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De gemeenteraad,
Gelet op artiker 16 van de Gecoórdineerde Grondwet,Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22december 2or7 in het bijzonder artikel

.t:T:,1Ë,:;'ri"fl:ïu "il'"io;:e Gemeentewesen van 3 mei 201e, in het bijzonder

:Ë$::fetdecreet van 24 februari 2or7 betreffende de onteigening voor het
Gelet op het besluit van de vlaamse. Regering van 27_oktober 2o77tot uitvoeringvan het Vraams onteigeningsdecráet van 24 februari zorT.Voorqesch iedenis
overwegende dat de gemeente Zandhoven al meerdere jaren plannen heeft om hetfietspad rangsheen dJHofstraut;; de viersáiu.uï'Ëitiger te maken via eenverbreding en afscheiding van oe oestaande wej, evlnars de aanreg van een rotonde(i'p'v' het bestaande kruïspuntli out r'"tr''riJËË riàtrpad, geregen rangsheen deHofstraat met een maximare breedte van 1 meter, samen met het drukgefrequenteerde 

Í:l:t.yl,, ter noogte van de nolstruuvHerentarsebaan, eengevaarrijke situatie voor de zwakkJweggebruíker schept.Gelet op zijn besrissing. van 23 junruri zóor *uuroliËun princiepsbesrissing inbovenstaande zin y_ïg g"n*"À, waarbii uooronJËrioet _in samenwerking metlandmeter-expert BERNÀERTs- ré.àr rrai uitóewur-"n- dat het aanleggen van eendubbelrichtíngsfietspad tussen o" i*"u oome"niijen iung, de zuidkant van deHofstraat het beste. en meest veirige inrichtingsprincipe zou zijn.overwegende dat de aanreg u.n áíiornoerricÉiingriiStrpuo tussen de tweeaanwezige bomenrijen en rótonde een inname uuá-.n""roere gronoái nooozaakte;-dat in de beslissing.van 23 januari zoog de betralhiin! *"ro vooropgesterd om dezenoodzakelijke srond"n tinnËiu;;-; t. tàp.À 
"li'iË'i"rpecrieverÍjke eigenaars, en



overwegende dat aile vereiste grondinnames voor dit verkeersveirigerherinrichtingsproject op hedàn iiinneriSt u"r*oiËn-konden worden, op éénnoodzakelijke grondstrook nu;- Jui de'gemeàÀt"Ëàj in zitting van'24'maart 2022nlervoor overoing tot het vooilopigvaststelten uun áË rooirijnprannen .,Vierserbaan-

irJrt"ïfj;":n 
?e-onteigeningspiJn'nen "vierrèrouàn-ïorstraat,, met bijhorende

overwegende datlrierover.vervolgens een openbaar onderzoek werd georganiseerdvan 12 juti 2022 r:! en me! 1! 
"rnir_ï,r, ?ót;:;;isedurende dit opènbaaronderzoek geen bezwaarschriften Éocn adviezen *"ráun ontvangen.onderhavige vaststettingsprócàJrË 

""rgt 
o.oáp"iin'ftn uun Titer 3 van het vraamsonteígeningsdecreet uaÁ z+ r"orruii_zoiz ig 

-J!ïup'"ring"n 
van Hoofdstuk 3 van hetDecreet houdende de Gemee"tu;;;"" van 3 mei 2019;Arqumentatie

