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Vlaamse Regering

MINISTERIEEL BESLUIT INZAKE BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DÊ DEPUTATIEVAN DE PRoVINCIE VLMMS-BMBANT MET BETREKKINó Tóï vó.dTTíà T.In. ge eNVOETWËG NR. 102 VAN DE GEMEENTE DILBEEK

DE VLMMSE MINISTER VAN FINANCIËN, BEGRÓTING. WERK.
RUII\4TELIJKE ORDENING EN SPORT

Gelet op ̂ de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, gewijzigd bij de wetten van 20 mei 1863, 19maad 1866 en I augustus Í9,|8:

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Íuimtelijke ordening, enlatere wijzigingen

Gelet op het besluit van de Vlaamse rêgering van 13 juli 2OO9 tot bepaling van de bevoegdhedenvan de leden van de Vlaamse Íegering.

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 septembet, 1997 houdende deÍinitievevaststetting_ van het Ruimtelijk Structuuiplan Vhanderen, Oetracirtigí oi;-Èet dàcreet van 17decembert997, wat de bindende beoatingen betreft, en op h€t be""fuiii"n ààV""-À"Ë r"geringvan 12 december 2003 houdende dehniteve vaststeiting vàn ààn-nàLi"niniïn n"t nrrrt"ri;rStructuurptan VlaandeÍen, bekrachtigd bij het o""re"t uán ig Àiartlóà+lvËi oe oinaenoebepalingen betreft:

.G-elet op het koninklijk besluit van 7 maart 1977 houdende vaststelling Van het gewestplan Halle_Mlvoords en latere wijzigingen;

G€let op het openbaar ondenoek dat ptaatsvond van 4juni2007 tot en met .19 juni 2007 enwaaÍbij 50 individuete en S petities mei in het totàaLf rOá i"nài"r.à-nin'à"nï"ri"n ing"oi"nO;
Gelet op het gemeenteraadsbesruit van 16 oKober 2oo7 waabi besrist werd om aan dedeputatie voor te stelten voetweg nr. 99 gedeeltetijk te verpráàÈei "n 

-ufàt 
"g N. ,to2 af ÍeschaÍfên van de a as van oe buuriwegen vá Dilbeei;

G€let op.het besruit van de deputatie van vraams-Brabant van 20 maart 2oo8 houdende deg€deeltelijke v€rpraatsing -van voetweg nr. 99 en afschaffing van uoew"g ni 1óz van a" atr""van de buurtwegen van Dilbeek:

Gelet op de beroepen die werden inoesteld doorverschillende pêrsonen en verenigingen tegenvermeld^e-besrissing van de deputatié, in casu het beroep van Ée*ou" tti"ore óe somviere d.d.22 mei 2008, het beroep van de heeÍ René Dirctx O.O. i mei ZOOá, r,èï UàÁ"i u"n ,"urou\,/



Bieke Toe|en d'd. 5 mei 2008, het bêroep Van dê heer Jan Margot d.d. 15 mei 2008, het beroep

ilï'Ëài D. È.n* Waetvetáe d.d. 15 mei 2008, het beroep van de heer Alain,Goethals d.d. 14

;J ,ó"oà, i;i ;";;;p ván aà neer luc van aen Bossche d d 20 mei 2008' het beroep van de

Ë, K;;; ;:;ilt;ttaàséia.a. ts mei 2008, het beroep van de heer ir' P de coninck van

fl"u"n O.J. io t"ieO08,-het beroep van de heer en mevrouw Tiebout-Smets d d 22mei2008'

ËiíeÀ;;;;;;; h;àiiiogàr Mevfroid d d' 22 mei 2008' het beroep van mevrouw Renate

ËZïiJàlJaï. ióïl,ilooá] r'"i uéto"p u"n de heeÍ Kurt van campenhout' dd 23 mei 2008' het
ffi;;;;;;r--"n" b;noit a.o. rg tei 2008, het beroep van de heer Patrick walravens
ár. ió rài zooa, n"t befoep van mevrouw Leemans d d 19 mei 2008' het beroep van de neer

