
-3
.3

3-

-78.32-

-75.79-

-2.52-

2.50

LOT 1
Opp.: 192,64 m²

af te schaffen tracé
buurtweg nr°11

op perceel 466A
Opp.: 264,45 m²

af te schaffen tracé
buurtweg nr°11

op perceel 468A
Opp.: 22,96 m²

-3.33-

1

2

35

4

T
ra

cé
 B

uu
rt

w
eg

 n
r°

11
 -

 2
,5

m
 b

re
ed

2.50

2.50

2.50

-4
.53

-

-1
2.

05
-

-6
.3

2-

-0.42-

-1
05

.6
5-

-1
05

.9
1-

Buurtw
eg nr°5

 - w
ette

lijk
e b

ree
dte 4

m -

fys
iek

 zich
tbaar

 en
 in gebruik

4.00

4.00

A 468B

A 468A

A 466A

A 466A

A 458

A 458

A 451E

A 462B

44031A0454/00_000

44031A0499/00_000

44031A0502/00_000

44031A0456/00_000

44031A0462/02B000

44031A0455/00_000

44031A0468/00B000

44031A0504/00E000

44031A0462/00B000

44031A0468/00A000

44031A0452/00A000

44031A0451/00E000

44031A0457/00_000

44031A0466/00A000

44031A0498/00_000

44031A0471/00A000

44031A0470/00_000

44031A0465/00C000

44031A0503/00_000

44031A0465/00D000

44031A0447/00A000

44031A0469/00_000

44031A0501/00_000

44031A0435/00B000

44031A0453/00A000

44031A0497/00_000

44031A0458/00_000

44031A0502/00_000

44031A0456/00_000

44031A0455/00_000

44031A0468/00B000

44031A0468/00A000

44031A0452/00A000

44031A0457/00_000

44031A0466/00A000

44031A0498/00_00044031A0470/00_000

44031A0458/00_000

Legende:
nieuwe rooilijn
af te schaffen tracé
grenspunten
kadastrale grens
afsluiting
kultuurgrens
rooilijn Buurtweg nr°5
grenspaal
rand onverharde weg

Schaal 1/300

Rooilijnplan

Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeente Oosterzele

Liggingsplan
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Verklarende Nota:

Ik ondergetekende, Caesens Thomas, bestuurder en Landmeter-Expert beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk ,
handelend in opdracht van Landmeetbureau Caesens bv (RPLAN170028) ingeschreven op het Tableau van de Federale Raad van

Landmeters-experten verklaar :
Gevraagd te zijn door de gemeente Oosterzele teneinde het proces-verbaal van afpaling op te maken voor een deel van het tracé van

de gemeenteweg: 'Buurtweg nr°14' (bekend in de Atlas der Buurtwegen) - verlegging buurtweg. Dit ter hoogte van de percelen
kadastraal bekend als Oosterzele, 5e Afdeling, Sectie A, nr° 466A & 468A.

Te zijn overgegaan tot de opmeting van het goed (dd. 6/01/2021) en met kennis ter zake te hebben bepaald:

Het af te schaffen deel van 'Buurtweg nr°14' beslaat een oppervlakte van 264,45 m² ter hoogte van het perceel met kadastraal nummer
466A en een 22,96 m² ter hoogte van het perceel met kadastraal nummer 468A.

Het verlegde deel van de buurtweg nr°14 situeert zich volgens de grenspunten 1 tot en met 5, de nieuwe rooilijn is 196,81m lang en
beslaat een oppervlakte van 192,64 m² rekening houdende met LOT 1 gelegen op het perceel 466A.

Motivaitie grensonderzoek
De perceelsgrenzen, de tracés van de buurt- en gemeentewegen werden bepaald volgens de Atlas der Buurtwegen, de grenspalen die ter

plaatse werden opgemeten, het opmetingsplan opgesteld door Landmeter-Expert Barbé W. dd. 26/10/2010 en het deskunig verslag
voor het vredegerecht van het kanton Merelbeke opgemaakt door D'Hondt J. dd. 5/01/2017. De percelen waar de grens fysiek van

zichtbaar is werd op het plan beschreven. De auteur exonereert zich voor de mogelijke gebeurlijkheden ten gevolge van de hem
onbekende titels.

In eer en geweten opgemaakt op 2 februai 2021 te Oosterzele:

Landmeetbureau Caesens bv (RPLAN 170028)
Handboogstraat 2, 8500 Kortrijk

Yshoute 6b, 9860 Balegem (Oosterzele)
BE0670.679.873

Polisnr° BA: ZCN400066453
Telefoonnr.: 0477 64 40 01

  E-mail: info@thomascaesens.be

Thomas Caesens als bestuurder en Landmeter-Expert in opdracht van:
(beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk)

schaal:  1/2.000 (bron: GRBcad-dataset)

NIEUW TRACE

AF TE SCHAFFEN TRACE

Atlas der Buurtwegen (schaal 1/1424)

Uittreksel kadastraal plan  (GRBcad-dataset)

Schaal 1/1.500

Gemeente Oosterzele

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van Oosterzele in zitting van ......................................

Algemeen directeur Voorzitter Gemeenteraad

Meer- of minwaarde na verleggen Buurtweg nr°14

Perceel 468A

(VG 11 Van de Velde Patrick & Verhofsté Gabriella, woonachtig te 9860 Oosterzele, Boonakker 2

BE 11 Van de Velde Frederik woonachtig te 9031 Gent, Leeuwenhof 47)

Meerwaarde door het verleggen van het tracé voor een oppervlakte van 22,96 m².
Referentieprijzen voor landbouwgrond: 6 euro/m²
grondwaarde belast met buurtweg 10%  (0.6 euro/m²)
waarde buurtweg 90% (5.4 euro/m²)
 = 22,96 m² x 5.4 euro/m² =>123,98 euro meerwaarde voor perceel 468A na verleggen voetweg

Perceel 466A

(VG 11 Van de Velde Patrick & Verhofsté Gabriella, woonachtig te 9860 Oosterzele, Boonakker 2

BE 11 Van de Velde Frederik woonachtig te 9031 Gent, Leeuwenhof 47)

Meerwaarde door het verleggen van het tracé voor een oppervlakte van 264,45 m²
& minwaarde voor het nieuwe tracé over hetzelfde perceel voor een 192,64 m².
Referentieprijzen voor landbouwgrond: 6 euro/m²
grondwaarde belast met buurtweg 10%  (0.6 euro/m²)
waarde buurtweg 90% (5.4 euro/m²)
= 264,45 m² x 5.4 euro/m² = 1.428,03 euro meerwaarde
= 192,64 m² x 5.4 euro/m² = 1.040,26 euro minwaarde

=> meerwaarde na verleggen voor perceel 466A: 387,77 euro
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