - 3V - Projectnr. : 7142" en "1M3D8G G 028108 00 - Genk - Kruispunt : N726
Wagemanskeel x Transportlaan - 3V - Projectnr. : 7142" liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt.
B.S. 04.04.2009
Bij besluit van 19 maart 2009 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 ’c.v. Kempisch Tehuis’, van onroerend goed gelegen te Zonhoven - Halveweg, onteigeningsplan ’Halveweg-Beskensstraat’;
kadastraal gekend als 1ste afdeling - sectie B nrs. 815, 827g/ ex, 828d/ ex en 847d/ ex;
samen 81 a 9 ca groot.
C.v. Kempisch Tehuis wordt ertoe gemachtigd om tot onteigening over te gaan van
voormelde goederen, 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 c.v. Kempisch Tehuis, Ringlaan 20 te 3530
Houthalen- Helchteren; elke maandag van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 18u00 en
elke dinsdag t.e.m. donderdag telkens van 9u00 tot 12u00,
gedurende 15 werkdagen vanaf de tiende dag na bekendmaking van het inzagerecht en
het machtigingsbesluit in het
Belgisch Staatsblad.
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 Zonhoven.
Het plan nr. 1M3D8G G 026101 00 - gemeente Zonhoven : Kruispunt N74 (= Kempische
Steenweg) + Engstegenseweg - 3V-projectnummer 7154 - ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50
bus 4, 3500 Hasselt.
B.S. 22.12.2006
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
van
5 december 2006 werd de onteigening ten algemenen nutte bevolen van een gebied van
177 ha 94 a 10 ca gelegen te Zonhoven, met het oog op de oprichting van een Vlaams
natuurreservaat.
Het onteigeningsbesluit en de plannen liggen ter inzage bij het Agentschap voor Natuur
en Bos, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel.
B.S. 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 Zonhoven
Het onteigeningsplan nr. « 16 DC G 024492 00 dossiernummer G70/N74 + Heuveneindeweg + Beringersteenweg », ligt ter inzage bij de Administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, te 3500 Hasselt.

B.S. 30.01.2006
Krachtens het besluit van 19 december 2005 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Zonhoven.
De plannen LIM/7705/044279/GV_A1 en LIM/7705/044279/GV_B2 liggen ter inzage bij
de Administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Vlaams Administratief Centrum Blok A, 3de & 4de verdieping, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500
Hasselt.

