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Verslag openbaar onderzoek  in het dossier 
“ONTEIGENINGSBESLUIT HALEWIJNSTRAAT TE DRONGEN” 

 
Formaliteiten ter uitvoering van het openbaar onderzoek: 

De gemeenteraad heeft op 22 juni 2021 het ontwerp van rooilijnplan voor de Halewijnstraat te Drongen en 
het daaraan gekoppelde onteigeningsbesluit voorlopig vastgesteld. 

In toepassing van artikel  33  van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 en het Decreet 
houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 werd over het ontwerp-rooilijnplan en het voorlopig 
vastgestelde onteigeningsbesluit van 30 augustus 2021  tot en met 28 september  2021 een gezamenlijk 
openbaar onderzoek gehouden. 

Alle eigenaars en houders van een zakelijk recht op een perceel of een goed dat is opgenomen in het 
rooilijnplan (en onteigeningsplan) werden individueel per aangetekende brief in kennis gesteld van het 
openbaar onderzoek. De postbewijzen van de aangetekende zendingen zijn afgestempeld op 12 augustus 
2021. 

 Het openbaar onderzoek werd bekendgemaakt door aanplakking van een bericht aan het Stadhuis op 2 
augustus  2021, door aanplakking van een bericht ter plaatse op 25 augustus 2021, door publicatie van een 
bericht in het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2021 en door publicatie van een bericht op de website 
van Stad Gent op 10 augustus 2021. 

Het volledige dossier werd op 10 augustus  2021 neergelegd in het Administratief Centrum Gent Zuid, Balie 
Bouwen, en was vanaf digitaal ter inzage op de website van Stad Gent, waar het tot het sluiten van het 
onderzoek door iedereen kon ingekeken worden. 

Er werden 7 bezwaarschriften  tijdig ingediend. 

Bezwaarschrijvers geven in de bezwaarschriften zowel opmerkingen tegen het rooilijnplan als het 
onteigeningsplan niettegenstaande in de titel wordt verwezen naar enkel het rooilijnplan.  Een bepaalde 
bezwaarschrijver dient hetzelfde bezwaar  tegen de rooilijn ook in tegen het onteigeningsbesluit . 

Vanuit het  zorgvuldigheidsbeginsel wordt er voor gekozen om al de  bezwaarschriften in de 
onteigeningsprocedure te behandelen.   

Bijkomend stellen we vast dat de  bezwaarschriften 1 tot 4  identieke  bezwaren zijn.  Deze zullen samen 
worden behandeld. 

Bezwaarschrift 6 en 7  handelen over hetzelfde goed en hebben een gelijkaardig verweer. Bij de behandeling 
van de bezwaarpunten zijn beide samen te lezen en wordt naar elkaar verwezen. 



Pagina 2 van 16 
 

 

Behandeling van de  bezwaarschriften : 
 

 Bezwaarschrift  1 tot 4  
 

1. Zowel het rooilijnenplan alsook het onteigeningsplan geven nog geen duidelijke informatie 
omtrent de nieuwe inrichting van de Halewijnstraat. De bijhorende motiveringsnota’s geven 
enkel een beschrijving en typesnede op, terwijl de projectnota onteigeningsbesluit wel plannen 
bevat, doch in een slecht digitale kwaliteit om hier een duidelijk inzicht in te kunnen krijgen. 

 
Binnen de procedure voor de opmaak van een wegenisdossier worden de bewoners door de stad Gent   
telkens in het proces betrokken.   
In de Halewijnstraat werd  op 19 maart 2015  een infomoment gegeven over de ontwerpplannen van 
de Stad Gent.  Op   13 december 2016 werd een nieuw infomoment georganiseerd waarbij het project 
uitvoerig werd toegelicht via een powerpresentatie dewelke op de website werden geplaatst en 
vandaag nog altijd kan worden geraadpleegd. Hier worden de ontwerpplannen toegelicht. 
In briefwisseling verstuurd in september 2018 omtrent de komst van de schatter werd tevens 
verwezen naar de website waarop alle plannen te vinden waren en zijn. 
Bij de organisatie van het openbaar onderzoek werd elke onteigende aangeschreven en werd tevens 
naar de website verwezen.  Bij de zoekopdracht Halewijnstraat kreeg men naast de stukken die ter 
inzage lagen ook de plannen als optie om te openen.  Vandaag zijn die plannen nog altijd beschikbaar.  
Conform het onteigeningsdecreet werd in de projectnota een projectplan geplaatst.  
Rekening houdend met het bovenstaande kan worden aangenomen dat de betrokken onteigenden 
wel degelijk op de hoogte waren van het projectplan. 
 
Bijgevolg wordt dit bezwaarpunt verworpen 

 
2.  In het type dwarsprofiel wordt gewerkt met een éénzijdige afwatering van het rijvlak en wordt 

niet aangeduid of deze afwatering wordt opgevangen in een goot en bijhorende onderliggende 
riolering. Er is immers ook een groot verval in de lengterichting van de Halewijnstraat aanwezig 
is en hierbij wordt best bestudeerd of dit verval in de lengte (samen met de éénzijdige 
afwatering) geen aanleiding zal geven tot plaatselijke wateroverlast op de laagste punten (wat 
momenteel het geval is). 

 
Zoals in  de memorie van toelichting  van het onteigeningsdecreet wordt vermeld is een projectplan 
niet noodzakelijk een gedetailleerd plan. Hierbij volstaat een tracé van de werken. 
Nu de toekomstige inrichting  is grotendeels gedetermineerd in de ontwerpplannen vandaag 
beschikbaar op de website. De stad neemt akte van de opmerkingen van de bezwaarschrijver en zal 
dit meenemen in het verder definitief ontwerp van de Halewijnstraat. Sowieso heeft bovenvermeld 
opmerking geen invloed op de  vaststelling van de rooilijn-  noch het onteigeningsplan. 
  
