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1. Feitelijke en juridische gronden

ArtikelST A 1 van het Provinciedecreet.
leden

De omzendbrief BB 201115 m.b.t. het besluit van de Vlaamse Regering inzake
onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de
provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven,
de OCMW's, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de
provinciale ontwikkelingsmaatschappijen.

De beslissing van de Provincieraad van 20 november 2013 waarbij werd
overgegaan tot de voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan voor de
blokken A, B en C van Leopoldskazetne in Gent.

Het besluit van de Deputatie dd' 6 februari 2014 m.b.t. de organisatie van het
openbaar onderzoek met bijhorend proces-verbaal van opening.

2. Motivering

De Provincieraad besliste in de zitting van 20 november 2013 om de
aankoopprocedure op te starten voor de verwerving van de blokken A, B en C
van de Leopoldskazerne in Gent.

De aankoop kan gebeuren via de onteigeningsprocedure die beschreven wordt
in de omzendbrief BB 2011/5, besluit van de Vlaamse Regering inzake
onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de
provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven,
de OCMW's, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de
provinciale ontwikkelingsmaatschappijen.

Volgens de bepalingen van de omzendbrief werd een openbaar onderzoek
georganiseerd met als doel publiciteit te geven aan de voorgenomen
onteigening en om mensen de mogelijkheid te bieden hun bezwaren in te
dienen. Het openbaar onderzoek liep van 10 tot en met 24 februari 2014. De
bekendmaking gebeurde via de website van de Provincie Oost-Vlaanderen en
via het infobord aan de ingang van het Provincíehuis. De eigenaar werd in
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kennis gesteld van de modaliteiten van het openbaar onderzoek. De resultaten
worden opgenomen in het proces-verbaal van sluiting. Er werden geen
bezwaren ingediend.

3. Besluit

Artikel I

Het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 10 tot en met 24februari
2014 binnen het kader van de onteigeningsprocedure voor de verwerving van
de blokken A, B en C van Leopoldskazetne, kadastraal gekend als Gent,
5" Afdeling, Sectie E, perceel nummer 745 F wordt voor gesloten verklaard. Er
werden geen bezwaren ingediend.

Artikel2

Het proces-verbaal van sluiting van openbaar onderzoek wordt geviseerd als
bijlage aan dit besluit.

Gent,

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,
Albert De Smet

de gouverne u r-voorzitter,
Jan Briers
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GENT - Voorlopige vaststelling onteigeningsplan

Leopoldskazerne : aankoop blokken A, B en C.

De deputatie ùan de Provincie Oost-Vlaanderen,

Rekening houdend met volgende elementen:

- de omzendbrief BB 201115, m.b.t. het besluit van 14 oktober 2011van de Vlaamse
Regering inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de
provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de
OCMW's, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale
ontwikkelingsmaatschappijen,

de beslissing van de provincieraad van Oost-Vlaanderen van 20 november 2013 m.b.t. de
voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan voor de blokken A, B en C van de
Leopoldskazetne in Gent,

het besluit van de deputatie dd' 6 febru ari 2014 m.b.t. tot de opening en de organisatíe van
het openbaar onderzoek dat liep van 10 tot en met 24februari 2014. De bekendmaking
gebeurde via de website van de Provincie Oost-Vlaanderen en via het infobord aan de
ingang van het Provinciehuis. De eigenaar werd in kennis gesteld van de modaliteiten van
het openbaar onderzoek,

er werden geen bezwaren ingedíend,

Verklaart het openbaar onderzoek voor gesloten.

Gent,

Geviseerd als bijlage aan het besluit van de deputatie

Albert De Smet
Provinciegriffier
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Organisatie open baar onderzoek
Hilde Bruggeman

1. Feitelijke en juridische gronden

teden 
Artikel 57 S 1 van het Provinciedecreet.

De omzendbrief BB 201115 m.b.t. het besluit van de Vlaamse Regering inzake
onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de
provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven,

de OCMW's, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de
provincia le ontwikkelingsmaatschappijen.

De beslissing van de Provincieraad van2Q november 2013waarbij werd
overgegaan tot de voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan voor de
blokken A, B en C van Leopoldskazetne in Gent.

2. Motivering

De Provincieraad besliste in de zitting van 20 november 2013 om de
aankoopprocedure op te starten voor de vennrerving van de blokken A, B en C
van de Leopoldskazerne in Gent.