*Zonnebeke
B.S. 13.08.2010
Bij besluit van 1 juli 2010 heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen
- het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « De Zonnebeek » voor de gemeente Zonnebeke, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Zonnebeke in zitting van
12 april 2010, goedgekeurd;
- aan de gemeente Zonnebeke machtiging tot onteigening verleend voor de percelen gelegen binnen het onteigeningsplan.
B.S. 27.07.2010
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. - Machtiging tot aankoop
WERVIK-ZONNEBEKE. - 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 Zonnebeke 4e afd. (Geluveld) A 7z7 20 ca 05 a 87 ca A 7v8 09 a 57
ca A 6d2 02 a 86 ca A 6c2 05 a 83 ca A 6f2 02 a 30 ca A 6p 01 a 57 ca
A 6e2 03 a 24 ca A 6s 01 a 00 ca A 5m2 01 a 17 ca A 33a 04 a 47 ca A
33b 04 a 38 ca A 41c 06 a 76 ca A 49f 00 a 19 ca A 40w 00 a 04 ca A
50b2 06 a 15 ca A 50c 08 a 89 ca A 181h 00 a 02 ca A 180a 00 a 40 ca
A 189e 03 a 47 ca A 189d 25 ca 01 a 06 ca A 190b 01 a 36 ca A 191 02 a
11 ca A 164k 03 a 45 ca A 166a 05 a 41 ca A 165a 00 a 78 ca A 196e
03 a 80 ca A 530g 10 a 48 ca
530l 00 a 44 ca A 528 00 a 46 ca A 529
00 a 45 ca A 616c 09 ca 00 a 13 ca A 616b 09 ca 01 a 25 ca A 614b 09 ca 03 a 48
ca A 617b 09 ca 02 a 46 ca A 606c 00 a 95 ca A 624b 05 a 50 ca A 622b
03 a 64 ca A 619b 02 a 33 ca A 680b 03 a 70 ca A 668e 09 a 50 ca A
687h 02 a 88 ca A 688d 02 a 27 ca A 689d 01 a 34 ca A 691f 00 a 01 ca
A 691e 25 ca 02 a 31 ca A 691g 00 a 20 ca A 722m 00 a 33 ca A 716d 06 a
27 ca A 712h 02 a 59 ca A 711 01 a 68 ca A 703 00 a 81 ca A 702c 03 a
45 ca A 701 25 ca 10 a 01 ca A 771f 01 a 32 ca A 700k3 25 ca 11 a 30 ca A
700l3 02 a 35 ca A 809c2 05 a 35 ca A 908c 00 a 88 ca A 907d 04 a 56 ca
A 904 03 a 51 ca A 905 00 a 13 ca
901 25 ca 04 a 14 ca A 899a 03 a 67
ca A 894b 02 a 92 ca A 893 00 a 39 ca Zonnebeke 3e afd. (Beselare) D 308 01
a 84 ca D 310b 01 a 90 ca D 312d 03 a 13 ca D 312c 01 a 49 ca D 312f2 00
a 45 ca D 313a 02 a 35 ca D 312a 01 a 23 ca D 314 03 a 77 ca D 318
01 a 04 ca D 316N 03 a 42 ca Wervik 1e afd. (Geluwe) A 2k 78 ca A 1 05 a 22 ca
A 37b 01 a 82 ca A 37a
00 a 16 ca Wervik 3e afd. (Geluwe) C 62a 03 a 23 ca C
64b 04 a 80 ca C 65a 03 a 83 ca C 67 01 a 75 ca C 66c 25 ca 01 a 73 ca C
66h 00 a 77 ca C 66k 01 a 28 ca C 68 03 a 25 ca C 69 02 a 21 ca C 66f
25 ca 07 a 13 ca C 74 00 a 66 ca C 75 01 a 11 ca C 76 03 a 44 ca C 77
09 a 07 ca C 97a 04 a 25 ca C 98 11 a 03 ca C 99 03 a 07 ca C 100 00
a 60 ca C 136 08 a 31 ca C 137 06 a 48 ca C 177b 07 a 88 ca C 175a 06
a 22 ca C 160c 03 a 22 ca C 162s 11 a 84 ca Wervik 3e afd. (Geluwe) B 799n 25

ca 00 a 88 ca B 799s 11 a 76 ca B 803b 09 ca 05 a 19 ca B 803f2 01 a 99 ca B
770g 09 ca 00 a 31 ca B 804d 01 a 57 ca B 804e 02 a 15 ca B 824 03 a 51
ca B 813r 02 a 03 ca B 813v 05 a 85 ca B 813t 01 a 70 ca B 856 50 ca 04
a 03 ca B 854a 05 a 59 ca B 845a 09 a 81 ca B 623g 00 a 06 ca B 622a2
02 a 14 ca B 548b 00 a 32 ca B 621 04 a 39 ca B 548f 05 a 95 ca B 552c
00 a 18 ca B 540a 16 a 87 ca B 539b 01 a 43 ca Wervik 3e afd. 2e blad (Geluwe) D 471h 05 a 71 ca Wervik 3e afd. (Geluwe) D 471m 06 a 95 ca Wervik D 471k
10 a 09 ca Wervik 3e afd. (Geluwe) D 481c 06 a 42 ca D 642c 01 a 53 ca D 641a
03 a 21 ca D 638f 07 a 79 ca D 638d 01 a 82 ca D 633e 01 a 52 ca D
632b 04 a 24 ca D 627s 03 a 73 ca D 627t 00 a 19 ca D 627v 25 ca 04 a 45
ca D 622c 03 a 20 ca D 619b 25 ca 04 a 02 ca D 620 00 a 72 ca D 576 05
a 74 ca D 569b 09 a 73 ca D 715d 28 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. 04.09.2009
Bij besluit van 13 juli 2009 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt aan de gemeente Zonnebeke machtiging tot onteigening verleend met toepassing van de spoedprocedure van onroerende goederen gelegen
in Zonnebeke ter realisatie van verbindingsweg tussen de Statiestraat en de SintOmaarsfontein zoals definitief besloten bij besluit van 19 mei 2008. 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.