Bijgevolg wordt dit bezwaarpunt verworpen 

 
3. Het typeprofiel maakt geen melding van een nieuwe inrichting van de verlichting. Samen met 

een verkeerveilige nieuwe inrichting van de Halewijnstraat (voor plaatselijk verkeer en als straat 
opgenomen in het fietsroutenetwerk), moet immers ook de verlichting hierop afgestemd 
worden. We pleiten voor een uniforme lage verlichting (in tegenstelling tot de huidige, 
ongelijkmatige verspreide, hoge verlichting.) en ondergrondse inbedding van de 
bovengrondseresterende (elektriciteits en nutsleidingen). 
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Zoals in  de memorie van toelichting  van het onteigeningsdecreet wordt vermeld is een projectplan 
niet noodzakelijk een gedetailleerd plan. Hierbij volstaat een tracé van de werken. 
Nu de toekomstige inrichting  is grotendeels gedetermineerd in de ontwerpplannen vandaag 
beschikbaar op de website. De stad neemt akte van de opmerkingen van de bezwaarschrijver en zal 
dit meenemen in het verder definitief ontwerp van de Halewijnstraat. Sowieso heeft bovenvermelde 
opmerking geen invloed op de  vaststelling van de rooilijn-   noch het onteigeningsplan. 
 
Wat de toekomstige inrichting van de verlichting betreft zal in functie van de voorbereidende 
nutswerken het ontwerp van de verlichting opgemaakt worden door Fluvius. 
 
Bijgevolg wordt dit bezwaarpunt verworpen 

 
 

4. In de motiveringsnota’s wordt er melding gemaakt van een nulsaldo van het parkeren in de 
Halewijnstraat. Dit klopt ons inziens niet, aangezien in het begin van de Halewijnstraat (tpv 
de huisnummers 1 en 3) momenteel een strook aanwezig is voor parkeren (voornamelijk 
gebruikt voor het parkeren van de groep aaneengesloten woningen nrs. 6 tem 12 en voor 
de woningen thv nr 9,11 en 26), waar in de nieuwe plannen geen plaatsen meer worden 
voorzien. 

 
Bij het nieuwe ontwerp van de Halewijnstraat kunnen we meegeven dat dezelfde toestand als vandaag 
behouden blijft qua parkeren. Het blijft zoals vandaag mogelijk om deels op de gelijkgrondse berm, 
deels op de rijbaan te parkeren in de zones waar de berm voldoende breed is volgens de wegcode. Wij 
hebben er bewust voor gekozen om niet breder te verwerven en aan te leggen dan strikt noodzakelijk. 
Om gematerialiseerde parkeerplaatsen aan te leggen dienden we immers extra te verwerven. Ook in 
de nabije omgeving zoals in Halewijnkouter, waar de breedte tussen de rooilijn groter is, kan 
geparkeerd worden door mensen die geen vergunde parkeerplaatsen hebben op hun eigen terrein 

Bijgevolg wordt dit bezwaarpunt verworpen 

 
 

5. De Halewijnstraat is opgenomen in het provinciaal fietsroutenetwerk en heeft in deze zin wel 
een bovenlokale functie voor het fietsverkeer, dit wordt echter niet in de nota’s opgenomen, 
noch meegenomen in de motivering van het gekozen wegprofiel. In functie van de 
verkeersveiligheid en wegsignalisatie, wordt gevraagd om ook in de inrichting een duidelijke 
signalisatie op te nemen die aangeeft dat bij kruisende bewegingen, de fietser voorrang geeft 
en dat het aan het gemotoriseerd verkeer is om de uitwijkbeweging te maken op de aanliggende 
grasdallen. Mede gezien de Halewijnstraat een fietsroute is, lijkt dit essentieel in het bekomen 
van een veilige en comfortabele behandeling van de fietsers. 

 

Wij kunnen meegeven dat de Halewijnstraat zelf niet is opgenomen in het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk.  
Het ontwerp van de wegsignalisatie maakt geen onderdeel uit van de rooilijnprocedure. Bij definitief 
ontwerp zal door het mobiliteitsbedrijf van Stad Gent een signalisatieplan worden uitgewerkt en een 
aanvullend regelement opgemaakt en vastgesteld worden. Hierbij wordt er rekening gehouden met 
de veiligheid en het comfort van de verschillende weggebruikers. 

Bijgevolg wordt dit bezwaarpunt verworpen 
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 Bezwaarschrift  5 
 

6. Bezwaarschrijver  geeft een opmerking m.b.t. de 10%  vergoeding  van de openbare weg en 
een mogelijks materiële fout in het schattingsverslag. 

Het opgeworpen bezwaar heeft geen betrekking op de opportuniteit noch de noodzaak van het 
rooilijnplan en onteigeningsbesluit . Bovendien kan worden opgemerkt dat de bezwaarschrijver recent 
zijn minnelijk akkoord heeft gegeven en momenteel de verkoopbelofte in opmaak is. 

 

Bijgevolg wordt dit bezwaarschrift  verworpen. 

 

 Bezwaarschrift 6 
 
 

Omtrent het algemeen nut  
 

7. De onteigening streeft het algemeen nut niet na en verwijst onterecht naar  de noodzaak 
van een 8 meter brede openbare weg  in het kader van het algemeen belang voor de aanleg 
van een riolering  aangezien er  geen  volledige  riolering wordt aangelegd over de volledige 
straat  maar enkel ter hoogte van de bewoning. De overige stukken zullen met een 
persleiding worden aangelegd wat geenzins een dergelijke omvangrijke inname vereist. 

 
De keuze om bepaalde delen van de Halewijnstraat te gaan aanleggen met een persleiding vindt zich 
volledig in het technische aspect. 
 
De eerste woningen in de Halewijnstraat (huisnummers 63-64-66) worden d.m.v. een DWA-leiding 
aangesloten op het geplande stelsel in de Halewijnstationstraat. De afwateringsrichting van deze DWA-
leiding is dus richting de Halewijnstationstraat en de Adolf Lootensstraat. Deze DWA-leiding kan 
gravitair aangelegd worden.  

