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Ministerieel besluit houdende een voorlopig 
onteigeningsbesluit voor de onteigening voor het algemeen 
nut in het kader van het aanleggen van een fietspad langs de 
N357 tussen de gemeentegrens van Ingelmunster en de 
bebouwde kom van Wielsbeke in Wielsbeke

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:
- het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, artikel 6, 1°, artikel 7 en 
artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 16 oktober 2020.
- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van 
beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 7°. 

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 1 december 2021.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

A. Aanduiding van de onteigenende instantie

De Vlaamse Regering is bevoegd om tot onteigening over te gaan 
overeenkomstig artikel 6, 1° van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 
2017.

In het licht van de doelstellingen kan de Vlaamse Regering ter realisatie van het 
project “Aanleggen van een fietspad langs de N357 tussen de gemeentegrens 
van Ingelmunster en de bebouwde kom van Wielsbeke (hierna “het project”) 
derhalve optreden als onteigenende instantie.

B. De rechtsgrond van de onteigening

De Vlaamse Regering kan tot onteigening overgaan in de gevallen waarin ze 
oordeelt dat de onteigening noodzakelijk is voor de uitwerking van de 
infrastructuur of het beleid met betrekking tot gemeenschaps- en gewestelijke 
aangelegenheden overeenkomstig artikel 7, eerste lid van het Vlaams 
Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.
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Uit onderhavig besluit en uit de bijlagen bij dit besluit blijkt dat de beoogde 
onteigening kadert binnen de gewestelijke aangelegenheden. Deze heeft immers 
betrekking op een project inzake gewestelijke infrastructuur, namelijk de N357.

C. Omschrijving van de te onteigenen goederen:

De te onteigenen onroerende goederen zijn met een gele tint aangeduid op het 
hierbij behorende ondertekende onteigeningsplan met nummers 1M3D8J G 
11903203, 1M3D8J G 11903302, 1M3D8J G 11903402 en 1M3D8J G 122831 01, 
samen te lezen met de tabel met innemingen zoals ook op de 
onteigeningsplannen worden weergegeven.

D. Onteigeningsnoodzaak

(1) Noodzaak van het onteigeningsdoel

De onteigening streeft de verwerving na van onroerende goederen gelegen op 
het grondgebied van Wielsbeke waarbij de onteigening de realisatie van het 
project langs de N357 mogelijk moet maken. 

De N357 is een lokale ontsluitingsweg type IIa. Lokale wegen II hebben een 
ontsluitende functie op lokaal niveau en geven toegang tot het hogere wegennet. 
Lokale wegen IIa zijn gericht op het verkeer van een hele gemeente. Een lokale 
weg II krijgt een 2x1-profiel toegewezen waarbij de doorstromingsfunctie 
ondergeschikt is aan de leefbaarheid. De ontwerpsnelheid zal variëren van de 
zone waarin men zich bevindt (bebouwd, open,…) Buiten de bebouwde kom zijn 
gescheiden fietspaden noodzakelijk, binnen de bebouwde kom kunnen deze 
aanliggend of gemengd worden ingericht.

De N357 start vanaf de grens met Ingelmunster in het relatief open landschap 
van de Mandelvallei. Vanaf de industriezone in Oostrozebeke is de N357 zowat 
over de hele lengte bebouwd tot net iets voorbij de grens met Wielsbeke. 
Opvallend is de sterke menging tussen wonen en werken. Er situeren zich een 
groot aantal handelszaken langs de N357. Over de volledige lengte is plaatselijk 
horeca-activiteit aanwezig. Het laatste stuk tot aan lintbebouwing in Wielsbeke is 
een relatief open doch sterk verstedelijkt landschap met her en der verspreide 
bebouwing van zowel landbouwbedrijven, industriële bedrijven als zonevreemde 
woningen. Het centrumgedeelte van Oostrozebeke maakt geen deel uit van dit 
project. 

De rijweg is overal 2 rijstroken breed. De zijstroken van de rijweg zijn ter hoogte 
van de bebouwing verhard met allerhande materialen. Vanaf de grens met 
Ingelmunster tot aan de Nieuwstraat bevindt zich een smalle betonstrook welke 
dienst doet als dubbelrichtingsfietspad. In het centrum zelf is geen fietspad 
aanwezig vanaf de Nieuwstraat tot aan Ettingen. Vanaf Ettingen tot aan de 
Dalakkerstraat is een gemarkeerd fietspad aanwezig. Ter hoogte van de school 
werden in het verleden snelheidsbeperkende maatregelen genomen in het kader 
van een veilige schoolomgeving. Tussen het centrum van Oostrozebeke en 
Wielsbeke zijn geen fietspaden aanwezig.
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Vanaf de grens met Oostrozebeke tot aan het einde van het project loopt de 
N357 voornamelijk door open landschap.  De verspreide bebouwing bestaat 
hoofdzakelijk uit woningen met eventuele achterliggende bedrijvigheid, vooral in 
de omgeving van de grens met Oostrozebeke. Aan het eindpunt van het project 
bevindt zich wel het bedrijvenplatform van Beaulieu, maar dit manifesteert zich 
enkel door twee inritten. Fietspaden zijn hier quasi onbestaande. De rijweg is 
afgeboord met witte doorlopende lijnen met een achterliggende smalle strook.  
Enkel vanaf kmpt. 18,1 tot 18,6, einde van het project, wordt een fietspad 
aangeduid achter de doorlopende lijn met twee streeplijnen.

