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1. Feitelijke en juridische gronden

Artikel 57 S 1 van het provinciedecreet van 9 december 2005

Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen

Decreet van 4 april2014 houdende wijziging van diverse decreten met
betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid

Besluit van 20 juni 2014tot vaststelling van nadere regels voor de
organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen

Koninklijk besluit van 30 mei 1978, houdende de definitieve vaststelling
van het gewestplan Aalst - Ninove - Geraardsbergen - Zottegem

Gemeenteraadsbesluit van 26 april2017, waarbij de gedeeltelijke
afschaffing van de voetwegen 69 en 123 en de buurtwegen 33bis, 10, 57, 58,
85 (i.p.v. 58) en 20 te Sint-Lievens-Esse en voetweg 50 te Steenhuize-
Wijnhuize gunstig werd geadviseerd.

2. Motivering

AANLEIDING

Voor de rechttrekking van de gewestweg N42 op het grondgebied van Hezele
(deelgemeenten Sint-Lievens-Esse en Steenhuize-Wijnhuize) zijn gedeeltelijke
buurt- en voetwegafschaffingen nodig.

De aanvraag werd ingediend door het Vlaamse Gewest, die de wegbeheerder
is van de N42.

Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is de N42 een primaire weg
type ll. Bij een dergelijke primaire weg primeert de verzamelfunctie voor
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gebieden en /of concentraties van activiteiten van gewestelijk belang. Op het
Gewestplan werd hiervoor een reservatiestrook voorzien.

Enkel het Vlaamse Gewest, de wegbeheerder van de N42, is bevoegd om de
noodzaak Van de rechttrekking van deze bovenlokale weg te beoordelen.

Zoals in punt 3 van de motivatienota wordt toegelicht werd eerder door diverse
overheden besloten om de aanleg van een nieuwe rondweg te voorzien en te
realiseren.

ln de motivatienota wordt ook gesteld dat het ontoereikend wegprofiel van de
huidige N42 grote verkeersonveiligheid en ongevallen tot gevolg heeft. Ook
wordt de economische ontwikkeling van het zuiden van Oost-Vlaanderen
hierdoor geremd. De N42 is de voornaamste ontsluitingsweg van de regio
Zuid-Oost-Vlaanderen, de steden Geraardsbergen en Zottegem en omliggende
gemeenten. De N42 maakt in Wetteren verbinding met de autosnelweg E40 en
connecteert via de E40 en R4 met de autosnelweg E17.

PROJECTOMSCHRIJVING N42

De rechttrekking situeert zich op de gemeenten Zottegem (vanaf rotonde
Langestraat tot aan de gemeentegrens Herzele over de bestaande wegzate)
en op Herzele tussen de deelgemeenten Sint-Líevens-Esse en'steenhuize-
Wijnhuize) over een nieuwe wegzate om daarna aan te sluiten op de
bestaande N42 t.h.v. de Gentweg.

De rechttrekking van de N42 op grondgebied Hezele behelst de aanleg van
een nieuwe rondweg die oostelijk over quasi de ganse lengte en westelijk
plaatselijk wordt uitgerust met ventwegen.

De gemotoriseerde verkeersafwikkeling is lokaal vooral oost-west gericht, met
name de as Wijnhuise en Sint-lievens-Esse over de N464 (o.a. de 6 m brede
Schipstraat) en in orídergeschikte orde Schonenberg over de in buitengebied
3 m brede rijweg. Steenhuize wordt verbonden met Sint-Lievens-Esse via de
HolmanstraaUSteenhuizestraat. Steenhuize wordt verbonden met Vlijnhuize via
Sint-Lievens-Esse en over het gehucht De Hoek, kruispunt Assestraat N42.

De weg N464 (o.a. Schipstraat) loopt van Wijnhuize over Sint-Lievens-Esse,
Schonenberg richting Herzele en vormt aldaar een belangrijke, zo niet de
belangrijkste lokale ontsluitingsas. De toekomstige, bovenlokale N42 gaat daar
in een tunnel onder de Schipstraat. Het op- en afrittencomplex van de N42 takt
aan op de Schipstraat. Door de komst van de N42 zal het lokaal verkeer nog
meer geconcentreerd worden op de al drukke Schipstraat. De Schipstraat
fungeert vandaag als af- en toevoenueg van en naar de oude N42 (Gentweg).

Wegen als Schonenberg in het buitehgebied, Leugenstraat, Vossenhoek zijn
feitelijk, smalle landbouwwegen en van louter lokaal belang.

Noordelijk wordt de bestaande N42 (N428) over de westelijke ventweg op
grondgebied Zottegem afgeleid naar het bestaande rondpunt ter hoogte van
o.a. de Langestraat te Zottegem.
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Deze rondweg heeft als bedoeling het lokale van het bovenlokale verkeer te
scheiden en te zorgen voor afwikkeling van het lokale en bovenlokale verkeer
van de nieuwe N42 op welbepaalde punten. Een rechtstreekse aansluiting van
de aanwezige buurtwegen op deze bovenlokale, drukke gewestweg is niet
meer aangewezen.

