
1 

 

 

VERZOEKSCHRIFT WIJZIGING ROOILIJN BUURTWEG NR. 31 

EN BUURTWEG NR. 3 (BREENDONKSTRAAT) 

BREENDONKSTRAAT 350 - WILLEBROEK 

KADASTRAAL GEKEND, 5DE AFDELING, SECTIE D,  

NRS. 555F, 555C, 550 EN 586 

 

 
1. VOORWERP VAN DE AANVRAAG 

 
Onderhavige aanvraag betreft de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 31 
op grondgebied van de gemeente Willebroek. Het betreft een insteekweg die de 
achterliggende percelen aansluit op de Breendonkstraat en waarvan reeds een 
gedeelte van buurtweg nr. 31 is afgeschaft (goedgekeurd door de Gemeenteraad 
dd. 29/11/1994 en de Deputatie dd. 14/12/1995, conform plan opgemaakt door 
landmeter J.L. Talboom dd. 08/08/1994). 
 

 
Figuur 1: Uittreksel Atlas der Buurtwegen - Provincie Antwerpen 

 
Het af te schaffen gedeelte van buurtweg nr. 31 bevindt zich tussen het 
appartementsgebouw met huisnummer 350 en woning nr. 348. De aanvraag heeft 
ook betrekking op het dieper gelegen gedeelte tot aan het reeds afgeschafte 
bedding (tot aan de Meerloop, waterloop nr. 6.03.5). 
 
De buurtweg heeft het juridische statuut van een openbare erfdienstbaarheid 
waarvan de bedding toebehoort tot de privatieve kadastrale percelen nrs. 555F, 
555C, 550 en 586. Buurtweg nr. 31 heeft een breedte volgens de Atlas der 
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Buurtwegen van 3.00 m en heeft een totale lengte van ongeveer 180 m (nog niet 
afgeschafte gedeelte). 
Deze buurtweg start vanaf de rooilijn van de Breendonkstraat en loopt tot aan de 
Meerloop, waterloop van 3e categorie, nr. 6.03.5). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2: Uittreksel Atlas der Buurtwegen - Provincie Antwerpen (incl. extra informatie) 

 
 
Het doel van de afschaffing van de buurtweg is om het publieke karakter ervan af 
te halen. De bestaande erfdienstbaarheid voor de omliggende percelen zal 
behouden blijven, echter zijnde als een privatieve erfdienstbaarheid. 
 
Het openbare karakter behouden van deze erfdienstbaarheid heeft weinig zin, 
aangezien er reeds een goedkeuring gegeven werd om het dieper gelegen 
gedeelte af te schaffen. Er is dus geen verdere connectie meer mogelijk naar andere 
percelen. 

nr. 555F 

nr. 555C 

nr. 550 

nr. 586 
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2. AFSCHAFFINGSPLAN 

 
Op het bijgevoegde opmetingsplan “Aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van 
buurtweg nr. 31)” is de situatie in detail uitgetekend volgens de bepalingen van 
het Decreet Gemeentewegen van 03/05/2019 – BS 12/08/2019 in werking op 
01/09/2019. 
 
 
 
 
 

3. FOTO’S HUIDIGE SITUATIE 

 

 
Figuur 3: Foto t.h.v. Breendonkstraat tussen appartementsgebouw nr. 350 en woning nr. 348 



4 

 

 
Figuur 4: Foto t.h.v. achterzijde perceel nr. 555F richting Breendonkstraat 

 
Figuur 5: Foto t.h.v. achterzijde perceel nr. 555F richting Meerloop 
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Figuur 6: Foto t.h.v. achterzijde perceel nr. 555C richting Breendonkstraat 

 
Figuur 7: Foto t.h.v. achterzijde perceel nr. 555C richting Meerloop 
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Figuur 8: Foto t.h.v. achterzijde perceel nr. 550 en 586 richting Breendonkstraat 

 
Figuur 9: Foto t.h.v. achterzijde perceel nr. 550 en 586 richting Meerloop en reeds afgeschaft gedeelte 

buurtweg nr. 31 
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4. MOTIVATIE 

 
Voor de beoordeling van de aanvraag dient voldaan te worden aan artikel 4 van 
het Decreet Gemeentewegen van toepassing dd. 01/09/2019. 
 