Het is niet mogelijk om het afvalwater van dit deel gravitair aan te leggen richting het pompstation in 
de Halewijnstraat omdat het maaiveld oploopt richting dit pompstation en de leidingen veel te diep 
zouden komen te liggen om op een veilige manier aan te leggen.  

In de Adolf Lootensstraat wordt het vuil water opgevangen in pompstation P01. Via een persleiding 
(lengte ca. 720 meter) wordt het vuil water dan verpompt naar de Halewijnstraat. 

De persleiding, afkomstig van het pompstation in de Adolf Lootenstraat (P01), wordt doorgetrokken 
tot huisnummer 52. Vanop dit punt start terug een gravitaire DWA-leiding tot aan pompstation P02. 
Naast het perceel van woning nr 32 wordt een pompstation P02 voorzien. Voor de bebouwing richting 
Halewijnkouter wordt ook een DWA-leiding voorzien die aangesloten wordt op dit pompstation. 

Het vuil water wordt dan vanuit pompstation P02 verpompt via de persleiding die aangesloten worden 
op een kort stukje nieuwe riolering, gravitair afwaterend naar de Halewijnkouter. 
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Concreet is de afwezigheid van riolering ter hoogte van huisnummer 64  voornamelijk een technisch 
gegeven maar zal er wel een RWA leiding worden gelegd .  Bijgevolg kan dus worden opgemerkt dat 
naast de aan te leggen riolering  aanwezig in  van de Halewijnststraat er dus voor een groot gedeelte  
ook een persleiding zal  worden  gelegd . Bijgevolg een dubbele belasting en bijkomende bevestiging 
van de noodzaak om een 8 meter brede zone te gaan verwerven. 

Ter hoogte van huisnummer 64 is er over een heel beperkt deel van de straat enkel een persleiding 
aanwezig. De rooilijnbreedte van 8m is echter niet enkel van uit de riolering gemotiveerd. Voor de 
riolering reserveren we de volle breedte van de verharding. De rooilijnbreedte is ook noodzakelijk om 
te beschikken over voldoende ruimte voor de nutsleidingen en om in de bochten voldoende zicht te 
hebben op het aankomend verkeer. 

 

Bijgevolg wordt dit bezwaarpunt verworpen 

 

 
8. De onteigening streeft het algemeen nut niet na en verwijst onterecht naar  de noodzaak 

van een 8 meter brede openbare weg  omdat vandaag de Halewijnstraat voldoende breed 
is voor beperkt bestemmingsverkeer. De Stad Gent   wenst  in de Halewijnstraat doorgaand  
gemotoriseerd verkeer te ontmoedigen maar  zal door de weg te verbreden naar  4,40 meter 
juist vlotter verkeer mogelijk maken  en ook sluipverkeer aantrekken. De bezwaarschrijver 
ziet ook niet in waarom er ook nog uitwijkstroken worden voorzien met dergelijk breedte 
waaronder ook voor  van  het woonperceel. 

 
De ontworpen breedte  van de verharding in de Halewijnstraat is niet gebaseerd op de intensiteit maar 
wel op het gebruik. Het klopt dat er enkel bestemmingsverkeer door de Halewijnstraat dient te rijden. 



Pagina 6 van 16 
 

Dit wordt bij de heraanleg ook zo bestendigd door de weg voor te behouden voor aangelanden door 
signalisatie.  
De breedte van de rijbaan is in deze situatie vooral ingegeven door de meest voorkomende kruisende 
beweging nl. deze tussen een auto en een fiets. We wensen dat het mogelijk is voor een fietser om op 
de monoliete verharding te blijven rijden als deze een auto moet kruisen. De huidige breedte van ca. 
3m is hierbij onvoldoende omdat er geen schrikafstand tussen een auto (ontwerpbreedte ca 2m ) en 
een fietser (ontwerpbreedte breedte ca 1m) resteert. Om dit mogelijk te maken wordt aan beide zijden 
van een visueel smalle rijbaan van 3m een strook van 60 cm grasdallen toegevoegd zodat de kruisende 
wagen gebruik kan maken van de grasdallen. De totale breedte van rijweg inclusief gestabiliseerde 
bermenkomt zo op 4,2m i.p.v. 4,4 met zoals hier gesuggereerd wordt. Hierdoor wordt deze kruising 
mogelijk zonder de bermen te beschadigen.   
 
De uitwijkstroken worden voorzien om een sporadische kruising tussen 2 gemotoriseerde voertuigen 
of een vrachtwagen/landbouwvoertuig en een auto mogelijk te maken zonder in de bermen te rijden. 
In de winter zijn de onverharde bermen minder stabiel, om deze maximaal de kans te geven om 
kwalitatief te blijven ogen worden uitwijkzones aangelegd op geregelde afstanden. Gezien de relatief 
lange tussenafstand tussen de haakse bocht aan huisnummer 63 en de aansluiting van de 
Halewijnstraat (186 m) is er gekozen om zo centraal mogelijk een uitwijkzone te voorzien. Aangezien 
er bewust voor gekozen wordt om geen bestaande grachten te dempen is de locatie  

huisnummer 63 de positie die het meest aangewezen is om de kruisingszone aan te 
leggen.  
 
Bijgevolg wordt dit bezwaarpunt verworpen 

 
 

9. De onteigening streeft het algemeen nut niet na en verwijst onterecht naar  de noodzaak 
van een 8 meter brede openbare weg  omdat naast de riolering zelf ook nog een strook van 
1,575 m langs beide zijden van de weg wordt voorzien voor de aanleg van ondergrondse 
nutsvoorzieningen doch deze zullen nooit worden aangelegd. De  beperkte bewoning in de 
straat maakt dergelijk investering niet opportuun. Bovendien is het zo dat bezwaarschrijver 
contact had met Fluvius dat bevestigde dat het bestaande bovengrondse net behouden 
blijft. Bijgevolg is dergelijk inname( hiervoor wordt er een grasstrook van 2,5 meter 
ingenomen) niet nodig en niet van algemeen belang. 

