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Vergadering van 10 juni 2021
2021_GRMW_00722 OMV_2020075995 - - aanvraag omgevingsvergunning voor aRW Ringvaart Gent-Evergem - het bouwen van fietsersbrug F42 vanaf Evergem 'Spoorwegstraat Vurstjen' tot Gent - Heinakker en het slopen van een vrijstaand gebouw - met openbaar
onderzoek - Heinakker 1, 3, 9 en 9A, 9032 Wondelgem - De aanleg, wijziging, verplaatsing of
opheffing van een gemeenteweg - Goedkeuring
Bevoegd: Filip Watteeuw

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 8
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 Het Besluit van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 47
 Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 12
 De Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO)
 Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)

Motivering

Lieven Dejonckheere namens De Vlaamse Waterweg nv diende een
omgevingsvergunningsaanvraag in voor gronden gelegen aan Heinakker 1, 3, 9 en 9A kadastraal
gekend als sectie D nrs. 1066A, 1066/2 , 1067A, 1068B, 1068/2 A, 1070B, 1071B, 1099L, afdeling
30 sectie C nrs. 485M, 500G3, 502D2, 504B2, 504C2 en 504F2.
De aanvraag heeft betrekking op een Vlaams project, met name een project infrastructuur met
openbaar karakter van waterwegen en onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie met
inbegrip bruggen over die waterwegen en waterlopen, om die reden is de Vlaamse overheid de
vergunningverlenende overheid.

Deze aanvraag werd op 03/12/2020 ingediend bij de Vlaamse overheid. Op 18/01/2020 werd
aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd een openbaar onderzoek te
organiseren en de aanvraag voor te leggen aan de gemeenteraad. Er werd ook gevraagd advies
uit te brengen. Het college van burgemeester en schepenen heeft reeds op 25/02/2021 een
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht aan de Gewestelijke Omgevingscommissie (GOVC)
binnen de wettelijke termijn.

Beschrijving aanvraag:
Voorliggende aanvraag heeft betrekking op de aanleg en realisatie van een deel van het tracé
van de fietssnelweg F42, met name het gedeelte tussen de Heinakker gelegen op Genst
grondgebied tot aan de Spoorwegstraat-Vuistjen te Evergem. Het projectgebied loopt over de
grenzen van de Stad Gent en de gemeente Evergem heen.

Het realiseren van dit deel fietssnelweg houdt onder andere in dat een nieuwe fietsbrug wordt
gerealiseerd over de Ringvaart en de Nieuwe Kale. Samen met deze brug worden de
aanloophellingen voorzien en een aftakking naar de Heinakker.

Fietssnelweg F42 moet op termijn de verbinding vormen tussen Gent, Evergem, Waarschoot,
Eeklo, Maldegem en Brugge. De fietssnelweg staat ingetekend langs spoorlijn L58 Gent-Eeklo en
oude spoorlijn OL 58 Eeklo–Maldegem Donk (met de museumspoorlijn tussen Eeklo station en
Maldegem
station).

Het voorliggende project moet gesitueerd worden als missinglink tussen 2 andere projecten
voor fietssnelweg F42, namelijk: Het project voor de F42 van de Provincie Oost-Vlaanderen op
linkeroever (zijde Evergem) van Evergem station tot ‘Spoorwegstraat - Vurstjen’ (intern
projectnummer F042 – 2020 – 008) enerzijds. Anderzijds het project ‘Ombouwen van de
R4 West en Oost tot primaire wegen’ van de Vlaamse Regering – De Werkvennootschap - op
rechteroever (zijde Evergem) vanaf Heinakker. Binnen dit project is er een deelzone waarin
de van de F42 mee opgenomen wordt. Deze deelzone is gekend onder de projectnaam R4WO –
OMV 3 – Ringvaart – N9. Er werd hiervoor reeds een omgevingsvergunning ingediend door de
werkvennootschap onder de noemer OVA3 - SWNO met referentienummerOMV_2020102859

Voorliggende aanvraag houdt volgende stedenbouwkundige handelingen in:
 Het bouwen van een nieuwe fietsbrug over de Ringvaart en Nieuwe Kale, inclusief
aanloophellingen, een aftakking en aansluiting op de Heinakker en aansluitingen op
bestaande wegenis.
 Een gedeeltelijke wijziging van de bestaande infrastructuur met het oog op een veilige
aansluiting voor de fietsers

 Realisatie van het nodige grondverzet met bijhorende wijziging van het reliëf
 Aanleg van een oeverversteviging ten noorden van de Nieuwe Kale ter hoogte van het
talud
 Inbuizing van de open gracht parallel met spoorlijn L58
 Rooien en ontstronken van het bosje ten zuiden van de Nieuwe Kale
 Rooien en ontstronken van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos.