De aankoop kan gebeuren via de onteígeningsprocedure die beschreven wordt
in de omzendbrief BB 201115.

Volgens de bepalingen van deze omzendbrief dient er een openbaar
onderzoek georganiseerd te worden met als doel publiciteit te geven aan de
voorgenomen onteigening en om mensen de mogelijkheid te bieden hun
bezwaren in te dienen. Dit openbaar onderzoek moet vijftien dagen duren. Er
dient tevens een bekendmaking te gebeuren en een proces-verbaal van
opening van openbaar onderzoek te worden opgemaakt.

De bekendmaking zal gebeuren via de website van de Provincie Oost-
Vlaanderen en via het infobord aan de ingang van het Provinciehuis,
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.
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Er wordt voorgesteld om het openbaar onderzoek te laten lopen van 10 tot en
met24 februari 2014. Het onteigeningsplan ligt gedurende deze periode ter
inzage bij de dienst Patrimonium - Gouvernementstraat22,9000 Gent,
3" verdieping, bureau 3.14 , van maandag tot en met vrijdag, 9-12 uur en 14-16
uur.

Bezwaren kunnen tijdens de periode van het openbaar onderzoek ingediend
worden per aangetekende brief gericht aan de DeputatÍe van de provincie
Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent of bij afgifte tegen
ontvangstbewijs bij de dienst Patrimonium.

3. Besluit

Artikel I

Er wordt, binnen het kader van de onteigeningsprocedure voor de verwerving
van de blokken A, B en C van Leopoldskazetne in Gent, een openbaar
onderzoek gehouden dat loopt van 10 tot en met24 februari 2014.

Artikel2

De bekendmaking zal gebeuren via de website van de Provincie Oost-
Vlaanderen en via het Ínfobord aan de ingang van het Provinciehuis,
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

Artikel 3

De bekendmaking van hei openbaar onderzoek en het proces-verbaal van
opening van openbaar onderzoek worden geviseerd als bijlage aan dit besfuit.

Artikel4

De eigenaar, het Ministerie van Defensie, wordt per aangetekend schrijven op
de hoogte gebracht van de modaliteiten van het openbaar onderzoek.

Gent,

namené'dã óôìtatie:

de provinciegriffier,
Albert De Smet

de gouverneur-voorzitter,
Jan Briers
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GENT - Voorlopige vaststelling onteigeningsplan
Leopoldskazerne : aankoop blokken A, B en C.

De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen,

Gelet op de omzendbrief BB 2011/5, m.b.t. het besluit van 14 oktober 2011 van de Vlaamse
Regering inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de
provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de OCMW's, de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen,

Gelet op de beslissing van de provincieraad van Oost-Vlaanderen van 20 november 2013 m.b.t. de
voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan voor de blokken A, B en C van de
Leopoldskazetne in Gent,

Verklaart het openbaar onderzoek m.b.t. bovenvermelde onteigening voor geopend op 10 februari
2014. Het dossier ligt ter inzage van 10 tot en met24 februari 2014, bij de dienst Patrimonium -
Gouvernementstraat 22,9000 Gent, 3" verdieping, bureau 3.14, van maandag tot en met vrijdag,
9-12uur en l4-16 uur.

Bezwaren kunnen tijdens de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden per
aangetekende brief gericht aan de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen,
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent of bij afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst Patrimonium.

Gent, tl 6 FE[. Z¡{

Goedg als bijlage van het besluit van de deputatie

Albert
eg riffier
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GENT - voorlopige vasts(elling onteigeningsplan
Leopoldskazerne blokken A, B en C.

De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen kondigt, in uitvoering van de omzendbrief BB
201115, het openbaar onderzoek aan m.b.t. het onteigeningsplan voor de blokken A, B en C van
de Leopoldskazerne in Gent, zoals voorlopig vastgesteld door de provincieraad van Oost-
Vlaanderen in de zitting van 20 november 2013.

Dit openbaar onderzoek loopt van 10 tot en met 24 februari 2014. Het onteigeningsplan ligt
gedurende deze periode ter inzage bij de dienst Patrimonium - Gouvernementstraat 22, 9000
Gent, 3" verdieping, bureau 3.14, van maandag tot en met vrijdag , 9-12 uur en 14-16 uur.

Bezwaren kunnen tijdens de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden per
aangetekende brief gericht aan de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen,
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent of bij afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst Patrimonium

Gent, 06Ft8.2011

rd als bijlage van het besluit van de deputatie

AI Smet
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