Overwegende dat de Vierselbaan en Hofstraat kwalifi ceren als een gemee nteweg inde zin van het decreet Gemeen tewegen;- dat artikel B van het decreetGemeenteweg en bepaalt dat niemand een gemee nteweg kan aanle 99€tr, wíjzigen,verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad,Overwegende dat artikel 11 van het decreet Gemeentewegen bepaalt dat de liggin Ien de breedte van een gemeenteweg wordt vastgelegd in een gemeentelijkrooilijnplan.
overeenkomstig.a.rtiker L6, 92 en 5q van het decreet Gemeentewegen moet ditgemeenterijk rooir ijnpra n vor gendeLrem entàn o,' ui"tiun,' de actuere en toekom;tig; rooiru" uàn oË'geïeenteweg;r de kadastrare vermerdini uun. oá seci,e, áË-nr.n,.n"rs en de oppervrakte vande getroffen kadastrate f,erieren en onToár"náe goederen;' de naam van de eigenaars v3n.oe g"iroiËn-'pËrceren en onroerende goederenvolgens kadastrale gegevens of .andere gegevens die voor hetgemeentebestuur beschikba ar zijn ;' in voorkomend geval een uèietuiing van de evt. waardevermindering ofy""'ïiï 
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' in voorkomend geval áe nutiteioinóên die door de,.wijzigíng of verplaatsingvan de gemee.nteweg op private eigenAomïien tiggen.
!:ilffr#j;i:i. her seme"eÀiur'-jr'rooiruÀpran-iviàËurouun_Horsrraat, 

ar deze
overwegende dat artiker 4 van het decreet Gemeentewegen bepaart dat er bijyJË$.t"?,ïX?r::l s em eentei ut k *àg 

"n 
n et reken i n s- m oer s e h o u d en wo rden m et

' 
i;,ïË:t#t"ïr"i:"ï:t 

semeentetijk wesennet sraan steeds ten dienste van
' 20 een wijziging, veipraatsing of afschaffing van een gemeenteweg is eenuitzonderingsmaarreget die "fd"u"q;.;;;ïffiotiveerd; 
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;; ontsru*ins uu'n uunsrenzende perceren worden

' 40 wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeerd in eengemeentegrens.oversch rijdend perspectief;
' 50 bij de afweging uoor *ilrigr:_rg:1".1 het wegennet wordt rekeninggehouden met de actuere i*i.tiu van de g"ruót"weg, zonder daarbij debehoeften van de toekomstigÀ g"n"rutieJin het gedrang te brengen. Daarbijworden de ruimterijke behoe"ften van de verschirende maatschapperijkeactiviteiten getijktijdig tegen eÍkaar ufóË*ob"ï."'



De aanleg van (i) een vrijliggend fietspad langsheen deze weg enis en (ii) eenrotonde in plaats van een kruispunt strekt evident tot het algemeen belang van degemeenschap, daar men op die ma nrer een veilige b ijkomend e ontsluiting kancreëren voor het (zwakke) wegverk eer, langs een weg met een belan grijkeverbind íngsfu nctie, die in het GRS bovendien is aa ngeduid als'fiets as'binnen hetprovinciaal fiets routenetwerk. Dit terwijl er mom enteel slechts een smal aanliggendfietspad aan wezig is waar een sne lheidsregime van 50 resp. 70 km/uur geldt, en datuitgeeft op een (verkeersonveil ig) kruispunt.De Vierselb aan/Hofstraat is een openbare weg/ waarvan het gebruik is bestemd voorallen. Hoofddoel van de ontw orp en rooilijn en onteigeni bestaat aldus in de aa nlegng

de
voldoende u ítgeruste gemeente weg, De ontsluiting van de aangrenzende percelenkomt met a ndere woorden niet in het gedra oor voorliggend rooi lijnplanngd
Overeenko mstig artikel 4 , 40 decreet Gemeentewegen dient zo nodiaan het gemeentelijk wegennet te worden beoord eeld in grensoverschrijdend

g de wijzígin g
perspectief.