Volgende vegetatiewijzigingen maken eveneens deel uit van dit dossier:
 Het mechanisch of chemisch beschadigen of vernietigen van grasland waar bebossing
zal komen.
 Tijdelijke inname van permanent grasland met rijplaten tijdens de werffase. Herstel
nadien volgens de voorschriften van ANB.

ZAAK VAN DE WEGEN
De aanvraag omvat de aanleg en wijziging van een gemeenteweg. De gemeenteraad moet
hierover een beslissing nemen en zich daarbij uitspreken over de ligging, breedte en uitrusting
van de gemeenteweg en over de eventuele opname in het openbaar domein.

Op Gents grondgebied is een gemeenteraad noodzakelijk in functie van de aanpassingen aan de
wegenis ter hoogte van de Heinakker. Ter verwezenlijking van dit nieuwe fietspad dienen er
langs de spoorlijn L58 verwervingen te worden gerealiseerd en dient een nieuwe rooilijn te
worden vastgelegd. Een aanpassing van de wegenis is noodzakelijk om de fietser op een veilige
manier aansluiting te geven vanaf de Heinakker met het fietspad F42.

De voorgestelde aanpassingen worden uitvoerig in kaart gebracht en gemotiveerd. Rekening
houdende met deze motivatie wordt in het kader van deze omgevingsvergunning aan de
gemeenteraad gevraagd deze aanpassingen goed te keuren.

Procedure:
Het openbaar onderzoek werd gehouden van 25 januari 2021 tot 23 februari 2021.

Resultaat: geen petitielijsten, één schriftelijk bezwaar, geen schriftelijke gebundelde bezwaren,
geen mondelinge bezwaren en geen digitale bezwaren

Het tweede openbaar onderzoek (na wijzigingsverzoek) werd gehouden van 19 april 2021 tot 18
mei 2021.
Resultaat : geen petitielijsten, één schriftelijk bezwaar (identiek als tijdens eerste openbaar
onderzoek), geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en geen
digitale bezwaren

Aangezien de aanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad
beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit.
De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn
ingediend tijdens het openbaar onderzoek.
De bezwaren kunnen als volgt worden samengevat:
Het eigendomsrecht Heinakker 1 en 3.
De aanvragers van de omgevingsvergunning kunnen niet worden aanzien als een
belanghebbende partij zolang de ik eigendoms- en/ of gebruiksrechten bezit van de woningen
waarvoor door hun een sloopvergunning wordt aangevraagd. De beoogde sloping kan door de
aanvragers ook niet worden verwezenlijkt zolang ik de eigendoms- en/of gebruiksrechten bezit
over de kwestieuze woningen. De aanvragers zijn m.a.w. niet in staat om de vergunning die zij
wensen te bekomen uit te voeren. Ik heb aan geen enkele instantie toestemming gegeven om
mijn woningen te slopen. De woningen werden ook niet onteigend. Ik wens bijgevolg dat mijn
eigendomsrechten gerespecteerd worden.

De bezwaren worden als volgt geëvalueerd:
Het eigendomsrecht Heinakker 1 en 3.
De eigendomsrechten moeten worden gerespecteerd. De werken kunnen pas uitgevoerd
worden als de houder van de vergunning beschikt over een uitvoerbare vergunning en eigenaar
is van de gronden waarop de vergunning betrekking heeft of en volmacht beschikt van de
eigenaar om de werken op zijn gronden uit te voeren. De Stad Gent is momenteel in
onderhandeling de eigenaar om tot een vergelijk te komen.

