
 

 

 

Raadsvergadering 20 november 2018 
 

Agendapunt 10 Starten onteigeningsprocedure in het kader van de 
Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg 

 
De Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg is van eminent belang voor geheel 

Boxtel en speciaal voor buurtschap Kalksheuvel en de bedrijven van 
Ladonk en Vorst. 

 
Om tijdig en volgens planning over te kunnen gaan tot de aanleg van de 

verbindingsweg wordt voorgesteld om een onteigeningsprocedure te 
starten. Tijdens de beeldvormende bijeenkomst van 6 november jl. is 

uitvoerig op de materie ingegaan. Doelstelling van de grondverwerving 
blijft om er minnelijk uit te komen, maar een stok achter de deur is 

nodig om druk op de onderhandelingen te kunnen houden. 

De gronden worden niet duurder dan bij minnelijke verwerving. 

We beseffen dat principiële tegenstanders tegen de aanleg van de 
nieuwe weg, zoals bijvoorbeeld Het Groene Hart dat 80 vierkante meters 

in eigendom heeft verworven waar precies de nieuwe weg loopt, niet van 

gedachten zullen veranderen door dit onteigeningsbesluit. 

 
Wat ons overigens opgevallen is, is dat in de openbare stukken van het 

raadsvoorstel over de onteigening VLK de eigenaren van het onroerend 
goed waar nog geen minnelijke verwerving gelukt is, vermeld staan met 

naam en toenaam. In het kader van de privacy wetgeving hebben we 
daar technische vragen over gesteld. Het antwoord hebben jullie allemaal 

kunnen lezen. Samengevat komt het erop neer dat op grond van de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens 

verwerkt mogen worden indien daar een wettelijke grondslag voor is. Nu 
de namen in het koninklijk besluit opgenomen worden, ligt het voor de 

hand om de namen ook onderdeel uit te laten maken van het 
raadsbesluit. 

 
In het kader van juridische zekerheid zou je ook kunnen denken, we 

wachten tot er meer zekerheid is na behandeling van bezwaren tegen het 

bestemmingsplan, maar fractie BALANS pleit ervoor om de uitdrukkelijke 
noodzaak van deze nieuwe weg te benadrukken door kost wat kost het 

eigendomsrecht te verwerven. 

En we wensen u veel succes met een voorspoedig vervolg. Hierbij 

bedoelen we nadrukkelijk de realisatie van de weg! 

 
Tot zover de eerste termijn. 