Gelet op artikel 28, 51 van h et Vlaams onteigeningsdecreet dat bepaalt dat hetdefinitief onteigeningsbesluit volgende elem enten moet bevatten:1o de omsch rijving van de te onteigenen on roerende goederen of de te onteigenenzakelijke rechten;
2o de verm elding van de onte igenende instantie;

van een vrijlig g end fietspad en een rotonde, waardoor de verkeersveiligheid _lan gseen belangrij ke verbindingsweg en fietsas- aanzienlijk wordt verhoogd, z ijnde bijuitstek een wijziging die ten dienste staa t van het algem een belangGezíen voorlig gend rooilijnplan overigens louter de aanle g van een vrijlig gendfíetspad en een (meer verkeersveili ge) rotonde inhoudt ten opzichte vanbestaande rooilijn), blijven alle aan gelande percelen zich bevinden tangs een

(

In voorkomend geval paalt de betrokken wegenis evenwel niet aan een van deaanpalende gemeenten, noch kan doorv""i,ïuààïàà wijziging van de rooirijn en hetwegprofiel redelil'kerwijze enige hinou,. uoor áíÀr,lrg"r.unten verwacht worden.
3':'fl,9"rï:,r'rïl,f;JJïj,.ï',:ilde rilwes, noàr, r'Ët'tracé door voorrissend

overeenkomstig attiter q FËËeet G-êmeentewegen dient rekening gehouden teworden met de actuere functie va"- 
!5 supá;.i;;Ë; zonder hierbij de behoeftenvan de toekomstige generaties in net gedrang iá uiËngun. Daarbij dienen tevens de

ËTi":'''i.1::Ï:iilf l"';ii:Xhirr"''';;ïï.,='.ïl5o;erijke .iti,iitËii"n serijktiidis
Voorliggend rooilijnpr3n uegoót tËguro"t te komen aan de actuere noodzaak aanveilige fiersínfrastructu u r. rv"óin.u"u r, werd ;";á; ;;;adrukt dat deVierselbaan/Hofstrlai oerangrukËïerbindingiirÀ.iË vervurt op rokaar en bovenrokaar
il"ï! Li;,:ï ji*"i : 
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Het algemeen belang en de verkeersveiligheid vereisen voor zo,n weg een confrictvrij
Ë:?ïï ï #jj: i i".,J1,ffi ff ;e" 1 

u s s e n s e m o to ri s e e rd e n n i e tig e m ;r"o ii s e e ro w a a r
De behoeften van,de toetoÀstije generaties komen d.oor voorriggende wijziging vande rooilijn niet in het gedrans, iit""n"ndeer, in tretlicr,t van de stil-gende vraag naara ltern a ti eve en m i l ieulo ntr àiËán J 

"]'o 
r r,.,u,Á,",átii it"itra rrern atieven srrektvoorliggende wijziging tot hetiunrlgg"l van een vrijlíggend fietspad en meer

;ï::ï;ï:'Ï::r'"",:::Í:' "' uÉo oËverkeersvÀirigÀËià voor de zwakkà wessebruiker

3o de rech tsg rond voor de onteigening;



Zij beschikt daartoe over de vereiste onteigenin gsb evoegdheid conform artikel 6Vlaams Onteigeningsdecree waarin expliciet is bepaald dat de gemeenten bevo egd
1 o

zijn tot onteigenin g over te gaan
bekomen.
, zonder daartoe een onteigeningsmachtiging vaneen hogere overheid te moeten

Op grond van artike 13,92 Vlaamse Ontei geningsdecreet en overeenkomst ig artikel16 van de Grond wet is de onteigening slechts mogel ijk indien daartoe eenuitdrukkelijke wettelijke of decretale rechtsgrond is voorzien. Overeenko mstig artikel28, 51 , 3o Vlaamse Onte igeningsdecreet dient deze rechtsgrond opgeno men te zijnin het definitieve onteigeningsbesluit.
Voorliggend onteigeningsplan vindt haar wettelijke grondslag in artikel 27 DecreetGemeentewegen, dat bepaalt dat elke verwerving van onroerende goederen vereistvoor de aanle I , wijziging of verplaatsin g van een gemeen teweg middels onteigeningkan plaatsvind en
Meer algemeen en slechts ondergeschikt voorziet artikel 7 VlaamseOnteigeningsdecreet, dat gemeenten kunnen overgaan tot onteigeni ng in de gevallenwaarin ze oordelen dat de onteigening noodzak elijk is voor de uitwerking van deinfrastructuur of het beleid inzake de gemeente lijke aangelegen heden. Voorli ggendeonteigening heeft tot doel om de aanleg van (i) een vrijliggen d fietspad langs eenbelangrijke verbindin gsweg en (ii) een aansl uitende rotonde mogelijk te maken. Hetbetreft dan ook een materie díe de gemee ntelijke mobiliteit en verkeersveiligheidaanbelangt