In uitvoering van artikel 12 van het decreet over de gemeentewegen keurt de gemeenteraad
een rooilijnplan goed. In uitvoering van artikel 31§1 van het decreet betreffende de
Omgevingsvergunning neemt de gemeenteraad een beslissing over de aanleg, wijziging,
verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg alvorens de bevoegde overheid een beslissing
neemt over de vergunningsaanvraag. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de
standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De
gemeenteraad spreekt zich ook uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de
gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein.
De gemeenteraad is van oordeel dat het voorstel van wegaanleg kan goedgekeurd worden om
volgende redenen:
De aanvraag heeft als doel om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de
gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en
toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen, het voorziet is een veilig wegennet, de
wijzigingen van staan ten dienste van het algemeen belang, de verkeersveiligheid en de
ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen, wijzigingen aan het
wegennet zijn in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief.
Door de omvorming van de R4 West naar een primaire weg type I worden de bestaande
gelijkgrondse kruispunten (met verkeerslichten) vervangen door ongelijkvloerse kruisingen.
Uitwisseling tussen het lokale wegennet en de R4 zal slechts op een beperkt aantal punten
mogelijk zijn. Aangezien deze werken veel tijd vergen (2022-2028), worden meteen ook de
tijdelijke omleidingen aangevraagd.
Op een primaire weg type 1 zijn voetgangers en fietsers niet toegelaten. Voor fietsers wordt
voorzien in parallelle fietsinfrastructuur. Met deze aanvraag wordt uitvoering gegeven aan een
deel van deze parallelle fietsinfrastructuur, met name een deel van de fietssnelweg F42 welke
aansluiting moet geven tussen Gent en Evergem.
Positief daarbij is dat vooraf aan de infrastructuurwerken van het kruispunt W9, het kruispunt
R4 Zeeschipstraat, Evergemsesteenweg, gewerkt wordt aan deze fietsverbinding F42. Tijdens de
werken die toch enkele jaren in beslag zullen nemen, zal reeds van deze fietsverbinding gebruikt
kunnen gemaakt worden om het kruispunt op een veilige manier over te steken.
De voorgestelde werken voldoen dus aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte
mobiliteit. Er wordt voldaan aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het
decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Bijgevoegde bijlage(n):



2020075995 Heinakker Fietsbrug Toelichtingsnota rooilijn en verwerving_fietsbrug
Ringvaart Wondelgem_def.pdf (deel van de beslissing)
2020075995 Heinakker Fietsbrug AV_Rooilijnplan-rooilijnplanGent.pdf (deel van de
beslissing)

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn voor ter beslissing:
Artikel 1:
Keurt het rooilijnplan, zoals opgenomen in bijlage, goed.
Artikel 2:
Keurt de ligging, breedte en uitrusting van de gemeentewegen, zoals ontworpen in de
omgevingsvergunningsaanvraag, gelegen Heinakker 1, 3, 9 en 9A en kadastraal gekend als
sectie D nrs. 1066A, 1066/2 , 1067A, 1068B, 1068/2 A, 1070B, 1071B, 1099L, afdeling 30 sectie
C nrs. 485M, 500G3, 502D2, 504B2, 504C2 en 504F2, goed

Toelichtingsnota rooilijn en verwerving
1. Inleiding
Huidig dossier heeft betrekking op de aanleg van een nieuw fietspad te Wondelgem langs de
spoorlijn L58 tussen Heinakker en de Ringvaartweg-Wondelgem.
In samenwerking met De Vlaamse Waterweg, de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente
Evergem wenst de stad Gent over te gaan tot de realisatie van een gedeelte van de fietssnelweg F42
Gent – Brugge. Dit omvat de bouw van een fietsers- en voetgangersbrug over de Ringvaart te
Wondelgem en kant Gent het toeleidend fietspad richting R4 waar het zal aansluiten op het nog te
realiseren knooppunt W9 van het project R4WO, en de aansluiting naar Heinakker.
Het tracé van de fietssnelweg F42 loopt vanaf Gent tot Eeklo parallel met dat van de spoorlijn L58. In
het huidige projectgebied is langs de spoorlijn L58 geen openbaar domein beschikbaar voor de
aanleg van dit nieuwe fietspad.
Ter verwezenlijking van dit nieuwe fietspad dienen er langs de spoorlijn L58 verwervingen te worden
gerealiseerd en dient een nieuwe rooilijn te worden vastgelegd.

Kaart I: Ontwerp

Kaart II: Situeringsplan
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2. Problematiek en doelstelling
Het vastleggen van de nieuwe rooilijn is cruciaal om het nieuwe fietspad te kunnen realiseren. Het
project betreft de aanleg van een fietspad met breedte 4m00 en bijhorende brug over de Ringvaart,
evenals de aansluiting op Heinakker met een fietspad met breedte 2m50.