 
Het klopt dat het bovengronds net vandaag reeds een “gebundeld net” is en niet ondergronds zal 
gebracht worden tijdens de werken. Deze leidingen werden in het verleden reeds vernieuwd door 
geïsoleerde leidingen i.p.v. blanke koperdraden zoals dat vroeger gebruikelijk was. Dergelijke leidingen 
hebben een levensduur en zijn in dit geval nog niet afgeschreven. Aangezien ze nog niet afgeschreven 
zijn worden deze leidingen vandaag bijgevolg ook nog niet vervangen. Mochten we hier nu de opdracht 
voor geven zou dit niet getuigen van beheer als een goede huisvader.  
 
Anderzijds weten we ook dat de wegenis en de riolering waar we nu in dienen te investeren op basis 
van Europese regelgeving i.v.m. het beheer rond het afvalwater ook een afschrijvingstermijn zal 
kennen. Voor een weg ligt deze termijn op ca. 70 à 100 jaar. We weten nu reeds dat de 
afschrijvingstermijn van het bovengronds net kleiner is dan de afschrijvingstermijn van de weg. 
Bijgevolg wensen we nu reeds de ruimte te verwerven om in de toekomst de leidingen ondergronds 
aan te kunnen leggen.  
 
Nutsleidingen wensen we niet onder een integraal verharde strook  aan te leggen aangezien deze 
regelmatig aangepast dienen te worden. Zo zijn vandaag technieken rond telecommunicatie sterk aan 
evolutie onderhevig en zijn er binnen het openbaar domein dagelijks werken aan elektriciteitsnetten 
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in functie van  bv verzwaringen. Meer en meer netten zullen aangepast moeten worden om in functie 
van de evolutie naar meer elektrische wagens en de hierbij noodzakelijke energievoorzieningen 
(laadeenheden, zonnepanelen). Ook hier moeten we de ruimte reeds voor reserveren. In de toekomst 
zal de levensduur van leidingen dus steeds kleiner zijn dan deze van de weg. Om onze weg te 
beschermen tegen deze ingrepen die steeds een spoor nalaten dienen we deze buiten de verharding 
van de rijweg aan te leggen. 
 
De  voorziene 8 meter is zeker van algemeen nut en een bewijs van behoorlijk toekomstgericht beleid. 
Aanvullend wordt er nogmaals op gewezen dat deze vrije bermzones ook als doel hebben de 
zichtbaarheid in de bochten te verbeteren. 
 
Bijgevolg wordt dit bezwaarpunt verworpen 

 
De evenredigheidstoets 
 
De impact op (  
 

10. De bezwaarschrijver voelt zich geviseerd  aangezien op alle percelen de riolering met 
nutsleidingen aan beide zijden van de straat zal worden aangelegd en de vooropgestelde 
innames (logischerwijze ook) langs beide zijden van de straat zijn voorzien, maar dat enkel 

 
. Daar waar er aan de overzijde van de straat een inname kan worden 

gerealiseerd die veel minder impact heeft op   
. 

 
Bij het ontwerp van nieuwe wegenis komen verschillende specialisten in dit vakgebied samen en tracht 
men op basis van louter technische argumenten een zo goed mogelijk en veilig ontwerp te creëren.  
Hierbij tracht men de impact op de private percelen zoveel mogelijk te beperken. Maar natuurlijk moet 
het ontwerp beantwoorden aan de huidige standaarden en tevens het veiligste concept aanbieden. 
Compromissen sluiten ten nadele van de verkeersveiligheid zijn niet te verdedigen noch in toepassing 
van het behoorlijk bestuur noch in toepassing van de deontologie. 
Bezwaarschrijver wordt dan ook niet geviseerd maar vandaag spreekt enkel de meest veilige, volledige 
en toekomstgerichte inrichting van de Halewijnstraat in  nadeel.  
 
De verwijzing naar het  perceel met  is dan ook niet relevant. 
 
Bijgevolg wordt dit bezwaarpunt verworpen 

 
 
 

11. De bezwaarschrijver merkt op  dat de inname een grote impact heeft op  eigendom.  
Hierbij komt de grenslijn op zeer korte afstand van de voorgevel, verdwijnt privacy en zal 
de toegangspoort onmiddellijk aansluiten op de openbare weg wat een onveilige situatie in 
de hand werkt. Deze onveilige situatie zal nog worden versterkt door de voorziene 
uitwijkstrook dewelke tevens geluidshinder en trillingen zal veroorzaken. Bovendien zal 

 zodanig verkleinen naar 4,5 meter wat te smal is om comfortabel in te rijden. 
Verder zal de watermeter op de straat te liggen met de vrees voor calamiteiten. 
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De inname op het goed van bezwaarschrijver is aanwezig en wordt ook niet ontkend.  Elke onteigening 
gaat dan ook gepaard met een aangepast onteigeningsvergoeding waarbij alle schadeposten worden 
bepaald door een  onafhankelijk  deskundige. 
De verwijzing naar de onveilige situatie van is niet correct.  Niettegenstaande de 

op de openbare weg zal aansluiten is er nog altijd  een zone van 2.4 meter  tussen de 
rijbaan en  op een straat die bezwaarschrijver zelf omschrijft als bestemmingsverkeer. Door 
het verbreden van de berm zal het voor de gebruiker van deze oprit enkel veiliger worden omdat men 
een beter zicht krijgt op het aankomende verkeer voor dat men met de wagen op de rijbaan komt. 
Wat de 4,5 meter  betreft kan worden opgemerkt dat dit standaard is. Alle opritten binnen 
de stad Gent worden aangelegd op basis van dezelfde standaard. De opritbreedte is steeds afhankelijk 
van de voorliggende rijbaanbreedte. De richtlijnen die hierbij gevolgd worden zijn beschreven in het 
Integraal plan openbaar domein nr. 2. Dit document is na te lezen op de website van de stad. Op pagina 
58 wordt duidelijk de breedte  vastgelegd: 

 
Aangezien de grasdallen die aangelegd worden als verbreding van de rijbaan slechts als een 
“halfverharding” gezien worden is in dit geval bij een rijbaanbreedte van 3m rekening gehouden met 
een oprit van 4,5m. Mochten we de grasdallen als volwaardige rijweg meetellen zouden we hier slechts 
opritten van 4m breed aanleggen.  
 