Aan de principes van artikel 4 van het geldende Gemeentewegendecreet kan als 
volgt worden voldaan: 
 

1. ‘Wijzigingen van het gemeentelijke wegennet staan steeds ten dienste 

van het algemeen belang’ 

Deze buurtweg is doodlopend en sluit daardoor niet meer aan op andere 
gemeentewegen in de buurt. Er werd reeds een gedeelte van buurtweg nr. 
31 afgeschaft.  Het afgeschafte gedeelte vormde de oorspronkelijke 
connectie tussen de Breendonkstraat en buurtweg nr. 18 en VW nr. 20 en 
tussen de Buisseretlaan (voetweg nr. 31) en Schaafstraat (buurtweg nr. 1) te 
Puurs-Sint-Amands. Ook de connectie via de noordoostelijke buurtwegen via 
buurtweg nr. 18 werd reeds afgeschaft goedgekeurd door de 
Gemeenteraad dd. 29/09/1992 en de Deputatie dd. 07/12/1995, conform 
plan opgemaakt door landmeter M. Van Opstal dd. 21/02/1991). 
 

Het resterend gedeelte van buurtweg nr. 31 bedient enkel percelen nrs. 555F, 

555C, 558, 550, 586 en 559C. Op 4 van deze percelen is de bedding van 

de buurtweg gelegen. 

De afschaffing van deze gemeenteweg heeft dus geen invloed op het 

algemeen belang. Het belang is dus beperkt tot 6 percelen. Door deze 

buurtweg in stand te houden, wordt de gemeente bovendien belast met 

onderhoud en toezicht, wat niet kan verantwoord worden gezien het 

algemeen belang hier niet mee gediend wordt. 

 

Bovendien toont de huidige toestand aan dat percelen nrs. 550 en 555C 

geen gebruik maken van de buurtweg. Een weideafsluiting sluit de weide op 

deze percelen volledig af van de buurtweg. De uitweg wordt genomen via 

perceel 496R (zie luchtfoto en bovenstaande foto’s). Enkel percelen 558, 586 

en 559C worden in blok gebruikt als grasland, bestemd voor hooi. Ook de 

achterliggende garages van de appartementsgebouwen op perceel nr. 

555F gebruiken de bestaande buurtweg. 

 

Verder zijn er op de buurtweg nr. 31 dieper dan perceel nr. 555F geen 

sporen te merken van voertuigen, fietsers of voetgangers. De bedding is op 

verschillende delen zelfs verwilderd met doornstruiken en jonge bomen. 
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Figuur 10: Luchtfoto Geopunt 

 

 

2. ‘Een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is 

een uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd’ 

Zie onderhavige nota. 
 
 
 

3. ‘De verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen 

wordt steeds in acht genomen’ 

Het verdwijnen van het openbaar statuut van deze buurtweg wijzigt niets 
aan de verkeersveiligheid van de aanpalende percelen. Van deze buurtweg 
wordt gezien zijn specifieke situatie geen openbaar gebruik gemaakt. 
 
Zoals reeds vermeld, wordt er momenteel zelfs geen gebruik gemaakt door 
percelen nrs. 555C en 550. De verlaten bedding zal enkel nog dienst doen 
als privatieve erfdienstbaarheid die aansluit op de Breendonkstraat tussen 
appartementsgebouw nr. 350 en woning nr. 348.  
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De bestaande erfdienstbaarheid van de omliggende percelen zal behouden 
blijven. Er zal een eeuwigdurend recht gevestigd worden op de bedding 
van de af te schaffen buurtweg, met eenzelfde breedte (met name 3.00 m) 
zodat de bestaande toegangen voor bovenvermelde eigendommen 
ongewijzigd blijft. Met andere woorden zal er een eeuwige onbelemmerde 
toegang zijn, vrij van afsluitingen, geparkeerde wagens, … 
Op het erf van appartementsgebouw nr. 350 zal er langsheen de 
erfdienstbaarheid een signalisatie (type parkeerverbod) aangebracht 
worden.  