2.1 Problematiek
De provincie Oost-Vlaanderen wil op haar grondgebied en in overleg met de overheden van naburige
regio’s een sluitend netwerk van hoogwaardige fietsverbindingen realiseren. De fietssnelwegen
vormen de hoofdroutes van dit netwerk van functionele fietsverbindingen. Deze hoofdroutes van het
BFF vormen verbindingen tussen belangrijke steden, gemeenten en andere functionele
attractiepolen. De provincie Oost-Vlaanderen tekende dit fietssnelwegennetwerk uit met de
bestaande en vroegere lijninfrastructuur als drager.
Fietssnelweg F42 moet op termijn de verbinding vormen tussen Gent, Evergem, Waarschoot, Eeklo,
Maldegem en Brugge. Tussen Gent en Eeklo staat de fietssnelweg ingetekend langs spoorlijn L58
Gent-Eeklo. De fietssnelweg F42 is essentieel als veilige en vlotte fietsverbinding tussen Gent en
Evergem, als alternatief voor de Evergemsesteenweg.
Binnen het PPS-project ‘Ombouwen van de R4 West en Oost tot primaire wegen’ van de Vlaamse
Regering, prioritair binnen de regeerperiode 2014-2019, wordt een gedeelte van de F42 gerealiseerd.
Verschillende kruispunten van de R4 zijn voorrangsgeregeld of lichtengeregeld, aan verschillende
knopen is er congestie en regelmatig gebeuren er ongevallen op deze delen van de R4. Per
knooppunt wordt een oplossing op maat uitgewerkt om tot een vlottere en veiligere
verkeersafwikkeling te komen. De F42 kruist de R4, met name nabij knooppunt W9. Binnen het
project W9 staat een vlotte verknoping van tram – bus – fiets – auto als doelstelling voorop. Er werd
daarom ook voor de passage van de fietssnelweg F42 een oplossing uitgewerkt door middel van een
brug over de R4 en Heinakker. Voorbij Heinakker is echter nog geen vervolgtraject voor fietssnelweg
F42 aanwezig.

Kaart III: Overzichtsplan knooppunt W9
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2.2 Doelstelling
Met huidig dossier wordt een vervolgtraject geboden voor de fietssnelweg F42, voor het gedeelte
vanaf Heinakker richting Evergem. Er wordt een fietspad voorzien naast en op dezelfde hoogte als de
spoorlijn L58, met ter hoogte van de Ringvaart een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug die de
verbinding maakt met grondgebied Evergem.

3. Feitelijke en juridische toestand
Het nieuwe fietspad zal op grondgebied Gent aansluiten op de nog aan te leggen fietsinfrastructuur
van knooppunt W9 van R4WO (in beheer van het Vlaams Gewest), en zal eveneens aantakken op
Heinakker (in beheer van de Stad Gent en De Lijn voor de trambedding).
Het nieuwe fietspad loopt langs de bestaande spoorlijn 58, en ligt gedeeltelijk op de gronden van
Infrabel. Hiervoor wordt een precaire bezettingsovereenkomst opgemaakt tussen Infrabel en Stad
Gent.

4. De voorgestelde wijziging staat ten dienste van het algemeen
belang
4.1 De doelstellingen van het project beantwoorden aan het bestuursakkoord
In het bestuursakkoord van de Stad Gent 2019-2024 wordt sterk ingezet op veilig en comfortabel
fiets- en wandelverkeer. In het hoofdstuk “Veilig en vlot door Gent” is hierover het volgende
opgenomen: De Gentenaar wordt mobieler door een dalende autoafhankelijkheid. Het verbeteren van
de duurzame mobiliteitsmogelijkheden in combinatie met het verbeteren van de leefkwaliteit maakt
van Gent een levendige, aangename en bereikbare stad.
Pg.23: Iedereen stapt. Iedereen is op een bepaald moment voetganger. De voetganger is
daarom de maat voor de aanleg van het openbaar domein. Er komt een volwaardig actieplan.
We installeren een voetgangersbewegwijzering die afstanden in tijd weergeeft. We stellen
een netwerk op van veilige voetgangersroutes doorheen woonwijken en in de deelgemeenten.
We verbeteren in alle wijken de voetpaden en zorgen voor kwalitatieve trage wegen. Daartoe
werken we op maat van kinderen en van senioren. Het moet mogelijk zijn voor zowel kinderen
als senioren om zich veilig en zelfstandig door de wijk te verplaatsen. Het wandelnetwerk is
veilig, aantrekkelijk en uitdagend voor een kind en verbindt plaatsen om te spelen. Zo blijft
stappen een logische verplaatsingsvorm binnen de wijk. Alle drukke wegen krijgen veilige
oversteekpunten. We maken het openbaar domein beter toegankelijk voor rolstoelen en
kinderwagens, en bewaken dit principe ook bij werken. Een doordachte inplanting van
objecten in het openbaar domein is daarbij cruciaal. Ondanks stevige investeringen in de
heraanleg van trottoirs worden bijkomende budgetten voorzien. We experimenteren met
slimme verkeerslichtenregeling, bijvoorbeeld sneller groen voor voetgangers als het regent,
en ijveren voor conflictvrije kruispunten.
Pg.24: We bouwen versneld voort aan het regionale netwerk van fietssnelwegen voor lange
afstand, ook in het havengebied, en aan comfortabele invalroutes naar de binnenstad. Dat
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doen we onder meer door de aanleg van fietsstraten. We bouwen ook verder aan
fietsverbindingen naar en tussen de deelgemeenten en tussen randgemeenten en Gent. We
creëren bijkomende capaciteit in functie van al bestaande en toekomstige stijgingen. We
installeren een fietsersbewegwijzering die duidelijk in elkaar zit en we investeren in
fietscomfortmaatregelen. Voor kinderen van 10 jaar moet het mogelijk zijn om veilig alleen
door de wijk te fietsen. Elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling en haar omgeving worden
gescreend op fietsvriendelijkheid.

