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GEMEENTE BRECHT PROVINCIE ANTWERPEN

Uittreksel uit de notulen de gemeenteraad
donderdag 8 oktober 2020

Aanweziqen:
Leo Nicolaï, Voorzitter gemeenteraad
Sven Deckers, Burgemeester
Daan De Veuster, Éline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen

Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana

Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie

Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, llse Van Den Heuvel, Kelly

Van Looy, Nathalie Mannaerts, llse De Beuckelaer, lvan Flebus, Gemeenteraadsleden
Tinne Rombouts, Algemeen Directeur wnd.

Verontschuldiqd:
Katrien Scheirs, Gemeenteraadslid
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. í50 - Autonome procedure - Heihoefke í en ZN - Voorlopige
vaststelling - GR/2020/006

Beleids- en beheerscvclus
Raadslid A. Van Dyck neemt terug deel aan de zitting.

Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur d.d.22 december 2017.
Besluit Vlaamse Regering d.d. 20 juni2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het

open baar onderzoek inzake bu urtwegen.
Atlas der buurtwegen voor de gemeente Brecht, d.d. 10 april 1841

Decreet houdendè de gemeentewegen d.d. 03/05i2019, datum inwerkingtreding I september 2019

Historiek
OpZUUtZO20 ontving de gemeente het verzoek van landmeter-expert Francis Koyen tot gedeelteliike
afschaffing van buuÉweg nr. 150 ter hoogte van de percelen Heihoefke 3, ZN en 5 te Sint-Lenaarts, via

de autonoóe procedure. Op dat moment is er reeds een verzoek tot gedeeltelijke afschaffing van

buurtweg nr. tSO lopende, nl. ter hoogte van de rechts aanpalende eigenaar Jos Janssens, Heihoefke 1.

Deze aanvraag volgde de oude procedure en het betreffende deel is inmiddels via de deputatie, besluit

d.d. 1310212020, officieel afgeschaft.
Bij voorliggend verzoek tot gedeeltelijke afschaffing wordt aangesloten ter hoogte van perceel sectie D

6g5lkl2, Éêinoen<e 1. Van daaruit treft de voetweg van aanvraag drie percelen, alvorens uit te komen op

de voldoende uitgeruste, verharde gemeenteweg Heihoefke. De percelen die getroffen zijn door de

buurtweg, hebben de gewestplanbestemming industriegebieden; meerbepaald gebieden voor
ambachtetijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen.
Getroffen percelen:
- Heihoefke 3 en ZN, Brecht,4de afdeling, Sectie D, Nrs.675/b & 678/1, eigendom van lmmo-Lauryssen

bvba
- Heihoefke 5, Brecht, 4de afdeling, Sectie D, Nr.674ld ; eigendom van cons. Gysen - Bogaerts
Als motivatie wordt opgegeven:
"De afschaffing van de voetweg wordt aangevraagd omdat deze voor een groot deel ls overbouwd met
een vergunde constructie (rechter perceel).
Aan de2ilde van Janssens beton werd/wordt deze voetweg ook afgeschaft, waardoor dit gedeelte geheel
in onbruik is/zal ziin.
Het Heihoefke neemt gans de bereikbaarheid van de voetweg over. Aan de linkerziide loopt deze ook al
binnen de zate van deze rijweg en aan de rechterzijde wordt deze weg ook gekruist door deze voetweg."
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|^"!Ygfo_gt tot de gedeeltelijke afschaffing werd voorgelegd in de rand van de collegezitting van
2810112020, waarbij akkoord gegaan werd met het voorstei.
Het aanvraagdossier bestaat uit:
- een titelblad
- het kadasterplan op schaal: 112500
- een topo-kaart met in donkeroranje het gedeelte af te schaffen buurtweg aangeduid
- een GRB-plan met in.donkeroranje het gedeelte af te schaffen buurtweg aanjeduid
- een luchtfoto met in donkeroranje het gedeelte af te schaffen buurtwegáangàOuiO
- een uittreksel uit de Atlas buurtwegen met in donkeroranje het gedeelte af tó schaffen buurtweg
aangeduid
- een uittreksel uit de tabel van de Aflas der buurtwegen m.b.t. voetweg í50
- een fotoreportage van de getroffen percelen en hun nabije omgevinglz foto's)
- een opmetingsplan op schaal 1/500, d.d.21januari2020, metáanOuiOing van de opnamepunten van de
loto_s, 91 met in geel aangegeven de gedeeltes van de buurtweg die men verzoekt ai te schaffen.
Op 2210912020 werd het dossier aangevuld met een opmetingsp-lan met een vermelding m.b.t. de
meerwaardeschatting door landmeter-expert Francis Koyen:
De meerwaarde door de afschaffing van de buuftweg
Y"l d" voetweg rs nleÍs meer zichtbaar en ats zeer lang in onbruik.
letF n9t ggdeelte op perceel nr.67B/1 is overbouwd @óuwvergunning bekomen)
Rekening houdend met dit alles kan geconcludeerd worden aàt ae mêenuaarde geheel nihit is voor de
drie percelen.

