
Besluit:  

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de volgende motiveringsnota: 

Volgende grachten worden als “gracht van algemeen belang” aangeduid (plan bijlage 1) 

1. Grachtverbinding tussen Botermelkdijk en Kromvendreef 

2. Oude Papenaerdekensbeek 

3. Afgeschafte Eethuisbeek tussen Eduard Steursstraat en Lodewijk De Weerdtstraat 

4. Gracht Bosschaert de Bouwellei 

5. Gracht ter hoogte van Pelikaandreef nr. 9 

6. Gracht ter hoogte van Reebokdreef nr. 10 

7. Gracht ter hoogte van Zilvervosdreef nr. 24 

8. Gracht ter hoogte van Spechtendreef 1 

9. Gracht vanaf Jachtwachtersdreef doorheen Dennenbad naar Zuytbeek (ter hoogte van Fort van 
Schoten) 

10. Afgeschafte Horstebeek opwaarts bestaande Horstebeek tussen Horstebaan en Louis 
Vervoortlaan 

11. Afgeschafte Brakkenbeek tussen Sluizenstraat – duiker onder Kempisch Kanaal – tot aan 
Theofiel Van Cauwenberghslei. 

Deze grachten krijgen het statuut van grachten van algemeen belang omdat de overname van het 
beheer van deze grachten voor de waterbeheersing door de gemeente nuttig is om volgende redenen 
voor: 

1. Grachtverbinding tussen Botermelkdijk en Kromvendreef 

Deze grachtverbindingen hebben een cruciale rol in het vermijden van wateroverlast in dit gebied en 
vormen tevens het brongebied van de Kromvenbeek. 

2. Oude Papenaerdekensbeek 

Voor de waterbeheersing van de gronden tussen Borgeindstraat en Papenaardekenstraat. De gracht 
heeft een belangrijk aandeel in de afwatering van een watergevoelig gebied en zorgt mee voor de 
watergevoeligheid in dat gebied. 

3. Afgeschafte Eethuisbeek tussen Eduard Steursstraat en Lodewijk De Weerdtstraat 

Deze gracht heeft een belangrijk aandeel in de regenwaterafvoer van het omliggend woongebied. 

4. Gracht Bosschaert de Bouwellei 

Deze gracht heeft een belangrijk aandeel in de afwatering van een watergevoelig gebied en zorgt mee 
voor de waterveiligheid in dat gebied. 

5. Gracht ter hoogte van Pelikaandreef nr. 9 

Deze gracht heeft een belangrijk aandeel in de afwatering van een watergevoelig gebied en zorgt mee 
voor de waterveiligheid in dat gebied. 

6. Gracht ter hoogte van Reebokdreef nr. 10 

Deze gracht heeft een belangrijk aandeel in de afwatering van een watergevoelig gebied en zorgt mee 
voor de waterveiligheid in dat gebied. 



 

7.Gracht ter hoogte van Zilvervosdreef nr. 24 

Deze gracht heeft een belangrijk aandeel in de afwatering van een watergevoelig gebied en zorgt mee 
voor de waterveiligheid in dat gebied. 

8. Gracht ter hoogte van Spechtendreef 1 

Deze gracht heeft een belangrijk aandeel in de afwatering van een watergevoelig gebied en zorgt mee 
voor de waterveiligheid in dat gebied. 

9. Gracht vanaf Jachtwachtersdreef doorheen Dennenbad naar Zuytbeek (ter hoogte van Fort van 
Schoten) 

Deze gracht heeft een belangrijk aandeel in de regenwaterafvoer van het omliggend woongebied en 
het verblijfrecreatiedomein Dennenbad en is tevens belangrijk in de afwatering van het watergevoelig 
gebied E10-plas. 

10. Gracht afgeschafte Horstebeek opwaarts bestaande Horstebeek tussen Horstebaan en Louis 
Vervoortlaan 

Deze gracht heeft een belangrijk aandeel voor de waterbeheersing in het Natuurverbindingsgebied 
Amerlo-Vordenstein. 