4.2 Ook in het Mobiliteitsplan (2015) wordt er sterk ingezet op zachte
weggebruikers
Hoofdstuk 6.2.2: Verblijfsgebieden
Het integraal plan publiek domein (IPOD) van de stad Gent omvat richtlijnen voor het
ontwerpen van de publieke ruimte. Het STOP-principe is als uitgangspunt meegenomen
voor het bepalen van het profiel. Voor elke straat wordt een voorkeursprofiel geschetst.
De restruimte gaat naar de zachte weggebruikers of een groener straatbeeld. Bij
heraanleg is ook de keuze van het bestratingsmateriaal van belang, onder meer in
functie van geluidshinder.
Hoofdstuk 6.3.2: Integraal Fietsbeleid
pg. 93: Fietsers moeten voldoende ruimte krijgen. Gent wil daarmee hun comfort
verhogen (bv. brede, afgescheiden fietspaden), hun veiligheid verbeteren (bv.
opstelstrook voor fietsers aan verkeerslichten) en een sensibiliserende boodschap
geven aan de andere weggebruikers (bv. fietsparkeerplaatsen dichter bij de
bestemming inrichten dan autoparkeerplaatsen).
Pg. 94: Het stimuleren van fietsen in de binnenstad zit al in de lift, maar de stad wil ook
inzetten op het fietsen naar Gent en tussen de deelgemeenten, zowel vanuit de
deelgemeenten als vanuit de buurgemeenten, zowel voor werknemers als bezoekers.
Hiervoor moeten veilige en continue fietsassen beschikbaar zijn, maar ook kwalitatieve
fietsenstallingen, park and bikes en flankerende maatregelen zoals bewegwijzering,
communicatie, … dragen hiertoe bij.

4.3 Het Stadsregionaal Fietsroutenetwerk
Dit nieuwe fietspad langs de spoorlijn L58 tussen de Ringvaart en Heinakker is als lange
afstandsfietsroute niet enkel onderdeel van het netwerk van Vlaamse en Provinciale Fietssnelwegen
(hier als onderdeel van de F42 Gent-Brugge), maar is ook als stadsregionale fietsverbinding
opgenomen in het Stadsregionaal Fietsroutenetwerk Gent.
Dit stadsregionaal fietsroutenetwerk werd, inclusief nota, goedgekeurd door het college van
Burgemeester en Schepenen van de Stad Gent. Op de afbeelding hieronder wordt het deeltracé van
deze stadsregionale verbinding aangeduid:
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4.4 Het Vlaamse en provinciale netwerk van Fietssnelwegen
Dit nieuwe fietspad langs de spoorlijn L58 tussen de Ringvaart en Heinakker is op Vlaams niveau
geselecteerd als fietssnelweg F42 (M.B. 15/03/2018 houdende de aanwijzing van de fietssnelwegen).
De vijf Vlaamse Provincies werken actief mee aan de uitbouw van een netwerk van Vlaamse
fietssnelwegen, zodat fietsers nog vlotter en veiliger op hun bestemming geraken. De fietssnelwegen
zijn fietsroutes tussen steden of regionale centra die zo’n 15 à 20 km van elkaar liggen. Ze bieden de
mogelijkheid om snel naar school of naar het werk te fietsen en krijgen in die zin vooral een
functionele invulling. Maar uiteraard zullen ook recreatieve fietsers deze routes vlot kunnen
gebruiken.
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4.5 Beleid ten dienste van het Algemeen Belang
Zoals hierboven beschreven wordt de laatste jaren sterk ingezet op de uitbouw van fietsinfrastructuur
op alle beleidsniveaus.
Zowel de Vlaamse Regering, de Bestendige Deputatie als het Stadsbestuur zetten dan ook in op
alternatieve vervoersmodi en willen zich concreet inspannen om het fietscomfort en de
fietsbereikbaarheid te verbeteren. In het woon-werk-verkeer moet de keuze voor de fiets nog
evidenter worden en in nieuwe ontwikkelingen wordt de fiets een toetssteen. Er wordt werk gemaakt
van de uitbouw van fietssnelwegen en de capaciteit van fietsverbindingen moet omhoog.

