
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 november 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/12 Vastgoed. Fietspad Herentals-Westerlo-Olen. Verharding 
wegenis Truchelven. Laatste particuliere grondruil te 
Westerlo. Goedkeuring.

Op 24 mei 2018 keurde de provincieraad twee ruilbeloften en één koopbelofte goed 
met het oog op de verlegging van het laatste deel van het fietspad Herentals-
Westerlo-Olen naar de wegenis Truchelven.

Thans kan de laatste particuliere ruilbelofte ter goedkeuring worden voorgelegd. 
Hierna dient enkel nog een grondstrook aangekocht te worden van de federale 
overheid.

Beide te ruilen loten zijn gelegen in agrarisch gebied. De ruil gebeurde binnen de 
marge van het schattingsverslag. Bovenop de grondwaarde werd ook een vergoeding 
toegekend voor het verplaatsen van de afsluiting.

Volgende praktische afspraken werden gemaakt:
- de afsluiting en poort worden na afbraak bij de eigenaar gelegd;
- de eerste twee meter van het perceel van de verkoper worden mee opgekuist en 

geëgaliseerd;
- eventuele grondoverschotten mogen gebruikt worden om de putten op het terrein 

van de verkoper op te vullen.

De bodemattesten zijn blanco.

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar.

Krediet is voorzien in het budget.

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 14 november 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat voor de verharding van de wegenis Truchelven, deel van het 
fietspad Herentals-Westerlo-Olen, een aantal grondruilen en -verkopen nodig zijn;

Gelet op het afbakeningsplan van 9 februari 2018 van provinciaal landmeter-expert 
Glenn Bertels;

Gelet op de schatting;



Gelet op de ruilbelofte;

Gelet op de bodemattesten;

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, met name 
voor de verharding van de wegenis ‘Truchelven’, deel van het fietspad Herentals-
Westerlo-Olen, wordt machtiging verleend tot volgende grondruil volgens het 
afbakeningsplan van 9 februari 2018 van provinciaal landmeter-expert Glenn Bertels 
met precad nummer 13039-10353:

Lot 1, ten kadaster gekend als Westerlo, 2de afdeling, sectie B, nummer 468/2a/deel, 
64 m² groot en eigendom van de heer en mevrouw Heylen-Mandervelt wordt geruild 
voor lot 8, ten kadaster gekend als Westerlo, 2de afdeling, sectie B, nummer 
470g/deel, eigendom van de provincie Antwerpen en 223 m² groot. De provincie 
betaalt hiervoor een opleg van 663,29 EUR.

Artikel 2:
Voor zover als nodig wordt beslist de overgedragen provinciale grond te desaffecteren 
uit het openbaar domein.