ËËno v;s;Ëii.;: ió tá zóoe, h"t o"toep van de heeÍ Karel De Ridder d d 5 mei 2008' het

ffi;;;;;;ilÈ V"n"imén c.o. zo mei 2008, het beroep van mêvÍouw Martine Pitteljon

Ëilï Killl#H i;, lïóg scnepoaat a a 20 mei 2008' het beroep van de heer Rik Houthuvs

d.d.12 mei 2008, het beroep van oe neer Rik Vanuffel d'd 15mei2008' hel beroep van de heer

iàï"" i-ài"oáàrt o.a. z2 mei 2008, het beroep van de heeÍ stefan Eelens d d 26 mei 2008' het

ËËiïàpïi a" ri*; lÀ Bruneeld.d. 17 mei 2008, het beroep van de-heerJohan Kempeneer

o.i. ii tÀizoos, tt"t beroep van de heêr Hugo Marissen d d 21 mei 2008' het bèroep van

.ài,à"*Àon* b" ureester d.d. tg mei 2006, net oeroep van de heeÍ Alain Vanclooster d d 19

Hiioïà, À";Ë;;; àn àe Áéer ceert van waes (vzw iohanna be) d d' í7nei 2008' het

tài"-"iït óiró""Ëergoea uzw, o.o. iz mei 2001, het'beroep van cultuuÍaad Dilbeek d d 21

íËiióoa, tàtu"ro"p va; Natuurpunt vzw d d' 20 mei 2oo8' het beroep van Natuurpunt Dilbeek

ii.à. iiïài ióóà, nËi beroep van Trase wegen vzw d'd' 15 mei 2008 en het beÍoep van Acw

fusie Dilbeek d.d. 20 mei 2008;

Overwegende dat deze beroepen allen betrekking hebben op dezelfde problematiek: dat ze in

iader ó vooaiggeno besluit woÍden samengevoegd;

Overwegende dat volgens het gewestplan Hallevilvoorde .d? vo:tw€S-el,nr- 99 en nr' 102
jerág"n-àn in n"tuurgéoieo; aat àox aà'voorgestelde verplaatsing van voetweg nr' 99 volledig in

natuurgebied komt te liggen;

OveMegend€ dat de ingediende beroepen in hoofdzaak gaan oveÍ bean'/aren diê ook werden

oo*rnàin in n"t foa"r van het openbaàr ondezoek maai waaraan klaaóliikelijk geen oÍ

;;ililË;; il;]l;iJóeg;vËn; aat oe oea'\'/aren duiden op êen srote sebruikswaarde van de

;;i;à;;":t*"s;" vooidà bevolking, zowel op Íecreatief vlak (als onderdeêl van een

Ë!lËài'ái,, óáït"rirt'it"ide wandeting)]als op functioneel vlak (als verkeêrswï alternatieven

;r.rG; ; ;"bi*óonwijken en voózieningen); dat maximaal gepleit luordt_voor het behoud

;il;;à;;"]óenJ Éun nuioige tissingldai opgeroepen wordt om het openbaar belans te

laten primeren;

Overwegendê dat het provinciale beleid inzake voetwegen' zoals ook.verwooíd in het pÍovinciaal

.iti"rii[ "t.ctuutpr"n, uitgaat van het maximale behoud van het bestaande netwerk van Íage

;,j;;ï;ËË;;;i;rkàn Gínun rnuurunitionalrteit; dat ook op vtaams niveau deze visie vanuit

ii,ÏHiài,iï "ltipi,ïi;;à]oni"Áiiuná, q"tien ae meerwaarde van een derseliik netwerk voor het

ràcieàii+ mËàegeOruik en het beheer ian de open ruimte; dat door de verplaatsing van voetweg
'"i. gïËíoé "t"Ërrámng van voetweg 10, de continuiteit van een bestaand.frjnmazig padennet