*Zottegem
B.S. 03.11.2011
Bij besluit van 19 oktober 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de dienstverlenende vereniging
SOLVA ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Zottegem kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie van het industrieterrein "Leenstraat".
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. 27.052.2010
Bij besluit van 3 mei 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de dienstverlenende vereniging
SOLVA ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Zottegem kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie het industrieterrein "Leenstraat".
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. 27.052.2010
Bij besluit van 3 mei 2010 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de dienstverlenende vereniging
SOLVA ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Zottegem kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie het industrieterrein "Spelaan".
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. 05.10.2009

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 stad Zottegem.
Het plan 24-16 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. 23.08.2007
Bij besluit van 24 juli 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de stad Zottegem ertoe gemachtigd over te gaan tot
de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Zottegem, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van het
GRUP « Zone vreemde recreatieterreinen FC Erwetegem ».
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 19.01.2007
Bij besluit van 23 november 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt aan het stadsbestuur van Zottegem machtiging tot onteigening verleend van onroerende goederen gelegen in het GRUP BUKE A.

*Zoutleeuw
*Zuienkerke

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 gemeente Zuienkerke.
De plans 1M3D8J G 105665 00, 1M3D8J G 105666 00, 1M3D8J G 105667 00 en 1M3D8J
G 105668 00 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en
Verkeer West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1.2, 8200 Brugge.
B.S. 25.10.2011
Krachtens het besluit van 31 oktober 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Zuienkerke, de stad Brugge, de gemeente Knokke-Heist
en de stad Damme.
De onteigeningsplans liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
Zuienkerke : 1M3D8J G 105006 01
Brugge : 1M3D8J G 105007 01, 1M3D8J G 105008 01, 1M3D8J G 105009 01, 1M3D8J G
105010 01, 1M3D8J G 105011 01, 1M3D8J G 105012 01, 1M3D8J G 105013 01, 1M3D8J
G 105014 01, 1M3D8J G 105015 01
Knokke-Heist : 1M3D8J G 105016 01, 1M3D8J G 105017 01, 1M3D8J G 105018 01,
1M3D8J G 105019 01, 1M3D8J G 105020 01, 1M3D8J G 105021 01
Damme : 1M3D8J G 105022 01, 1M3D8J G 105023 01 en 1M3D8J G 105024 01.
B.S. 11.03.2011
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ
28 FEBRUARI 2011. - Ministerieel besluit tot hoogdringende onteigening ten algemenen
nutte van onroerende goederen bestemd voor oeverinrichtingswerken aan de samen-