Bovendien kan worden opgemerkt dat de breedte van de inname ter hoogte van het woonperceel 2,61 
meter bedraagt. Na de aanleg zal op deze plaats de volwaardige berm nog steeds 2,4m breed zijn. 
Concreet zal de rijbaan slechts 17 cm  dichter komen naar de bewoning van de eigenaar maar wordt 
voornamelijk   voortuin omgezet in een groene berm, van deze groene berm wordt 60cm 
gestabiliseerd met een grasdal. 
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Bij het verplaatsen van de waterteller zal deze strategisch worden verplaatst rekening houdend met 
de veiligheid. 
 
 
Bijgevolg wordt dit bezwaarpunt verworpen 

 
 
 

12. Bezwaarschrijver verwerpt het rechttrekken van de verspringing van de buurtweg als 
argument om alles ten laste te leggen .   
Bovendien wijst  erop dat in het straatgedeelte tussen de voorziene uitwijkstrook en de 
Halewijnstationstraat links en rechts grachten zijn waardoor de vernieuwde weg slechts 5,5 
meter is en dus de door de stad nagestreefde 8 meter breedte in dat straatgedeelte 
onmogelijk is. Het wegwerken van een knik in de huidige rooilijn om vanaf het einde van de 
gracht (!) de weg plots te verbreden van 5,5 meter naar 8 meter is dan ook geen zinvol 
argument en zeker geen motivering voor de geplande onteigening. Hierdoor bekomt men 
louter op papier een rechte rooilijn, maar op het terrein impliceert dit een plotse verbreding 
van de openbare weg ten nadele van . Ook met een 
onteigening aan beide zijden van de straat, kan de straat in een vloeiende beweging worden 
voorzien. Ook de huidige straat verspringt immers niet op dit punt. Dat het voorzien van 
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een 'rechte lijn' als reden wordt aangegeven klemt des te meer gezien de grote impact ervan 
op het . 

 

Ter hoogte van de inname   wordt er geopteerd om 
eenzijdig de rooilijn te verbreden zodat de knikken (sprong in breedte) die beschreven stonden in de 
Atlas der buurtwegen weggewerkt worden. Hierbij wordt de rooilijn in het verlengde van de 
buurtweg doorgetrokken waarbij de rechte lijn behouden wordt conform de intekening in de Atlas.  
Aan de overzijde kent de grens van de huidige buurtweg reeds een vloeiend verloop zonder knikken, 
deze wordt aangehouden.  
Het spreekt zich dat deze visie ook werd getoetst aan het te ontwerpen traject en een gevolg was van 
deze keuze. Het doortrekken van de weg langs deze zijde was op basis van de gevoerde studies de 
beste keuze.  
 Onder punt 13 wordt dit  verder besproken. 

 
 
Het klopt dat in het eerste deel van de Halewijnstraat aan beide zijden bestaande grachten aanwezig 
zijn.  Grachten zijn ook een onderdeel van de openbare weg en bijgevolg betekent dit niet dat de 
rooilijnbreedte hier smaller is. In deze zone voorzien we geen verwervingen. De rooilijnbreedte in deze 
zone is vandaag reeds breder dan ter hoogte van  huisnummer 63 en varieert tot een rooilijnbreedte 
van 10m. De grachten zijn ook geen belemmering van de zichtbaarheid binnen het openbaar domein 
aangezien deze insnijden in de bodem. Er is een duidelijk verschil tussen de begrenzing van de 
openbare weg en het deel dat gebruikt wordt om zich te verplaatsen, ook bermen gebruiken we in de 
eerste plaats niet om ons te verplaatsen maar zijn wel essentieel om tot voldoende zichtlijnen te 
komen in de bochten. In navolging van de reeds eerder opgeworpen bezwaren van de reservatiestrook 
voor nutsleidingen  kan worden opgemerkt dat toekomstige nutsleidingen hier onder de gracht zouden 
worden geboord binnen de reeds aanwezige rooilijnbreedte van 10 meter, gezien de ligging langsheen 
de vijver zijn hier ook geen bijkomende aansluitingen te verwachten waardoor een diepere ligging tot 
de mogelijkheden behoort. 

Bijgevolg wordt dit bezwaarpunt verworpen 
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13. Bezwaarschrijver verwerpt de visie dat er een onveilige situatie zou worden gecreëerd door 
een evenredige verdeling van de lasten  gelet op de luwe bocht  en het verkeersremmend 
effect van bochten. 
 

Iedere poging om de lasten te spreiden in dit segment resulteerde in een onveiligere inrichting van de 
wegenis waarbij de weggebruiker komende van de Halewijnstationstraat eerst luw naar links zou 
moeten draaien om daarna scherp naar rechts de bocht te nemen. 
Iedere bocht in een rijweg vraagt een inschatting en een actie van de bestuurder. Bij iedere actie zijn 
risico’s verbonden door bvb foute inschatting van de bestuurder. Dit risico wordt nog verhoogd 
wanneer bochten elkaar (kort) opvolgen, in het bijzonder in tegenovergestelde draairichting. Deze 
combinatie vergt twee acties die  vlug na elkaar genomen moeten worden en die extra aandacht 
vragen bij de bestuurder zeker wanneer het scherpe/ongelijke bochten betreft. Op een racecircuit 
vormt zo’n ‘chicane’ een bewust gekozen uitdaging, op de openbare weg zijn deze uiteraard zoveel 
mogelijk  te vermijden. Enkel wanneer er een heel goed overzicht is op het aankomende verkeer van 
uit de andere rijrichting en bij luwe bochten is dergelijke beweging te motiveren om bv de snelheid te 
remmen. Net op dit laatste punt (voldoende zichtbaarheid) scoort de bocht in de Halewijnstraat 
vandaag reeds heel slecht door de aanwezigheid van een haag en afsluiting vlak naast de rijweg in de 
binnenbocht. Deze belemmert het zicht op de bocht. Door aan deze zijde te verwerven en deze zone 
als vrije groene berm in te richten verbetert de zichtbaarheid op de bocht. Het is vanuit veiligheid in 
deze scherpe en gevaarlijke bocht bijgevolg de enige goede keuze om in de binnenbocht te verwerven 
i.p.v. de verwervingen aan de buitenkant van de bocht uit te voeren.  

