
Uittreksel uit de notulen van de 
gemeenteraad 

Vergadering van dinsdag 26 april 2022 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  

Marleen Verdonck, Voorzitter; 

Johan Van Durme, Burgemeester; 
Jean Marie De Groote, Guy De Smet, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Pascal Fermon, 
Ruben De Gusseme, Linda De Vos, Ann Van Hecke, Louise Van Hoorde, 
Simon Van Der Heyden, Evelien Roelekens, Steven Verstuyft, Maaike Afschrift, 
Kris Van der Eecken, Kristof Van Cauwenberghe, Glazemakers Dino, Raadsleden; 
Christ Meuleman, Els De Turck, Elsy De Wilde, Pieterjan Keymeulen, Orville Cottenie, 
Schepenen; 
Borchert Beliën, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

Grondgebiedszaken - Definitieve vaststelling rooilijnplan voor de gedeeltelijke 
verplaatsing van buurtweg nr. 32, 'Leymanswegel' en de verplaatsing van buurtweg 
nr. 46 'Biezewegel'; Moortsele 

 

Buurtweg nr. 32, Leymanswegel, dwarst diverse bebouwde percelen en landbouwpercelen. 
Naar aanleiding van de riolerings- en wegeniswerken in de Rattepas werd het trage 
wegennetwerk in de omgeving bekeken en wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
buurtweg nr. 32 gedeeltelijk te verplaatsen naar de randen van de betrokken percelen. 
Tevens wordt voetweg nr. 46, Biezewegel verplaatst zodanig dat deze samenvalt met de 
ondergrondse erfdienstbaarheid ten behoeve van de rioleringswerken in Rattepas. In de 
gemeenteraad van januari werd het ontwerp rooilijnplan voor de (gedeeltelijke) 
verplaatsingen van buurtwegen nrs. 32 en 46, voorlopig vastgesteld. Ondertussen werden 
de nodige adviezen gevraagd en werd een openbaar onderzoek gevoerd. Aan de 
gemeenteraad wordt gevraagd het definitief rooilijnplan vast te stellen.  

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 

 

Juridisch kader 

De wet van 29 juni 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen  



Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur  

Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen  

Beslissing van de gemeentraad van 12 september 2019 betreffende de goedkeuring van het 
'Trage Wegenplan' voor de drie projectgebieden van de gemeente Oosterzele; namelijk 
wenselijkheidskaarten en adviesnota’s  

Beslissing van de gemeenteraad van 25 januari 2022 voor de voorlopige vaststelling van 
het rooilijnplan voor de gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg nr. 32, 'Leymanswegel' en 
de verplaatsing van buurtweg nr. 46 'Biezewegel'; Moortsele  

 

Vormvereisten 

Ontwerp rooilijnplan, opgemaakt door landmeter-expert Christian Schepers van 8 
december 2021 waaruit duidelijk de actuele en de toekomstige rooilijn van de 
gemeenteweg blijkt  

Schattingsverslag, opgemaakt door landmeter-expert Christian Schepers van 8 december 
2021 waaruit de waardevermeerdering of -vermindering van de gronden blijkt ten gevolge 
van het verplaatsen van de gemeenteweg  

Advies van de Gecoro van 11 april 2022  

 

Motivering 

De gemeente Oosterzele wenst samen met de geplande riolerings- en wegeniswerken in de 
Rattepas te voorzien in de gedeeltelijke verplaatsing van de voetweg (Sentier nr. 32 - 
Leymanswegel), en de verplaatsing van de voetweg (Sentier nr. 46 - Biezewegel).  

Gezien de feitelijke wijziging van het gebruik van de gemeenteweg beslist de gemeenteraad 
om de juridische situatie te conformeren met de bestaande toestand, en de gemeenteweg 
(voetwegen nr. 32 en nr. 46) te verplaatsen zoals voorzien op het rooilijnplan.  

Het voornemen tot het volledig of gedeeltelijk verplaatsen van de voetwegen geeft 
uitvoering aan artikel 3 (doelstellingen) en aan artikel 4 (principes) van het Decreet 
houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 en werd aan deze artikels getoetst.  

Artikel 3 van het decreet houdende de gemeentewegen bepaalt het volgende:  

‘Dit decreet heeft tot doel om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de 
gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en 
toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen.  