5. De voorgestelde nieuwe rooilijn doet geen afbreuk aan de
doelstelling om de structuur, de samenhang en de
toegankelijkheid van de gemeentewegen te vrijwaren en te
verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige
behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen
De structuur, samenhang en toegankelijkheid van de aanliggende gemeentewegen wordt met de
realisatie van dit fiets -en wandelpad niet aangetast. Het fiets -en wandelpad biedt zelfs een duidelijke
meerwaarde voor het omliggende wegennet gezien het een goed alternatief zal zijn voor vele zachte
weggebruikers. Deze dienen nu gebruik te maken van de drukke Evergemsesteenweg, die
onvoldoende veilig ingericht is voor (jonge) voetgangers en fietsers. De realisatie van het nieuwe fiets
-en wandelpad zal dus ook de weggebruikers van de omliggende wegenis ten goede komen.
In het ontwerp van het fiets -en wandelpad is sterk rekening gehouden met de noden van de zachte
weggebruikers. Om voetgangers en fietsers in dubbelrichting op het nieuwe fiets –en wandelpad
comfortabel te laten kruisen moet er voldoende breedte worden voorzien. Het vademecum
fietsvoorzieningen geeft als aanbevolen breedte voor een fietssnelweg 4m00. Er wordt dan ook een
fietspad met breedte van 4m00 voorzien.
De aansluiting van het fietspad met Heinakker wordt zo ingericht, dat er geen gevaarlijke
conflictsituatie ontstaat met het kruisen van de tram. Om te vermijden dat fietsers met grote
snelheid komende van de helling richting Heinakker de tramsporen kruisen, wordt de oversteek niet
in het verlengde van de helling voorzien, maar 15m verder in noordelijke richting. Tussen de helling
en de oversteek wordt een stuk dubbelrichtingsfietspad aangelegd, en tussen het fietspad en de
trambedding wordt een afscherming door middel van andrieskruisen geplaatst.

6. De voorgestelde nieuwe rooilijn kadert in een geïntegreerd beleid
van de gemeente dat onder meer gericht is op de uitbouw van een
veilig wegennet op lokaal niveau
Wondelgem wordt doorkruist door verschillende fietsroutes op de vier niveaus die zijn opgenomen in
het Stadsregionaal Fietsroutenetwerk (SRFN). Elk van deze vier niveaus in het netwerk heeft zijn
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specifieke kenmerken. Waar de drie hoogste routes in het netwerk in eerste instantie zijn uitgewerkt
voor verbindingen tussen de 5km en 15km of meer, hebben de lokale fietsroutes een vooral
ontsluitende functie met een afstand tot 5km. (zie hoofdstuk 4.3: kaartje stadsregionaal
fietsroutenetwerk).
Het stadsregionaal fietsroutenetwerk werd, inclusief nota, goedgekeurd door het college van
Burgemeester en schepenen. In deze nota wordt er naast het uitgetekende stadsregionaal
fietsroutenetwerk ook sterk gewezen op het belang van trage wegen.

7. De voorgestelde nieuwe rooilijn kadert in een geïntegreerd beleid
van de gemeente dat onder meer gericht is op de herwaardering
en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel
op recreatief als op functioneel vlak
Zoals duidelijk aangegeven in hoofdstuk 6 wenst de Stad Gent sterk in te zetten op het optimaliseren
en verder uitwerken van een fietsroutenetwerk. De realisatie van het fietspad zal duidelijk een
meerwaarde betekenen voor dit fietsroutenetwerk gezien het een vlotte en veilige verbinding tussen
Evergem en Gent mogelijk maakt.