Door enerzijds de bocht te beperken tot één actie en draairichting en anderzijds aan de binnenzijde 
van de bocht te verwerven bekomen we op dit punt de veiligste oplossing. Iedere andere oplossing 
had nadelen tov het gekozen scenario. 

Bijgevolg wordt dit bezwaarpunt verworpen 

 

De impact op inname  
 

14. De bezwaarschrijver acht de vergoeding  
. Hierbij wordt 

weer de zone voorzien voor nutsvoorzieningen weer in vraag gesteld gelet op de 
afwezigheid vandaag hiervan en zeker in de toekomst. 

 

De vergoeding voor de verplaatsing van de afsluiting is voorwerp van een andere discussie en heeft 
geen betrekking op de wettigheid en opportuniteit van de onteigening en rooilijn.  Wat de 
toegankelijkheid van  betreft werd in het ontwerp wel degelijk een toegang tot  
voorzien. Hierbij zal toegang over de groene berm lopen net zoals vandaag. Wat het voorzien van een 
wachtzone voor nutsvoorzieningen wordt verwezen  naar punt 9. 

Bijgevolg wordt dit bezwaarpunt verworpen 
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Omtrent de noodzaak tot onteigening 

15. Er is vandaag geen onteigeningsnoodzaak gelet op het gegeven dat de hoofdreden van de 
problematiek  in dit dossier de heraanleg van riolering betreft   doch een groot deel van 
Halewijnstraat wordt aangelegd met een persleiding wat zeker geen noodzaak tot een 
verbreding van 8 meter inhoudt. Bijkomend wordt langs beide zijde van de straat een strook 
van 1.575 voor nutsleidingen gereserveerd niettegenstaande deze niet aanwezig zijn  en 
dixit de contactpersoon van Fluvius ook niet zullen worden aangelegd. Deze zone is zeker 
niet noodzakelijk ter hoogte van de weilanden en zeker niet ter hoogte van de woning van 
de bezwaarindiener gelet op de afwezigheid van nutsleidingen.  

 

In de bezwaarpunten 7 en 9  wordt reeds een antwoord gegeven op dit punt wat de aanleg van de 
riolering en stroken voor de nutsleidingen betreft. 

Er is naast het bestaan van het algemeen belang natuurlijk ook een noodzaak om over te gaan tot 
onteigening voor bovenvermelde redenen gelet op de afwezigheid van een akkoord met de eigenaars 
en  de verplichting  van de Stad Gent om haar functie als  wegbeheerder te gaan waarnemen.  

Het dossier van de Halewijnstraat is een totaal project waarbij de aanleg van de nieuw riolering nauw 
is verbonden met het voorzien van wachtleidingen en  de inrichting van een veilige straat conform de 
huidige richtlijnen en heeft elk onderdeel zijn noodzaak en zijn ze complementair. Zo zal op  die 
plaatsen waar er geen riolering komt er wel een  nieuw wegdek en plaats voor de nutsleidingen komen. 

Bijgevolg wordt dit bezwaarpunt verworpen 

 

16. Er is vandaag geen onteigeningsnoodzaak gelet op  motivering van het onteigeningsbesluit 
dat aangeeft dat de aanleg van de riolering  de opportuniteit biedt om de wegenis aan te 
leggen. Dit geeft duidelijk aan dat  er geen noodzaak is om te gaan onteigenen. Bovendien 
is de motivering van de Stad Gent tegenstrijdig gelet op de visie om een 3 meter brede 
rijweg aan te houden doch blijkt uit het dwarsprofiel  dat er een effectieve verharding van 
4,2 meter wordt voorzien. Eens te meer komt hier dan ook het contrast naar voor dat er 
wegenis wordt gerealiseerd  waarbij snelheidsremming voor gemotoriseerd verkeer. 

 
Het opzet van onderhavig dossier is de aanleg van gescheiden riolering doch dit opzet is nauw 
gekoppeld met de algemene visie van onderhoud van wegen en toekomstvisie.  Zoals de 
rooilijnmotiveringsnota evenals de projectnota aangeeft wenst de Stad Gent hier een rioleringsstelsel 
in te richten maar tevens ook een nieuwe weg in te richten.  Het is glashelder en tevens bewijs van 
goed bestuur dat elke rioleringsdossier ook de aanpak van de wegenis omvat.  
Veel van de wegen in de stad zijn in slechte staat, ook de wegenis in de Halewijnstraat is niet meer van 
de kwaliteit dat deze nog lang kan meegaan. De rioleringswerken zijn ook dermate ingrijpend dat er 
van de huidige rijweg niet veel meer zou overblijven bijgevolg is het logisch dat de heraanleg van de 
weg gekoppeld wordt aan de rioleringswerken en bijgevolg gezien wordt als een opportuniteit. De 
opportuniteit bestaat er net in dat we de kosten kunnen delen onder de verschillende opdrachtgevers 
en dat het voor beide partijen op deze manier goedkoper wordt. 
 

Bijgevolg wordt dit bezwaarpunt verworpen 
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17. De visie dat  huidige rooilijn de beste keuze zou zijn van  alle alternatieven klopt niet. Er 
moet net zoals in de andere innames in de Halewijnstraat een evenredige verdeling 
gebeuren tussen  Hierdoor ontstaat er een verkeersluwe bocht die 
verkeersremmend zal werken en de volgend bocht naar rechts ruimer en overzichtelijk 
maken. 