"ár,li JàoiÈót"n; a"tóp geen enkele wijze een altemalieve route voor het afschaffen van

;:iË;t: id;"rdi váo'rgesteto zooaÍeen noodzakelrjke schakêl in h€t b€staande netwerk

verdwiint dat deze optles vanurl rurm€lijk oogpunt niet aanvaardbaarzijG.d.at' gelet op de gfote

óálïiiit,itàáio" """ ire huidige wegen, iret oienbare belang schade wordt toesedlend;

overwegende dat op geen enkele wijze wordt gemotiveerd waarom de verle!-ging van voetweg

í. óó nËàa.jr"ftt i" in rader van néiberreer;an het betrokken natulrgebied als één geheel; dat

het doorkruisen van een natuurgebleá door voetwegen vanuit ruimtelijk oogpunt bezwaarjiik kan

oà)Ènïiaán "f. ""n onovertómefi1iJ oanière diteen goed beheer in de weg staat; dat de



aanwezigheid van voetwegen het beheer van een gebied eerder kan vergemakketíjken gelet opde beteÍe toegankelijkheid ervan:

Overwegende dat het voorgedtelde nieuw€lraé voor voetweg nÍ. 99 langs de noordoostelijkegÍens van het natuurgebied gaat. op de eigendomsgrens van àe aanvragérs; dat de voetweqnrer.u op zeer korte afstand van een,aantát woningén passeert, waaiJ"Ëio,i i,i"àó áï.1i"""."woningen mogerijk woÍdt verstoord; dat het ri"i"J,ip "Jr'r"nï"ï"ËiïË-pïiuïïy u"n ""n ""nt"romwonenden in iedeÍ gevat gÍoteÍ te.noemen is.dan momenteit h"t g"ilr. "Z"rb;jj" ràil5*"gop mjnimaal 30m van meest nabije woning loopt

OveMegende dat voor de aanleg van het nieuw€ tracé van voetweg nr. 99 bestaand
l1l1yr.9:!i"d rogt ygrden aangésneden, waaóij bomen ej stÍuikg-ewas màeten woraen gekapt;dar eveneens grote inírastructurere weÍken noodiakerijk brijken omËriiliilL ,ort" t" rrnn"ngarandeÍen, gezien de aanwezioe srerke h"ilingstr"àËn áá; ;"Ënáïnïeï natuurgeuieo; oatdit vanuitÍujmterijk oogpunt nieÉpweegt tegen-d; beperKe instanJtrouoing-swerken cie nooigzun om de doorgang via het bestaande tracé t€ garanderen:

Overwegende dàt het maximaal behoud v€n de buurtwegen voor de toekomst ats atgemeen
Tl:ig: ti y9Í* *oropsesretd sezien h€t.o"r"ng *i o" oruÀ*àóánï iet plattetandsbetetden In oe ontstujting van het platteland en omwille van hun natuurwaárAï"n "*gd"O*""rA";- 

- -.-

:a^":y_",9:lq: A:r "qtgens het regeerakkoord ,Vlaanderen 2OO9_2Oi4,de Vlaamse regenng denerwerKunctie van de buurtweoen voor het langzame verkeer en á" "uttuuÀÈtoria"t" "narcheologische waaÍde van de-buurtwegen maxmaal wil bescheÍmen:

BESLUIT:

Artikel í.
De beroepen tegen de besrissing van de deputatie van vraams-Brabant van 20 maaÍt 2ooghoudende de gedeettelijke verpláaGing-van voetwêg nÍ. 99 en afschaffing van voetweg nr. 102van de atlas van de buurtwegen van Ditbeet *orO"i inó""in-Ëj'