Artikel 16 van de Grondwet bepaalt: "Niemand kan van z U n eigendom worden ontzdan ten algemenen nutte, in d e gevallen en op de wijze b ij de wet bepaald en tegen
et

billijke en voora fgaande schadelooss tell

nutte

t,

ing." Waarbij ook artikel 3 van het Vlaam sOnteigeningsdecreet bevestigt dat een odteigening slech ts mogelijk is ten algemenen
overeenkomstÍg,a.rtikel 28,97,40.Vlaamse onteigeningsdecreet, dient het definitief
:Ëï"ïltssbesluit uun ottlhriivins tu s"u"n u-;iïit onteiseninssdoer van
In de memorie van t9el5l'.rting bij het Vlaams onteigeningsdecreet is, inzake deverplichting tot omschrijving íun hut doel van urgË,i'""n nut, bepaald dat ervan kanworden uitgegaan dat eên 'í"tto"o"n van àig";;" nut,bestaat wanneer het teonteigenen goed een bestemming van op.enbár gebruik zal krijgen, meer bepaaldeen rechtstreeks of onrechtstreeËs gebruik ooor Jeri onbepaalbàlr en variabel aantal91ï:aT dit op een niet exctusieve wijze.zoars eerder verduiderijkt, gaat het in càsu om een wegenisproject waarbij eenvrijrissend fietspad en êen iot*oË a.p.;. il;;pJnii"*orden aanseregd in functievan de verkeersveiligheid' oergeiijke werken stretr<án tot het nut van eenieder -ofmet andere woorden tot nut u* àtn onbepaalbuuiàn variabel aantar mensen en ditop een niet excrusieve wijze- en dus tot het atgeÀeJn berang.Daarnaast blijkt het onteig"niÀgrdo"r uun urg"';uà" 

""t ook uit het feit dat hetproject "Vierselbaan - nofétr"uí' àÀn proleciis waarbij het argemeen berang van degemeenschap wordt gediend. De vierserbaan/noriii*t uorrnt niet enker deverbinding tussen de Ringlaan in zanohouun 
"n 

áá-ilrentalsebaan in Vierser, maareveneens tussen het door het Ruimteri;k siruc,r;ól;; provincie Antwerpengeselecteerd gebied van primair ioàristis.rr-r".ràuiËi berang, in werk opzichtVierseldijk een belangrilk vertiËtp*t en rustpra;i;;; van verschiilende fietsroutes.op grond van het voorgaande dient vastgesterd te worden dat dey,ï'."J:x?Ji#ï'"X1ïá=. nuiung;iike veibindinsrrrn.iiu heert en dir zower op rokaar
De aanleg van (i) een vrijliggend fietspad langsheen deze weg en (ii) een rotonde inplaats van een kruispunt, iJáàn-oot in het uró"Àuunïerang van de gemeenschap,



Vierselbaan/Hofstraat: 4 ongevallen waarvan 3 met gewonden en 1 met
dodelijke afloop.
o 2015
Vierselbaan/Hofstraat: 2 ongevallen waarvan 1 met gewonden en 1 met
stoffelijke schade.
Herentalsebaan: 1 ongeval met gewonden.
o 2016
Vierselbaan/Hofstraat: 1 ongeval met gewonden.
Herentalsebaan: 3 ongevallen met gewonden.
o 2OI7
Vierselbaan/Hofstraat: 7 ongevallen waarvan 1 met gewonden en 6 met
stoffelijke schade.
o 2018
Vierselbaan/Hofstraat: 2 ongevallen waarvan 1 met gewonden en 1 met
stoffelijke schade.
o 2019
Vierselbaan/Hofstraat: 4 ongevallen waarvan 3 met gewonden en 1 met
stoffelijke schade,
Herentalsebaan: 2 ongevallen met gewonden.
o 2O2O
Vierselbaan/Hofstraat: 1 ongeval met stoffelijke schade.