De voorgenomen herinrichting van de infrastructuur in dit project wordt 
omschreven in de startnota en de projectnota, die als bijlages worden gevoegd. 
De voorgenomen herinrichting bestaat uit de aanleg van fietspaden in de 
volledige projectzone. 

Waar voldoende ruimte is binnen het bestaande gabariet, waar geen 
onteigeningsproblemen verwacht worden of waar per definitie onteigend wordt 
voor de aanleg van riolen, worden de tweezijdige fietspaden vrijliggend 
aangelegd met een tussenberm van 2m, waar een bomenstructuur in wordt 
aangeplant. Dit type-profiel is haalbaar voor de wegvakken grens Ingelmunster – 
Wantestraat, Sparrestraat – Ridder de Ghellinckstraat en Ridder de 
Ghellinckstraat - Driesstraat. Het zijn meteen de meest landelijke wegvakken. 

Waar de ruimte ontbreekt – meteen ook de vakken gekenmerkt door (industriële) 
lintbebouwing, wordt een smaller profiel voorgesteld met een vrijliggend fietspad 
op 1m van de rijweg. De tussenstrook wordt voorzien van haagblokken. Tussen 
fietspad en aangelanden wordt een strook van ca. 95cm vrijgehouden (of breder 
volgens de beschikbare rooilijnbreedte), zodat wagens die een privaat erf 
verlaten zicht krijgen op het fietsverkeer alvorens zelf op het fietspad te komen. 
Er wordt m.a.w. duidelijk geopteerd om het fietspad niet op de rooilijn aan te 
leggen, wat veiligheidsproblemen zou opleveren. De strook van ca. 95cm is geen 
voetpad, wel een in te zaaien wegberm. Het hier omschreven profiel leidt niet tot 
verwervingen en is van toepassing tussen de Wantestraat en de Hulstestraat 
alsook  tussen de Leegstraat en de Nieuwstraat. Er wordt ook niet langer 
geopteerd voor langsparkeerstroken, wat een gevolg is van het niet aanleggen 
van de fietspaden op de rooilijn. Op zich is de parkeerdruk in deze zone quasi 
nihil, wat de ingreep verantwoordt. Bovenstaande is een afwijking van de 
startnota. Het hier omschreven profiel kan worden beschouwd als de uitwerking 
van het type-profiel uit de startnota betreft de zone 1B.

Ter hoogte van kruispunten worden de fietspaden in de aanloop van het 
kruispunt over een afstand van 30m aanliggend gebracht voor een optimale 
conflictpresentatie. Er wordt weliswaar een veiligheidsstrook van 50cm tussen 
fietspad en greppel in acht genomen.

Eén wegvak laat het niet toe om de logica van de vrijliggende fietspaden buiten 
de bebouwde kom door te trekken : in het wegvak Hulstestraat – Leegstraat is 
met name plaatselijk gesloten rijbebouwing aanwezig, met woningen op de 
rooilijn. Deze omstandigheid vereist plaatselijk de aanleg van voetpaden tussen 
rooilijn en fietspad. Voor de voetpaden wordt in navolging met het besluit van de 
Vlaamse regering van 29 april 1997 een minimumbreedte van 150cm 
gehanteerd. Wil men de fietspaden continuïteit geven op een breedte van 175cm, 
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dan dienen deze aanliggend (verhoogd) gebracht te worden. De hier genoemde 
“uitzondering op de regel” maakt deel uit van het wegvak 1B uit de startnota en 
is tevens een afwijking op het profiel uit de startnota.

De enige zone binnen de bebouwde kom die in het project opgenomen is, is het 
wegvak Dalakkerstraat – Keizerstraat. Momenteel bevindt een groot deel van dit 
wegvak zich nog buiten de bebouwde kom (Rozenbergstraat – Keizerstraat), 
maar in navolging van het mobiliteitsplan wordt de bebouwde kom uitgebreid. In 
dit wegvak worden de fietspaden aanliggend verhoogd voorgesteld, in 
tegenstelling tot de startnota, dit omwille van een optimale conflictpresentatie. 
Gezien de ligging binnen de bebouwde kom wordt aan beide zijden voor een 
doorlopend voetpad van anderhalve meter geopteerd. Mits een beperkte 
onteigening wordt er éénzijdig ruimte gemaakt voor een langsparkeerstrook, 
voorzien van boomvakken met laanbomen. Tussen fietspad en 
langsparkeerstrook is een schrikstrook van 50cm breedte ingecalculeerd. De 
onteigening is voorzien aan de wegzijde waar de voortuinen het diepst zijn. 
Bovendien zijn de kavels aan deze wegzijde het grootst, waardoor relatief weinig 
potentiële lengte aan parkeerstrook verloren gaat door opritten naar private 
eigendommen.