De rondweg wordt aangelegd in buitengebied. Het knippen van diverse straten
voor autoverkeer (Schonenberg voor autoverkeer in buitengebied,
Leugenstraat, Gentweg) zal de (verkeers)leefbaarheid van deze straten en
deze landelijke woonkorrels ten goede komen. Langs deze straten is er lage
bouwd ichtheid (lintbebouwing). Diverse lokale wegen (Leugenstraat,
Schonenberg vanaf Vossenhoek, de semi-verharde Vossenhoek) zijn vandaag
al door verharding, bebording of snelheid in toegang en ontsluiting beperkt.

De ventwegen alsook het huidige deel N42 (Gentweg) die zal vervangen
worden door de rondweg, worden overgedragen aan de gemeente Herzele ; zij
krijgen het wegstatuut van gewone gemeenteweg en zullen door de gemeente
beheerd worden.

De bouw van deze bovenlokale rondweg heeft een directe impact op het
doorsneden buurtwegennet en vereist diverse afschaffingen waar de rondweg
de voet- en buurtwegen snijdt.

De gewestweg N42 is een weg van hogere categorie ten opzichte van de
buurtwegen (voetwegen). Bij gelijkvloerse kruisingen wordt de weg van lagere
categorie geTncorporeerd door de weg van hogere categorie. Bij
ongelijkvloerse kruisingen blijft in principe elke wegcategorie bestaan.
Ambtshalve moeten de geincorporeerde, gelijkvloerse kruisingen worden
afgeschaft zodatde atlas der buurtwegen met de actuele toestand
overeenstemt.

Algemeen geldt ook het principe dat de beheerder van hoogste wegcategorie
in overleg bepaalt welke wegen op deze hogere wegcategorie mogen
aansluiten. Zij bepalen tevens de wijze waarop.

Het ongelijkvloers kruisen van de nieuwe N42 wordt onmogelijk
gemaakt.

Het gemotoriseerd verkeer kan enkel nog de nieuwe N42 kruisen over
het noordelijk gelegen bestaande rondpunt Langestraat op grondgebied
Zottegem centraal over het af te werken tunnelcomplex met op- en
afritten aangesloten op de Schipstraat te Sint-Lievens-Esse zuidelijk
over het bestaande gelijkvloers kruispunt met de Assestraat op
grondgebied Herzele richting Geraardsbergen.

Diverse straten worden voor lokaal autoverkeer geknipt. Van noord naar zuid

de oude N42 wordt westelijk over een ventweg afgeleid naar de rotonde
Langestraat ;

de haakse Vossenhoek2 maal; oostelijk wordt deze over een ventweg
verbonden met Schonenberg en westelijk worden de geknipte 2
wegdelen (voetweg 69 en buurtweg 33bis) Vossenhoek met elkaar

r031 41344



.t

p.4

verbonden om verderop over voetweg 69 (wettige breedte 1.50 m) een
fietsvriendelijke verbinding te maken met de N42B ;

Schonenberg (buurtweg 10) krijgt westelijk een keerpunt (geen
aansluitende ventwegen) en wordt oostelijk aangesloten op de
ventwegen noordelijk richting Vossenhoek en zuidelijk richting
Schipstraat;

de Leugenstraat (buurtweg 20) krijgt westelijk een keerpunt (geen
aansluitende ventwegen) en wordt oostelijk aangesloten op de
ventwegen noordelijk richting Schipstraat en zuidelijk richting Gentweg.
Westelijk tussen de Schipstraat en de Leugenstraat wordt in afwijking
van de ontwerpplannen na overleg tussen AWV en de gemeente een
I m breed fiets- en wandelpad aangelegd ;

de Gentweg (huidige N42) wordt oostelijk verbonden met de ventweg
richting Leugenstraat - Schipstraat en wordt westelijk aangesloten op
een te verbreden en te verbeteren fietspad dat zuidelijk zal aansluiten
op het bestaand, gelijkvloers kruispunt Assestraat op grondgebied
Herzele. De Gentweg krijgt geen keerpunten, maar wordt langs beide
zijden doodlopend voor autoverkeer. ;

Gezien de ongelijkvloerse kruising van de N42 met de N464 Schipstraat
(buurtweg 1) is geen buurtwegwijziging nodig voor deze weg.

VOORZIENE AANPASSINGEN AAN HET ONTWERP DOOR AWV

De ventwegen zijn vooral bestemd voor erfontsluiting, landbogwverkeer en
traag wegverkeer. Diverse private loswegen worden aangesloten op deze
ventwegen. De oostelijke ventweg wordt in afwijking van de ontwerpplannen na
overleg tussen AWV en de gemeente volledig aangelegd in tweesporenbeton
i. p.v. halfverharding.

Het Vlaams Gewest zal in Schonenberg een fietsbrug over de N42 bouwen.

Deze brug maakt voorwerp uit van een apart dossier. Hiermee zal tegemoet
gekomen worden aan de bezwaren.

De keuze om de fietsbrug eerder t.h.v. Schonenberg te bouwen i.p.v. de
Leugenstraat is gelet op de bouwdichtheid en de situering van deze
woonkorrels beter te verantwoorden. De gemeenteraad keurde op 31 mei 2017
de samenwerkingsovereenkomst over de studie van het ontwerp van de
fietsbrug met het Vlaamse Gewest (de aanbestedende overheid) goed. Na de
afronding van de studie zal vervolgens de samenwerkingsovereenkomst over
de effectieve bouw van de fietsbrug door de gemeenteraad worden behandeld.