 

 

 

4. ‘Wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een 

gemeentegrensoverschrijdend perspectief’ 

Aangezien er reeds een gedeeltelijke afschaffing werd goedgekeurd van 
buurtweg nr. 31 (goedgekeurd door de Gemeenteraad dd. 29/11/1994 en 
de Deputatie dd. 14/12/1995, conform plan opgemaakt door landmeter J.L. 
Talboom dd. 08/08/1994) is er geen aansluiting meer mogelijk op één van 
de buurtwegen van de naastgelegen gemeente Puurs-Sint-Amands.  
 
Verder heeft het resterend gedeelte van buurtweg nr. 31 met zijn 
overgebleven lengte van ongeveer 180 m een zeer beperkt nut, waardoor 
er geen gemeenteoverschrijdende invloed zal zijn. 
 

 

 

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 wordt de ruimtelijke behoeften van de 

verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar 

afgewogen’ 

Door het afschaffen van het resterend gedeelte van buurtweg nr. 31 zal het 
openbare karakter opgeheven worden. Op de bedding van het af te 
schaffen gedeelte zal er echter een privatieve erfdienstbaarheid worden 
gelegd. Zo blijven alle percelen die reeds toegang hebben via deze 
buurtweg nog steeds bereikbaar vanaf de Breendonkstraat. 
De behoefte van toekomstige generaties zal dus niet in het gedrang 
gebracht worden met het opheffen van dit publieke karakter.  
Door de afschaffing wordt de gemeente echter ontlast van het onderhoud 
en toezicht, waardoor er eerder een maatschappelijk belang is met het oog 
op de toekomstige generaties. 
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5. NUTSLEIDINGEN 

 
In de bedding van deze buurtweg situeren zich geen openbare nutsleidingen. 
Ook bevinden er zich geen rioleringen in de bedding van buurtweg nr. 31. 
De afschaffing van het openbaar karakter van deze buurtweg heeft dus geen 
invloed op ondergrondse of bovengrondse nutsleidingen. 
 
 
 
 

6. BIJLAGES 

 
• Bijlage 1: Uittreksel Atlas der Buurtwegen 

• Bijlage 2: Plan afschaffingsdossier deel buurtwegen nrs. 31 en 18 

• Bijlage 3: Plan afschaffingsdossier deel buurtweg nr. 18 

• Bijlage 4: Kadasterplan 

• Bijlage 5: Omgevingsplan 

• Bijlage 6: Plan wijziging rooilijn buurtweg nr. 31 en buurtweg nr. 3  

   (Breendonkstraat) 
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Naar waarheid opgemeten en opgemaakt door de ondergetekende landmeter-
expert beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel – ingeschreven 
onder nr. LAN191816. 
 
Wolvertem, 26 maart 2021 
 
 
 
 
ing. Stephane De Putter 
 
Voorlopig vastgesteld door de Gemeenteraad 
in zitting van ……………………………………… 
 
 
 
Algemeen directeur                                                Voorzitter Gemeenteraad 
Dirk Blommaert                                                       Eddy Moens 

Het College van Burgemeester en Schepenen bevestigd dat onderhavig plan ter 
inzage van het publiek werd neergelegd gedurende het openbaar onderzoek 
van ……………………………………… tot ……………………………………… 
 
 
 
Algemeen directeur                                                Burgemeester 
Dirk Blommaert                                                       Eddy Bevers 

Definitief vastgesteld door de Gemeenteraad 
in zitting van ……………………………………… 
 
 
 
Algemeen directeur                                                Voorzitter Gemeenteraad 
Dirk Blommaert                                                       Eddy Moens 
 
 
 
 
 
 
 

 