Waarbij er ook in eerdere jaren dan 2010 telkens meerdere ongevallen per jaar
konden opgetekend worden met ofwel gewonden ofwel stoffelijke schade (of ook een
2-tal dodelijke ongevallen in deze eerdere periode).
Om de veiligheid van (vooral zwakke) weggebruikers beter te kunnen waarborgen is
het daarom noodzakelijk het bestaande fietspad te verbreden, alsook ook voor de
fietsers, waar mogelijk, in een afscheiding te voorzien van de rijweg.
Daarnaast dient ook een rotonde op het kruispunt ter hoogte van de
Hofstraat/Herentalsebaan te worden gecreëerd. Uit de verkeersstatistieken blijkt dat
het huidige kruispunt zeer gevaarlijk is voor zowel gemotoriseerd verkeer als voor
zwakke weggebruikers.
In het mobiliteitsplan van de gemeente Zandhoven is de kruispuntbeveiliging van de
Hofstraat/Herentalsebaan opgenomen. Zowel de Dijkstraat als de Hofstraat geven uit
op de Herentalsebaan met maar enkele meters verschil, hetgeen resulteert Ín een
excentrisch kruispunt wat een extra gevaar oplevert.
Een bijkomend aandachtspunt voor dit kruispunt is het beperkte linkerzicht vanuit de
Hofstraat door de bebouwing op de hoek van dit kruispunt ter hoogte van de
Hofstraat/Herentalsebaan. Dit maakt de huidige voorrangsregeling extra gevaarlijk.
De noodzakelijke verbreding en afscheiding van het fietspad, alsook de creatie van
een rondpunt, excentrisch gelegen langs de noordwest kant, is (zoals verder zal
blijken) enkel mogelijk mits de inname van aanpalende gronden langsheen de
Hofstraat en een gedeelte van de Herentalsebaan.
Door het verhogen van de verkeersveiligheid mag redelijkerwijze wordt verwacht dat
het aantal ongevallen op de kwestieuze weg (drastisch) zal dalen, zodat de
verhoging van de verkeersveiligheid tegemoetkomt aan een behoefte die bijdraagt
tot een verbetering van de samenleving en de leefomstandigheden van de
gemeenschap.
Daarnaast heeft het project ook tot herinrichtingsproject ook tot doel te voorzien in
een betere verbinding tussen de Ringlaan in Zandhoven en de Herentalsebaan in
Viersel voor de (zwakke) weggebruiker. Op heden bevindt zich op
Vierselbaan/Hofstraat immers enkel een fietspad dat te smal is en een onveilig
karakter heeft. Zoals reeds eerder aangehaald, betreft de Vierselbaan/Hofstraat
evenwel een belangrijke verbindingsweg. Teneinde deze verbinding te verbeteren
voor (zwakke) weggebruikers en een adequaat fietsvervoersnetwerk uit te bouwen,



voor een verhoging van de verkeersveiligheid zal zorgen, geeft de afdeling
Natuur toch ongunstig advies voor de aanleg van het fietspad conform de
voorgelegde plannen.
De afdeling Natuur is van oordeel dat in dit dossier minstens de mogelijkheid
moet onderzocht worden om het nieuwe fietspad los te koppelen van de rijbaan
en achter de bosstrook in het agrarisch gebied aan te leggen."

