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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 
Dorien Cuylaerts, Burgemeester 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Schepenen 
Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, 
Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van De Mierop, An Wouters, Zoë 
Wouters, Lut Backx, Kevin Druyts, Peter Janssens, Aline Maes, Jurgen 
Van Leuven, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
Betreft: GR/2019/161 - Grondverwervingen Vonderstraat en Molenstraat. Notariële aktes voor 
verwerving 8 delen van percelen gelegen in de Vonderstraat en Molenstraat. Goedkeuring.  
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de omzendbrief d.d. 3 mei 2019 van de Vlaams minister van Binnenlands bestuur, 
inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding, aangaande de transacties van 
onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende 
erediensten; 
Gelet op de intentie van het gemeentebestuur om over te gaan tot het uitvoeren van weg- en 
rioleringswerken in Bergsken, Vonderstraat en Molenstraat; dat in functie van de aan te leggen 
infrastructuur, hiervoor plaatselijk gronden moeten verworven worden ter verbreding van de 
wegzate; 
Gelet op het rooilijn- en onteigeningsplan opgemaakt door GEO landmeters, Buizelstraat 22 te 
2320 Hoogstraten d.d. 14 april 2018; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 januari 2019, 
houdende de aanstelling van IOK voor een bemiddelingsopdracht voor grondverwervingen in de 
Vonderstraat en Molenstraat; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 januari 2019, 
houdende de aanstelling van de afdeling vastgoedtransacties, Kievitplein 20 te 2018 Antwerpen, 
voor het opmaken van de schattingsverslagen en om de aktes te verlijden voor de nodige 
grondinnames in de Vonderstraat en Molenstraat voor de heraanleg van deze straat; 
Gelet op de kennisname van het schattingsverslag voor 8 percelen in de Vonderstraat en 
Molenstraat in het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 mei 2019; 
Gelet op de voorliggend bundel voor 8 grondinnames in de Vonderstraat, opgemaakt door de 
afdeling vastgoedtransacties - Antwerpen, Kievitplein 20, 2018 Antwerpen toegekomen op het 
bestuur d.d. 27 augustus 2019: 

 Ontwerpaktes, 

 Vekoopbeloftes, 

 Hypothecaire getuigschrift en indien vereist, akkoord handlichting bank; 
Gelet op het visum van de financieel directeur d.d. 29 augustus 2019 ; 
Gelet op de bespreking; 
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Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring te verlenen aan de aankoop voor openbaar nut van 8 grondstroken 
langsheen de Vonderstraat en Molenstraat, overeenkomstig de rooi- en onteigeningsplannen 
opgemaakt door Geo Landmeters, Buizelstraat 22 te 2320 Hoogstraten, d.d. 14 april 2018; 
Art.2.- De terzake ingediende bundel met de voorliggende aktes opgemaakt door commissaris 
Anke Symens van de afdeling vastgoedtransacties, Kievitplein 20 te 2018 Antwerpen, voor 8 
delen van percelen gelegen in de Vonderstraat en Molenstraat voor de heraanleg van deze straat 
wordt goedgekeurd. 
Art.3.- De akte zal worden verleden door mevr. Anke Symens, commissaris van de afdeling 
vastgoedtransacties, Kievitplein 20 te 2018 Antwerpen, die zal optreden als instrumenterend 
ambtenaar. 
Art.4.- Mevr. Anke Symens, commissaris van de afdeling vastgoedtransacties, Kievitplein 20 te 
2018 Antwerpen, wordt gemachtigd om deze 8 aktes en alle erop betrekking hebbende stukken 
te ondertekenen namens het gemeentebestuur Rijkevorsel. 
Art.5.- Alle kosten verbonden aan deze overdracht, zijn ten laste van de gemeente Rijkevorsel. 
Art.6.- Er wordt kennis genomen van het visum van de financieel directeur 29 augustus 2019, 
waarbij wordt vastgesteld dat er voldoende budgetten voorzien zijn om de aankoop te kunnen 
betalen. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur    De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams    (wg.) Wim De Visscher  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Algemeen directeur,    De Voorzitter, 
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