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Agendapunt 8: Publieke ruimte – Voorstel tot afschaffing Conversatiewegel 

Collega’s 

Tijdens de vorige bespreking van dit dossier onthielden we ons omdat we het dossier onvolledig 

vonden  - er was geen volledig beeld geschetst van de belangrijke Conversatiewegel als trage, veilige 

verbindingswegel voor de kwetsbare weggebruiker- en omdat we het openbaar onderzoek wilden 

afwachten. 

Vandaag krijgen we ook een bevestiging van wat we toen reeds vermoedden, nl. dat het bestuur 

tegemoet komt aan de vraag van de eigenaar/bouwpromotor om het deel van voetweg 74 tussen de 

Kloosterstraat en de rotonde ter hoogte van de Mijleekstraat zonder meer af te schaffen. Dit 

ondanks de bezwaren en voorstellen van de omwonenden en het advies van de milieuraad. De 

redenen waarom we hopen dat die afschaffing vandaag alsnog niet zal worden goedgekeurd, zetten 

we nu op een rij. 

1. Afschaffing voetweg 

Ten eerste collega’s, betwisten wij de geldigheid van de motivatie van voorliggend besluit. Het is 

namelijk zo dat de Raad van State er reeds meermaals heeft op gewezen dat zogenaamde ‘aanvragen 

van particulieren om voetwegen te verleggen of af te schaffen niet reglementair zijn, meer nog, ze 

staan bij voorbaat open voor vernietiging door administratieve rechtspleging.  Er bestaat immers 

geen 'aanvraag' om een voetweg af te schaffen.  Een buurtwegafschaffing of -verlegging is immers 

een beslissing inzake de publieke rechten op de openbare weg waarvoor dus enkel de overheid garant 

staat/kan staan dat ze uitgevoerd wordt. Hoewel een gemeentebestuur wel kan ingaan op een 

dergelijk “verzoek”, rust er dus geen enkele wettelijke verplichting op de gemeentebesturen om in te 

gaan op een verzoek tot afschaffing of verlegging van een buurtweg. Temeer omdat de motivatie om 

een voetweg of buurtweg te verleggen dient uit te gaan van het openbaar belang 

(motiveringsplicht), van het realiseren van publieke behoeften. Wanneer een gemeentebestuur 

ingaat op een verzoek tot verleggen of afschaffen van buurtwegen, dan geldt het opstarten van de 

procedure alsof de gemeente zelf initiatiefnemer zou zijn.  Je zou kunnen zeggen dat dit hier het geval 

is, omdat het initiatief uitgaat van het schepencollege om het op de agenda van de GR te plaatsen en 

te verwijzen naar de realisatie van het BPA Centrum, maar het initiatief gaat onvervalst uit van een 

particulier. In de motivering wordt er expliciet verwezen naar een aanvraag tot verplaatsing door een 

particulier, naast de motivatie dat ‘Volgens het BPA het perceel op dezelfde manier bebouwd kan 

worden als op het naastgelegen perceel al is gebeurd (appartementen in de Zusters Maricolenstraat 

nrs 8 en 10). In  de praktijk kan het bestaan van deze voetweg op het nog onbebouwde perceel echter 

moeilijkheden opleveren naar bebouwbaarheid. (sic)’  Dit zijn duidelijk particuliere 

belangenafwegingen.  

Uiteraard kan een particulier wel zijn of haar gemeentebestuur 'verzoeken' dit te doen, maar de 

gemeente is geenszins verplicht daarop in te gaan.  De beslissing tot het opstarten van een procedure 

voor het afschaffen van een buurtweg moet worden voorafgegaan door een belangenafweging, 

waarbij het algemeen belang (bv. realisatie binnen GRS, RUP, ...) primeert, en dit moet ook blijken uit 

de tekst van het afschaffingsbesluit. 

In de motivering van voorliggend besluit, wordt weliswaar de motivering van de verzoeker herhaald, 

maar maakt het schepencollege op geen enkele wijze de belangenafweging in het kader van het 

openbaar belang duidelijk. De gemeenteraad motiveert het opstarten van de procedure 
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hoofdzakelijk in het private belang van de verzoeker.   

 

Laat het ons ten tweede hebben, collega’s, over het argument waarmee de aanvrager het voorstel 

van de omwonenden om het betreffende deel van de voetweg te behouden, a priori weerlegt.  In het 

voorliggend besluit lezen we hierover dat het de motivatie van de eigenaar-aanvrager is dat “de 

voetweg in onbruik is geraakt en de verbinding voor niet-gemotoriseerd verkeer gewaarborgd wordt 

door de aangelegde Zusters Maricolenstraat en het naastliggend voetpad, aangezien deze verbinding 

maar enkele tientallen meters verwijderd ligt van het oorspronkelijk tracé van voetweg 74.”  

Dat de voetweg sinds kort minder wordt gebruikt, kan kloppen, maar de beleving van het wandelen 

op een trage weg langsheen bomen of hagen is van een geheel andere orde dan langs de auto’s op 

betonnen klinkers te lopen. Moesten we alle trage wegen afschaffen die in de buurt liggen van een 

oude of nieuwe autowegenis, het zou een serieuze bijltjesdag worden. Ze zijn ook in dorpskernen 

precies zo geliefd omwille van hun vaak geborgen, veilige, natuurlijke en avontuurlijke karakter voor 

de wandelaars (en soms ook fietsers).  

