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Verontschuldigd:
Afwezig:

Dossierbeheerder: Els De Meyer

Voorlopige vaststelling van de rooilijnplannen, onteigeningsplannen en bijhorende onteigeningstabellen - 
Heirweg

De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het Gemeentewegendecreet voor het Omgevingsbeleid van 3 mei 2019 houdende vaststelling en 
realisatie van de rooilijnen; 
Gelet op het strategisch meerjarenplan, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 19 december 2019 en 
latere wijzigingen;
Gelet dat in het kader van het mobiliteitsplan, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 mei 2013, een 
aantal acties gepland wordt rond het onderhoud en de aanleg van wegen met daarbij de nodige aandacht voor 
fietspaden;
Gelet op de gebrekkige verkeerssituatie in de Heirweg waardoor het noodzakelijk is over te gaan tot de 
herinrichting van deze straat, waarbij o.m. volgende doelstellingen vooropgesteld worden: 

- het zwaar vervoer uit de kernen van Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve te weren
- een goede ontsluiting voor de bedrijven 
- een veilige fietsroute achter een haag, waar mogelijk
- het beperken van aantal opritten van bedrijven
- gescheiden riolering;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst ‘Herinrichten Heirweg tussen Rijksweg en grens 
Wielsbeke/Dentergem’ tussen de nv Aquafin en het gemeentebestuur van Wielsbeke opgemaakt op  2 maart 
2022 en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 19 april 2022;
Gelet op de toewijzing van de ontwerpopdracht met als voorwerp “Riolerings- en wegeniswerken in de 
Heirweg” aan Studiebureau Demey bvba, Beversesteenweg 314 te 8800 Roeselare;
Gelet op het ontwerp van de herinrichting Heirweg:

1. Veilige fietspaden
- 2x enkele richting
- Zone 50: verhoogd aanliggend
- Zone 70: vrijliggend
- Asfaltverharding
- Rode markering ter hoogte van kruispunten
- 100% gesubsidieerd door provincie (Heirweg) of AWV (Wakkensteenweg)
- Verbreden brug over de Mandel

2. Verkeersremmende maatregelen
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- Verkeerspoort zone 70 > 50
- Betere zichtbaarheid aan kruispunt Abeele

3. Parkeren
- Bij wooncluster zonder opritten
- Optimalisatie van parkeervakken in functie van fietsveiligheid

4. Groene accenten
- Ruimte voor infiltratie oppervlaktewater
- Hagen ter bescherming van de fietsers
- Groene verkeerspoorten

5. Gescheiden riolering
- Nieuwe gescheiden riolering 100% gesubsidieerd (vak Muntestraat – Vijvedreef) en 75% 

gesubsidieerd (rest)
- Bufferen en optimaal infiltreren van regenwater via grachten en bufferbekken
- Ook woonkorrels in de zijstraten krijgen afvalwaterriolering (voorwaarde subsidie Aquafin)
- Afkoppeling noodzakelijk op private eigendom
- DWA pompstation Vijvedreef Aquafin
- Bufferbekken Muntstraat
- Zijstraten krijgen afvalwaterriolering (met behulp van 3 pompen)

6. Vernieuwen van nutsleidingen
- Ondergronds brengen elektrisch net Fluvius en kabel Telenet
- MD-gasleiding Fluvius zal behouden worden
- Geen uitbreiding Proximus-kabel
- Drinkwaterleidingen aan beide zijden worden vervangen

Gelet dat de realisering van deze herinrichting vereist dat de rooilijn verschoven wordt en dat bepaalde 
gronden, die onmisbaar zijn voor de uitvoering van de werken, dienen te worden onteigend;
Gelet op de ontwerpen van de rooilijnplannen en de onteigeningsplannen en –tabellen betreffende de 
“Riolerings- en wegeniswerken in de Heirweg” opgemaakt op 21 maart 2022, opgemaakt door Studiebureau 
Demey bvba;
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de ontwerpen van rooilijnplannen, onteigeningsplannen en 
bijhorende onteigeningstabellen voorlopig vast te stellen;
Gelet dat de U. fractie en de Vlaams Belang fractie zich onthouden;
Uitslag van de stemming:
15 ja-stemmen
6 onthoudingen

BESLUIT:
Artikel 1
De ontwerpen van rooilijnplannen en de onteigeningsplannen en bijhorende onteigeningstabellen betreffende 
de “Riolerings- en wegeniswerken in de Heirweg” opgemaakt op 21 maart 2022 voorlopig vast te stellen.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het uitvoeren van het openbaar onderzoek m.b.t. 
deze plannen.

Namens de gemeenteraad:
Bij bevel:
Bruno Debrabandere Frédéric Depypere
algemeen directeur voorzitter gemeenteraad

Voor eensluidend uittreksel:
Bruno Debrabandere Frédéric Depypere

algemeen directeur voorzitter gemeenteraad
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Handtekening(en)  
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