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Asper, 11 januari 2018 
 
 
 

Betreft: Bezwaarschrift tegen de voorgestelde afschaffing van voetweg 72 te Ommegang, 
Asper/Gavere. 

 
 

Geachte burgemeester en schepencollege, 
 
 
 
 

Wij, ondertekenaars van dit bezwaar, kanten ons tegen dat voorstel om diverse redenen. 
 
 

Globaal wegens het compleet ontbreken van een algemeen ‘mobiliteitsbeleid Asper’ waarbinnen een 
geherwaardeerd en uitgebreid netwerk van trage wegen is uitgewerkt en ruime aandacht krijgt, dit cfr de 
objectieven van het beleid van de hogere overheden terzake. Zolang dergelijk mobiliteitsbeleid niet 
voorhanden is, moet ons inziens elke ‘ad-hoc’ aanpassing worden tegengehouden wegens de mogelijke 
tegenstrijdigheden met het nog te ontwikkelen beleid. 

 
 

Specifiek zijn wij gekant om volgende redenen: 
 

- Voetweg 72 op perceel 345C is vanuit juridisch oogpunt nog altijd een domein met publiekrechterlijke 
erfdienstbaarheid van doorgang; 
- In de praktijk kan deze geherwaardeerd worden in het tragewegennetwerk in het WUG Ommegang 
(hiervoor verwijzen we opnieuw naar onze algemene bemerking). Het ad-hoc schrappen van deze weg 
zou het nog te realiseren mobiliteitsplan kunnen hypothekeren, was principieel absoluut niet kan; 

 
- Gezien de voorliggende aanvraag tot schrapping van de voetweg geen deel uitmaakt van een 
ruilverkavelingsplan, kan de afschaffing van deze voetweg niet zomaar mits een eenvoudige 
motiveringsnota worden bewerkstelligd; 

 
- Het afschaffen van buurtwegen gaat in tegen het mobiliteitsbeleid van de provincie. Officieel wil de 
provincie het afschaffen van buurtwegen tegenhouden; 

 
- Voetweg nr 72 vormt een verbinding tussen het onverharde gedeelte van de Kerkhofstraat en weg nr 56, 
en is een trage weg met historische roots. De geschiedenis van deze veldwegel gaat terug tot in de 
Romeinse tijd! Het is een relict dat getuigt van een oude verbinding tussen dorpskernen en van vroegere 
doorgangen voor landbouwers. Bovendien vertelt deze trage weg ook heel wat over de eigenheid van 
Asper en verdient deze de titel van levend erfgoed. Nog steeds komen relikwieën uit de Romeinse 
oudheid boven bij het scannen met magneetscanners van de omliggende akkers. 



- Het voorstel wordt enkel ingediend als eerste aanzet tot verdere (onwettige) verkaveling van het WUG 
Ommegang (onwettig cfr Ruimte Vlaanderen); 

 
- De intentie tot afschaffing van deze voetweg als deel van een verkavelings-intentie van het omliggende 
WUG, staat haaks op de visie en missie van het BRV (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) EN van het GRS 
Gavere. De intentie tot aansnijding van het WUG, waarvoor deze voetweg zou moeten wijken, is ook 
NIET onderbouwd met woonbehoefte-cijfers en a fortiori in strijd met de strategie ‘betonstop 2040’. 

 
 
 

Met meeste hoogachting, 
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in eigen naam 
en namens de feitelijke vereniging Leefbaar-Asper 
 www.Leefbaar-Asper.be 