11. Gracht afgeschafte Brakkenbeek 

Het opwaartse deel (tussen Sluizenstraat - sifon onder Kempisch Kanaal en ingebuisd gedeelte 
Venstraat – Theofiel Van Cauwenberghslei) werd gedeklasseerd. Deze biedt echter later nog 
perspectieven voor regenwaterafvoer bij een gescheiden rioleringsstelstel. 

Artikel 2 

Goedkeuring te hechten aan de vastlegging van een erfdienstbaarheidszone van 3 m langs beide zijden 
van de grachten van algemeen belang als volgt: 

Voor de voornoemde grachten van algemeen belang wordt een erfdienstbaarheidszone vastgelegd van  
3 meter langs beide zijden van de gracht 

Een gracht met het statuut van algemeen belang moet beheerd worden door de gemeente. De gemeente 
wenst zo kosteneffectief en efficiënt mogelijk te werken. Het ruimen, rijten, maaien, … van grachten 
met lichte machines (lichte kraan, lichte graafmachine, …) is kosteneffectiever en efficiënter dan het 
handmatig beheer door beekploegen. Voor het gebruik van deze lichte machines is minimaal een 
doorgang van 3 meter breed nodig. Deze doorgang van 3 meter wordt voorzien langs beide kanten van 
de gracht om geen ongelijkheid te creëren tussen de aangelanden. 

Daar waar bestaande niet tijdelijke constructies de doorgangszone van 3 meter onmogelijk maken, 
wordt een minder brede erfdienstbaarheidszone ingesteld. Welke breedte er wordt ingesteld en langs 
welke kanten van de gracht is maatwerk dat wordt afgestemd met de situatie op het terrein. In een 
strook met een breedte kleiner dan 3 meter zal het beheer en het afvoeren (tenzij de aangelande 
deponie toelaat) van maaisel en slib handmatig moeten gebeuren en zal de kost voor de gemeenschap 
derhalve veel hoger zijn. 

Het vrijhouden van de erfdienstbaarheidszones geldt voor nieuwe constructies vanaf het moment dat 
de erfdienstbaarheidszone is ingesteld. 

Voor het onderhoud van de grachten van algemeen belang zal de gemeente de rioolbeheerder 
inschakelen. 

De erfdienstbaarheidszone betekent: 

- geen eigendomsoverdracht 

- soms is de bedding al wel eigendom van gemeente (voor de gevallen van de afgeschafte 
waterlopen is dit het geval) 



- een recht op doorgang met het verbod op constructies (nieuwe) die de doorgang (breedte 3 
meter) belemmeren 

- geen recht om slib of maaisel te deponeren op de oevers (tenzij in onderling akkoord met de 
aangelanden). 

Wie beslist over de aanpassing statuut “gracht van algemeen belang”? 

- een gracht wordt een gracht van algemeen belang als deze via een gemeenteraadsbeslissing is 
aangeduid 

- gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging, artikel 32 quaterdecies, § 3, eerste lid de gemeente hiervoor een openbaar 
onderzoek organiseert 

d.w.z.: 

De gemeente legt gedurende dertig dagen de volgende documenten ter inzage: 

1. een plan waarop de gracht duidelijk zichtbaar is, met vermelding van de ligging en de breedte 
van de erfdienstbaarheidszone 

2. een motiveringsnota die aangeeft wat de erfdienstbaarheid inhoudt, waarom de overname van 
het beheer nuttig is voor het watersysteem en/of waarom een bepaalde erfdienstbaarheidszone 
aangewezen is. 

Als de gemeente over een eigen website beschikt, worden de documenten, vermeld in het eerste lid, 
ook elektronisch beschikbaar gesteld op die website. 

Bezwaren en opmerkingen over de ter inzage gelegde documenten kunnen schriftelijk met een 
aangetekende brief ingediend worden, of kunnen tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het 
gemeentehuis. 

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde stelt een proces-verbaal op van het openbaar onderzoek. 
Het proces-verbaal omvat ten minste een inventaris van de bezwaren en opmerkingen die ingediend 
zijn tijdens het openbaar onderzoek. 

