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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, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van 
Dun, Bart Van De Mierop, Zoë Wouters, Danny Eelen, Lut Backx, Kevin 
Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Sabine Fransen, 
Raadsleden
Nina De Vrij, Algemeen directeur wnd.

Verontschuldigd: Bart Adams, Algemeen directeur
Afwezig:

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021,

13. Betreft: GR/2021/055 - Kosteloze overdracht van wegenis bij een verkaveling - Bieshoven. 
Goedkeuring akte. 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op voorliggende ontwerpakte van de Afdeling Vastgoedtransacties voor de overdracht van een 
perceel grond te Bieshoven;
Overwegende dat dit perceel grond deel uitmaakt van de verkaveling 'Koekhoven 6' bij 
verkavelingsakte dd 26 04 2017, dat dit de overdracht is van een deel van de weg, ter toevoeging aan 
het openbaar domein;
Overwegende dat de overdracht van dit perceel tot uitbreiding van het openbaar domein een 
kosteloze grondoverdracht is;
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen.:
Art.1 Goedkeuring wordt gegeven aan de ontwerpakte van de afdeling Vastgoedtransacties voor de 
kosteloze overdracht van een weg met aanhorigheden te Bieshoven, gekadastreerd volgens uittreksel 
uit de kadastrale legger sectie H nummer 846/Y P0000 met een oppervlakte van achttien are 
vijfenveertig centiare (18a45ca) en gekend volgens titels sectie H, nummers 320/C, 321/A, 337, 338 
en 339/A met een totale oppervlakte van twee hectare twee are twintig centiare (2ha2a20ca).
Art 2 . De akte zal worden verleden door dhr Toon Huybrechts, commissaris van de afdeling 
vastgoedtransacties, Kievitplein 20 te 2018 Antwerpen, die zal optreden als instrumenterend 
ambtenaar.
Art. 3.- Dhr Toon Huybrechts, commissaris van de afdeling vastgoedtransacties, Kievitplein 20 te 2018 
Antwerpen, wordt gemachtigd om deze akte en alle erop betrekking hebbende stukken te 
ondertekenen namens het gemeentebestuur Rijkevorsel.
Art. 4.-Alle kosten met betrekking tot deze akte zijn voor rekening van de overdrager.
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven.
De Algemeen directeur wnd.   De Voorzitter,
(wg.) Nina De Vrij   (wg.) Wim De Visscher

Voor eensluidend uittreksel:
Op bevel :
De Algemeen directeur wnd.,   De Voorzitter,

Nina De Vrij Wim De Visscher
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