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De gemeenteraad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikels 42 en 43, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikels 182 tot 183bis betreffende de
ondertekening van stukken en akten;
Gelet op het decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen dd" I mei 2009, artikel
4 "Voor de opheffing van een rooilijnplan volstaat echter een besluit, zonder toepassing van de
totstand kom ngsprocedures voor rooi ijnpla n nen." ;
i
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Gelet op de vraag van de eigenaars van perceel sectie E nr. 194W in de Zandvleuge om het
gedeelte van de rooilijn die loopt over hun eigendom te schrappen omdat:
de rooilijn destijds werd goedgekeurd om een nieuwe weg te kunnen aanleggen om de
achterliggende terreinen te ontsluiten naar de Zandvleuge;
door de ontwikkeling en aanleg van de verkaveling "Stuifzandstraat" genoemde rooilijn
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overbodig is geworden;
Overwegende dat door de stedelijke diensten advies werd ingewonnen bij Martin Dierickx,
ingenieur bij Dienst Mobiliteit van de provincie Oost-Vlaanderen, waaruit blijkt dat de bedoelde
dwarsweg op dat perceel een gemeenteweg is die valt onder de regelgeving van het
rooilijndecreet;
Gelet op het algemeen richtingsplan dd' 12 mei 1962 uit de atlas van de buurtwegen, buurtweg
nr. 17 H. Grafstraat & Zandvleuge, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 mei
1962;
Gelet op de d.d. 23-10-'1997 goedgekeurde en gerealiseerde verkaveling nr.V470 van de
Meetjeslandse Bouwmaatschappij der Volkswoningen op de gronden ten zuiden van het

desbetreffende perceel

;

Gelet op bijgevoegd plan waarop de op te heffen rooilijn op perceel sectie E nr. 194W in rood
werd aangeduid;
Overwegende dat de dwarsweg niet in coördinaten is aangelegd en dat deze dus eerder van
indicatieve aard is;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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vervolg z¡tting gemeenteraad dd' 20 november 2017

BESLUIT:

Artikel

I

De rooilijn op de nog aan te leggen dwarsweg in de Zandvleuge die loopt over perceel sectie E
nr. 194W wordt opgeheven.
Namens de gemeenteraad,

Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Odette Van Hamme
voorzitter

Voor eensluidend uittreksel :
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
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