De oostelijke ventweg zal een belangrijke rol spelen voor traag verkeer

Voor traag verkeer worden in de Schipstraat ter hoogte van de tunnel en
directe omgevi ng bijkomende veil ig heidsmaatregelen genomen. Plaatsbezoek
wees uit dat de Schipstraat bij de komst van het aansluitingscomplex van de
N42 best lokaal zal worden heringericht ten behoeve van traag verkeer. Bij de
ontwerper werd vernomen dat de verkeersafwikkeling van het kruispunt
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Schipstraat met het aansluitingscomplex N42 met verkeerslichten zal
gebeuren.

Al deze beoogde flankerende maatregelen aan het wegenisontwerp werden
nog niet formeel door de Vlaamse regering goedgekeurd maar wijzen er
duidelijk op dat het.huidig ontwerp in de toekomst nog zalworden bijgestuurd,
dit om maximaal de goede mobiliteit te garanderen.

DETAILS AANWEZIGE BUURT. EN VOETWEGEN

VOETWEG 69

Van voetweg 69 (huidige benaming "Vossenhoek" ; toenmalige benaming
'lSottegemschen weg" - detailplan 4 van de atlas der buurtwegen van Sint-
Lievens-Esse) wordt een deel ter hoogte van de atlaspercelen 4,149 en 150
(huidige percelen Sste afdeling Sint-Lievens-Esse, sectie C nrs. 454, 453 D,
453 E en 453 F) afgeschaft. Een segment van het af te schaffen deel ligt op
een ongenummerd kadastraal perceel.

Voetweg 69 wordt afgeschaft tussen de coördinaten 23-24 tot 30-17 ( tak met
wettige breedte 1 ,50 m, en 14-15 tot 13-16 (tak met wettige breedte 3,60 m -
dit deel is mogelijks buurtweg 33bis), respectievelijk tussen de bij MB
goedgekeurde onteigeningslijnen (plan AWV nr. 105669).

Deze gebruikte voetweg is gedeeltelijk halfverhard en gedeeltelijk onverhard

Het te behouden tracé van voetweg 69 loopt in westelijke richting naar de
Gentweg N42 en in oostelijke richting naar buurtweg 10 (Schonenberg).

BUURTWEG 33BIS

Van buurtweg 33bis (huidige benaming "Vossenhoek" ; toénmalige benaming
"Pachtstraetjen" - detailplan 4 van de atlas der buurtwegen van Sint-Lievens-
Esse) wordt een deel ter hoogte van de atlaspercelen 26, 27,147 en 146
afgeschaft. Dit deel ligt thans op een ongenummerd kadastraal perceel.

Buurtweg 33bis wordt afgeschaft tussen de coördinaten 33 - 34 tot 31 - 32
(tak met wettige breedte 4 m - 5 m), respectievelijk tussen de bij MB
goedgekeurde onteigeningslijnen (plan AWV nr. 105669).

Dèze gebruikte buurtweg is gedeeltelijk onverhard en gedeeltelijk halfverhard

Het te behouden buurtwegtracé loopt in noordelijke richting tot voetweg 69 en
in zuidelijke richting tot buurtweg 10 (eveneens Vossenhoek).

BUURTWEG 1O

Van buurtweg l0 (huidige benaming "Schonenberg" ; toenmalige benaming
"Schoonenbergstraet" - detailplan 4 van de atlas der buurtwegen van Sint-
Lievens-Esse) wordt een deel ter hoogte van de atlaspercelen 37 en 38
afgeschaft. Dit deel ligt thans op een ongenummerd kadastraal perceel.
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Buurtweg 10 wordt afgeschaft tussen de coördinaten 37 - 38 tot 35 - 40 (tak
met wettige breedte 5,2 m - 6,2 m), respectievelijk tussen de bij MB
goedgekeurde onteigeningslijnen (plan AWV nr. 105670).

Van deze gebruikte weg is de rijweg over ongeveer 3 m verhard.

ln westelijke richting sluit het te behouden tracé aan bij Vossenhoek (buurtweg
33bis) en in oostelijke richting bij voetweg 69 en buurtweg 1 1.

BUURTWEG 57

Van buurtweg 57 (toenmalige benaming "Mounaert" - detailplan 4 van de atlas
der buurtwegen van Sint-Lievens-Esse) wordt een deel ter hoogte van de
atlaspercelen 78, 77,82 en 64 (huidige percelen 5238,524 4,526 B, 535 A)
afgeschaft.

Buurtweg 57 wordt afgeschaft tussen de coördinaten 42 - 43 tot 41 - 44 (tak
met wettige breedte 1 m), respectievélijk tussen de bij MB goedgekeurde
onteigeningslijnen (plan AWV nr. 105670). Deze voetweg is niet zichtbaar op
het terrein.

VOETWEG 85

Een deel van voetweg 85 werd op het plan nr. 105670 van AWV ten onrechte
buurtweg 58 genaamd. Het is evenwel de bedoeling dat ook dit deel van
voetweg 85 wordt afgeschaft.

Van voetweg 85 (toenmalige benaming "Burevoetweg" - detailplannen 4 en 11

van de atlas der buurtwegen van Sint-Lievens-Esse) wordt een deel ter hoogte
van de atlasperceel 1 10 (huidige perceel 5384) afgeschaft.

