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Betreft: Afpaling van de blokgrens van de ruilverkaveling Willebringen
Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Wij hebben de eer u ter kennis te brengen dat, op grond van de bepalingen van artikel 18
van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de
wet, zoals aangevuld door de wet van 11 augustus 1978, houdende bijzondere bepalingen
eigen aan het Vlaamse Gewest, het Ruilverkavelingscomité overgegaan is tot de afpaling
van de blokgrens van een blok gronden gelegen op het grondgebied van de gemeenten
BIERBEEK, BOUTERSEM, HOEGAARDEN en TIENEN.
Overeenkomstig de voorschriften van voormelde wet, geven wij u bij deze brief met bijlage(n)
kennis van het plan van de afpaling van uw perceel/percelen gelegen binnen de grens van
het ruilverkavelingsblok en/of buiten het ruilverkavelingsblok, maar palend aan de grens
ervan. In dit laatste geval bent u niet rechtstreeks betrokken bij de genoemde ruilverkaveling,
maar hebt u wel belang bij de afpaling van de grens ervan.
Wij vestigen in het bijzonder uw aandacht op de wettelijke bepalingen die zeggen dat binnen
vijftien dagen vanaf vrijdag 15/03/2019 ieder van de eigenaars bij een ter post aangetekende
brief de door het Comité uitgevoerde afpaling kan betwisten.
Derhalve zal, na verloop van deze termijn zonder tussenkomst uwerzijds in voorgeschreven
vormen, de grens vastgesteld door het plan van afpaling definitief zijn aangenomen.
Indien u bijkomende inlichtingen mocht verlangen zullen de heren Guy Gillissen, landmeterexpert en Jan De Graef, topograaf, beiden deskundigen bij de Vlaamse Landmaatschappij,
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zich op elke werkdag van 15/03/2019 tot en met 29/03/2019 ter uwer beschikking houden
van 9u tot 12u en 13u tot 16u in de werfkeet, Willebringsestraat (voorbij huisnummer 145 en
bij de brug van TGV en E40) te Boutersem.
Opgelet: Dit onderzoek heeft geen betrekking op de ligging van de nieuwe kavels door
herverkaveling binnen het ruilverkavelingsblok. Het onderzoek voor de officieuze neerlegging
zal met een andere brief in 2019 aan de betrokken eigenaars en gebruikers aangekondigd
worden.

Hoogachtend
Namens het comité

ir. Annick Grillet
secretaris

Ir. Hendrik Neven
voorzitter
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