Ter onderstreping van de grenzen bebouwde kom worden poorteffecten ingelast, 
dit zowel te Oostrozebeke als te Wielsbeke. Een middengeleider komt als 
aangewezen poort uit de bus, telkens zo aangelegd dat de belangrijkste stromen 
aan vrachtverkeer de poort zelf niet hoeven te nemen. Het centrumgedeelte van 
Oostrozebeke is van huidige opdracht uitgesloten. 

(2) Noodzaak van de onteigening als middel

Het onteigeningsdoel, zoals hierboven omschreven, kan slechts worden bereikt 
middels onteigening. 

Er bestaat, onverminderd de mogelijkheid tot minnelijke verwerving,  
redelijkerwijze geen alternatief voor het gebruik van de onteigeningsdwang. Het 
aannemen van onderhavig besluit staat toekomstige minnelijke onderhandelingen 
en een minnelijke verwerving niet in de weg, maar is onder meer nodig om de 
maximale onderhandelingstermijn van 1 jaar te doen aanvatten.

Binnen het projectgebied moeten verschillende onroerende goederen strikt 
noodzakelijk in volle eigendom worden verworven omdat:

- het aanleggen, beheren en onderhouden van infrastructuur behoort tot 
de basistaken van de overheid. Een zo eenduidig mogelijke 
grondpositie kan en moet de goede uitoefening van de publieke 
beheerstaken omtrent deze infrastructuur waarborgen.

- een integrale en geïntegreerde realisatie, aanleg en onderhoud van de 
infrastructuur mogelijk moet zijn.

- een coherent en doelmatig beheer en beleid omtrent infrastructuur 
noodzakelijk is. Van de desbetreffende weginfrastructuur dient onder 
alle omstandigheden een veilig en doelmatig gebruik te kunnen 
worden gemaakt. Dit kan enkel indien de wegbeheerder zelf kan 
instaan voor het beheer ervan.

- De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel noodzakelijk is. Deze 
nutsvoorzieningen moeten in de ondergrond van de gewestweg 
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worden aangelegd. Hierdoor is een private eigendomssituatie van de 
wegbedding niet aangewezen.

Elk verzoek tot zelfrealisatie is conform artikel 24, § 4 van het Vlaams 
Onteigeningsdecreet in ieder geval uitgesloten voor weginfrastructuur en de 
daarmee onlosmakelijk samenhangende ingrepen.

(3) Noodzaak voor wat betreft het voorwerp van de onteigening

In dit besluit, in de onteigeningsplannen en in de projectnota wordt aangeduid 
welke onroerende goederen het voorwerp zijn van de onteigening en noodzakelijk 
in volle eigendom dienen te worden verworven om de doelstelling van algemeen 
nut te kunnen realiseren.

De weerhouden uitvoeringsvariant van het project, zoals omschreven in de 
projectnota als bijlage bij dit besluit, is als meest positief naar voren gekomen 
om de onteigeningsdoelstelling zo adequaat mogelijk te kunnen realiseren en 
daarbij de innemingen zo beperkt mogelijk te houden. 

De weerhouden uitvoeringsvariant van het project kan niet worden gerealiseerd 
binnen het bestaande openbaar domein.

De weerhouden uitvoeringsvariant van het project werd gekozen op basis van:

- De startnota die werd goedgekeurd op 14 januari 2008 die een 
uitgebreide studie bevat waarbij verschillende scenario’s en alternatieven 
werden uitgewerkt voor de realisatie van de projectdoelstelling.

- De projectnota die werd goedgekeurd op 19 november 2009 die een 
concrete uitwerking bevat van de principes en voorkeurscenario’s zoals 
opgesteld in de startnota.

E. Het onteigeningsdoel is van algemeen nut

Hierboven werd reeds uiteengezet dat het project als onteigeningsdoel heeft om 
fietsinfrastructuur te realiseren langs de N357 tussen de gemeentegrens van 
Ingelmunster en de bebouwde kom van Wielsbeke. 

Het project maakt de realisatie van een doelstelling van algemeen nut mogelijk 
want:

- het gaat om verbetering van de openbare weginfrastructuur die ten 
goede komt van alle weggebruikers. 