Voetweg 85 wordt afgeschaft tussen de coördinaten 60 - 61 tot 59 - 62 (tak
met wettige breedte 1 m), respectievelijk tussen de bij MB goedgekeurde
onteigeningslijn en buurtweg 58.

Voetweg 85 is evenwel duidelijk in onbruik. Vandaag wordt de publieke functie
van de voetweg 85 vooral gedragen door de nabij gelegen Vossenhoek en
Schonenberg. Een losweg tussen buurtweg 75 en voetweg 85 samen met het
behouden deel van buurtweg 58 vervult westelijk voornamelijk een
ontsluitingsfunctie voor de aanliggende landbouwpercelen en blijft na aanleg
van N42 gegarandeerd. Oostelijk wordt de ontsluiting geregeld door de nieuwe
ventwegen. Feit is dat landbouwverkeer in de toekomst zal moeten omrijden
langsheen de Vossenhoek, Schipstraat en de ventwegen.

BUURTWEG 58

Van buurtweg 58 (toenmalige benaming "Buerlos" - detailplannen 4 en 11 van
de atlas der buurtwegen van Sint-Lievens-Esse) wordt een deel op de
atlaspercelen 63 en 103 en het openbaar domein ter hoogte van de
atlaspercelen 104, 105, 106 en 1 10 afgeschaft.

Buurtweg 58 wordt afgeschaft tussen de coördinaten 57 - 58 tot 48 - 49 (tak
met wettige breedte 1 m op privaat domein en tak op 4 m in openbaar domein),
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respectievelijk tussen de bij MB goedgekeurde onteigeningslijnen (plan AWV
nr. 105670)

De buurtweg 58 wordt daar onderbroken

Het oostelijk te behouden tracé gaat in richting naar buurtweg 57 en buurtweg
10. De buurtweg zal aansluiten op de ventwegen van de rondweg.

Het westelijk te behouden tracé gaat naar de Schipstraat (N464). Deze
buurtweg zal aansluiten op het openbaar domein van de rondweg maar er niet
op aansluiten. Deze tak is gelegen in openbaar domein en is zichtbaar ; deze is
deels verhard ter hoogte van de woningen en vervolgens semi- tot onverhard.

VOETWEG 123

Van voetweg 123 (toenmalige benaming "Voetweg ten doel" - detailplan 10
van de atlas der buurtwegen van Sint-Lievens-Esse)wordt een deelter hoogte
van de atlaspercelen 187 en 188 (huidige percelen 1067 F, 1065 A en 1061 D)
afgeschaft.

Voetweg 123 wordt afgeschaft tussen de coördinaten 68 - 69 tot 63 - 74 (tak
met wettige breedte 1 m op privaat domein), respectievelijk binnen de bij MB
goedgekeurde onteigeningslijnen (plan AWV nr. 105671).

Uit de luchtfoto's blijkt dat de voetweg 123 tussen de Leugenstraat en de
Schipstraat is verdwenen.

Het te behouden tracé vormt in noordoostelijke richting een verbinding met de
Schipstraat N464 en in zuidwestelijke richting met de Leugenstraat (buurtweg
20), en maakt verbinding met respectievelijk de ventwegen en het fiets en
wandelpad

BUURTWEG 20 TE SINT-LIEVENS-ESSE OF BUURTWEG 11 TE
STEENHUIZE-WIJNHUIZE

Van de Leugenstraat (buurtweg 20 volgens detailplan 10 van de atlas der
buurtwegen van Sint-Lievens-Esse of buurtweg 11 volgens detailplan 4 van de
atlas der buurtwegen van Steenhuize-Wijnhuize) wordt een deel ter hoogte van
de atlaspercelen 186,211, 212, 213, 133, 134 en 135 (huidige percelen 444A,
4418, 441C, 443A, 4438,433A. 4398 en 436C) afgeschaft

Het te behouden deel van de Leugenstraat sluit in noordwestelijk richting aan
bij de Schipstraat (buurtweg 1) en loopt in qostelijke richting naar de
Korrestraat (buurtweg 1 0).

Buurtweg 20 wordt afgeschaft tussen de coördinaten 57 - 78 tot 76 - 77 (tak
met wettige breedte 4,73 m in openbaar domein), respectievelijk tussen de bij
MB goedgekeurde onteigeningslijnen (plan AWV nr. 105671).

Deze gebruikte buurtweg heeft een rijweg die over ongeveer 3 m is verhard.
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Van voetweg 50 (toenmalige benaming "wegje over de berkenbosschje" -
detailplan 4 van de atlas der buurtwegen van Steenhuize-Wijnhuize) wordt een
deel op het atlasperceel 133 en een deel dat te paard ligt op de atlaspercelen ,

121, 122, 133, 134, 108, 109 en 1 10 afgeschaft.

Uit de luchtfoto's blijkt dat de voetweg 50 tussen de Leugenstraat en de
Gentweg is verdwenen.

Voetweg 50 (wettige breedte 1 m op privaat domein) wordt afgeschaft tussen
de coördinaten 80 - 79 (Leugenstraat) tot 81 - 86 (voetweg 50), en tussen 84 -
85 en 28 - 83, respectievelijk tussen de bij MB goedgekeurde
onteigeningslijnen (plan AWV nr. 105671).