Een antwoord op dit bezwaarpunt wordt reeds gegeven in punt  13. 
 
 

18. De bezwaarindiener  verwijst naar het belang van de Halewijnstraat in het 
fietsroutenetwerk. Gelet op dit belang zou een éénrichtingstraat  het beste alternatief zijn 
doch na contactname met Farys  werd deze optie onterecht  niet weerhouden 
niettegenstaande  deze visie het mogelijk zou  maken dat de uitwijkstroken verdwijnen en 
een baanbreedte van 4m20 niet nodig is. 

Deze redenering klopt niet volledig. De rijbaanbreedte zoals voorzien is vooral nodig omdat we fietsers 
en auto’s op een kwalitatieve manier willen laten kruisen. Fietsers ook in één richting laten rijden is in 
dit geval zeker niet te verantwoorden omdat de omrijfactor veel te groot is. We schatten deze voor 
auto’s op deze locatie ook te groot in zeker omdat er ook nog landbouwverkeer bestemming heeft in 
de Halewijnstraat. Eénrichtingsverkeer heeft ook het nadeel dat dit een nefast effect heeft op de 
snelheid. Enerzijds heeft gaat men er van uit dat er niemand tegemoet kan komen in de bochten en 
anderzijds wenst men de “verloren tijd” van de omrijbeweging goed te maken. Het enige wat achter 
wege gelaten zou kunnen worden in een éénrichtingscenario zijn de uitwijkstroken en dit weegt niet 
op tegen de voordelen. 

Bijgevolg wordt dit bezwaarpunt verworpen 

 
19. De bezwaarschrijver  stelt de noodzaak in vraag om het onteigenen van de bovengrond  daar 

waar voornamelijk de ondergrond voor de nutsleidingen is aangewezen. 
 

Door de rooilijnbreedte te verbreden tot 8m (wat voor de stad de minimale rooilijnbreedte is voor 
nieuwe openbare wegen binnen ontwikkelingen) creëren we niet enkel ruimte voor de nutsleidingen. 
We creëren ook ruimte voor groene bermen die het openbaar domein overzichtelijker maken en wat 
we zeker ook willen behouden. Het werken met een ondergrondse inname is bijgevolg geen goede 
oplossing. 
 

Bijgevolg wordt dit bezwaarpunt verworpen 

Omtrent de onteigeningsvergoeding 

20. De bezwaarschrijver kan zich niet akkoord verklaren met de voorgestelde 
onteigeningsvergoeding. 

 
Zoals de bezwaarschrijver zelf aangeeft is deze discussie geen voorwerp van het huidige openbaar 
onderzoek 
 

Bijgevolg wordt dit bezwaarpunt verworpen 
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 Bezwaarschrift 7 
 

B.l. De bezwaarschrijver stelt dat de onteigening gebeurt niet ter realisatie van het algemeen nut 

De stad Gent argumenteert  onterecht dat voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel 
in combinatie met de heraanleg van de wegenis én het voorzien van een bijkomende strook 
aan beide straatzijden voor de aanleg van ondergrondse nutsleidingen,  een openbare weg 
nodig is van 8 meter breed en van algemeen nut is omdat : 

 

21. In het weggedeelte tussen huisnummers 64 en 52 (waar geen huizen staan) komt 
geen volwaardige rioleringsinfrastructuur alleen een persleiding van 75 mm. Aan de  zijde 
van de straat  van de bezwaarschrijver komen ook geen nutsleidingen.Derhalve is minstens 
in dit straatgedeelte geen weg van 8 meter breed nodig, noch voor aanleg van een volledige 
riolering noch voor ondergrondse nutsleidingen die er beide niet komen. Dat betekent dat er 
in dit straatgedeelte niet moet onteigend worden. 
 

Een antwoord op dit bezwaarpunt wordt reeds gegeven in de bovenstaande punten waaronder punt   
7 

 
 

22. De Halewijnstraat is vandaag zeker voldoende breed voor het beperkte 
bestemmingsverkeer in deze straat. Hoewel de stad Gent onder punt 11 van de 
motiveringsnota rooilijnplan aangeeft het doorgaande gemotoriseerd verkeer te 
ontmoedigen door smalle profilering, doet ze net het omgekeerde door een verbreding van 
de rijweg tot 4,40 meter (inclusief grasbetontegels) in een "vloeiende lijn". Met daarnaast 
nog eens een brede groene berm. Een dergelijke verbreding zal enkel tot gevolg hebben dat 
er vlotter én sneller zal kunnen worden gereden, hetgeen sluipverkeer zal aantrekken 

 
Een antwoord op dit bezwaarpunt wordt reeds gegeven in de bovenstaande punten waaronder punt   
8 

 
 

23. Naast de riolering onder de weg wordt een strook van 1,575 meter langs beide zijden van 
de weg verworven die nodig zou zijn voor de aanleg van ondergrondse nutsleidingen. 
Alle bovengrondse en ondergrondse nutsleidingen bevinden zich, aan de overzijde van de 
straat  van de bezwaarschrijver. Door Fluvius werd  bevestigd dat de huidige bovengrondse 
leidingen NIET ondergronds komen. 
Gezien de woning , 
is het duidelijk dat aan die  straatzijde nooit bijkomende (ondergrondse) nutsleidingen 
zullen worden aangelegd waardoor de  2,5 meter brede grasberm voor nutsleidingen    
overbodig is.  

