
Brasschaat 21-2-2022  
 
Aan de gemeenteraad van Brasschaat,  
 
 
Bij deze wil ik graag een verzoekschrift indienen bij de gemeenteraad zoals beschreven in het 
gemeentewegendecreet, hoofdstuk 1, artikel 13 om een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid vast te 
leggen voor de servitude gaande van de Donksesteenweg tussen nr86 en 88 en lopende naar de de 
Wandeleerlei tussen nr 18 en 22.  
 
Ik verwijs met name naar de volgende paragraaf in het gemeentewegendecreet: “ De vaststelling door 
de gemeenteraad van een dertigjarig gebruik door het publiek heeft van rechtswege de vestiging van 
een publiek recht van doorgang tot gevolg. “  
 
In een verkoopacte van de Wandeleerlei X door de erfgenamen van de familie XXX aan de Heer XXX 
is te lezen dat dit steegje wel degelijk een servitude is en al langer dan 30 jaar als dusdanig in gebruik 
is. Dit was een conditie van de verkoop omdat de koper erop stond dat het ook een servitude zou 
blijven zodat zijn kinderen via dit paadje naar hun school op de Donksesteenweg zouden kunnen.  
 
Hierbij in bijlage een kopij van dit gedeelte van de acte.  
 
 
 
Met beleefde groeten 
 
 
 

 
 

 
 



Geachte Mevrouw, 
 
Ik heb enige tijd geleden een verzoekschrift ingediend om de servitude tussen de Donksesteenweg en 
de deWandeleerlei als dusdanig te vrijwaren. U zegt in Uw mail dat U het wandelpad aan de zijde van 
de de Wandeleerlei niet kan terug vinden. Het is inderdaad zo dat mevrouw XXX destijds haar oprit 
heeft laten samenvallen met de toen reeds bestaande servitude. Of dit legaal was of niet doet nu niet 
ter zake. Maar de servitude bestond dus wel degelijk zoals bewezen door bijgevoegd document 
opgesteld op 31 jan 1959.  
 
Tot mijn spijt zie ik dat dit nog niet op de agenda van de gemeenteraad vermeld staat. 
 
Met oprechte groeten. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Dank U vriendelijk voor deze mail,  
 
Ik zal trachten zoveel mogelijk getuigenissen te verzamelen en ze rechtstreeks naar U te laten sturen. 
Inmiddels wil ik nog even enkele bewijzen toevoegen,: 
 
Op de foto van het het weggetje aan de zijde van de Donksesteenweg, en aan de andere kant ook 
,ziet men 2 , of 4 houten palen met een wit geschilderde bovenkant. Deze palen zijn door de 
gemeente geplaatst en zijn misschien wel al zeer oud, ik heb ze al altijd gekend. 
Ik heb ook nog een vergroting van een plan met wandelwegen in en omBrasschaat waar dat weggetje 
in het groen wordt aangeduid net zoals de wandelwegen in het Peerdsbos (plan bijgevoegd) 
Ook kan ik vermelden dat gedurende de werken aan de Voshollei tussen Bredabaan en 
Donksesteenweg het fietspad opengebroken was en er een omleiding werd aangeduid via het 
weggetje van de Donksesteenweg naar de Bredabaan. Omleiding ook door de gemeente Brasschaat 
aangeduid. 
 

 
 
Ik doe verder het nodige voor getuigschriften. 
 
Met vriendelijke groeten 