Om de doelstelling, vermeld in het eerste lid, te realiseren voeren de gemeenten een 
geïntegreerd beleid, dat onder meer gericht is op:  

1. de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau;  
2. de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, 

zowel op recreatief als op functioneel vlak.’  

De toetsing aan artikel 3 houdt in dat de voorgestelde maatregelen beogen om de trage 
verbindingen tussen de Rattepas en de Kasteelstraat te verzekeren. In het gemeentelijk 
Tragewegenplan dat goedgekeurd werd in de gemeenteraad van 12 september 2019 werd 
ook reeds gekozen om verbindingen te realiseren tussen Rattepas – Tramstraat – 
Kasteelstraat. Het voorstel dat voorligt is een alternatief dat aansluit b ij het 
‘Rioleringsproject Rattepas’ en zorgt voor een aantal mooie recreatieve en functionele 
verbindingen tussen voornoemde straten.  
 
Artikel 4 van het decreet houdende de gemeentewegen bepaalt het volgende:  



‘Bij beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk wegennet wordt minimaal 
rekening gehouden met de volgende principes:  

1. wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het 
algemeen belang;  

2. een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een 
uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd;  

3. de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds 
in acht genomen;  

4. wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een 
gemeentegrensoverschrijdend perspectief;  

5. bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met 
de actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de 
toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke 
behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen 
elkaar afgewogen.’  

In het kader van artikel 4 van het decreet houdende de gemeentewegen, werd rekening 
gehouden met de vooropgestelde principes, en kan de verplaatsing als volgt worden 
gemotiveerd:  

1. Wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen 
belang:  

Met de voorgestelde maatregel, namelijk de volledige of gedeeltelijke verplaatsing van deze 
voetwegen, worden trage verbindingen gerealiseerd tussen Rattepas – Tramstraat – 
Kasteelstraat. In het algemeen belang is dit een maatregel die een aantal mooie trage 
verbindingen realiseert. De voetwegen kunnen benoemd worden en zichtbaar gemaakt op 
het terrein zodat er geen onduidelijkheden bestaan inzake gebruik naar de burger toe.  

2. Een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een 
uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd:  

Het deel van voetweg nr. 32 loopt momenteel dwars door bebouwde percelen en weiden 
en is door de tijden heen in onbruik geraakt. Voor wat betreft voetweg nr. 46, die loopt 
tussen aaneensluitende percelen landbouwgrond in eigendom van dezelfde persoon 
waardoor de voetweg zorgt voor een inefficiënt gebruik van de percelen als 
landbouwgrond.  

Binnen het rioleringsproject van de Rattepas dient het hemelwater afgevoerd te worden 
door middel van een buis over een buffergracht richting Kasteelstraat. Van deze 
gelegenheid wordt gebruik gemaakt om voetweg nr. 46 volledig en voetweg nr. 32 
gedeeltelijk te verplaatsen boven de inbuising. Voetweg nr. 32 wordt tevens gedeeltelijk 
verplaatst langs de buffergracht. Op al deze zones wordt een erfdienstbaarheid gevestigd 
voor onderhoud van het buizenstelsel en de buffergracht.  

3. De verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in 
acht genomen:  

De verplaatsingen van de gemeentewegen komen de verkeersveiligheid ten goede daar er 
bijkomende trage verbinding worden gecreëerd door het deels in onbruik geraakte deel 
van de gemeenteweg (nr. 32), en de feitelijke verplaatsing (nr. 46) ervan. Het ligging van 
de voetweg wordt bovenop de nieuw te plaatsen RWA-riolering en langsheen de 
buffergracht gelegd.  

Naar ontsluiting van aangrenzende percelen toe werd duidelijk onderzocht dat ieder 
perceel nog kan ontsluiten.  



4. Wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een 
gemeentegrensoverschrijdend perspectief:  

De gedeeltelijke opheffing en verplaatsing van de gemeentewegen heeft geen impact op het 
weggennet van naburige gemeenten.  

5. Bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de 
actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige 
generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de 
verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen:  

Het huidige project, zijnde het verplaatsen van de voetwegen, is een duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling. Door deze verplaatsing, komen de voetwegen te liggen op een locatie die 
zowel door de huidige als door de toekomstige generatie kan gebruikt worden, zonder de 
verdere ontwikkeling van het gebied in het gedrang te brengen.  

Met andere woorden de verplaatsing van de voetweg is een toekomst gerichte handeling 
die het trage wegen beleid in Oosterzele ten goede komt en geen afbreuk doet aan 
toekomstige ontwikkelingen van het gebied. Er worden hierdoor geen andere projecten 
(bouwprojecten of verbindingen) in het gedrang gebracht.  

Het voornemen tot het verplaatsen van de gemeenteweg past binnen het 'Trage 
Wegenplan' goedgekeurd in de gemeenteraad van 12 september 2019.  

In dit kader lijkt het de gemeente Oosterzele aangewezen om over te gaan tot de 
(gedeeltelijke) verplaatsing van deze gemeentewegen.  

 

 

Het openbaar onderzoek vond in overeenstemming met art. 17 van het Decreet houdende 
de Gemeentewegen van 3 mei 2019, plaats van 21 februari 2022 en eindigen op 22 maart 
2022.  

Uit het proces-verbaal van het openbaar onderzoek blijkt dat er drie bezwaren werden 
ingediend, welke besproken worden in de zitting van heden.  

 

Bezwaar nr. 1 werd ingediend op 22 maart 2022 door Advocatenkantoor Rika Heijse voor 
mevrouw Katrien Wierckx en de heer Kim Van Melckebeke, wonende Rattepas 11A, 9860 
Oosterzele (Moortsele), Het ingediende bezwaar werd als volgt beschreven.  

1. In eerste instantie stelt dit bezwaar dat er gebruik wordt gemaakt van een 
samenhangende procedure met de omgevingsvergunningsaanvraag van Farys voor 
rioleringswerken in de Rattepas.  

2. Bezwaarindieners menen dat er geen berekening van de minwaarde/meerwaarde 
werd bijgevoegd.  

3. Bezwaarindieners menen dat zij aangetekend op de hoogte werden gesteld van het 
rooilijnplan en dat er niet werd voorzien in een aanplakking aan het begin en einde 
van de straat.  

4. Doelstellingen en algemene principes van het decreet houdende de gemeentewegen:  
a. Bezwaarindieners menen dat niet werd voldaan aan de vereiste van algemeen 

belang;  
b. Bezwaarindieners menen dat de verkeersveiligheid niet werd onderzocht;  
c. Verder stellen bezwaarindieners, zonder enige duiding, dat niet wordt voldaan 

aan de actuele functie van de gemeenteweg.  
5. Verenigbaarheid met het Ruimtelijke Structuurplan Oosterzele.  
6. Tragewegenkaart.  
7. Hinderaspecten.  



 

De raad neemt volgende gemotiveerd standpunt in voor bezwaar nr. 1.  

1. In eerste instantie stelt dit bezwaar dat er gebruik wordt gemaakt van een 
samenhangende procedure met de omgevingsvergunningsaanvraag van Farys voor 
rioleringswerken in de Rattepas.  

Echter wordt in deze geen gebruik gemaakt van de samenlopende procedure (ook wel zaak 
van de wegen genaamd), zoals voorzien in artikel 12, §2 van het decreet houdende de 
gemeentewegen (in samenhang gelezen met artikel 31 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet). In deze wordt de procedure gevolgd conform artikel 11 
(en artikel 16 tot en met 19) van het decreet houdende de gemeentewegen.  

De procedure voor de verplaatsing van voetweg 32 en 46 vragen conform artikel 17 van 
het decreet houdende de gemeentewegen een apart openbaar onderzoek, los van eventuele 
omgevingsvergunningen. Binnen deze procedure kan dan ook geen rekening gehouden 
worden met bezwaren welke betrekking hebben op omgevingsvergunningsprocedures.  

Verder voorziet artikel 12, §2 van het decreet houdende de gemeentewegen in een 
mogelijkheid om de samenlopende procedure toe te passen, en voorziet allerminst in een 
verplichting.  

Ten slotte dient nog te worden opgemerkt dat de samenlopende procedure slechts kan 
toegepast worden op gronden in eigendom van de aanvrager van een 
omgevingsvergunning. Dit is allerminst het geval voor de verplaatsing van voetweg 32 en 
46.  