vloeiing van de Noordede en de Blankenbergse Vaart te Zuienkerke door de Vlaamse
Milieumaatschappij
Dossiernummer L 3675 O 0003 B
1) Geografische omschrijving :
De onteigening is voorzien op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke, langs de
Noordede en de Blankenbergse Vaart, onbevaarbare waterlopen van eerste categorie.
Het betreft de verwerving van gronden noodzakelijk voor het uitvoeren van oeverinrichtingswerken.
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente Zuienkerke :
kadastraal bekend 1e afdeling Zuienkerke in de sectie A, deel van de percelen met nummers 478a, 474, 473, 472, 462, 461, 460, 459, 465, 464, 458a, 457/2a, 457, 449d en
432a en in de sectie D, deel van de percelen met nummers 227, 228, 229, 230, 233,
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 en 242.
Kadastraal bekend 3e afdeling Meetkerke in de sectie A, deel van de percelen met nummers 48a, 9/2a, 9, 8bis, 8, 7, 3a, 2a, 474, 479a, 478a, 471, 472, 462, 461 en 460.
3) Reden van uitvaardigen van het besluit :
De oevers van de Noordede en de Blankenbergse Vaart, beide onbevaarbare waterlopen
van eerste categorie, zijn sterk onderhevig aan afkalving. Een oeverherstel dringt zich
dan ook op. Er zijn dringend oeverinrichtingswerken nodig aan de rechteroever van de
Noordede vanaf de Strooienhaan tot aan de uitmonding in de Blankenbergse Vaart en
aan beide oevers van de Blankenbergse Vaart tot aan de Zielebrug (Nieuwe Steenweg).
Om de oeverinrichtingswerken te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk terreinen te verwerven.
4) Bevoegde instantie :
Vlaamse Milieumaatschappij.
5) Plannen ter inzage bij :
Afdeling Operationeel Waterbeheer, hoofdbestuur, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel.
Afdeling Operationeel Waterbeheer, buitendienst Brugge, Zandstraat 255, 8200 Brugge.
6) Wettelijke basis :
Wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, artikel 5
betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten
algemenen nutte.
B.S. 22.02.2007
Krachtens het besluit van 8 januari 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Brugge.
De plans 16DE G 101383 00, 16DE G 101384 00, 16DE G 101385 00, 16DE G 101529
00, liggen ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer WestVlaanderen, Markt 1, te 8000 Brugge.

*Zulte
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. 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 de
wijziging van het rooilijnplan voor voetweg nr. 26 en buurtweg nr. 14;
B.S. 05.07.2007
Krachtens het besluit van 8 juni 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door de Vlaamse
Overheid op het grondgebied van de gemeente Zulte.
Het plan 4270 – onteigeningsplan nr. 1 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur,
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus 12, te 9052
Zwijnaarde.

*Zutendaal
B.S. 03.02.2012
Bij besluit van 19 januari 2012 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Zutendaal ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Zutendaal, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het
oog op de realisatie van de rooilijn Stalkerweg - Roelerweg.
Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.
B.S. 03.02.2012
Agentschap voor Natuur en Bos. - Onteigening gronden te Zutendaal en Genk
Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 23 december
2011 werd de onteigening ten algemenen nutte bevolen van het voormalig munitiedepot
van Zutendaal, groot 53 ha 51 a 50 ca gelegen te Zutendaal en Genk.
B.S. 02.02.2012
Bij besluit van 19 januari 2012 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de gemeente Zutendaal ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen
gelegen te Zutendaal, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het
oog op de realisatie van de rooilijn Stalkerweg - Roelerweg.
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. 23.06.2011
Overeenkomstig artikel 10 van het decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en
realisatie van de rooilijnen wordt ter kennis gebracht aan de bevolking dat de gemeenteraad van de gemeente Zutendaal het rooilijn- en onteigeningsplan Stalkerweg-Roelerweg
definitief heeft aanvaard tijdens de zitting van 28 april 2011.
B.S. 07.08.2007
Bij besluit van 5 juli 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Sportzone Blookberg » genaamd, van de gemeente Zutendaal, bestaande uit een plan bestaande toestand, een
bestemmingsplan met de 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 Zutendaal machtiging tot onteigenen verleend.

B.S. 01.08.2007
Bij besluit van 5 juli 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening :
- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « De Lieteberg » genaamd, van
de gemeente Zutendaal, bestaande uit een plan bestaande toestand, een bestemmingsplan met de 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 Zutendaal 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 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. 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 Zutendaal.
Het plan 16 DC 0 25451 ligt ter inzage bij het Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen
en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, 3500 Hasselt.

