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VASTGOEDBELEID. Definitieve vaststelling van het splitsingsplan van de
aanpalende grond naast de woning Landweg 3 te Mechelen, gekadastreerd als
4de afdeling - sectie F - nummer 789A en 789B, met het oog op de onttrekking
uit het openbaar domein.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• College 24/8/2020 punt 51: Voorlopige vaststelling van het splitsingsplan van de
aanpalende grond naast de woning Landweg 3 te Mechelen, gekadastreerd als 4de af deling
- sectie F - nummer 789A en 789B, met het oog op de onttrekking uit het openbaar
domein.
• Gemeenteraad 7/9/2020 - agendapunt 44: De gemeenteraad stelt het splitsingsplan
voorlopig vast van de aanpalende grond naast de woning Landweg 3 te Mechelen,
gekadastreerd als 4de af deling - sectie F - nummer 789A en 789B, met het oog op de
onttrekking uit het openbaar domein.
• Collegebeslissing 11 januari 2021 - agendapunt 13: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en context
Op 6 f ebruari 2020 werd de overeenkomst ondertekend voor een perceel wegoverschot
gelegen naast de woning Landweg 3. In ruil voor onderhoud mag het perceel kadastraal
gekend als 4de af deling, sectie F zonder perceelnummer met een oppervlakte van 26,9 m²
gebruikt worden als tuin.
Het college besloot om eveneens het resthoekje naast de woning te verkopen aan de
bewoners/eigenaars, de heer en mevrouw Chehada – Boudlal. Intussen reageerden zij positief
op de vastgelegde verkoopprijs.
Landmeter Jelle Broothaerts heeft een splitsingsplan opgemaakt:
• Lot 1 : 4de af deling – sectie F nummer 789A – 27 m²
• Lot 2 : ‘de af deling – sectie F nummer 789B – 36 m²
(Nieuwe precadnummers)
Vooraleer de grond kan verkocht worden, dient deze onttrokken te worden uit het openbaar
domein. Deze perceeltjes zijn niet geïntegreerd bij de heraanleg van de straat en worden niet
meer gebruikt als openbaar domein.

Het splitsingsplan werd openbaar gemaakt door de dienst Beheer Openbaar Domein van 2
oktober 2020 tot en met 1 november 2020, na de voorlopige vaststelling door de
gemeenteraad van 7 september 2020.
Het splitsingsplan onttrekt de perceeltjes uit het openbaar domein zodat deze kunnen
toegevoegd worden aan de woning Landweg 3 als tuin.
Er heef t een openbaar onderzoek gelopen van 2 oktober 2020 tot en met 1 november 2020.
Er zijn geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.
Juridische grond
• Artikel 41 § 2, 11° van het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 (Belgisch Staatsblad dd.
15.02.2018): de gemeenteraad is bevoegd voor de daden van beschikking over onroerende
goederen (o.a. verkoop van een onroerend goed).
• Artikel 29 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen: aanpalende eigenaars hebben
het recht om bij wijziging van de ligging of opheffing van een buurtweg te beschikken over
het vrijgekomen gedeelte tegen betaling van een prijs. De gemeente is verplicht deze
wegoverschotten te verkopen aan de aanpalende eigenaars die erom verzoeken.
• Decreet van 8.05.2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad stelt het splitsingsplan def initief vast van de aanpalende grond naast de
woning Landweg 3 te Mechelen, gekadastreerd als 4de af deling - sectie F - nummer 789A en
789B, met het oog op de onttrekking uit het openbaar domein.
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