Dit bezwaar kan niet worden bijgetreden.  

2. Bezwaarindieners menen dat er geen berekening van de minwaarde/meerwaarde 
werd bijgevoegd.  

Op het rooilijnplan werd duidelijk de berekening van de 
minwaardevergoeding/meerwaardevergoeding opgenomen, dit conform artikel 16, §3 van 
het decreet houdende de gemeentewegen als conform artikel 28 van het decreet houdende 
de gemeentewegen.  

Verder verwijzen bezwaarindieners dat deze berekening bij de vergunningsprocedure had 
opgenomen dienen te worden.  

Opnieuw dient benadrukt te worden dat deze procedure een autonome procedure is 
conform artikel 11 en 16-19 van het decreet houdende de gemeentewegen, zodoende geen 
gebruik wordt gemaakt van de samenlopende procedure conform artikel 12, §2 van het 
decreet houdende de gemeentewegen.  

3. Bezwaarindieners menen dat zij aangetekend op de hoogte werden gesteld van het 
rooilijnplan en dat er niet werd voorzien in een aanplakking aan het begin en einde 
van de straat 

Ten eerste voorziet artikel 17, §2 van het decreet houdende de gemeentewegen dat “ een 
afzonderlijke mededeling met een beveiligde zending wordt gestuurd naar de woonplaats van 
de eigenaars van de onroerende goederen die zich bevinden in het ontwerp van gemeentelijk 
rooilijnplan”. 

Bezwaarindieners zijn geen eigenaar van een onroerend goed waarop het ontwerp van 
gemeentelijk rooilijnplan betrekking heeft. Desgevallend dienen bezwaarindieners niet per 
aangetekend schrijven individueel in kennis te worden gesteld van het voorlopig 
vastgesteld rooilijnplan.  

Ook de aanplakking werd op de correcte wijze gebeurd. Er werd voorzien in een 
aanplakking ter hoogte van Rattepas 7 (begin voetweg nr. 46), ter hoogte van Rattepas 9 



(nieuwe locatie voetweg nr. 46) en links van Kasteelstraat 24, naast het bosje (nieuwe 
locatie voetweg nr. 32).  

In tegenstelling tot de beweringen in het bezwaar werden wel degelijk 3 infomomenten 
georganiseerd; namelijk 8 oktober 2018 (voorontwerp), 18 maart 2019 (afkoppelingen) en 
27 september 2021 (projectvoorstel). Daarnaast werden verschillende bewoners op vraag 
te woord gestaan door de gemeentelijke diensten.  

4. Doelstellingen en algemene principes van het decreet houdende de gemeentewegen:  
a. Bezwaarindieners menen dat niet werd voldaan aan de vereiste van algemeen 

belang;  
Zoals aangegeven op het besluit van de gemeenteraad aangaande de voorlopige vaststelling 
voldoet de verplaatsing aan de vereiste van het algemeen belang. Door de verplaatsing 
wordt de trage weg zichtbaarder en vormt deze een betere en veiligere doorsteek van de 
Rattepas naar de Kasteelstraat. Verder kadert de verplaatsing ook binnen het 
rioleringsproject van de Rattepas waarbij het hemelwater dient afgevoerd te worden door 
middel van een buis over een buffergracht richting Kasteelstraat. Van deze gelegenheid 
wordt gebruik gemaakt om voetweg nr. 46 volledig en voetweg nr. 32 gedeeltelijk te 
verplaatsen boven de inbuising. Voetweg nr. 32 wordt tevens gedeeltelijk verplaatst langs 
de buffergracht. Ook in het kader van het efficiënt gebruik van landbouwpercelen is het 
aangewezen om de trage wegen te verplaatsen. 