*Zwalm
*Zwevegem

B.S. 19.10.2009
Krachtens het besluit van 1 oktober 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het
grondgebied van de gemeente Zwevegem.
Het plan 1M3D8J G 102287 02 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.
B.S. 14.09.2008
Krachtens het besluit van 11 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 onteigening door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Zwevegem.
Het plan 16DEG 100746 02 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, 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 de
Vlaamse Overheid op het grondgebied van de gemeente Zwevegem.

Het plan ’3V - Projectnr. 3189 - Onteigeningsplan nr. 1’ ligt ter inzage bij het Agentschap
Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, te 8000 Brugge.

*Zwijndrecht

B.S. 03.11.2011
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 Zwijndrecht.
Krachtens artikel 7, § 4, van het decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting
van de naamloze vennootschap Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) kan BAM,
na machtiging door de Vlaamse Regering, in eigen naam en voor eigen rekening onroerende goederen onteigenen die nodig zijn voor de uitvoering van haar opdrachten.
Door dit besluit wordt BAM gemachtigd de onroerende goederen in de gemeente Zwijndrecht, die zijn aangeduid op de onteigeningsplannen A00E-SOINN01-7A en A00HSOINN01-7A zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van BAM, onmiddellijk in bezit
te nemen. Deze plannen liggen ter inzage bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel,
Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen.
B.S. 01.04.2011
Bij besluit van de Raad van Bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV
van 12 januari 2011 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het
grondgebied van de gemeente Antwerpen voor de realisatie van het geactualiseerd Sigmaplan.
Het plan nr. C4/9370-1 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde - Lange Kievitstraat
111-112 - 2018 Antwerpen.
De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Zwijndrecht (Burcht)
2e Afdeling - sectie A - perceel : 498K
Antwerpen
13e Afdeling - sectie N - perceel : 436C
Bij besluit van 18 maart 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, werd het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV gemachtigd over te gaan tot
onteigening.
B.S. 17.03.2008
Onteigeningsmachtiging ten algemenen nutte voor de aanleg van de Oosterweelverbinding
Bij het besluit van 12 februari 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur
wordt het volgende bepaald:
In het algemeen belang moeten voor de realisatie van de Oosterweelverbinding, in het
bijzonder de uitvoering van ADR-riolering, geluidsschermen, taluds, taludgrachten (hierbij rekening houdende met buitentredende taluds en taludgrachten), keerwanden en
paalfunderingen en een bijkomende brug over de Pastoor Coplaan met werfzone, de volgende onroerende goederen op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht en de
stad Antwerpen in bezit worden genomen : de onroerende goederen die in het geel zijn
aangeduid op de bijgevoegde onteigeningsplannen A00A-SOINN02-7A, A00L-SOINN027A, A00M-SOINN02-7A, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van BAM op 16
maart 2007.
De NV van publiek recht BAM wordt gemachtigd deze onroerende goederen te onteigenen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemenen nutte.

B.S. 23.02.2007
Krachtens het besluit van 5 februari 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Antwerpen en de gemeente Zwijndrecht.
Krachtens artikel 7, § 4, van het decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting
van de naamloze vennootschap Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) kan BAM,
na machtiging door de Vlaamse Regering, in eigen naam en voor eigen rekening onroerende goederen onteigenen die nodig zijn voor de uitvoering van haar opdrachten.
Door dit besluit wordt BAM gemachtigd de onroerende goederen in de stad Antwerpen en
de gemeente Zwijndrecht, die in het geel zijn aangeduid op de onteigeningsplannen 1/14
tot en met 14/14 zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van BAM, onmiddellijk in
bezit te nemen. Deze plannen liggen ter inzage bij de Beheersmaatschappij Antwerpen
Mobiel, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen.