Het gemeentebestuur hangt gedurende dertig dagen vanaf de aanvang van het openbaar onderzoek op 
de gewone aanplakplaatsen en in ieder geval aan het gemeentehuis, alsook op de plaats waar de gracht 
uitkomt op de openbare weg of aan de dichtstbijzijnde openbare weg als de gracht niet op de openbare 
weg uitkomt, een bekendmaking uit die ten minste de volgende gegevens bevat: 

1. de aanvangsdatum en de einddatum van het openbaar onderzoek 

2. een korte omschrijving van het doel van het openbaar onderzoek 

3. de plaats waar de documenten ter inzage liggen 

4. de termijn waarin bezwaren en opmerkingen over de ter inzage gelegde documenten ingediend 
kunnen worden, en de wijze waarop dat gebeurd. 

Als de gemeente beschikt over een eigen website, wordt de bekendmaking, ook op die website 
opgenomen. 

De beslissing tot overname van het beheer en de beslissing om een erfdienstbaarheid op te leggen, 
wordt gedurende dertig dagen bekendgemaakt op dezelfde plaatsen als de bekendmaking van het 
openbaar onderzoek. 

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde stelt een proces-verbaal op van de bekendmaking van de 
beslissing. Het proces-verbaal omvat een overzicht van de aanvangs- en de einddata van de 
verschillende vormen van de bekendmaking. 

Een afschrift van de beslissing, wordt met inbegrip van de bijbehorende plannen, door de gemeente 
bezorgd aan de provincie. 

 



De eigenaar of de gebruiker van het perceel waarop de erfdienstbaarheid, vermeld in artikel 32 
quaterdecies, § 2, van de wet van 26 maart 1971, rust, kan om de stopzetting van de overname van het 
beheer door de gemeente of de gehele of gedeeltelijke opheffing van die erfdienstbaarheid verzoeken. 
Daarvoor stuurt de eigenaar of gebruiker een gemotiveerde aangetekende brief naar het college van 
burgemeester en schepenen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist op basis van het gemotiveerde verzoek om de 
procedure al dan niet op te starten. 

Het college van burgemeester en schepenen brengt de eigenaar of de gebruiker, vermeld in het eerste 
lid, met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. 

Als de gemeente de overname van het beheer wenst stop te zetten of de erfdienstbaarheid geheel of 
gedeeltelijk wenst op te heffen, zijn de bovenvermelde procedures van toepassing. 

In afwijking liggen dan de volgende documenten ter inzage gedurende het openbaar onderzoek: 

1. een plan waarop de gracht duidelijk zichtbaar is, met vermelding van de huidige en toekomstige 
breedte en de ligging van de erfdienstbaarheidszone 

2. een motiveringsnota die aangeeft waarom de overname van het beheer of de 
erfdienstbaarheidszone geheel of gedeeltelijk opgeheven wordt. 

Tegen de beslissingen kan elke belanghebbende beroep instellen bij de gouverneur van de provincie in 
kwestie. 

Het beroep wordt ingesteld binnen dertig dagen na de kennisname van de bestreden beslissing 
overeenkomstig artikel 32 quaterdecies, § 3, van de wet van 26 maart 1971. De kennisname wordt 
vermoed te hebben plaatsgevonden uiterlijk de laatste dag van de termijn van de bekendmaking van de 
beslissing. 

Het beroep wordt ingediend met een aangetekende brief of wordt afgegeven tegen ontvangstbewijs. 
Het beroep is gemotiveerd en bevat een kopie van de bestreden beslissing. 

De gouverneur stuurt binnen tien kalenderdagen na de ontvangst van het beroep een kopie ervan naar 
het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen kan binnen 
dertig kalenderdagen die volgen op de dag van de verzending van het beroepschrift door de 
gouverneur een verweernota indienen. Bij overschrijding van die termijn is de gouverneur niet 
verplicht rekening te houden met de verweernota. 

De gouverneur beslist binnen zestig dagen na de ontvangst van het beroep overeenkomstig artikel 32 
quaterdecies, § 3, van de wet van 26 maart 1971. Die beslissing wordt binnen tien dagen met een 
aangetekende brief bezorgd aan de beroepsindiener en aan het college van burgemeester en schepenen. 
Een kopie van de beslissing wordt met een gewone brief bezorgd aan de deputatie. 

Beslissingen waarbij de gouverneur de bestreden beslissing wijzigt, worden door de gemeente 
bekendgemaakt. 

 
 