Waar bezwaarindieners menen dat niet werd onderzocht welke alternatieve verbind ingen 
er mogelijk zijn, vergeten zij dat de verplaatsing tot doel heeft de voetwegen te plaatsen 
bovenop de ingebuisde buffergracht waarop eveneens een erfdienstbaarheid rust.  

b. Bezwaarindieners menen dat de verkeersveiligheid niet werd onderzocht;  
De verkeersveiligheid werd wel degelijk onderzocht. Door de verplaatsing van de 
voetwegen wordt er een rechte verbinding gecreëerd van de Rattepas naar de 
Kasteelstraat, zonder veel bochten en hindernissen. Ook de aansluiting op de Rattepas en 
Kasteelstraat is middels de verplaatsing gunstiger, aangezien niet meer wordt uitgekome n 
te midden van een bocht ter hoogte van de Rattepas.  

c. Verder stellen bezwaarindieners, zonder enige duiding, dat niet wordt voldaan 
aan de actuele functie van de gemeenteweg.  

Echter wordt voorzien in een verplaatsing, zodoende de gemeenteweg nog steeds zal 
kunnen worden gebruikt.  

5. Verenigbaarheid met het Ruimtelijke Structuurplan Oosterzele.  
Bezwaarindieners menen verkeerdelijk dat wordt ingegaan tegen het Ruimtelijk 
Structuurplan. Ten eerste dient te worden aangegeven dat het structuurplan geen 
gemeentelijk beleidskader is zoals voorzien in artikel 6 en 7 van het decreet houdende de 
gemeentewegen.  

Echter door de verplaatsing van de voetwegen wordt duidelijk voorzien in de 
opwaardering van voetwegen en kerkwegels.  

6. Tragewegenkaart.  
Bezwaarindieners menen dat door de verplaatsing wordt ingegaan tegen de 
tragewegenkaart. Echter dient benadrukt te worden dat dit een ‘wenselijkheidskaart’ is 
waar zonder specifiek onderzoek wordt aangegeven welke handelingen ‘wenselijk’ zouden 
zijn voor bepaalde wegen of verbindingen. Dit is allerminst een verordenend plan welke de 
gemeente kan binden. Dit is slechts een algemene beleidsvisie.  

Echter wordt deze beleidsvisie ook nagekomen door het verplaatsen van de voetwegen 32 
en 46, waardoor de gewenste doorsteek tussen Rattepas en Kasteelstraat wordt 
verwezenlijkt.  



7. Hinderaspecten.  
Bezwaarindieners menen dat de zogenaamde hinderaspecten beoordeeld dienen te 
worden binnen de omgevingsvergunningsprocedure.  

Zoals reeds aangegeven komt het de gemeenteraad niet toe te oordelen over 
stedenbouwkundige aspecten, evenzeer niet wanneer toepassing zou worden gemaakt van 
de samenlopende procedure conform artikel 12, §2 van het decreet houdende de 
gemeentewegen (ook wel zaak van de wegen genoemd).  

Er kan dan ook geen rekening worden gehouden met de bezwaarelementen welke 
betrekking hebben op het stedenbouwkundig aspect uit de omgevingsvergunning voor de 
rioleringswerken.  

De bezwaren werden ontmoet en weerlegd.  

 

Bezwaar nr. 2 werd ingediend op 21 maart 2022 door de heer Johan De Vriendt, Rattepas 
6, 9860 Oosterzele. Het ingediende bezwaar werd als volgt beschreven.  

✓ Volgens bezwaarindieners gebeurt de verplaatsing niet in het algemeen belang en 
wordt geen aandacht besteed aan de verkeersveiligheid.  

 

De raad neemt volgende gemotiveerd standpunt in voor bezwaar nr. 2.  

Zoals aangegeven op het besluit van de gemeenteraad aangaande de voorlopige vaststelling 
voldoet de verplaatsing aan de vereiste van het algemeen belang. Door de verplaatsing 
wordt de trage weg zichtbaarder en vormt deze een betere en veiligere doorsteek van de 
Rattepas naar de Kasteelstraat. Verder kadert de verplaatsing ook binnen het 
rioleringsproject van de Rattepas waarbij het hemelwater dient afgevoerd te worden door 
middel van een buis over een buffergracht richting Kasteelstraat. Van deze gelegenheid 
wordt gebruik gemaakt om voetweg nr. 46 volledig en voetweg nr. 32 gedeeltelijk te 
verplaatsen boven de inbuising. Voetweg nr. 32 wordt tevens gedeeltelijk verplaatst langs 
de buffergracht.  

