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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/9 Vastgoed. Essen. Fietsostrade Antwerpen-Essen. Vakken St-
Jansstraat-Wildertse Duintjes, Paviljoenweg-Heikant en 
Paviljoenweg-Kalmthoutsesteenweg. Overdracht aan 
gemeente. Goedkeuring.

In de periode 2012-2018 werden in de gemeente Essen tal van gronden verworven 
voor de aanleg van de fietsostrade Antwerpen-Essen, vakken St-Jansstraat-
Wildertse Duintjes, Paviljoenweg-Heikant en Paviljoenweg-Kalmthoutsesteenweg.

Nu de fietsostrade aangelegd is, dienen de gronden overgedragen te worden aan de 
gemeente. Dit is zo voorzien in de samenwerkingsovereenkomst die provincie en 
gemeente voor de aanleg van de fietsostrade afsloten.
Conform de samenwerkingsovereenkomst geschiedt de overdracht kosteloos. De 
gemeente draagt de kosten van de akte.

Vermits de transactie gebeurt tussen 2 openbare besturen, kan de akte opgesteld 
en verleden worden door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse 
Overheid.
Voorgesteld wordt dat de provincie zich voor de ondertekening van de akte zou 
laten vertegenwoordigen door de instrumenterende commissaris van de afdeling 
Vastgoedtransacties. Hij heeft daartoe de bevoegdheid krachtens het decreet van 
19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex, waarbij de bevoegdheid 
van de Vlaamse commissarissen werd vastgelegd tot het uitvoeren van bepaalde 
vermogensrechtelijke verrichtingen in naam en voor rekening van het Vlaams 
Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse gemeenschaps- en 
gewestinstellingen en bepaalde entiteiten opgesomd in artikel 5, zoals de 
provincies.
Uw raad dient hiervoor uitdrukkelijk machtiging te verlenen.

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 5 september 2019.

Het dossier is digitaal beschikbaar.

De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat de fietsostrade Antwerpen-Essen, vakken St-Jansstraat-Wildertse 
Duintjes, Paviljoenweg-Heikant en Paviljoenweg-Kalmthoutsesteenweg te Essen, 
aangelegd is;



Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en gemeente 
voorziet dat na de aanleg de gronden kosteloos worden overgedragen aan de 
gemeente, die de kosten van de akte van overdracht draagt;

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Machtiging wordt verleend tot de gratis overdracht van de vakken St-Jansstraat tot 
Wildertse Duintjes, en Paviljoenweg tot Heikant, aan de gemeente Essen, zoals dit 
traject staat aangeduid op onteigeningsplan nummer “I-014.043-18-01A” van 
studiebureau Grontmij Stokmans, en momenteel ten kadaster gekend is als 2de 
afdeling sectie C zonder kadastrale nummer (innemingen 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-
13-14-15), en 2de afdeling sectie C nummer 466y2/deel (inneming 4).

Artikel 2:
Machtiging wordt verleend tot de gratis overdracht van het vak Paviljoenweg tot 
Kalmthoutsesteenweg, aan de gemeente Essen, zoals dit traject staat aangeduid op 
onteigeningsplan nummer “I-014.043.2-18-01 1/1, uitgave F” van studiebureau 
Grontmij met referentienummer 11642-10282, gewijzigd bij onteigeningsplan 
nummer “I-014.043.2-18-01 1/1, uitgave G” van studiebureau Grontmij met 
referentienummer 11642-10326, en momenteel ten kadaster gekend is als 2de 
afdeling sectie D zonder kadastrale nummer (innemingen 1-2-3-4-5-6-7-8a-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20), en 2de afdeling sectie D nummer 788a (inneming 8b), 
788b (inneming 9), 788c (inneming 10) en 531g56 (inneming 21).

Artikel 3:
De kosten verbonden aan het opstellen en verlijden van de akte vallen ten laste 
van de gemeente.

Artikel 4:
Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 
ontslag van ambtshalve inschrijving te verlenen bij de overschrijving van de akte.

Artikel 5:
Voor zover als nodig wordt beslist de voormelde goederen te desaffecteren uit het 
openbaar domein.

Artikel 6:
Aan de instrumenterende Vlaamse commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties 
wordt volmacht verleend om de provincie Antwerpen te vertegenwoordigen bij de 
ondertekening van de akte.