8. De voorgestelde nieuwe rooilijn staat ten dienste van het
algemeen belang
Het dossier heeft betrekking op de aanleg van een fietssnelweg.
De aanleg van de fietssnelweg tussen Heinakker en de gemeente Evergem zorgt voor een verbetering
van de kwaliteit van de infrastructuur ten voordele van de zwakke weggebruiker en dit zowel voor
fietsers als voetgangers. Huidig dossier streeft in eerste instantie de inrichting van veilige fietspaden
na en stimuleert het gebruik van de fiets als duurzaam vervoermiddel.
De realisatie van het fietspad zorgt voor een veilig en volwaardig autovrij alternatief voor de drukke
Evergemsesteenweg. Het stimuleren van duurzame vervoersalternatieven en het creëren van veilige
fietsinfrastructuur en voetpaden voor zowel functionele als recreatieve verplaatsingen zijn zaken die
elke burger ten goede komen.
De nefaste impact van autoverkeer op gezondheid en levenskwaliteit is algemeen bekend; daar
waar het gebruik van de fiets juist tot een verbetering van deze aspecten leidt.
Dit alles belangt het algemeen nut aan.
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9. De voorgestelde nieuwe rooilijn is een uitzonderingsmaatregel die
afdoende wordt gemotiveerd
Bij de keuze van het tracé van een fietssnelweg staat het comfort van de fietser centraal. Dit
betekent een zo rechtlijnig mogelijk tracé met zo weinig mogelijk stoppunten. Dit wordt dan ook
vaak gekoppeld aan bestaande lijninfrastructuur zoals spoorwegen en waterlopen. Voor de
fietssnelweg F42 werd dit tussen Gent en Eeklo gekoppeld aan de spoorlijn 58. Het lokaal verleggen
van de fietssnelweg tussen Heinakker en de gemeente Evergem, weg van spoorlijn 58 en naar
bestaand openbaar domein, om zo de nieuwe rooilijn te vermijden, zou dan ook haaks komen te
staan op de inrichtingsprincipes van een fietssnelweg.
Om de impact op de private percelen te beperken, wordt de fietssnelweg zo geclusterd mogelijk met
de bestaande spoorwegophoging voorzien. Hierbij wordt rekening gehouden met de minimale
afstanden die door Infrabel worden opgelegd vanaf het spoor.
Net voor de brug buigt het fietspad daarom af weg van de spoorlijn om op grondgebied Evergem net
naast het bestaande Fluxysstation te landen. De beschikbare ruimte tussen de spoorlijn en het
Fluxysstation is immers te beperkt om op een comfortabele manier een nieuwe fietssnelweg te
integreren, zonder daarbij een brandweg en minimale afstanden in functie van het spoor te
hypothekeren.
Zowel ter hoogte van Heinakker als ter hoogte van de Ringvaart dient de fietssnelweg voldoende
hoog te liggen om de vereiste vrije hoogte voor tramverkeer (Heinakker) en scheepvaart (Ringvaart)
te kunnen garanderen. Gezien de inrichtingsprincipes van fietssnelwegen blijft de fietssnelweg dan
ook op hoogte tussen beide bruggen. Om het hoogteverschil tussen de nieuwe fietssnelweg en de
naastgelegen percelen te realiseren is om landschappelijke en klimaatrobuuste redenen geopteerd
voor een groen talud. Om de helling van dit talud te beperken, wordt dit verstevigd met geogrids
zodat een helling 6/4 kan worden aangehouden.
Zonder bijkomende verwervingen is het niet mogelijk om te voldoen aan de hierboven beschreven
inrichtingsprincipes, de noodzakelijke breedtes en de minimale afstanden tot het spoor en het
Fluxysstation.

10. De verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende
percelen worden steeds in acht genomen
Bij het ontwerp van het fietspad werd de verkeersveiligheid en de ontsluiting van de aangrenzende
percelen duidelijk in acht genomen:
•
•
•

Er wordt over de volledige lengte van het fietspad langs de spoorlijn 58 een afsluiting met
hoogte 1.5m geplaatst tussen fietspad en spoorlijn;
De taluds langsheen het fietspad hebben een helling van 6/4. De beplanting op deze taluds
wordt zo voorzien dat deze voldoet als valbeveiliging;
De aansluiting met Heinakker wordt zo georganiseerd dat de kruising van de overstekende
fietser met de tram op een voldoende veilige manier kan gebeuren;
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•

De nieuwe rooilijn bevindt zich langs de achterzijde van de percelen, zodat de ontsluiting
hiervan steeds mogelijk blijft zoals voorzien in de bestaande toestand.