Ook in het kader van het efficiënt gebruik van landbouwpercelen is het aangewezen om de 
trage wegen te verplaatsen.  

Bezwaarindiener geeft zelf aan dat de bocht aan de Rattepas, waar de huidige trage weg 
uitkomt, verkeersonveilig is. Door middel van deze verplaatsing wordt de aansluiting op 
de Rattepas van deze onveilige bocht weggenomen.  

De verkeersveiligheid werd derhalve wel degelijk onderzocht. Door de verplaatsing van de 
voetwegen wordt er een rechte verbinding gecreëerd van de Rattepas naar de 
Kasteelstraat, zonder veel bochten en hindernissen.  

Uit dit bezwaar kon enkel bovenstaand element gedistilleerd worden welke toepasselijk is 
voor de verplaatsing. Verdere argumentatie van de bezwaarindiener heeft geen betrekking 
op de verplaatsing van de gemeenteweg.  

Het bewaar werd ontmoet en weerlegd.  

 

Bezwaar nr. 3 werd ingediend op 18 maart 2022 door Advocatenkantoor Publius, Merlijn De 
Rechter, voor de heer en mevrouw Franklijn en Carine Van de Putte – Petrus, Vijverstraat 71, 
9860 Oosterzele. Het ingediende bezwaar werd als volgt beschreven.  
✓ Perceel kadastraal gekend als: Oosterzele, 4e afdeling, sectie A, perceel 461 wordt 

ingesloten.  

De raad neemt volgende gemotiveerd standpunt in voor bezwaar nr. 2.  



Bezwaarindieners dienden een bezwaarschrift in welke voornamelijk gestoeld is op 
stedenbouwkundige en praktische aspecten. Het komt evenwel niet aan de gemeenteraad 
toe om te oordelen in het kader van een procedure over de verplaatsing van 
gemeentewegen, conform het decreet houdende de gemeentewegen, over andere aspecten.  

In het kader van het project ‘Rattepas’ had op 21 maart 2022 een onderhoud plaats met 
deze betrokken partij voor het vastleggen van concrete afspraken, voornamelijk voor de 
uitvoering van het rioleringsproject. Ook de realisatie van de verplaatsing van voetweg nr. 
46 werd besproken.  

Om het kadastraal nr. 461 niet ‘isoleren’ werden met de bezwaarindieners de nodige 
afspraken gemaakt en zal de verplaatste buurtweg voorzien worden van ‘hekkens - 
paardensluis’ zodat paarden nog vrij kunnen bewegen op de weilanden  en de doorgang van 
de voetweg niet in het gedrang komt. Een voetweg hoeft niet noodzakelijk een fysische 
barrière te vormen.  

Zoals aangegeven bij de motivering in het besluit van de gemeenteraad welke het ontwerp 
van rooilijnplan voorlopig vaststelt werd duidelijk onderzocht of alle percelen nog kunnen 
ontsluiten.  

Het bewaar werd ontmoet en weerlegd.  

 

 

In de vergadering van 11 april 2022 werd door de GECORO een advies geformuleerd.  

✓ De GECORO geeft een gunstig advies met betrekking tot de verplaatsing van de 
voetwegen 32 en 46.  

 

Op 22 februari 2022 werd overeenkomstig artikel 17 § 2.6° van het decreet van 3 mei 2019 
houdende de gemeentewegen een adviesvraag gericht aan het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken. Deze instantie verleende geen advies binnen de gestelde termijn zodat 
aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan.  

 

Op 22 februari 2022 werd overeenkomstig artikel 17 § 2.6° van het decreet van 3 mei 2019 
houdende de gemeentewegen een adviesvraag gericht aan de Deputatie van de Provincie 
Oost-Vlaanderen. Aangezien de deputatie tijdens de zitting van 27 augustus 2020 besliste 
om enkel voorstellen met een provinciaal (bovenlokaal) belang formeel te adviseren en de 
voorliggende verplaatsingsvoorstellen, de buurtwegen nrs. 32 & 46 (een actuele 
gemeenteweg van louter lokaal belang) behelst, verstrekte de deputatie geen formeel 
advies. Vanuit de administratie van de dienst mobiliteit van de Provincie werd volgende 
beoordeling meegegeven.  