De hele Conversatiewegel lang – Van de Lamstraat tot de Kloosterstraat – is een voorbeeld van hoe 

langs en tussen perceelsgrenzen veilig en aangenaam kan worden gewandeld en gefietst. Tot voor 

kort kwam die tot hier in het centrum, bijna letterlijk in het gemeentehuis via de Dijsegemwegel.   

Nog een ander element: Het feit dat het stukje tussen de Kloosterstraat en de Vroonstraat vandaag 

niet begaanbaar is,  heeft alles te maken met het uitblijven van enige handhaving ter zake. Dat de 

schepen tijdens de vorige bespreking in deze gemeenteraad zei dat dit stuk tussen de Kloosterstraat 

en de Vroonstraat ‘de facto’ al is afgeschaft’, is een bijzonder merkwaardige, politieke uitspraak. In 

werkelijkheid, collega’s, is het een officieel, juridisch bestaande voetweg die nog niet lang geleden 

perfect toegankelijk was maar intussen door de aangelanden op onwettige, illegale wijze is 

ingenomen en zo onbegaanbaar is gemaakt. Het zegt veel over de wijze en de visie waarop de 

schepen trage wegen benaderd, dat hij letterlijk zei dat dat stuk ‘de facto’ al was afgeschaft…  

2. Belofte maakt schuld 

In de bezwaren lezen we ook, collega’s, dat de aanvrager tot afschaffing aan de omwonenden de 

belofte heeft overgemaakt om het hoekperceel waarover de voetweg loopt, te behouden “als groen 

parkje, met bomen, struiken en banken.” Dat vertelde hij de voorbije jaren aan elke koper in de 

Vroonstraat afzonderlijk, telkens opnieuw hetzelfde gladde verkooppraatje dat in deze context 

eerder als bedrieglijke misleiding te beschouwen valt. Want die belofte was niet gekoppeld aan het 

kopen van appels of peren, maar aan dure bouwgrond in een residentiële buurt. 

In plaats van als bestuur de kans te grijpen om de trage weg te behouden en als troef in de hand te 

nemen bij een toekomstig project van de aanvrager/verkavelaar, nee. Je stapt liever mee in de logica 

om de percelen zo snel mogelijk ‘bebouwbaar’ te maken, zonder enig obstakel. Waarom kies je er 

niet voor om het tracé bijv. te laten verleggen naar de binnenste perceelsgrens waarbij je voluit gaat 

voor een publieke, groene bufferruimte die de gehele wijk ten goede komt. Een dergelijke groene 

verbinding zou perfect kunnen aansluiten op de nieuwe trage weg tussen de Zusters Maricolenstraat 

en de Dr. De Gruyterstraat en zo meteen naar het speelparkje ’t Schrijvertje. Een concreet voorstel 

trouwens van de omwonenden. 

Met de afschaffing van de voetweg tussen de Vroonstraat en de Zusters Maricolenstraat verzwak je 

jezelf in het overleg met de aanvrager/bouwheer (net als bij de Gijs Van Rodewegel enkele maanden 

geleden overigens). In plaats van deze voetweg die in de feiten een stukje publiek, historisch erfgoed 
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is, ten voordele van de wijk te verzilveren, offer je het bij afschaffing op voor een maximale 

opbrengst voor de aanvrager/ eigenaar. En zo komen we bij het advies van de milieuraad. 

 

3. Advies milieuraad 

In haar herbevestigd advies, stelt de milieuraad unaniem voor “om te voorzien in een billijke 

compensatie welke, om aan de bezwaren van de omwonenden tegemoet te komen – er bijv. in kan 

bestaan door een stuk toegankelijke groenzone te voorzien op het zuidelijk deel van het perceel.”  

(Advies 15/01/2018). Dit advies wordt in het voorliggend GR-besluit weerlegt met het argument dat 

“bij de afschaffing van een voetweg onmogelijk kan worden voorzien in compensatie met openbaar 

groen. Dit kan wel in een eventueel bouwdossier. Om deze reden wordt dan ook voorbijgegaan aan 

dit advies voor wat betreft de compensatie met openbaar groen binnen deze procedure.”  Juridisch 

kan dit misschien wel kloppen, maar, zoals hierboven geschetst, zou het bestuur er daarom voor 

kunnen kiezen om het tracé te verleggen met het oog op een zo ruim en groot mogelijke publieke 

doorgangs- en bufferzone. 

 

Samengevat. Omwille van : 

1. de juridisch betwistbare motivatie van dit besluit waarbij de particuliere belangen volstrekt 

onvoldoende worden afgewogen tegenover de ruimere, algemene belangen 

2. de mogelijkheden die het resterende traject van de trage weg tussen de Kloosterstraat en de 

Zusters Maricolenstraat biedt als veilige en natuurlijke verbindingsweg die verschillende 

delen van de binnenwijk met elkaar verbindt 

3. de afwezige handhaving ter vrijwaring van het volledige traject 

zullen wij dit dossier niet goedkeuren.  

We hopen collega’s, dat u zich kan vinden in deze argumenten, en niemand in deze raad dit dossier 

goedkeurt. 

Namens de Groen-fractie 

Groen Merelbeke  

 

 

 