 
Een antwoord op dit bezwaarpunt wordt reeds gegeven in de bovenstaande punten waaronder punt   
9 

 
 

24. Ter hoogte van wenst men de weg te verbreden tot 8 
meter door een bestaande ‘verspringing’ in de ‘buurtweg’ (op het einde van een gracht) 
weg te werken.Er dient nochtans opgemerkt dat het straatgedeelte van de 
Halewijnstationstraat tot perceel 248 d zich tussen twee grachten bevindt waardoor de 
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geplande nieuwe weg daar slechts 5,5 meter kan zijn en dus de door de stad gewenste 
‘optimale’ breedte van 8 meter in dat straatgedeelte onmogelijk is. Het wegwerken van een 
knik in de huidige rooilijn om vanaf het einde van de gracht (!) langs Halewijn-visvijver, ter 
hoogte van perceel 248 d de weg plots te verbreden van 5,5 meter naar 8 meter is dan ook 
geen onderbouwd argument en zeker geen motivering voor de geplande onteigening. 

 
Een antwoord op dit bezwaarpunt wordt reeds gegeven in de bovenstaande punten waaronder punt   
12 
 
B.l. De bezwaarschrijver stelt dat de onteigening de evenredigheidstoets niet doorstaat 

25. B.2.1. Negatieve impact van onteigening op woon- en leefkwaliteit - onveilige situatie 
 
De bezwaarschrijver stelt dat er een onveilige situatie zal ontstaan  door snel naderende 
voertuigen  in de hand gewerkt door de verbreding van de bocht evenals het feit dat op korte 
afstand van de (  ook een ‘uitwijkstrook’ 
is voorzien. Het behoeft geen toelichting dat wagens (die zo weinig mogelijk wensen te 
vertragen en stoppen) zowel de uitwijkstrook als  die in het verlengde van deze 
uitwijkstrook ligt, zullen gebruiken om te kruisen. Bovendien zal de  
te smal zijn om vloeiend het woonperceel op en af te rijden. 
De stad Gent  geeft voorrang aan de verkeersfunctie boven de verblijfsfunctie wat lijnrecht 
in gaat tegen haar mobiliteitsplan  
 

Een antwoord op dit bezwaarpunt wordt reeds gegeven in bovenstaande punten waaronder punt   11 
 

Aanvullend kan worden opgemerkt  dat de keuze om de Halewijnstraat in de toekomst te signaleren 
met een C1 uitgezonderd aangelanden een heel duidelijk teken is  dat we in de Halewijnstraat kiezen 
voor een verblijfsfunctie in plaats van een verkeersfunctie. 

Door het lokaal verkeer veilig te maken door  uitwijkzones  te voorzien om te kruisen met grote 
voertuigen zoals de vrachtwagen van Ivago, door deels verstevigde bermen met grasdallen in te richten 
om kruisen met fietsers veilig te laten verlopen en  door te werken met  reglementaire inritten zodat 
de manoeuvres stapvoets gebeuren is er een duidelijke  behartiging van de verblijfsfunctie. 

Bijgevolg wordt dit punt verworpen 
 
 

26. B.2.2. Onevenredige en onrechtvaardige verdeling van de onteigeningslast 
 

De bezwaarschrijver merkt op  dat de onteigening enkel aan zijde gebeurt en dat dit 
een  grote impact heeft op  eigendom.  Daar waar er aan de overzijde van de straat een 
inname kan worden gerealiseerd die veel minder impact heeft .  

 Door de 
inneming verdwijnt privacy en zal de toegangspoort onmiddellijk aansluiten op de 
openbare weg wat een onveilige situatie in de hand werkt. Deze onveilige situatie zal nog 
worden versterkt door de voorziene uitwijkstrook. Verder zal de watermeter op de straat 
liggen met de vrees voor calamiteiten.  

 
Een antwoord op dit bezwaarpunt wordt reeds gegeven in de bovenstaande punten waaronder punt   
10 en 11 
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27. De bezwaarschrijver  kan niet instemmen met motivering van de eenzijdige inneming 
zonder dat enige ‘last’ wordt gelegd op het tegenoverliggende woonperceel. De verwijzing  
van de verspringing van de buurtweg  is niet aanvaardbaar. Men gaat voorbij aan het feit 
dat de gewenste nieuwe rooilijn, zonder verspringing,doodloopt in de gracht. Men heeft 
dan alleen op papier een rechte lijn tot in de gracht maar geen verbreding van de weg ter 
hoogte van de grachten, waar de weg maximaal 5,5 meter breed kan zijn  De grachten 
bepalen de breedte van de weg. Aansluitend op het straatgedeelte met de grachten, 
verbreedt de weg dan plots tot 8 meter ten nadele van het woonperceel. 

 
Een antwoord op dit bezwaarpunt wordt reeds gegeven in de bovenstaande punten waaronder punt 
10 en  12 
 
B.3. De onteigening is niet noodzakeliik ter realisatie van het algemeen nut 
 

28. B.3.1. 
Voor de aanleg van de wegenis wordt vooral een opportuniteitsoordeel geveld en wordt geen 
absolute noodzakelijkheid aangetoond. Hier verwijst de bezwaarschrijver naar de onnodige 
zone  ondergrondse leidingen op een plaats waar geen leidingen liggen.  Bovendien verwijst 
de nota naar de opportuniteit om de wegenis aan te leggen wat duidelijk geen noodzaak 
inhoudt. 
 

Een antwoord op dit bezwaarpunt wordt reeds gegeven in de bovenstaande punten waaronder punt  
15 en 16 

29. B3.2. Een mobiliteitsonderzoek ontbreekt 
De motiveringsnota verwijst naar algemene beleidsdoelen zonder deze op de verkeersituatie 
te gaan toepassen. 

 
Vooreerst kan worden opgemerkt  dat de inrichting van de Halewijnstraat geen effect zal hebben op 
de mobiliteit.  Bijgevolg is onderzoek hier ook niet aangewezen. 
Bovendien kan worden opgemerkt dat voor een rooilijnplan geen mobiliteitsonderzoek moet worden 
gedaan. 
 
Bijgevolg wordt dit bezwaarpunt verworpen 

 
30. B3.3 Het logisch eenrichtingsverkeer is niet in kaart gebracht 

 
 

Een antwoord op dit bezwaarpunt wordt reeds gegeven in de  bovenstaande punten waaronder punt  
18 
 
 

// 