Advies
De buurtweg, meer specifiek een "voetweg", heeft volgens de Aflas der Buurtwegen op de 3 getroffen
percelen van de aanvraag een breedte van 1,5 meterovereen afstand van gemiddetd ca. 12-6,g meter.
Dit gedeelte buurtweg is niet meer zichtbaar op het terrein, gedeeltelijk over[ouwd, en in onbruik geraakt
en vervangen door de voldoende uitgeruste gemeenteweg Éeihoefke.
Verder door in zuidelijke richting, loopt het tracé van de buurtweg zo goed als gelijk met de wegenis
Heihoefke, waarbij het d.e v_oldoende uitgeruste gemeenteweg xiaaiennorst, dé vóldoende uitgéruste
gewestweg Mallebaan (N153) en de voldoende uitgeruste gemeenteweg Bloemenstraat kruis[ om te
eindigen in de voldoende u-itgeruste gewestweg Groot-Veeile (N154) ter-hoogte van het punt waar
Heihoefke, Groot-Veerle, Klein-Veerle en welkomstraat samenkomen.
ln noordelijke richting is de buurtweg t.h.v. Heihoefke 1 officieel afgeschaft d.d. 13t02t2020. Het deel
gelegen t.h.v. de vaart en de Dorpsstraat werd reeds afgeschaft b[ de aanleg van de vaart.

Motivatie
Cfr. art. 17 van het Decreet houdende de gemeentewegen wordt de aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing
van buurtweg nr. 150vo.lgens het opmetingsplan Heihoefke, opgemaakt OooitanO-meter-expert Francis
Koyen d.d' 2110112020, ter voorlopige vaststelling voorgeteg'O-aan de gemeenteraad, waarna binnen
een ordetermijn van 30 dagen overgegaan kan worden tot de aankondiging van het openbaar onderzoek
en verzenden van de vereiste afzonderlijke mededelingen aan de aanpáteÀOe eigenaars, de deputatie
van de provincie Antwerpen, de beheerders van aansluitende openbaie wegen e-n aan de
maatschappijen van openbaar vervoer. Het dossier zal binnen 60 dagen na-het einde van het openbaar
onderzoek, dat 30 dagen duurt, samen met de resultaten van het opènbaar onderzoek opnieuw
voorgelegd worden aan de gemeenteraad, ter definitieve vaststelling.
Er wordt een gepaste toepassing gegeven door schepen E. peeters.
Voor het zittingsverslag wordt veMezen naar de audio-opname van vandaag, B oktobe r 2020, van 6:55
min tot en met 8:14 min.

Stemminq:
Met27 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, patrick Van Assche, Kris Kenis,
Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, LucTorfs, Ben Van Riel, Marianne Van den
Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert
Paulussen, llse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Nathalie Mannaerts, lvan Flebus), 1 stem tegen (ilse
De Beuckelaer)
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Besluit
AÉikel í

-gem-eenteraad 

stelt de afschaffing van het gedeelte van buurtweg nr. 150 op de percelen Heihoefke 3

en ZN, Brecht, 4de afdeling, Sectie Ó, Nrs.675/b & 678/len Heihoefke 5, Brecht, 4de afdeling, Sectie D,

Nr.674ld, volgens het opmètingsplan Heihoefke opgemaakt door landmeter-expert Francis Koyen op

21 101 12020 voorlopig vast.

AÉikel2
Ainnen de 30 dagen na de voorlopige beraadslaging van de gemeenteraad zal een openbaar onderzoek

aangekondigd worden.

Namens de Gemeenteraad,

get. Tinne Rombouts
Algemeen Directeur wnd.

Voor eensluidend uittreksel

Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Dienst vrije tijd
Gemeenteplaats 1

8-2960 Brecht
tel. 03 660 28 30

get. Leo Nicolaï
Voorzitter gemeenteraad
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