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Herinrichting N48. Openbaar onderzoek na voorlopig onteigeningsbesluit met 
onteigeningsplan en projectnota.

Aanleiding
Na de opmaak van een voorlopig onteigeningsbesluit organiseert de onteigenende instantie een 
openbaar onderzoek over de voorgenomen onteigening; dat wordt aangekondigd met 
vermelding van minstens de volgende elementen:
1° de plaats waar het te onteigenen onroerend goed of zakelijk recht gelegen is.
2° waar het voorlopige onteigeningsbesluit ter inzake ligt.
3° de begin- en einddatum van het openbaar onderzoek.
4° het adres waarop de standpunten, opmerkingen en bezwaren dienen toe te komen of kunnen 
worden afgegeven.

Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 2.
Decreet betreffende onteigening voor algemeen nut (lees verder als Vlaams 
onteigeningsdecreet); in het bijzonder artikel 6.1, artikel 17 tot en met artikel 23.
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 
februari 2017.

Feiten, context en argumentatie
In 2003 keurde de gemeente Brakel (= de onteigenende instantie) een koepelmodule goed met 
het oog  op het aanleggen van fietspaden langsheen de N48. Met het oog hierop werd een 
grondinnemingsplan opgesteld. Sedertdien werden minstens 144 aktes verleden voor 205 
percelen en dit op minnelijke basis. Voor die innemingen waarvoor geen akkoord is gevonden, 
werd een onteigeningsplan met projectnota als bijlage opgesteld.
De gemeenteraad in zitting dd. 27 januari 2020 keurde het voorlopig onteigeningsbesluit met 
onteigeningsplan en projectnota goed. Dit voor 15 onteigeningen.
De procedure startte hierop met de bestuurlijke fase die o.a. onderstaande fases omvat:
1° voorlopige vaststellen onteigeningsplan met projectnota (uitgevoerd)
2° voeren van de onderhandelingsplicht met het oog op minnelijk verwerven van het te 
verwerven onroerend goed of zakelijk recht (schriftelijke onderhandelingen werden gevoerd)
3° organiseren van een openbaar onderzoek



4° opmaken van een verslag met de behandeling van de standpunten, opmerkingen en 
bezwaren geuit tijdens het openbaar onderzoek. Dit verslag vormt mede het bewijs voor het 
vervullen van alle vereiste formaliteiten van het openbaar onderozke.
5° al dan niet een definitief onteigeningsbesluit vaststellen.
Hierop kan dan de gerechtelijke fase volgen.
Met 6 niet gestemd (Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine 
Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck)

Besluit
Artikel 1: Goedkeuring wordt gegeven aan het opstarten van het openbaar onderzoek.
Artikel 2: In de aankondiging van het openbaar onderzoek worden onderstaande vermeldingen 
opgenomen:
§1 de plaats waar het te onteigenen onroerend goed of zakelijk recht gelegen is.

 Onteigening 1 (01-2), kadastraal 1-C-502f (79m²)
 Onteigening 2 (02-4) kadastraal 1-c-503D (107m²)
 Onteigening 7 (27a) kadastraal 2 b 1127a (307 m2)
 Onteigening 8 (27b) kadastraal 2 b 1127 a (67 m2)
 Onteigening 9 (300) kadastraal 2b 1130g (1717 m2)
 Onteigening 10 (301) kadastraal 2b 263b (131 m2)
 Onteigening 11 (170) kadastraal 2 b 259d (1275 m2)
 Onteigening 12 (07-84) kadastraal 2-b-240g (10m²)
 Onteigening 13 (08-101)kadastraal  2-b-205c (37m²)
 Onteigening 14 (09-102) kadastraal  2-b-211g (178m²)
 Onteigening 15 (010-103)kadastraal  2-b-207a (335m²) 

§2 De plaats waar het voorlopig onteigeningsbesluit ter inzage ligt: 
 Gemeente Brakel, Marktplein 1, 9660 Brakel, dienst openbare werken (eerste verdiep 

gemeentehuis)
§3 De begin- en einddatum van het openbaar onderzoek

 Begindatum: 1 april 2021
 Einddatum: 30 april 2021

§4 Het adres waarop de standpunten, opmerkingen en bezwaren dienen toe te komen of kunnen 
worden afgegeven:

