
 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK  

 

Herinschaling WL.13.A met als naam Kasteelbeek 
 
Wij stellen u in kennis dat de Kasteelbeek van het punt van oorsprong tot 
aan het RWA-stelsel van de Waterstraat het statuut verkrijgen van 
private gracht. Vanaf het RWA-stelsel van de Waterstraat tot de monding 
in de Leie zal het trace van de Kasteelbeek het statuut krijgen van een 
openbare riolering in beheer van de gemeente. 
 
Het publiek wordt ervan in kennis gesteld dat er wordt overgegaan tot  
een onderzoek  de commodo et incommodo in verband met de 
herinschaling van WL 13A (Kasteelbeek), zijnde een onbevaarbare 
waterloop op het grondgebied Wielsbeke. 
 
De onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen worden beheerd door 
verschillende instanties, afhankelijk van de categorie van de waterloop: 
Categorie 2 wordt beheerd door de provincie 
Grachten van algemeen belang worden beheerd door de gemeenten 
Een verschuiving van de overnamepunten, en aldus de bevoegdheden, 
tussen de verschillende categorieën afgestemd op de noden van het 
terrein moet mogelijk zijn. 
Deze herijking  moet bestaande afwijkingen weg werken en moet in 2 
richtingen kunnen gaan.  
Een waterloop moet kunnen verhogen in categorie, maar ook verlagen. De 
herijking moet focussen op probleemgebieden. 
 
De nieuwe algemene liggingskaart van de onbevaarbare waterlopen was 
het voorwerp van de nodige vaststellingen op het terrein, studie en 
overleg 
Het ontwerp van de nieuwe liggingskaart van de onbevaarbare waterlopen 
op het grondgebied Wielsbeke, specifiek WL 13.A, ligt tijdens de 
kantooruren ter inzage en dit van 08/09/2021 tot 08/10/2021 op de 
dienst Omgeving, Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke . 
 
Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of 
bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van 
burgemeester en schepenen 
 
 
Bruno Debrabandere Jan Stevens 
Algemeen directeur Burgemeester 
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