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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 - Goedkeuren van stopzetting procedure inzake de voorlopige 
vaststelling van het grafisch plan tot opheffing van de gemeentewegen die getroffen 
worden door de aanleg van de N42 

Het Agentschap Wegen en Verkeer wenst de gewestweg N42 conform het ruimtelijk 
structuurplan om te bouwen tot een primaire weg II type 3 en dit tussen de E40 in 
Wetteren, langsheen Oosterzele, tot de N46 in Zottegem. Als gevolg van deze ombouw 
worden echter een aantal buurtwegen doorgesneden. Deze zullen in het nieuwe ontwerp 
geen aansluiting meer hebben met een veilige oversteekplaats, een fietspad of een 
(nieuwe) ventweg, waardoor het bestaan van (een gedeelte van) deze buurtwegen geen 
functie meer heeft. Op de gemeenteraad van 25 januari 2022 werd gevraagd om 
principieel akkoord te gaan met deze opheffing, het ontwerp grafisch plan voorlopig vast 
te stellen en het college van burgemeester en schepenen te gelasten het openbaar 
onderzoek op te starten en te doorlopen. Bij de opstart van de procedure gebeurde een 
materiële misslag waardoor het noodzakelijk is de lopende procedure stop te zetten en 
deze opnieuw op te starten. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze beslissing van 
stopzetting goed te keuren.  

 

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  

Resolutie van 15 juni 2011 in het Vlaams Parlement om het dossier van de N42 (in het 
bijzonder de rechttrekking te St-Lievens-Esse) prioritair aan te pakken  

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) waarin de N42 de functie van de primaire 
weg type II (= verbindingsweg van de regio Zuid – Oost Vlaanderen naar de E40) dient te 
vervullen  

Principes van de samenwerkingsovereenkomst II volgens het besluit van de Vlaamse 
Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de 
organisatorische omkadering, de financiering, en samenwerking inzake het 
mobiliteitsbeleid  

Goedkeuring plan-milieueffectrapportage van 17 december 2015 inzake ombouw 
gewestweg N42 tot primaire weg - wegvak Wetteren/Oombergen  

GRUP, definitief vastgesteld op 22 januari 2021, waarbij de zone E40 – N46 planmatig 
werd vastgesteld  

Beslissing gemeenteraad van 12 september 2019 inzake het goedkeuren van het 'Trage 
Wegenplan' voor de drie projectgebieden van de gemeente Oosterzele; namelijk 
wenselijkheidskaarten en adviesnota’s van deze projectgebieden  

Conform verklaarde streefbeeld van de N42 (2008 Sumresearch) waarbij de ombouw van 
de N42 tot 2x2 rijstroken met ventwegen werd goedgekeurd  

Startnota, goedgekeurd op de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) op 20 november 
2017, in kader van het mobiliteitsdecreet  

Projectnota, goedgekeurd op i-GBC op 08 juli 2020, in het kader van het 
mobiliteitsdecreet  

Unieke verantwoordingsnota fietstunnel Roosbloemstraat, goedgekeurd op i-GBC op 22 
juni 2021, in kader van het mobiliteitsdecreet  

Gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2022 inzake de voorlopige vaststelling van het 
grafisch plan tot opheffing van de gemeentewegen die getroffen worden door de aanleg 
van de N42  

 

Vormvereisten 

Ontwerp grafisch plan, opgemaakt door studiebureau Sweco van 21 december 2021 in 
opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), waaruit duidelijk de ligging van 
de gemeentewegen blijkt  

Motivatienota opheffing gemeentewegen N42 met foto’s, opgemaakt door het Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV)  

 

Motivering 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wenst de gewestweg N42 om te bouwen tot een 
primaire weg II type 3 en dit tussen de E40 in Wetteren, langsheen Oosterzele, tot de N46 
in Zottegem omdat de N42 in het ruimtelijk structuurplan (RSV) als dusdanig 
gecategoriseerd staat. Het huidige wegbeeld beantwoordt echter niet aan deze functie, 
wat onder meer aanleiding geeft tot een (te) beperkte wegcapaciteit en problemen inzake 



verkeersveiligheid. Eveneens is er de vraag tot aanleg van een nieuwe 
carpoolparking/mobipunt in de omgeving van het complex E40xN42.   

Als gevolg van deze ombouw worden echter een aantal buurtwegen doorsneden op het 
grondgebied van de gemeenten Wetteren, Oosterzele en de stad Zottegem. Deze zullen in 
het nieuwe ontwerp geen aansluiting meer hebben met een veilige oversteekplaats, een 
fietspad of een (nieuwe) ventweg, waardoor het bestaan van (een gedeelte van) deze 
buurtwegen geen functie meer heeft.  

Om de feitelijke toestand op het terrein te officialiseren werd in de gemeenteraad van 25 
januari 2022 een grafisch plan tot opheffing van de gemeentewegen voorlopig 
vastgesteld. Het project werd toegelicht op de gemeenteraad met een planversie van 21 
december 2021. Te goeder trouw werd vermeld dat een recenter plan in openbaar 
onderzoek zou gelegd worden, aangezien er geen rekening werd gehouden met de 
voetwegen die reeds afgeschaft werden in de ruilverkaveling van Balegem in 1985. Het 
plan in openbaar onderzoek bevatte dus minder af te schaffen delen van voetwegen dan 
het plan voorgesteld op de gemeenteraad van 25 januari 2022.  

Om te vermijden dat er beroep aangetekend zou worden voor procedurefouten én op 
vraag van AWV is het aan te raden de lopende procedure stop te zetten en het juiste plan 
met bijhorende motivatienota opnieuw voorlopig te laten vaststellen door de 
gemeenteraad.  

 

Besluit 

Artikel 1.: Stopzetten van de lopende procedure, voor de voorlopige vaststelling van het 
grafisch plan tot opheffing van de gemeentewegen, getroffen door de aanleg van de N42 
en vastgesteld in de gemeenteraad van 25 januari 2022.  

Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken partijen.  

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 6/05/2022 

 

 

 

Algemeen directeur Voorzitter wnd. 

Borchert Beliën Marleen Verdonck 