 Adres: Gemeente Brakel, dienst openbare werken, Marktplein 1, 9660 Brakel.
§5 Het openbaar onderzoek wordt  aangekondigd door middel van :

 de aanplakking van een affiche op de plaats waar het te onteigenen onroerend goed of 
het goed waarop het te onteigenen zakelijk recht rust

 de bekendmaking op de website www.brakel.be (de gemeente waar het te onteigenen 
onroerend goed of het goed waarop het te onteigenen zakelijk recht rust, is gelegen en 
de onteigenende instantie) en dit in de periode dinsdag 30 maart 2021 tot en met 3 mei 
2021.

 de bekendmaking op het digitaal uitwisselingsplatform voor onteigeningen
 een individuele kennisgeving
 een bericht in lokaal drukwerk dat niet wordt beschouwd als publiciteit
 een bericht in het Belgisch Staatsblad.
 aanplakking van een gele affiche (minimaal A2-formaat) met zwarte letters met als 

opschrift: BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK ONTEIGENING. De affiche wordt op 
dinsdag 30 maart 2021 aangeplakt op een plaats die paalt aan de openbare weg (= 
Ronsesestraat) en dit tot en met maandag 3 mei 2021 (eerste werkdag na 30 april 2021)

Artikel 3: De eigenaars van de onroerende goederen waarop het voorlopig onteigeningsbesluit 
betrekking heeft, worden met een beveiligde zending (te versturen op 19 maart 2021) op de 
hoogte gebracht van het openbaar onderzoek. Dit door middel van onderstaand schrijven:
"Het college van burgemeester en schepenen - in zitting dd. 15 februari 2021 - heeft de start 
van het openbaar onderzoek goedgekeurd. Dit binnen het project van de herinrichting N48 
("fietspad Ronsesestraat").
Dit na de beslissing dd. 27 januari 2020 op naam van de Gemeenteraad betreffende 
"Herinrichting N48. Voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplan en projectnota".
Hierop zijn schriftelijk onderhandelingen opgestart.
De plaats waar het te onteigenen onroerend goed of zakelijk recht gelegen is.



 Onteigening 1 (01-2), kadastraal 1-C-502f (79m²)
 Onteigening 2 (02-4) kadastraal 1-c-503D (107m²)
 Onteigening 7 (27a) kadastraal 2 b 1127a (307 m2)
 Onteigening 8 (27b) kadastraal 2 b 1127 a (67 m2)
 Onteigening 9 (300) kadastraal 2b 1130g (1717 m2)
 Onteigening 10 (301) kadastraal 2b 263b (131 m2)
 Onteigening 11 (170) kadastraal 2 b 259d (1275 m2)
 Onteigening 12 (07-84) kadastraal 2-b-240g (10m²)
 Onteigening 13 (08-101)kadastraal  2-b-205c (37m²)
 Onteigening 14 (09-102) kadastraal  2-b-211g (178m²)
 Onteigening 15 (010-103)kadastraal  2-b-207a (335m²) 

De plaats waar het voorlopig onteigeningsbesluit ter inzage ligt: 
 Gemeente Brakel, Marktplein 1, 9660 Brakel, dienst openbare werken (eerste verdiep 

gemeentehuis)
Alle documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit zijn tijdens de duur van het openbaar 
onderzoek tevens beschikbaar op de website van de gemeente Brakel www.brakel.be.
De begin- en einddatum van het openbaar onderzoek (30 dagen)

 Begindatum: 1 april 2021
 Einddatum: 30 april 2021

Het adres waarop de standpunten, opmerkingen en bezwaren dienen toe te komen of kunnen 
worden afgegeven:

 Adres: Gemeente Brakel, dienst openbare werken, Marktplein 1, 9660 Brakel.
 

Namens het College:
De Algemeen Directeur,
Jurgen De Mets

De Burgemeester,
Stefaan Devleeschouwer

Voor éénsluidend afschrift,
Brakel, 25 februari 2021

De Algemeen Directeur,
Jurgen De Mets

De Burgemeester,
Stefaan Devleeschouwer
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