OOSTERZELE: gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 32 en verplaatsing van voetweg 46 
te Moortsele (ons knm. GW 2022/08)  

Type: de vroegere voetwegen 32 en 46 zijn actuele gemeentewegen van louter lokaal 
belang.  

Bij gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2022 werd het rooilijnplan bij de gedeeltelijke 
verplaatsing van voetweg 32 en verplaatsing van voetweg 46 te Moortsele voorlopig 
vastgesteld.  

Door de inwerkingtreding op 1 september 2019 van het gemeentewegendecreet kregen de 
vroegere voetweg 32 en 46 op deze datum het statuut van gemeenteweg.  



Volgens het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen hebben de deputatie en 
de gemeenteraad voor gemeentewegen respectievelijk een adviserende en een beslissende 
bevoegdheid.  

Het college van burgemeester en schepenen organiseert gedurende de periode 21 februari 
2022 tot en met 22 maart 2022 een openbaar onderzoek.  

Overeenkomstig artikel 17 § 2.6° van het gemeentewegendecreet wint het college van 
burgemeester en schepenen het advies in van de deputatie.  

Motivering van het voorstel  

Het gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2022 verstrekt een afdoende motivering.  

Wegens riolerings- en wegeniswerken langs de Rattepas (buurtweg 11) werd het 
tragewegennetwerk in de omgeving geactualiseerd. De voetweg 32 (Leymanswegel) 
dwarst thans meerdere bebouwde percelen en landbouwpercelen. Deze voetweg wordt 
gedeeltelijk verplaatst naar de randen van de betrokken percelen.  

De voetweg 46 (Biezewegel) wordt verplaatst zodat de nieuwe ligging samenvalt met de 
ondergrondse erfdienstbaarheid ten behoeve van de rioleringswerken langs Rattepas. 2.  

De atlas der buurtwegen van Moortsele  

Voetweg 32  

De voetweg 32 (toenmalige benaming “Leymanswegel”; met een wettige breedte van 1 ,0 m 
en een totale lengte van 706 m) wordt vermeld op de detailplannen 2 en 4 van de atlas der 
buurtwegen van Moortsele.  

Deze voetweg begint ter hoogte van het toenmalig atlasperceel 82 (actueel perceel 4 e 
afdeling Moortsele, sectie A, nr. 448D) langs de Kasteelstraat (buurtweg 7). Het tracé loopt 
vervolgens in noordoostelijke richting naar de Tramstraat (buurtweg 3) en de Rollebaan 
(buurtweg 15).  

Voetweg 46  

De voetweg 46 (toenmalige benaming “Biezewegel”; met een wettige breedte van 1,0 m en 
een totale lengte van 96 m) wordt vermeld op detailplan 4 van de atlas der buurtwegen van 
Moortsele.  

Deze voetweg loopt vanaf Rattepas (buurtweg 11) op het vroeger atlasperceel 58 (de 
huidige percelen nrs. 498E2 en 498F2) naar voetweg 32.  

Het tragewegenplan  

Het toepasselijk tragewegenplan vermeldt de voetweg 46 als trage weg 90 en de voetweg 
32 als de trage wegen 61 en 49.  

Het rooilijnplan  

Het rooilijnplan van 8 december 2021 werd opgemaakt door de heer Christian Schepers, 
landmeter-expert. De nieuwe rooilijn werd in rode kleur weergegeven. De af te schaffen en 
te behouden rooilijn werden respectievelijk in blauwe en groene kleur aangeduid.  

De voetweg 46 wordt verplaatst naar de actuele percelen nrs. 462D en 462A.  

Het nieuwe tracé van deze voetweg sluit aan bij de nieuwe ligging (met een wettige breedte 
van 1,0 m) van voetweg 32.  

Het te verplaatsen deel van voetweg 32 reikt vanaf voetweg 33 op het huidig perceel nr. 
450F (d.w.z. het perceel Kasteelstraat nr. 24) tot de noordelijke grens van het vroeger 
atlasperceel 65 (huidig perceel 465C).  

Het nieuwe deel van voetweg 32 reikt vanaf de Kasteelstraat ter hoogte van het actueel 
perceel nr. 447 B tot de noordgrens van het huidig perceel nr. 465 C.  



