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GR/2019/163 | Afschaffing buurtweg 12 - Kortewaagstraat. Principiële beslissing. | 
Goedgekeurd 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Laurent Coppens, Raadslid 

Bevoegdheid orgaan 

Gemeenteraad is bevoegd voor de zaak van de wegen. 

Juridische grond 

VCRO 

Decreet houdende de gemeentewegen - BS 12/08/2019 

wet op de buurtwegen van 10 april 1841, laatst gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014 

Besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de 
organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen 

Feiten, context en argumentatie 

Ter hoogte van het bedrijventerrein Menen Oost, langsheen de huidige Krommebeekstraat, is 
Chemin 12 (Kortewagenstraat) nog aanwezig als buurtweg, ingeschreven in de Atlas der 
Buurtwegen.  

Ter plaatse is deze buurtweg niet meer fysiek aanwezig. Deze weg is opgenomen in het 
aanliggende perceel langs de nieuw aangelegde weg.  

Gezien de buurtweg niet meer fysiek aanwezig is en er een alternatief is door de aanwezigheid van 
de Krommebeekstraat, wordt voorgesteld om de buurtweg Chemin 12 af te schaffen.  

Het bedrijventerrein Menen-Oost is gelegen in het goedgekeurde PRUP Afbakening kleinstedelijk 
gebied Menen (goedgekeurd 19 maart 2013; gepubliceerd BS 4 april 2013); en hierbinnen het 
deelRUP 1: ‘kantorenzone Menen-Oost’. Het deelgebied Menen-Oost handelt over de zone 
waarin de beschreven Chemin 12 is gelegen. De inrichting van het terrein zoals beschreven in het 
PRUP is conform uitgevoerd.  



Binnen dit RUP werd een grens vastgelegd waarbinnen een kantorenzone kan worden ontwikkeld. 
Door de aanwezigheid van de buurtweg, is het zonder de afschaffing ervan niet mogelijk om deze 
zone te gaan ontwikkelen. Hierdoor vraagt het stadsbestuur van Menen de afschaffing van Chemin 
12 aan, tussen de grenzen van de Bruggestraat en N32.  

De afschaffing zelf is te motiveren door het reeds aanwezige wegennetwerk in de omgeving. De 
gebruikers van de wegen hebben in de zeer dichte omgeving de mogelijkheid om zich via 
bestaande en goed uitgeruste weginfrastructuur te verplaatsen.  

In de dichte omgeving is reeds een goed uitgewerkt wegennetwerk aanwezig. 

De Bruggestraat is in het mobiliteitsplan van de stad Menen gecategoriseerd als lokale weg type 1 
en de Krommebeekstraat als lokale weg type 3. 

Het bedrijventerrein is langs de oostelijke zijde begrensd door de N32, die gecategoriseerd is als 
primaire weg type 2.  

Chemin 12 (deel tussen Bruggestraat en Expresweg) stemt overeen met de voormalige 
Kortewaagstraat. Naar aanleiding van de onteigening door WVI ter realisatie van het 
bedrijventerrein Menen-Oost, gebeurde reeds in 2002 grondoverdracht door de stad Menen aan 
WVI van de bedding Kortewaagstraat, in kader van minnelijke onteigening. De stad ontving 
hiervoor een vergoeding van 6.600 €. De ontwerpakten werden goedgekeurd in 
gemeenteraadszitting dd. 25/10/2002.  

Een volledig vernieuwd tracé van wegenis werd in 2005 (GR 14/07/2005) goedgekeurd voor het 
bedrijventerrein Menen-Oost. De formele afschaffing van Chemin 12, ingeschreven in de Atlas der 
Buurtwegen werd nog niet uitgevoerd. 

Sinds de aanleg van de Krommebeekstraat, bestaat de voormalige Kortewaagstraat fysiek niet 
meer. Deze wegbedding is ook niet meer terug te vinden op het terrein zelf. 

Het is duidelijk reeds van bij de minnelijke onteigening door WVI de bedoeling geweest om deze 
wegenis op te heffen. 

Het statuut als buurtweg is uitdrukkelijk achterhaald, gezien reeds meerdere 
gemeenteraadsbeslissingen telkens de opheffing ervan impliceerden (nl. verkoop wegbedding, 
vaststelling nieuw wegenistracé Menen-Oost, goedkeuring overdracht nieuwe wegenis in 
openbaar domein). 

Effectief, de wegbedding van de voormalige Kortewaagstraat werd toen ook verkocht aan de 
WVI, zonder vermelding van het specifieke statuut 

De Krommebeekstraat is een volledig uitgeruste weg, met een afzonderlijke ingerichte strook 
voor fietsers en trage weggebruikers. Er is dus geen enkele concrete nood om afzonderlijk nog 
enige trage weg op het terrein van Menen-Oost te laten bestaan.  

Het eventuele behoud van Chemin 12 heeft geen enkele functie of meerwaarde, noch binnen het 
bestaande tracé der wegenis op Menen-Oost (gezien immers de fysieke afwezigheid), noch binnen 
de toekomstige ontwikkeling van het bedrijventerrein gezien reeds een afdoende 
weginfrastructuur is voorzien, met afzonderlijke en gescheiden fiets en voetpaden.  

Het behoud van het statuut als buurtweg voor Chemin 12  zou in strijd zijn met het algemeen 
belang en in strijd met alle eerdere beslissingen door de gemeenteraad genomen met betrekking 
tot de ontwikkeling van bedrijvenzone Menen-Oost en de wegenis zoals eerder in 2005 
vastgelegd  op Menen-Oost.  

De ruimtelijke behoefte en noodzaak  tot verdere ontwikkeling van site Menen-Oost, gelegen als 
toegangspoort tot  de stad Menen. De verdere ontwikkelingspotentie als bedrijventerrein weegt 
niet op tegen het behoud van de buurtweg 12, quasi naast en deels onder de nieuwe 
Krommebeekstraat gelegen.  

Het behoud van Chemin 12 zou een onnodige bijkomende ontsluiting op de Bruggestraat vergen, 
wat zeker niet wenselijk is om redenen van verkeersveiligheid. Bovendien biedt de 
Krommebeekstraat alle voorzieningen 

De formele opheffing van Chemin 12, die geen enkele fysiek bestaan meer kent en welke ook 
reeds de facto werd gedesaffecteerd tgv de eerdere verkoop van de wegzate ervan, is een 



noodzakelijk doch louter administratieve formaliteit die dient te gebeuren vooraleer een 
omgevingsvergunning op die locatie kan worden verleend 

De vroegere aansluitingen op deze Chemin 12 werden reeds eerder afgeschaft (voetweg 29 en 
30).  

De Gemeenteraad is bevoegd om te beslissen rond het afschaffen van gemeentewegen. In eerste 
instantie dient de gemeenteraad zich principieel uit te spreken over de afschaffing van de 
buurtweg. Hierna wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarna de gemeenteraad zich 
definitief dient uit te spreken. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel1: 
De gemeenteraad neemt de principiële beslissing tot het afschaffen van Buurtweg 12 tussen de 
Bruggestraat en de N32. 

Artikel 2: 
Het openbaar onderzoek zal worden gehouden op last van het College van burgemeester en 
schepenen overeenkomstig de daartoe voorgeschreven procedure en met het oog op het nemen 
van een definitief besluit door de Gemeenteraad tot afschaffing van de buurtweg. 
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