&tikel 2.
Van dit besluit wordt kennis gegeven aan de indieners van een beroep, met name:
1. Mewouw_Nicote De Somviele, Kerkveldestraat 14, 1700 Ditbeek2. D€ heer René DiÍckx, Ketetheidestraat 27, 1700 tiitbeek3. Mewouw-Bieke Toelen, Jan Trochstraat í04, 1203 Dilbeek4. ue ne€r Jan Margot, JB Brusselmanssfaat 17 _ 17OO Dilbeek
! lrof Dr H. Van Waetvetde, V. Van Matdertaan 90 _ izOO óifË""k6. De heer Alain Goethals, Weggevoerdenlaan 9, 1TOO Dilbeek/. ue neer LrJc Van den Bossche, Ketelheidestraat 19, 1700 Dilbeekó. ue neer Koen van Duynslaeger, Wolsemstraat 117, 1700 Dilbeek9. De heer h. p. de Coninck va; Noyen, Lusthuizentaan I f , f ZbO ói;tOeet'10. De hêer en mevrouw Tiêbout_Sm;ts, Ke*verOestraat +, iZOóbtfËeei''11. D€ heer Roger Meyfroid, Ketelheide 29, 17OO Ditbeek'rz. Mevrouw Renate Deweese, Honsemsttraat .17, 17OO Dilbeek13. D€ h€er Kurt Van campenhout, Vrijheidsr""n áS, r zOó óib;"t14. Mevrouw Lena D'Hoir, Smidsetaan 1,.t7OO Ditbeek
15. D€ heer patrick Watravens, Smidselaan t, tZóo éinfl,lartens_gooeqem16. Mevrouw Leemans. Katenbergstraat 59, rZOO OifUèàf'- 

'- - ---",-"'
'1l. ue neer Brunovan Snick, Kalenbergstraat 66, 17OO Dilbeek



18. De heer Karel De Ridder, Moortebeekstraat 15, IZOO Dilbeek
19. Familie Vanermen, Kerkeveldestraat 12, 17OO Dilbeek
20. Mewouw Martin€.pittêljon (DNA), Kape evetd 1A, 1703 Schepdaal
z r. ue neer KIK Ftouthuys, Nachtegaalstraat 71, .150.1 Halle (Buizinoen)
22. De heer Rik VanuÍfel, Berchemstraat 29, 1760 Roosdaal
23. Dê heer Johan Lombaert, lsabellasttraat 14, 1703 Schepdaal
24. De h€eÍ Stefan Eetens, Lostraat 19; 1703 S;hepdaat
25. De heer Marc Brun€el, Brusselsêsteenweg 639, i731 Zêllik
26. De heer Johan-Kempeneer, Leopotd ll laai Zt Éus ze, 1OBO SinÈJans-Molenbeek
z/. ue neer Hugo MarÍssen, Nieuwenbos .j9, ,1702 Groot_Bijgaarden
28. MevrouwAgnes De Meester, J. Goffinlaan Ot, tOgZ gru'":t
29. De heer AJain Vanclooster, Fetix Vandesandestraat 3212, iO81 Koekelbero
30. De heer c_eert van Waeg (\.zw johanna.be), Sint_Lambertusstraat iàà, fZóó Srusselr r. ulo, €eKs tsngo.ed \rÀv, p/a. gemeentelijke cultuurdienst, gemeenteplein 1, 1700 Dilbeekó2. uurruurraao utbeek, p/a gemeentelijke cultuurdienst, gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek33. Natuurpunt yzw, Coxiestraat 11. 2gO0 Mechelen
34. Natuurpunt Ditbeek, Brussetsesteenweg 639, 1747 Zellik
9!. TFSeWeSen \zw, VooruitgangsÍaat 323 bus 10, 1O3O Brussel
36. ACW tusie Dilb€ek, Brusselstraat 246 A, 1702 Groot_Bijgaarden

Brussel, 0 3 AUG. 2009

De Vlaamse ministervan Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

Philippe MUYTERS