Het nieuwe voetwegdeel sluit aan bij het te behouden deel van voetweg 32, dat vanaf het 
vroeger atlasperceel 64 (actueel perceel 482A) in noordoostelijke richting naar de 
Tramstraat loopt.  

Door de voorgestelde verplaatsingen worden nieuwe functionele verbindingen gecreëerd 
tussen de Kasteelstraat, voetweg 32 en voetweg 46.  

Fietsnetwerk  

Langs Boterhoek en Rollebaan loopt een lokale, functionele fietsroute.  

De adviesvraag aan de deputatie  

Tijdens de zitting van 27 augustus 2020 besliste de deputatie om enkel gemeentelijke 
voorstellen (i.c. een gemeentelijk rooilijnplan) met een provinciaal (bovenlokaal) belang 
formeel te adviseren.  

Aangezien het rooilijnplan de voetwegen 32 en 46, die lokale gemeentewegen zijn, 
vermeldt ; zal de deputatie geen formeel advies verstrekken.  

De vaststellingen van de provinciale dienst Mobiliteit luiden als volgt:  

1. Het algemeen belang wordt niet geschonden ; er ontstaan nieuwe functionele 
verbindingen tussen de Kasteelstraat, voetweg 32 en voetweg 46.  

2. De voetwegverplaatsingen zijn nodig wegens riolerings- en wegeniswerken langs de 
Rattepas (buurtweg 11) en een actualisatie van het tragewegennetwerk ; het 
verplaatsingsvoorstel werd afdoende gemotiveerd.  

3. De verkeersveiligheid wordt niet gewijzigd.  
4. De voetwegen 32 en 46 zijn niet-gemeenteoverschrijdend.  
5. De actuele functie van de voetwegen als trage wegen wordt behouden en de behoeften 

van de toekomstige generaties zwakke weggebruikers worden gevrijwaard.  

 

De raad stelt vast dat de Provincie, dienst mobiliteit oordeelt dat de verplaatsing duidelijk 
en grondig werd gemotiveerd met in acht name van de artikelen 3 en 4 van het decreet 
houdende de gemeentewegen.  

 

Op basis van de tijdens het onderzoek ingediende bezwaren en adviezen wenst de raad 
geen aanpassingen te doen aan het dossier.  

 

 

Besluit 

Artikel 1: Het rooilijnplan wordt definitief vastgesteld.  

Artikel 2.: Akkoord om het deel van de gemeentewegen met naam ‘Leymanswegel’ 
(voetweg nr. 32) en ‘Biezewegel’ (voetweg nr. 46) (gedeeltelijk) te verplaatsen zoals 
aangeduid op het vastgestelde rooilijnplan.  

Artikel 3. Akkoord met de voorgestelde meer-, minwaarden zoals bepaald door de heer 
Christian Schepers, landmeter-expert, namens BV Ingenieursbureau Buyens, Meersstraat 
174, 9070 Destelbergen.  

Artikel 4: Het college wordt gelast met de uitvoering van dit besluit overeenkomstig art. 18 
en 19 van het Decreet houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019, en behoudens 
administratief beroep, met de realisatie van de (gewijzigde) gemeenteweg, 
overeenkomstig de artikelen 26, 27, 28 en 29 van het aangehaalde decreet.  

Artikel 5: Deze beslissing wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 18 van het 
decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.  



Artikel 6: Het rooilijnplan wordt samen met het besluit van de gemeenteraad tot definitieve 
vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan onmiddellijk met een beveiligde zending 
bezorgd aan het departement Mobiliteit en Openbare Werken en aan de deputatie van de 
provincie Oost-Vlaanderen.  

Artikel 7. Tegen deze beslissing kan binnen een termijn van 30 dagen een schorsend 
administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Overheid, overeenkomstig art. 24 
en 25 van het Decreet houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019.  

Dit punt wordt aangenomen met: 

Eénparigheid van stemmen 

 De voorzitter, 

Algemeen directeur  Marleen Verdonck (get.) 

Borchert Beliën (get.) Voorzitter wnd. 

 

 

 

Voor gelijkvormig afschrift op datum van 17/05/2022 

 

 

 

Algemeen directeur Voorzitter wnd. 

Borchert Beliën Marleen Verdonck 


