
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving
[C − 2019/12272]

5 APRIL 2019. — Ministeriële besluiten waarbij de oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur
van openbaar nut wordt verklaard

Nr. 23207
Bij besluit van 5 april 2019 verklaarde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van den

Heuvel, de bouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur - onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet
volledig omsloten zijn met een ondoordringbare muur of omheining, gelegen op het grondgebied van de stad
Oudenburg, wordt van openbaar nut verklaard ten gunste van de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar

Deze installaties mogen op de hiernavolgende percelen gebouwd worden:
Stad: Oudenburg
Kadastraal gekend onder: Afdeling: 4; Sectie: A;
Perceel: nummer: 541C.
Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging

worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend,
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http: //eproadmin.raadvst-consetat.be), of met
een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.

Nr. 23064B
Bij besluit van 5 april 2019 verklaarde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van den

Heuvel, de bouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur - onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet
volledig omsloten zijn met een ondoordringbare muur of omheining, gelegen op het grondgebied van de stad Tielt,
wordt van openbaar nut verklaard ten gunste van de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar

Deze installaties mogen op de hiernavolgende percelen gebouwd worden:
Stad: Tielt
Kadastraal gekend onder: Afdeling: 2; Sectie: D;
Perceel: nummers: 1491A, 1509G, 1555H, 1551D en 1541R2.
Kadastraal gekend onder: Afdeling: 1; Sectie: K;
Perceel: nummer: 409G.
Kadastraal gekend onder: Afdeling: 1; Sectie: A;
Perceel: nummers: 918H en 927P4.
Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging

worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend,
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http: //eproadmin.raadvst-consetat.be), of met
een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.

Nr. 23013
Bij besluit van 5 april 2019 verklaarde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van den

Heuvel, de bouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur - onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet
volledig omsloten zijn met een ondoordringbare muur of omheining, gelegen op het grondgebied van de stad
Poperinge, wordt van openbaar nut verklaard ten gunste van de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar

Deze installaties mogen op de hiernavolgende percelen gebouwd worden:
Stad: Poperinge
Kadastraal gekend onder: Afdeling: 8; Sectie: A;
Perceel: nummers: 163N, 164F, 164E, 166E, 166F, 167D, 169C, 171B, 172B, 174B, 176, 177, 186P, 185P en 205D.
Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging

worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend,
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http: //eproadmin.raadvst-consetat.be), of met
een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.

Nr. 22493
Bij besluit van 5 april 2019 verklaarde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van den

Heuvel, de bouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur - onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet
volledig omsloten zijn met een ondoordringbare muur of omheining, gelegen op het grondgebied van de gemeente
Sint-Katelijne-Waver, wordt van openbaar nut verklaard ten gunste van de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar

Deze installaties mogen op de hiernavolgende percelen gebouwd worden:
Gemeente: Sint-Katelijne-Waver
Kadastraal gekend onder: Afdeling: 3; Sectie: C;
Perceel: nummers: 295L.
Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging

worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend,
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http: //eproadmin.raadvst-consetat.be), of met
een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.

Nr. 21063
Bij besluit van 5 april 2019 verklaarde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van den

Heuvel, de bouw van de - onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet volledig omsloten zijn met een
ondoordringbare muur of omheining, gelegen op het grondgebied van de gemeente Lubbeek, wordt van openbaar nut
verklaard ten gunste van de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar

Deze installaties mogen op de hiernavolgende percelen gebouwd worden:
Gemeente: Lubbeek
Kadastraal gekend onder: Afdeling: 1; Sectie: F;
Perceel: nummers: 55N, 31E, 55P, 56E en 100T.
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Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging
worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend,
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http: //eproadmin.raadvst-consetat.be), of met
een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.

Nr. 20767B
Bij besluit van 5 april 2019 verklaarde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van den

Heuvel, de bouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur - onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet
volledig omsloten zijn met een ondoordringbare muur of omheining, gelegen op het grondgebied van de gemeente
Zonnebeke, wordt van openbaar nut verklaard ten gunste van de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar

Deze installaties mogen op de hiernavolgende percelen gebouwd worden:
Gemeente: Zonnebeke
Kadastraal gekend onder: Afdeling: 5; Sectie: A;
Perceel: nummer: 694E.
Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging

worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend,
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http: //eproadmin.raadvst-consetat.be), of met
een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.

Nr. 23072
Bij besluit van 5 april 2019 verklaarde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van den

Heuvel, de bouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur - onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet
volledig omsloten zijn met een ondoordringbare muur of omheining, gelegen op het grondgebied van de stad
Sint-Niklaas, wordt van openbaar nut verklaard ten gunste van de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar

Deze installaties mogen op de hiernavolgende percelen gebouwd worden:
Stad: Sint-Niklaas
Kadastraal gekend onder: Afdeling: 1; Sectie: A;
Perceel: nummers: 881B, 925C, 924B, 923 en 922B.
Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging

worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend,
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http: //eproadmin.raadvst-consetat.be), of met
een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.

Nr. 20365AV
Bij besluit van 5 april 2019 verklaarde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van den

Heuvel, de bouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur - onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet
volledig omsloten zijn met een ondoordringbare muur of omheining, gelegen op het grondgebied van de gemeente
Oostkamp, wordt van openbaar nut verklaard ten gunste van de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar

Deze installaties mogen op de hiernavolgende percelen gebouwd worden:
Gemeente: Oostkamp
Kadastraal gekend onder: Afdeling: 4; Sectie: D;
Perceel: nummers: 790D, 790E, 786A, 839, 875W, 872D, 843P, 867F, 857D, 856B, 845G, 883H, 586B, 585B, 645G, 645K,

651B, 658X, 792A, 692, 691 en 690.
Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging

worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend,
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http: //eproadmin.raadvst-consetat.be), of met
een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.

Nr. 23291/2
Bij besluit van 5 april 2019 verklaarde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van den

Heuvel, de bouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet
volledig omsloten zijn met een ondoordringbare muur of omheining, gelegen op het grondgebied van de gemeente
Lille, wordt van openbaar nut verklaard ten gunste van de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.

Deze installaties mogen op de hiernavolgende percelen gebouwd worden:
Gemeente: Lille
Kadastraal gekend onder: Afdeling: 4; Sectie: E;
Perceel: nummers: 160A en 163A.
Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging

worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend,
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http: //eproadmin.raadvst-consetat.be), of met
een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.

Nr. 23128
Bij besluit van 5 april 2019 verklaarde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van den

Heuvel, de bouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur - onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet
volledig omsloten zijn met een ondoordringbare muur of omheining, gelegen op het grondgebied van de stad
Roesleare, wordt van openbaar nut verklaard ten gunste van de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar

Deze installaties mogen op de hiernavolgende percelen gebouwd worden:
Stad: Roeselare
Kadastraal gekend onder: Afdeling: 8; Sectie: B;
Perceel: nummers: 1065C, 1374A, 1365B, 1365A, 1364A, 1363B, 1384A, 1371, 1372A, 1370A, 1369A, 1367, 1368A,

1324T, 1333A, 1329G, 1269A, 1469, 1467C, 1460C, 1418A en 1404D.
Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging

worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend,
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http: //eproadmin.raadvst-consetat.be), of met
een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.
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