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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/10 Vastgoed. Sint-Katelijne-Waver. Provinciale Scholen voor 
Tuinbouw en Techniek, campus Sint-Katelijne-Waver. 
Verlenen van een erfdienstbaarheid voor de aanleg van een 
wandelpad. Goedkeuring.

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver wil werk maken van een 
uitgebreider wandelnetwerk. Daartoe wil het onder andere een wandelpad 
aanleggen tussen het fietspad tussen de Kempenarestraat en Leyland en de 
Binnenweg.
Dat wandelpad met een breedte van 1,50 m loopt naast het gemeentelijk 
bufferbekken langs de Otterbeek over een afstand van ongeveer 237 m over 2 
percelen die eigendom zijn van de Provinciale Scholen voor Tuinbouw en Techniek. 
Volgens het opmetingsplan bedraagt de totale oppervlakte van het pad op 
provinciaal domein 355,80 m².

De Provincie dient daartoe een erfdienstbaarheid voor de aanleg en het onderhoud 
van het wandelpad toe te staan aan de gemeente, en dit voor zolang het 
wandelpad zal bestaan.
Uiteraard zal het latere onderhoud van de wandelweg een taak zijn van het 
gemeentebestuur.

Het departement Ontwikkeling en Educatie gaat akkoord, de dienst Integraal 
Waterbeleid heeft geen bezwaar tegen de ligging van het wandelpad, en ook Agion 
heeft zijn instemming gegeven met de bezwaring van het zakelijk recht.

Voorgesteld wordt dan ook toelating te verlenen voor deze erfdienstbaarheid.

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 2 februari 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Gelet op de vraag van de gemeente Sint-Katelijne-Waver om een wandelpad aan te 
leggen tussen het fietspad tussen de Kempenarestraat en Leyland en de 
Binnenweg;

Gelet op het opmetingsplan van 27 juli 2016 van landmeter-expert Liva Marynen 
met precad nummer 12035/10304;



Overwegende dat de vestiging van de erfdienstbaarheid gebeurt voor openbaar 
nut;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, wordt 
machtiging verleend tot de vestiging van een erfdienstbaarheid aan de gemeente 
Sint-Katelijne-Waver voor de aanleg en het onderhoud van een wandelpad op het 
domein van de Provinciale Scholen voor Tuinbouw en Techniek in Sint-Katelijne-
Waver op de percelen kadastraal gekend als Sint-Katelijne-Waver, eerste afdeling, 
sectie B, nummers 47d en 45b, over een oppervlakte van 355,80 m², zoals 
aangeduid op het opmetingsplan van 27 juli 2016 van landmeter-expert Liva 
Marynen met precad nummer 12035/10304, en dit voor zolang het wandelpad zal 
bestaan.

Artikel 2:
De gemeente Sint-Katelijne-Waver neemt in ruil voor deze erfdienstbaarheid het 
onderhoud van het wandelpad op zich.


