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VREDERECHTER VERWERPT BEZWAREN TEGEN HOOGDRINGENDHEID 
ONTEIGENINGEN 

Rechttrekking N42 weer stap dichterbij 

Op deze plaats gaan haast wekelijks auto's uit de bocht. De verkeersveiligheid is een van de argumenten die de 
vrederechter aanhaalt in zijn vonnis. - Frank Eeckhout 
 

Actiecomité N42, dat zich al jaren verzet tegen de rechttrekking van de N42 tussen 
Godveerdegem en Steenhuize-Wijnhuize, heeft een serieuze uppercut gekregen. De 
vrederechter steunt de hoogdringendheid van de onteigeningen en volgt daarmee de 
Vlaamse overheid in haar motivatie. "De uitspraak van de vrederechter is fantastisch nieuws 
voor de regio", reageert Matthias Diependaele (N-VA). 

FRANK EECKHOUT 



 
Het geplande tracé (rood) maakt één lange bocht door de velden van Sint-Lievens-Esse en Steenhuize. - Frank Eeckhout 

 

Gerechtelijke procedures zorgen er al bijna 40 jaar voor dat het verkeer nog steeds over een 
bochtige deel van de gewestweg N42 wordt gestuurd. Deze zomer maakte de Vlaamse 
overheid met een bouwaanvraag duidelijk dat het niet wenste te wachten tot de Raad van 
State een uitspraak doet in dit dossier, iets wat nog enkele jaren kan duren. Deze zet stootte 
op heel wat verontwaardiging van tegenstanders van het nieuwe tracé. Actiecomité N42 
vocht deze procedure dan ook aan bij de vrederechter in Herzele, maar die veegde dus al 
hun argumenten van tafel. 

Algemeen belang 
"Het algemeen belang slaat ontegensprekelijk op de veiligheid van de weggebruikers op de 
openbare weg en in het verkeer, op de economische groei, de ontwikkeling van de regio, de 
hiermee gepaarde aantrekking van werkgelegenheid, de aanzwengeling van de consumptie 
en een algemene verbetering van de levensstandaard, en uiteraard ook het behoud 
hiervan", motiveert de vrederechter zijn beslissing. 
 
Ook de hoogdringendheid van de onteigeningen werd erkend. Dat wil zeggen dat de rechter 
door de huidige gevaarlijke situatie de noodzaak van de rechttrekking inziet. Over de 
argumenten van de tegenpartij was de vrederechter kort. 
 
"Het komt aan de onteigenden toe de onjuistheid van de aangevoerde motieven aan te 



tonen. Deze onjuistheid wordt niet aangetoond. Beweringen zonder concrete onderbouwing 
volstaan niet", staat er in het vonnis. 

Rem op ontwikkeling 
Vlaams volksvertegenwoordiger en Zottegemnaar Matthias Diependaele (N-VA), die zich al 
jaren inzet voor een snelle doorbraak in het dossier, reageert opgetogen op de uitspraak van 
de vrederechter. "De uitspraak bewijst wat we al lang verkondingen: het bochtig tracé van 
de N42 in Herzele is gevaarlijk en zet een rem op de ontwikkeling van de regio. 
Onteigeningen zijn nooit fijn voor zij die ermee te maken krijgen. Ik heb alle begrip voor de 
teleurstelling van de getroffenen. Maar in dit dossier primeert het algemeen belang", meent 
Diependaele. 
 
Actiecomité N42 wil voorlopig niet veel kwijt over de uitspraak. "Noch wij, noch de 
buurtbewoners of onze advocaat hebben het vonnis al ontvangen. We vinden het heel 
vreemd dat een politicus blijkbaar sneller vonnissen toegespeeld krijgt dan de betrokkenen. 
Eens we het vonnis onder ogen krijgen, gaan we ons uiteraard beraden over volgende 
stappen", reageert Filip De Bodt. 

 


