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De provinciegriffier, De gedeputeerde, 

VERKLARING VAN GOEDKEURING  
PROCES-VERBAAL EN PLAN VAN GRENSBEPALING 

 
Gelet op artikel 45 van het Veldwetboek; 

De deputatie van de provincieraad van Antwerpen verklaart in de zitting van 26 
november 2020 kennis te hebben genomen van het proces-verbaal en plan, zoals 
overeenkomstig artikel 45, eerste lid van het Veldwetboek werd opgesteld van de 
grensbepaling die op 13 maart 2020 werd uitgevoerd op de percelen gelegen te 
Hulshout, 1ste Afdeling, Sectie A, nrs. 150 B 2, 150 C 2, 151 F en 157 M. 

Overwegende dat deze verrichtingen kaderen in het beheer van de waterloop A.7.12.1 
– Binnenbeek (Leemheideloop), zodat diens ligging en begrenzing exact kan worden 
bepaald middels afpaling. 

Overwegende dat ingevolge de afwezigheid van één der aangelanden bij de 
grensbepaling op 13 maart 2020, het proces-verbaal en plan werden neergelegd op 
het secretariaat van de algemeen directeur van het lokaal bestuur Hulshout en dat 
een dubbel werd neergelegd op de griffie van de provincie Antwerpen, conform de 
wettelijke bepalingen. 

Overwegende dat de aangelanden persoonlijk in kennis werden gesteld van de 
neerlegging op het gemeentesecretariaat en de provinciale griffie en dat dit aan hen 
per deurwaardersexploot van 14 april 2020 werd betekend. 

Overwegende dat de door artikel 45, tweede lid van het Veldwetboek voorgeschreven 
termijn van zes maanden waarbinnen belanghebbenden van deze bescheiden inzage 
konden nemen en verzet konden doen bij het college van burgemeester en schepenen 
verstreek op 14 oktober 2020 en dat wordt vastgesteld dat er geen verzet werd 
ingediend. 

Gelet op artikel 45, tweede lid van het Veldwetboek verklaart de deputatie het proces-
verbaal en plan van de grensbepaling die op 13 maart 2020 werd uitgevoerd op de 
percelen gelegen te Hulshout, 1ste Afdeling, Sectie A, nrs. 150 B 2, 150 C 2, 151 F en 
157 M goedgekeurd. 
 
 
Antwerpen, in zitting van 26 november 2020. 

Namens de eputatie, 
 

 


