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Afiruezig:

OPENBARE ZITTINC

Opheffing gemeentewegen/buurtwegen ikv ombouw N42 - definitieve vastelling
DE RAAD

Celet op het verzoek van de Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen
en Verkeer Oost-Vlaanderen, p/a Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria
Hendrikaplein 70, bus Bl te 9000 Cent d.d. l0 december 2021 tot gedeeltelijke
opheffing van de buurtwegen gekend als buurtwegen Sentier 233, Chemin 65 en
Chemin 5 ( aangeduid in atlas der buurtwegen van Wetteren als buurtweg nr 7) en
Chemin 65 (deels gemeente Wetteren/deels gemeente Oosterzele) in de atlasgemeente
Wetteren;
Celet op het ontwerp van grafisch plan tot opheffing van deze gemeentewegen;
Celet op het Decreet Cemeentewegen;
Celet op de bepalingen van het Decreet lokaal bestuur en latere wijzigingen;
Overwegende dat de verzoeker de opheffing van de buurtwegen gekend als
buurtwegen Sentier 233, Chemin 65 en Chemin 3 ( aangeduid in atlas der buurtwegen
van Wetteren als buurtweg nr 7), en Chemin 65 (deels gemeente Wetteren/deels
gemeente Oosterzele) in de atlasgemeente Wetteren aanvraagt omdat men de
kruisende gewestweg N42 wenst om te bouwen tot een primaire weg ll type 3 en dit
tussen de E4O in Wetteren tot de N46 in Zottegem;

Overwegende dat deze gewestweg N42 immers als primaire weg ll type 3
gecategoriseerd staat in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;
Overwegende dat de opheffing van de voorgenoemde gemeentewegen rekening houdt
met de principes zoals opgenomen in artikels 3 en 4 van het decreet gemeentewegen;
Overwegende dat de opheffing ten dienste staat van het algemeen belang, nl de
verhoging van de verkeersveiligheid in het algemeen, het wegwerken van de
fileterugslag tot op de E40, de verbetering van de doorstroming en de verbetering van
de leefbaarheid van de nabijgelegen kernen, de mogelijkheid om meer carpoolparking
te voorzien, de verbetering van de gebrekkige fietsinfrastructuur, een betere
landschappelijke inpassing van de N42:
Celet op de voorlopige aanvaarding van de vraag tot ontheffing van de gemeentewegen
en vaststelling van het grafisch plan door de gemeenteraad in zitting van22 maart 2022:
Celet op de motivatienota inzake de opheffing van de gemeentewegen langsheen de
N42;

Celet op het opheffingsplan van de buurtwegen Sentier 233, Chemin 65 en Chemin 3 (
aangeduid in atlas der buurtwegen van Wetteren als buurtweg nr 7) en Chemin 65
(deels gemeente Wetteren, deels gemeente Oosterzele)
Celet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd'28 maart
2022 tot het instellen van een openbaar onderzoek;
Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gehouden van 04 april2022 tot 05 mei
2022;

Celet op het advies van de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen dd'07lO4l2O22
Celet op het advies van de Provinciale Dienst Mobiliteit dd" 07lO4l2O22
Celet op het advies van Elia dd' o3lo5l2o22
Overwegende dat het Departement mobiliteit en openbare werken heeft nagelaten om
advies te verstrekken;
Celet op artikel 2194,2" lid van het decreet houdende de gemeentewegen bepaalt het
volgende:
"De Deputatie en het departement bezorgen het gemeentebestuur binnen de termijn,
vermeld in het eerste lid, een advies overeenstemming van het ontwerp van grafisch
plan tot opheffing van een gemeenteweg met de doelstellingen en principes, vermeld in
artikel 3 en 4. Als er geen advies is verleend binnen die termijn, mag aan de
adviesvereiste worden voorbijgegaa n."
Celet het proces-verbaal van sluiten van het openbaar onderzoek dd'05 mei 2022
waaruit blUkt dat er geen bezwaren werden ingediend.
Celet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd'1610512022
waarbij de wens wordt uitgedrukt dat er een fietsvoorziening, onder welke vorm dan
ook, wordt aangelegd tussen het grondgebied Wetteren-kant Volkershouw- en de
'Krefelsite'
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Dietbrand Van Durme, Katrien Claus, Piet Van Heddeghem,
Bram De Winne, Jan Tondeleir, Albert De Ceyter,
Annelien Van Der Gucht, Freija Colpaert, Herman Maudens,

Herman Strobbe, Hilde Anneessens, lra-Lina Piscador,
Johan D'Hauwe, Karel Van lmschoot, Kathy Mertens,
Leentje Crillaert, Lieve De Celder, Paul Lauwers,
Peter Blancquaert, Peter De Backer, Rene Van Der Haegen,
Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn,
Veerle Van Maldegem, Wouter Bracke
tegen:

o

onthouding

o

Blanco

0

BESLUIT

Art.l: De gemeenteraad neemt kennis van het proces-verbaal van sluiten van het openbaar
onderzoek waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend tijdens duur van het
onderzoek;

Art.2: De gemeenteraad neemt kennis van de adviezen uitgebracht door

-

:

de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
de dienst mobiliteit van de provincie Oost-Vlaanderen
Elia Asset Nv, Keizerslaan 20 te l00O Brussel;

Art. 3: De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de wens van het college van
burgemeester en schepenen dat er een fietsvoorziening, onder welke vorm dan ook, wordt
aangelegd tussen het grondgebied Wetteren-kant Volkershouw- en de'Krefelsite'.
Art. 4: De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de definitieve vaststelling van de
gedeeltelijke opheffing van de buurtwegen gekend als buurtwegen Sentier 233, Chemin 65
en Chemin 3 (aangeduid in atlas der buurtwegen van Wetteren als buurtweg nr 7) in de
atlasgemeente Wetteren en Chemin 65 (deels gemeente Wetteren/deels gemeente
Oosterzele alsook met de definitieve vaststelling van het grafisch plan;

Art.5: De gemeenteraad verklaart zich akkoord datvolgens artikel 28.54. van het decreet
van 3 mei 2Ol9 van de gemeentewegen over de regeling van de meer- en minwaarde en
aangezien de op te heffen zone zich situeert op gemeentelijk openbaar domein deze
stukken kosteloos door de gemeente aan het Vlaams Cewest worden overgedragen en dat
op het opheffingsplan de waarde 0 euro vermeld wordt;
Art. 6: het grafisch plan tot gedeeltelijke opheffen van een gemeenteweg wordt samen met
het besluit van de gemeenteraad na de definitieve vaststelling bezorgd aan het
departement mobiliteit en openbare werken en aan de deputatie van de provincie.

Art.7: Het besluit van de gemeenteraad tot gedeeltelijke opheffing wordt tevens
gepubliceerd op de gemeentelijke website, vermeld op de gemeentelijke infozuil en
aa ngepla kt ter plaatse.
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