Rekening houdende met deze adviezen én de vaststelling dat een fietspad langs de
oostkant van de Hofstraat onmogelijk is daar het parkgebied en het biologisch
waardevol gebied daar verder loopt, blijft als enige mogelijkheid over de aanleg van
een fíetspad ten westen van de bomenrij, in agrarisch gebied.
Voor de goede orde: ook andere alternatieven, zoals een verlaging van het
snelheidsregime, de aanleg van 2 vrijliggende enkelrichtingsfietspaden langs
weerszijden van de Hofstraêt, ... werden onderzocht en afgewogen, waarbij het
huidige inrichtingsprincipe met onteigening echter steeds als meest geschikte (en
enige reële) oplossing naar voren kwam in functie van de gesignaleerde verkeers- en
veilig heidsproblematiek.
Eén en ander geldt overigens des te meer nu de huidÍge inrichting slechts de
inneming vereist van een kleine grondstrook waarop geen constructies staan
opgesteld, hetgeen ook doet conformeren met het evenredigheidsbeginsel.
Bij uitblijven van enige minnelijke regeling, is de onteigening van de te onteigenen
gronden dan ook noodzakelijk om de vooropgestelde doelstelling van algemeen nut
te kunnen bereiken,
C. Noodzakelijkheid van de inname
De huidige rooilijnbreedte ter hoogte van de Hofstraat bedraagt ca. L2 meter en is te
smal om vrijliggende fietspaden binnen het openbaar domein te kunnen voorzien.
Aangezien de Hofstraat een snelheidsregime van respectievelijk 50 en 7O km/uur
kent, dienen er overeenkomstig het Vademecum Fietsvoorzieningen vrijliggende
fietspaden voorzien te worden.
Tot op heden konden alle vereiste grondstroken minnelijk verworven worden.
Ondanks herhaalde pogingen daartoe kon één grondstrook (nl. innames l tot en met
11) niet minnelijk aangekocht worden.
Per aangetekende zending van 1 juni 2022 werden de mede-eigenaars van de
betreffende percelen formeel uitgenodigd om onderhandelingen te voeren over de
gewenste aankoop van deze grondstrook. Slechts één mede-eigenaar ging hierop in,
waarmee op 13 juni 2022 onderhandelingen werden gevoerd. Bij gebreke aan
akkoord van alle mede-eigenaars, konden de perceeldelen niet minnelijk verworven
worden. Intussen werd vernomen dat één mede-eigenaar overleden is, zodat de
onteigeningsvordering in voorkomend geval ten aanzien van de rechtsopvolgers zal
dienen gevoerd te worden.
Het onteigeningsplan bevat dan ook slechts die percelen die noodzakelijk zijn voor de
aanleg van het vrijliggend, afscheiden fietspad en de excentrische rotonde gelegen
langs de noordwest kant,
Aangezien geen minnelijke verwerving van de grondstrook bereikt kon worden en
geen enkel ander alternatief beschikbaar is dan het gebruik van het
onteigeningsinstrument, is een inname van de betrokken goederen noodzakelijk.
Openbaar onderzoek
De gemeentelijk rooilijnpla n nen'Vierselbaan-Hofstraat' dienden in toepassing van
artikel L7, 92, van het decreet Gemeentewegen aan een openbaar onderzoek
onderworpen te worden.
Overeenkomstig artikel 17 e.v. van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari
2OI7 diende het voorlopig onteigeningsbesluit, de onteigeningsplannen en de
projectnota onderworpen te worden aan een openbaar onderzoek.
In toepassing van artikel 33 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari
2017 werd het openbaar onderzoek van beide procedures geïntegreerd en werd een



tevens bekendgemaakt op de gemeentelijke website met al haar bijlagen.
Artikel 5.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verzending van een
laatste schriftelijk aanbod aan de eigenaars van het te onteigenen perceel, om
vervolgens indien nodig de gerechtelijke onteigeningsprocedure aanhangig te maken.

Namens de gemeenteraad,

Leen Boeckmans
Algemeen directeur waarnemend

Voor eensluidend uittreksel,
Zandhoven, 22 september 2022

Paula Henderickx
Voorzitter Gem eenteraad

Paula Henderickx
Voorzitter Gemeenteraad
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