BESLUIT BUURT- EN VOETWEGEN

Verscheidene buurt- en voetwegen zijn dus niet langer zichtbaar en hebben
hun publiek nut verloren. Zij kennen geen functioneel noch recreatief gebruik
Op de plaatsen waar ze geknipt worden sluiten zijjuridisch aan bij de
ventwegen, fiets- en voetpaden en in de groene bermen van de N42 (het
openbaar domein).

OPENBAAR ONDERZOEK BUURT- EN VOETWEGEN

Bij gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2017 werd principieel met de
voo rg estelde b u urt- en voetwegafschaffingen i n gestemd.

Gedurende de periode 23 februari 2017 tot en met 27 maart 2017 werd een
openbaar onderzoek gehouden.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 2520 bez¡,taarschriften ingediend.

Er werden 4 bezvtaarschriften (3 positieve en 1 negatief bearuaar) buiten de
periode van het openbaar onderzoek ingediend. Deze laattijdige
bezwaarschriften zijn onontvankehjk.

ln het gemeenteraadsbesluit van 26 april2O17 werden de bezwaren uitvoering
opgesomd en weerlegd. , '

De bezwaren handelen hoofdzakelijk over

1) het nut van de verbindingsweg Schonenberg - Vossenhoek voor fietsende,
pendelende, schoolgaande kinderen en de toeristische waarde voor fietsers ;

2) de noodzaakvan het weren van gewoon autoverkeer op de ventweg, die als
belangrijke fietsverbinding zal fungeren i

3) het noodzakelijk veilig maken van het kruispunt "Het Schipken" aan de
Schipstraat en de ontoereikende inrichting van de huidige, al gevaarlijke
Schipstraat;

4) de onderbreking van de Leugenstraat met de resulterende omweg voor de
bewoners (omrijfactor 1 km) ;
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5) de buurtweg van Schonenberg naar het centrum van Zottegem tot de
toeristische Paterroute behoort ;

6) de aansluiting van enkele buurtwegen bij het provinciaal
fietsknooppuntennetwerk ;

7) de wenselijkheid van een ondertunneling van de N42 ter hoogte van de
Leugenstraat en Schonenberg ;

8) de noodzakelijke aansluiting van de betrokken buurt- en voetwegen op de
ventwegen en ter vrijwaring van de duurzame mobiliteit enkel afschaffing mits
het voorzien in een alternatieve, kwaliteitsvolle ontsluiting ;

9) het feit dat de aanleg van de N42 rondweg onaanvaardbaar is en dat het
doortrekken van de N42b tot aan de Assestraat wenselijk is ;

10) impact op toerisme en recreanten en doorsnijden van aantrekkelijk,
zuidelijk deel van de rest van de Vlaamse Arderinen ;

11) vermeende vermindering van de inkomsten van het café Schonenberg nr. 7
door het afschaffen van de buurtweg Vossenhoek (verbinding Schonenberg en
Gentweg), waardoor het café onbereikbaar wordt voor passanten ;

12) voorliggend plan biedt onvoldoende garanties om de veilige verbinding
voor fietsers en wandelaars te garanderen ; gebrekkig fietsbeleid van de
gemeente Herzele ter hoogte van oude N42 Ascoop ;

13) vraag tot aanleg van een fietssnelweg van Zottegem naar Geraardsbergen;

14) doorsteek onder de Schipstraat voor fietsers of (fiets)tunnel ;

15) sluikverkeer op ventwegen ;

16) buurtwegen verleggen i.p.v. afschaffen

Aan de beararencategorieën nrs. 1, 2, 4 en 5 waarbij gewezen werd op de
noodzaak van een belangrijke fietsverbinding, de samenhang met de
toeristische paterroute en de omrijfactor door de onderbreking van de
Leugenstraat wordt door milderende maatregelen tegemoet gekomen.

Voor het verhelpen aan bezwaarcategorie nr. 3 (nl. de noodzaak om het
kruispunt aan de Schipstraat en deze straat zelf verkeersveilig te maken) zullen
ongetwijfeld nog bijkomende flankerende maatregelen noodzakelijk zijn.
Voorliggend plan geeft inderdaad niet aan hoe de Schipstraat (buurtweg 1) in
de toekomst wordt aangepast. Uit de bezwaren komt duidelijk naar boven dat
deze straat ook zal moeten worden verbeterd. Dit kan later alsnog in een apart
dossier (rooil ijndossier).

Aan bezwaarcategorie nr. 6, waarbij gewezen werd op de aansluiting van
enkele buurtwegen op het provinciaal fietsknooppuntennetwerk kan mits
aanpassing van dit netwerk worden tegemoet gekomen.
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Bezwaarcategorie nr. 7 over de noodzaak van een ondertunneling van de N42
ter hoogte van de Leugenstraat en Schonenberg hangt samen met
bezwaarcategorie nr. 4 over de onderbreking van de Leugenstraat en de
resulterende omweg. Deze bezwaarcategorieën kunnen als volgt worden
weerlegd : De knip van de Leugenstraat is zeer dicht bij de Schipstraat
gelegen. De ventwegen aan de oostzijde en het 1 m brede fietspad aan de
westzijde milderen deze knip waardoor de ondertunneling vah de Leugenstraat
overbodig wordt. Voor autoverkeer is een omrijfactor van 1 km aanvaardbaar.
Voor traag verkeer werden langs beide zijden milderende maatregelen
voorzien waardoor de omrijfactor te venraarlozen is. Het zou zinvoller zijn in
een fiets en landbouwdoorsteek onder de Schipstraat te investeren dan een
onderdoorsteek voor de nabij gelegen Leugenstraat. Bij de ontwerper werd
vernomen dat de verkeersafiruikkeling van het kruispunt Schipstraat met het
aansluitingscomplex N42 met verkeerslichten zal gebeuren.

