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Wegen en Verkeer

Infosessie bewoners
Herinrichting kruispunten Turnhoutsebaan 
(N18) met Kapellestraat en Postelarenweg

We starten zo dadelijk



• Wat houden de werken in?

• Procedure grondverwerving

• Communicatie & contact

• Vragenronde

Inhoudstafel



Vlaamse overheid

• Agentschap Wegen en Verkeer

• De Lijn

Lokaal bestuur

• Gemeente Mol

Projectpartners

Nutsvoorzieningen

• Fluvius

• Pidpa

• Telenet

• Proximus



Wat houden 
de werken in?



• Verkeersveiligheid op en rond het kruispunt verbeteren.

• Een vlottere doorstroming op de Turnhoutsebaan en de Kapellestraat.

• Meer aandacht en ruimte voor fietsers door aanleg van vrijliggende 
fietspaden.

• Toegankelijke bushaltes volgens de meest recente normen

Doelstellingen



• Uit bevragingen bleek dat het kruispunt als onveilig wordt ervaren 
door fietsers.

• Tijdelijke verkeerslichten bij werken aan de Leenhofstraat in 2012 
hadden uiterst positieve impact:

• Veiliger verkeer
• Betere doorstroming

• Om goede werking verkeerslichten aan Kapellestraat te verzekeren, 
bewegingen op kruispunt Postelarenweg beperken.

Motivatie



Situering



Ontwerpplan



• Plaatsing verkeerslichten.

• Nieuwe zebrapaden en 
fietsoversteekplaatsen.

• Vrijliggende eenrichtingsfietspaden
van 2m breed. 

• In beide richtingen op 
Turnhoutsebaan komt een aparte 
afslagstrook naar Kapellestraat.

Kruispunt Turnhoutsebaan 
x Kapellestraat



• Afslagbewegingen beperkt om goede 
werking verkeerslichten Kapellestraat 
te verzekeren:

Enkel rechts inrijden vanaf de 
Turnhoutsebaan op de rijrichting van 
Dessel naar Mol-Centrum naar de 
Postelarenweg. 

• Een middenberm maakt de overige 
verkeersbewegingen onmogelijk. 

Kruispunt 
Postelarenweg



• Nieuwe vrijliggende fietspaden tussen 
Violettenstraat en de Postelarenweg.

• Eenrichtingsfietspaden van 2m 
breed.

• Dubbelrichtingsfietspad ter hoogte 
van residentie De Vliet voor fietsers 
tussen Postelarenweg en nieuwe 
verkeerslichten.

• Vernieuwing van de bestaande bushalte 
Violettenstraat, aan beide zijden van de 
weg. 

Nieuwe fietspaden en 
bushalte



• Gedeeltelijk afsluiten van Postelarenweg heeft invloed op de verkeersstromen 
in de nabijgelegen woonstraten.

• Gemeente Mol doet de komende maanden verkeerstellingen om het verkeer in 
kaart te brengen.

• Basis om te beslissen of en waar flankerende maatregelen nodig zijn.
• In overleg met de betrokken straten
• Bedoeling om eerst via proefopstelling uit te testen
• Na evaluatie eventueel bestendigen

Impact op achterliggende straten



• Eerste meters worden heraangelegd 
samen met Turnhoutsebaan 

• Volledige straat krijgt op langere termijn 
ook een grondige renovatie

• Een totale heraanleg wordt 
gecombineerd met rioleringswerken

• Timing nog niet bekend

Heraanleg Kapellestraat



Procedure 
grondverwerving



https://www.vlaanderen.be/onteigening-
door-de-overheid

Onteigening door de 
overheid



• Openbaar domein verbreden voor:
• Betere inrichting kruispunten
• Brede fietspaden

• Grondverwerving van voortuinstroken langs de 
Turnhoutsebaan:
overheid koopt stuk grond van privé-eigenaar

• Concrete inname per perceel wordt bepaald in 
onteigeningsplan.

moeten eerst nodige grondwervingen gebeuren

Om verder te kunnen…



• Wegbeheerder Vlaamse overheid

• Grondverwervende instantie / opdrachtgever

Grondverwerving: wie is wie? 
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Afdeling Vastgoedtransacties (VGTA)

Onderhandelaar: 

• Vlaamse overheid

• Raming vergoeding en verlijden van aktes

• Onderhandelaar van dienst Vastgoedtransacties

• Onafhankelijk van AWV



Agentschap Wegen en Verkeer:
opmaak plan grondverwervingen

Algemene procedures

Vastgoedtransacties: 
schatting vergoeding per inneming

Onderhandelaar: 
individuele besprekingen met 
eigenaars/gebruikers

STAP 1

STAP 2

STAP 3



• Individueel gesprek met Afdeling Vastgoedtransacties (onderhandelaar)

• Ondertekening akte

• Betaling: binnen 3 maanden na de akte

De werving
Minnelijke aankoop

Gerechtelijke verwerving

• Indien geen minnelijk akkoord

• Ministerieel besluit met openbaar onderzoek

• Procedure bij de vrederechter (onafhankelijke derde partij)

• Spoedprocedure: korte termijnen

• Eigendomsoverdracht & betaling vergoeding bij vonnis vrederechter



• Afdeling Vastgoedtransacties

• Objectiviteit & neutraliteit

• Op basis van vergelijkingspunten

De vergoeding
Schatting

Samenstelling vergoeding

• Waarde van de eigendom: venale waarde grond + eventuele opstallen

• Gelijkheidsprincipe

• Wederbeleggingsvergoeding : degressief %

• Wachtinteresten: 3 maanden interest



Verdere projectverloop en timing



Wat zijn de volgende stappen?

• Onderhandelingen grondverwervingen: zomer 2022

• Aanstellen aannemer: oktober 2022

• Uitvoering werken: afhankelijk van voorgaande stappen

• Nutswerken: begin 2023

• Hoofdwerken: aansluitend, wellicht vanaf april 2023
ca. 3 à 4 maanden



• Verplaatsing nutsleidingen:
start begin 2023

• Heraanleg kruispunten:
vanaf ca. april 2023
in twee fases: oostzijde (Kapellestraat) 
en westzijde (Postelarenweg)

• Doorgaand verkeer op de N18 op één 
rijstrook mogelijk richting Mol

• Kapellestraat en Postelarenweg: 
afgesloten voor de volledige duur van 
de werken.

Uitvoering werken



Communicatie



• Projectwebsite: 
www.wegenenverkeer.be/Mol

• Digitale nieuwsbrief

• Gemeentelijke kanalen

Informatie

• Meldpunt Wegen: 
www.meldpuntwegen.be

• Via mail naar: 
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be

Contact



Vragen?



• Klik rechtsonder op het laatste 
icoontje

Stel je vraag via Vraag en Antwoord

• Klik op ‘Vraag en antwoord’

• Klik onderaan rechts op ‘Een vraag 
stellen’




