
 

                          

 

 
Betreft: CBS/2022/2363 - Wegen- en rioleringswerken Vlimmersebaan/Lange Dreef K-19-002. 
Koeischotseloop. Deklassering. 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 29 augustus 2007 houdende de 
opdracht aan Pidpa/Hidrorio tot de uitbouw en het beheeer van het rioleringsnet in Rijkevorsel; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 28 januari 2019 houdende de 
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa/Hidrorio en het gemeentebestuur 
m.b.t. de weg- en rioleringswerken Vlimmersebaan; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2022 houdende de 
goedkeuring van de gunningswijze, lastvoorwaarden en raming van de weg- en rioleringswerken 
in de Vlimmersebaan; 
Gelet op het overleg met de dienst integraal waterbeleid van de provincie Antwerpen; 
Gelet op de bijgevoegde motivatienota en plan; 
Overwegende dat het aangewezen is om de eerste 110m van de Koeischotseloop vanaf de 
Vlimmersebaan te deklasseren tot een publieke gracht; dat dit deel onderdeel uitmaakt van het 
regenwaterafvoerstelsel van de Vlimmersebaan en niet meer een onderdeel is van de waterloop; 
dat het beheer van deze gracht door Pidpa/Hidrorio zal worden uitgevoerd; 
Overwegende dat het wenselijk is om in functie van het beheer een erfdienstbaarheid van 5,0m 
in stellen enkel aan de kant van de onverharde weg (Pannenhuispad); 
Gelet op de toelichting door het clusterhoofd; 
Gelet op de bespreking; 

Voorstel van besluit: 

Art. 1.- Het college gaat principieel akkoord met het voorstel tot deklassering van de eerste 
110m van de Koeischotseloop vanaf de Vlimmersebaan tot een publieke gracht. Een zone van 
beheer met een breedte van 5,0m wordt ingesteld als erfdienstbaarheid enkel aan de kant van 
de onverharde weg (Pannenhuispad). 
Art. 2.- De dienst integraal waterbeleid van de provincie Antwerpen wordt in kennis gesteld van 
deze beslissing opdat zij het openbaar onderzoek kunnen opstarten tot deklassering. 
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