Aan bezwaarcategorie nr. I over de noodzakelijke buurt- en
voetwegaansluitingen op de ventwegen en de vereiste duurzame mobiliteit
werd voldaan op de locaties waar deze aansluitingen in de feite nog nuttig zíjn.
De niet-aangesloten of afgeleide voetwegen palen aan de bermen van het
openbaar domein en zijn waarschijnlijk alsnog bruikbaar voor wandelaars.

Voor beanvaarcategorie nr. 9 over het onaanvaardbaar karakter van de N42
rondweg en het gewenste doortrekken van de N42b tot aan de Assestraat
werden de volgende vaststellingen gedaan : Diverse overheden hebben zich
over de noodzaak van deze rondweg uitgesproken. Thans zijn er al
verkeersmaatregelen om het verkeer op de kruising N42 en Gentweg te
beperken (geen links afslaand verkeer). Voor de N42 B richting werd ervoor
gekozen deze te knippen en het lokaal verkeer af te buigen richting
Schipstraat. Voor traag verkeer zijn er (te verbeteren) fietspaden. De deputatie
hoeft in dit buurtwegdossier enkel de buurtweg- en voetwegafschaffingen en de
impact ervan op de mobiliteit te onderzoeken. Door de knip zullen de
Schipstaat en Assestraat gebruikt worden. De keuze om deze weg te knippen
treft maar een beperkt aantalwoningen en bedrijven en belet sluikverkeer.

Op bezwaarcategorie nr. 10 over de gevolgen voor het toerisme en de
recreanten en het doorsnijden van het zuidelijk deel van de rest van de
Vlaamse Ardennen kan het volgende worden gerepliceerd : Ook vandaag
wordt dit gebied reeds doorsneden door de N42. Door het verbeteren van de
verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van het ganse gebied zal dit gebied
juist aantrekkelijker worderi voor bewoners en recreanten met duidelijke
doorsteken en verkeersassen.

T.o.v. bezwaarcategorie nr. 11 i.v.m. de financiële gevolgen door de
buurtwegafschaffing voor het café Schonenberg nr. 7 kan het volgende worden
opgemerkt : Aan het bez¡'taar werd tegemoetgekomen door de westelijk
voorziene opwaardering van voetweg 69, de verbinding tussen de haakse hoek
Vossenhoek en de bouw van de gewenste fietsersbrug Schonenberg.

Aangaande bezwaarcategorie nr.12 over de noodzaak van een veilige
verbinding voor fietsers en wandelaars en het nodige, betere fietsbeleid van de
gemeente Herzele ter hoogte van Gentweg (oude N42) bedrijf Ascolo kan het
volgende worden gerepliceerd : Op de oude N42 gebeurden reeds veel
ongevallen. De huidige, aanliggende fietspaden zijn levensgevaarlijk. Het

r031 47344



.t

p. 11

voorliggend plan vormt ongetwijfeld een goed alternatief wegens de diverse
milderende maatregelen die tijdens de procedure aan het dossier werden
toegevoegd. De N42 wordt trouwens door het Vlaamse Gewest beheerd en
niet door de gemeente Herzele.

Over bezwaarcategorie nr. 13 met het verzoek tot aanleg van een fietssnelweg
van Zottegem naar Geraardsbergen kan het volgende worden opgemerkt :

Langs de N42 komen reeds meerdere, vrijliggende fietspaden en ventwegen
voor. Langsheen de spoorlijn Ll22werden de vrijliggende fietssnelwegen
F417 , F418 en F419 ingetekend. Het zuidelijk deel Assestraat - Gentweg zou
beter ook een tweerichtingsfietspad zt¡n (de kant van de ventweg). De keuze
van de fietser is op het kruispunt Assestraat bepalend voor de zijde waarlangs
de fietsers langs de N42 zullen blijven. De ventwegen zullen een evenwaardig
alternatief zijn voor de fietssnelweg

Het voorstel van de Fietsersbond om de ventweg van Vossenhoek door te
trekken tot de fietserstunnel voor de schoolgaande jeugd van Zottegem kan
worden overwogen. Hierbij aansluitend zou het fietsverkeer vanaf de tunnel
kunnen worden afgeleid in het binnengebied naar de Driebunderstraat te
Zottegem waardoor de gevaarlijke rotonde Langestraat N454 kan worden
vermeden. Deze suggesties worden in dit deputatiebesluit meegegeven. Het
volledig verharden van de ventwegen in plaats van tweesporenbeton zonder
bijkomende maatregelen zou het sluikverkeer bevorderen.