Omdat de werken kaderen binnen de wegeninfrastructuur is het in het algemeen 
belang dat de overheid deze ook zelf ontwikkelt. De realisatie van voornoemde 
infrastructuurwerken behoort tot de basistaken van de overheid.
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F. Onderhandelingen en minnelijke onderhandelingstermijn 

De Vlaamse regering zal als onteigenende instantie onderhandelingen voeren met 
al de te onteigenen partijen met als doel een minnelijke verwerving overeen te 
komen.

De minnelijke onderhandelingstermijn wordt geraamd op 6 maanden. Deze 
termijn is redelijk gelet op het voornemen om via volwaardige onderhandelingen 
te komen tot een minnelijke verwerving en aangezien deze termijn werd bepaald 
in functie van de volgende concrete elementen van het project: het aantal in te 
nemen percelen.

De minnelijke onderhandelingstermijn zal conform artikel 15 van het Vlaams 
Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 aanvangen op de derde dag na de 
postdatum van de beveiligde zending waarmee de te onteigenen op de hoogte 
worden gesteld van deze minnelijke onderhandelingstermijn.

G. Bijlagen bij het voorlopig onteigeningsbesluit

De hieronder vermelde bijlagen worden gevoegd bij onderhavig besluit en maken 
hier integraal deel van uit.

1. De onteigeningsplannen, opgemaakt overeenkomstig artikel 11 van het 
Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

2. De projectnota, opgesteld overeenkomstig artikel 12 van het Vlaams 
Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

3. De startnota, goedgekeurd door de Provinciale auditcommissie van 14 
januari 2008 

H. Conclusie:

Uit al het bovenstaande blijkt dat de onteigening aldus noodzakelijk is en het 
algemeen belang dient. Het onteigeningsdoel kan niet worden gerealiseerd indien 
niet alle innemingen in volle eigendom verworven zijn. 

Het onteigeningsdoel kadert verder binnen de gewestelijke aangelegenheden en 
binnen het gewestelijke belang dat het Vlaamse Gewest dient ten uitvoer te 
leggen en te beheren.

Om deze redenen is de verwerving van de (nog) niet minnelijk verworven 
onroerende goederen noodzakelijk en dringt de onteigening door de Vlaamse 
Regering zich op van de onroerende goederen zoals afgebeeld op de 
onteigeningsplannen en aldaar nader omschreven in de onteigeningstabel.

Gelet op alle akten en overwegingen samengenomen.
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DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN
BESLUIT:

Artikel 1. Voor de aanleg van fietspaden langs de N357 tussen de 
gemeentegrens van Ingelmunster en de bebouwde kom van Wielsbeke in het 
algemeen belang, worden de onroerende goederen, omschreven en in het geel 
aangeduid op de onteigeningsplannen met nummers 1M3D8J G 119032 03, 
1M3D8J G 119033 02, 1M3D8J G 119034 02 en 1M3D8J G 122831 01, die 
worden gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, op het grondgebied van de gemeente 
Wielsbeke onteigend door de Vlaamse Regering ten verzoeke van de Vlaamse 
minister bevoegd voor het algemeen mobiliteitsbeleid, voor de weginfrastructuur 
en het wegenbeleid onder wiens hiërarchisch gezag ressorteert en voor wie 
optreedt het Agentschap Wegen en Verkeer.
In het eerste lid wordt verstaan onder het Agentschap Wegen en Verkeer: het 
agentschap dat is opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 
oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder 
rechtspersoonlijkheid Agentschap Wegen en Verkeer.

Art. 2. Dit voorlopig onteigeningsbesluit, dat werd opgesteld in overeenstemming 
met artikel 10 van het Decreet betreffende onteigening van algemeen nut van 24 
februari 2017, wordt goedgekeurd. 

Art. 3. Conform artikel 10, §2, eerste lid van het Vlaams Onteigeningsdecreet 
van 24 februari 2017 wordt aan dit voorlopig onteigeningsbesluit in bijlage 1 en 2 
de onteigeningsplannen en de projectnota gevoegd. 
De  onteigeningsplannen en de projectnota die werden opgesteld overeenkomstig 
de artikelen 11 en 12 van het Decreet betreffende onteigening van algemeen nut 
van 24 februari 2017 en die integraal deel uitmaken van het onteigeningsbesluit, 
worden goedgekeurd. 

Art. 4. Over het voorlopig onteigeningsbesluit zal door het Agentschap Wegen en 
Verkeer een openbaar onderzoek worden georganiseerd in overeenstemming met 
de artikelen 17 e.v. van het Decreet betreffende onteigening van algemeen nut 
van 24 februari 2017.

Art. 5. De minnelijke onderhandelingstermijn, vermeld in artikel 10, §1, 6°, van 
het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, wordt geraamd op 6 
maanden.

Brussel,                               

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

Lydia PEETERS
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