11. De voorgestelde nieuwe rooilijn moet zo nodig beoordeeld
worden in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief.
De motivatienota moet aangeven of de voorgestelde nieuwe rooilijn grenst aan de gemeentegrens
met een andere gemeente en of de betrokken weg een gemeentegrensoverschrijdende verbinding is.
Indien de betrokken weg een gemeentegrensoverschrijdende verbinding is, moet de voorgestelde
wijziging beoordeeld worden in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief.
Zoals ook aangehaald in paragraaf 2 van deze nota betreft de nieuwe rooilijn een aanpassing in
functie van de aanleg van de provinciale fietssnelweg F42. Meer in het bijzonder kadert de nieuwe
rooilijn in de aanleg van dat gedeelte van de F42 dat de verbinding maakt tussen de gemeente
Evergem en de stad Gent. Deze verbinding is essentieel als veilige en vlotte fietsverbinding tussen
Gent en Evergem, als alternatief voor de drukke Evergemsesteenweg.

12. Bij de afweging voor wijziging aan het wegennet wordt rekening
gehouden met de actuele functie van de gemeenteweg, zonder
daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang
te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de
verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen
elkaar afgewogen.
Gezien het een nieuw te realiseren fiets -en wandelpad betreft kan er niet worden verwezen naar
een actuele functie.
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Loten te verwerven

PROJECTBUREAU RUIMTE, WOODROW WILSONPLEIN 1 - 9000 GENT

Tabel te verwerven zones
Nr.
v.h.
Perc.

Voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van
De adjunct-algemeendirecteur
De voorzitter van de gemeenteraad
Stad Gent en OCMW Gent
#SOLRP03_75_200#

Danny Van Campenhout

Huidige eigenaar

KADASTER
Sectie

Kadastrale
oppervlakte

Perc.nr

In te nemen oppervlakte
volgens opmeting

Gent 30e Afdeling (Wondelgem)

#SOLRP04_75_200#

Zeneb Bensafia

Lot 7

D

485M

Jules Van Doorslaere en Zonen

4244m²

1890,28m²

Lot 8

D

500G3

Jules Van Doorslaere en Zonen

1924m²

70,91m²

Lot 9

D

504F2

Frédéric Van Doorslaere

3363m²

762,20m²

Lot 10

D

504B2

Xavier Iterbeke

400m²

376,48m²

Lot 11

D

504C2

Xavier Iterbeke

121m²

159,29m²

Beschrijving van de grenzen:
1-...-17 en 19-...-26: nieuwe rooilijn volgens ontwerp:
1-26: grens tussen Gent en Evergem : midden Ringvaart
A-17: rooilijn Heinakker gedefinieerd als bestaande toestand: kantsteen
17-B-C-D-E-F-19: rooilijn Heinakker gedefineerd als bestaande toestand: kantsteen

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat onderhavig plan
ter inzage van het publiek werd neergelegd van
tot
De adjunct-algemeendirecteur
Stad Gent en OCMW Gent

Voor de burgemeester
(Bij delegatie van 24/01/2019)

#SOLRP05_75_200#

#SOLRP06_75_200#

Danny Van Campenhout

Filip Watteeuw

Puntenlijst
Geen enkel punt werd gematerialiseerd

eerste schepen en Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van ....
De adjunct-algemeendirecteur
De voorzitter van de gemeenteraad
Stad Gent en OCMW Gent
#SOLRP07_75_200#

Danny Van Campenhout

#SOLRP08_75_200#

Nota:

Zeneb Bensafia

Het vastleggen van de grenzen binnen de projectzone is gebeurd op basis van volgende gegevens/documenten:
opmeting bestaande toestand studiebureau SBE
plan O_580_012-015_MASTERPLAN - grenslijn Infrabel
pv van opmeting landmeter-expert Dirk Hanson d.d. 16/06/2006 - ref. AAPD 44302-117
pv van opmeting MSOG Gerard Schauvliege d.d. 28/08/1980
pv van opmeting landmeter-expert Dirk Ranschaert d.d. 20/06/1991 - ref. AAPD 44302-379
pv van opmeting landmeter-expert Roger Wille d.d. 03/05/1978 - ref. AAPD 44074-958
pv van opmeting landmeter-expert Roger Wille d.d. 17/04/1978 - ref. AAPD 44074-959
plan van grondafstand Technische dienst wegen, bruggen en waterlopen d.d. 20/03/1989 - ref. AAPD 44074-963
kadastrale schetsen
-Evergem 2e afd.: 1883 - nr. 100, 1862 nr. 6
-Gent 30e afd.: 1989-64
atlas der waterlopen d.d. 1877
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