T.a.v. bezwaarcategorie nr. 14 met de vraag voor een doorsteek onder de
Schipstraat voor fietsers of een fietstunnelwordt geconstateerd dat "Een
dergelijke doorsteek of fietstunnel niet voorkomt op de ter beschikking gestelde
versie van het ontwerp. Deze suggestie i.p.v. verkeerslichten kan aan de
Vlaamse overheid worden meegegeven om te vermijden dat fietsers en
landbouwverkeer de Schipstraat moeten dwarsen.

Bezwaarcategorie nr. 15 dat het risico op sluikverkeer op de ventwegen
vermeldt, wordt weerlegd door te stellen dat dergelijk sluikverkeer
verkeerstechnisch kan worden opgelost.

T.a.v. bezwaarcategorie nr. 16 die stelt dat buurtwegverplaatsingen de
voorkeur genieten op buurtwegafschaffingen kan worden opgemerkt dat : De
keuze om buurtwegen af te schaffen i.p.v. te verleggen kwam er na
voorafgaand overleg en onderzoek naar de impact van de gevraagde
wijzigingen. Bepalend was ook de wegcategorisering aangezien het hier een
weg van hogere categorie betreft. Er werd geconcludeerd dat de buurtwegen
blijven aansluiten bij het openbaar domein maar dat er vooral een probleem zal
ontstaan rond de verschillende (dubbel)statuten van de wegen (nl. buurtweg,
gemeenteweg en gewestweg). De ventwegen zijn dikwijls breder dan de
voetwegen. Er werd gestreefd naar een eenduidig statuut van het wegtracé.
Aan de ventwegen wordt het statuut "gewone gemeenteweg" toegekend, tenruijl

de aansluitende voet- en buurtwegen niet op deze strook openbaar domein
worden verlegd. Voor een gebruiker is immers de openbare bruikbaarheid van
een weg, losstaande van het wegstatuut, van belang.
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Er werden tevens ongeveer 2840 positieve reacties ingediend. Uit het dossier
blijkt dat in een eerdere volksbevraging de meerderheid van de bevolking voor
dit nieuwe tracé koos.

Daarin wordt de verkeersonveiligheid van de huidige N42 onderstreept door
erfontsluitingen en zwarte punten op de huidige weg. Verder wordt ook de
positieve impact op economisch belang en de ontwikkelingsgroei van de regio
door de aanleg van deze rondweg benadrukt. De komst van deze bovenlokale
weg met regionaal belang weegt op tegen de diverse afschaffingen van deze
lokale wegen. Diverse omliggende gemeenten hebben tijdens dit openbaar
onderzoek hun steun aan dit dossier gegeven.

BEOORDELING DOSSIER

Het belang van het doorsnijden (knippen) van de lokale buurtwegen moet
afgewogen worden tegen het belang van deze bovenlokale nieuwe rondweg
N42. Hierbij moet vooral gekeken worden naar een afdoend behoud van lokale
verbindingswegen en.de gevolgen van het knippen van de huidige
verkeersstromen.

Bij de belangenafweging wordt voldoende rekening gehouden met de
verkeersleefbaarheid, veiligheid van bewoners, lokale en zwakke
weggebruikers, landbouwverkeer, de erfontsluitingen en de mobiliteitsimpact
op het betrokken gebied, in casu voornamelijk op grondgebied Herzele en
omgeving. De aanleg van de rondweg is belangrijk voor de toekomstige
economische ontwikkeling van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen en evenzeer
van lokaal belang voor de gemeente Herzele die vandaag geteisterd wordt
door doorgaand (vracht)verkeer.

Het scheiden van het bovenlokale en lokale verkeer leidt er onvermijdelijk toe
dat diverse minderbelangrijke, onbelangrijke en in onbruik geraakte buurt- en
voetwegen mogen worden geknipt en afgeleid. Het is budgettair onverantwoord
de N42 voor elke buurt- en voetweg te overbruggen.

Deze geknipte wegen zullen blijven ontsluiten over de voornaamste, al
bestaande lokale verbindingswegen de N42 bovengronds kruisen via de
Schipstraat.

De verkeersafwikkeling voor gemotoriseerd verkeer binnen het aanwezige
lokale wegennet blijft dus na de aanleg van de nieuwe N42 voldoende
gegarandeerd.

De afwikkeling zal zich verplaatsen van de kruising Schipstraat - Gentweg naar
de kruising Schipstraat - rondweg N42. Belangrijk is een veilige overgang van
het buurtwegennetwerk naar deze primaire gewestweg.

Door de aanleg van de fietstunnel op de grens met Zottegem, het
hennraarderen van voetweg 69 tot een fietsverbinding ernaartoe, de ventwegen
geschikt voor traag wegverkeer en landbouwverkeer, de gewenste fietsbrug op
Schonenberg, de fiets: en wandelpaden tussen de Schipstraat en
Leugenstraat, het opwaarderen van een fietspad tussen de Gentweg en de
Assestraat, het verdwijnen van het bovenlokaal verkeer in diverse doodlopend
geworden straten en de woonkernen, het verbeteren van de Schipstraat ter
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hoogte van het aansluitingscomplex, het verlagen van de snelheid van de
Schipstraat van 70 km/uur naar 50 km/uur en het aanbrengen van
fietssuggestiestroken zullen de lokale verkeersveiligheid in het bijzonder voor
lokaal verkeer en de trage weggebruikers bevorderen.

Dit zal ongetwijfeld en onvermijdelijk leiden tot toenemende verkeersdrukte in
de Schipstraat. ln de toekomst kan deze weg alsnog verkeersvriendelijker
worden ingericht. Ðe plannen van deze rondweg kunnen voor het lokale
verkeer o.a. in functie van dit afschaffingsdossier en het bouwdossier, of erna
nog verder verfijnd worden.

Bij e-mailbericht van 
'20 

maart2018 werd door het Agentschap Wegen en
Verkeer een brief, een uittreksel uit het meerjarig investeringsprogramma en de
ondertekende samenwerkingsovereenkomst voor de studie van de fietsbrug
verstrekt, waarbij de Vlaamse overheid zich engageert tot het bouwen van een
brug ter compensatie van de afschaffing van de buurtwegen in Herzele.

Uit deze vermelde stukken blijkt afdoende bereidheid van AWV tot
aanpassingen van het ontwerp van de N42 met diverse flankerende
maatregelen.

Er wordt dus afdoende voorzien in milderende maatregelen waardoor aan de
verzuchtingen van de bezwaarindieners in de mate van het mogelijke tegemoet
wordt gekomen.

De voorgestelde buurt- en voetwegafschaffingen zijn vatbaar voor inwilliging

Reden van aanvullinq van het besluit van 5 oktober 2017

Artikel 2 van het besluit van de deputatie van 5 oktober 2017 nam de
engagementsverbintenis met bijbehorende voorwaarden bepaald in artikel 1

van het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2017 over als voorwaarde bij dit
deputatiebesluit.

De overname van artikel 1 biedt geen rechtszekerheid waardoor de daarin
bepaalde voonnraarden niet kunnen worden overgenomen.

Bij mail van 20 maart 2018 werd door het Agentschap Wegen en Verkeer een
brief, een uittreksel uit het meerjarig investeringsprogramma en de
ondertekende samenwerkingsovereenkomst voor de studie van de fietsbrug
verstrekt waarbij de Vlaamse overheid zich engageert tot het bouwen van een
brug ter compensatie van de afschaffing van de buurtwegen in Herzele.

ln het investeringsprogramma2OlS-2020 staat zowel het ontwerp als de
'uitvoering van de brug vermeld ( zie rubrieken 746-5 en 746-6).

Zoals is overeengekomen met de gemeente Herzele op 13 april 2017 is de
afdeling Wegen Oost-Vlaanderen bezig met de opmaak van dit
dienstencontract, welke geplaatst zalworden met een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De kostprijs
van deze opdracht voor studie en ontwerp van de werken werd op 100.000 €
geraamd, waarvan AWV haar gedeelte van 50% heeft vastgelegd voor 2018.
Voor de uitvoering van de fietsersbrug voorziet AWV voor haar aandeel
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750.000 €in 2020. Ook voor de uitvoering van deze fietsersbrug zal een
sa menwerki ngsovereen komst voor same ngevoegde o pd rachte n van werken
opgemaakt worden met de gemeente Herzele en ondertekend van zodra het
concept van de nieuwe brug vaststaat, volgend uit de studiè- en
ontwerpopdracht . Deze samenwerkingsovereenkomst voor de werken zal op
het ogenblik van de uitvoering van de werken ondertekend worden, zoals voor
alde projecten van AWV.

Uit voorgaande blijkt dat er rechtszekerheid is rond de constructie van de brug.

3. Besluit

artikel 1 : het besluit van de deputatie van 5 oktober 2017 wordt
ingetrokken.

artikel 2: de voetwegen 69 en 123 en de buurtwegen 33bis, 10, 57, 58,
85 (i.p.v. 58) en 20 te Sint-Lievens-Esse en voetweg 50 te Steenhuize-
Wijnhuize worden gedeeltelijk afgeschaft zoals aangeduid op de bijgevoegde
plannen.

artikel 3 : onderhavige beslissing zal door de zorgen van het College
van Burgemeester en Schepenen van Herzele bekendgemaakt worden door
middel van aanplakbiljetten, de lste zondag na haar ontvangst in de
gemeente. Ztj zal gedurende acht dagen aangeplakt blijven.

Terzelfder tijd zal aan het publiek ter kennis worden gebracht dat
degenen die zich door deze beslissing benadeeld achten, beroep bij de
bevoegde Vlaamse Minister kunnen instellen, mits dit beroep aan de
Gouverneur van de provincie te betekenen, binnen de 15 dagen na de
openbaarmaking waarvan sprake in voorgaande alinea.

artikel 4: na verloop van voormelde termijn van acht dagen zal het
schepencollege aan de Gouverneur een getuigschrift bezorgen waarbij wordt
vastgesteld dat de bedoelde afkondiging is gebeurd.

artikel 5 : de buurtweg- en voetwegafschaffingen mogen pas worden
uitgevoerd nadat het gemeentebestuur bericht ontving dat tegen het
deputatiebesluit geen beroep werd ingediend.

artikel 6 : afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan het College
van Burgemeester en Schepenen van Herzele voor uitvoering.

L031 41344

Gent,

namens de Deputatie:



p. 15

\

De provinciegriffier,
Albert De Smet

De gouverneur-voozitter,
Jan Briers
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