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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2019

Aanwezig: DesloovereKoen,Voorzitter;
Vander Meeren Luc, Burgemeester;

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe lsabelle en Kurt Fontey-

ne, Schepenen;

Dhondt Willy Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Cauwenberghe Oli-

vier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Maes Rosette,

De Donder Sven, De Wulf Nico en Baert Leen, Raadsleden;

Buysschaert An, Algemeen Directeur.

Verontschu ldigd:

DAGORDE: Wonen en leefomgeving. Buurtwegen. Wijziging voetweg nr.25 te Moregem en

vaststellen rooilijn. Definitieve beslissing. Goedkeuring

De Gemeenteraad,

ln openbare zitting vergaderd;

Gelet op de wet van 10 april 1841 op de atlas van de buurtwegen;

Gelet op het decreet van 4 april 2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrek-

king tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid, in het bijzonder op de artikelen

75,76,77 en78;

Overwegend dat deze wijzigingen in werking traden op 25 april 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere

regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;

Dat dit besluit in het Belgisch Staatsblad verscheen op 14 augustus 2014 en tien dagen na-

dien in werking trad;

Overwegend dat de betreffende buurtweg gekend is als voetweg nr. 25;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2019 houdende het principieel ak-

koord tot wijziging van buurtweg nr.25 - Moregemplein (m.n. de verbreding vanaf de kruising

met het Moregemplein met 1,5 m over een lengte van t 15,5 m opdat de woningen gelegen

Moregemplein nrs. 10 en 12 een volwaardige toegang met een personenwagen bekomen) en hou-

dende principiële goedkeuring van het ontwerp van rooilijnplan met betrekking tot het wijzigen
van de betreffende buurtweg;
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Gelet op het onderzoek de commodo et incommodo dat gehouden werd van 26 juli 2019 tot
3O augustus 2019 conform de voorschriften evenals de bekendmaking op de website, het Belgisch

Staatsblad, de verwittiging van de eigenaars en de bekendmaking ter plaatse;

Gelet op de stukken waaruit blijkt dat het openbaar onderzoek op de voorgeschreven wijze
gehouden werd met inachtneming van de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek

inzake buurtwegen;

Dat het openbaar onderzoek, met name de aanplakking aan het gemeentehuis en aan het
begin- en eindpunt van de weg, het bericht op de gemeentelijke website en in het Belgisch Staats-

blad en de individuele verwittiging van de eigenaars van de percelen die palen aan de weg, geen

aanleiding tot bezwaren heeft gegeven;

Overwegend dat deze wijziging geen afbreuk doet aan het wezenlijk bestaan en de ge-

bruiksmogel ijkheden van de voetweg;

Overwegend dat de gemeente Wortegem-Petegem zelf eigenaar is van de naar het open-

baar domein over te dragen gronden met een oppervlakte van 26 mz, deel uitmakend van de per-

celen die kadastraal gekend zijn als 3de afdeling, sie B nrs. 2O0G en 20OD, waardoor het overbodig
is om voor de overdracht een schattingsverslag op te maken;

Overwegend dat het plan voor de wijziging van de voetweg nr. 25 ter hoogte van de eigen-

dom Moregemplein nr. 10, op 18 december 2018 opgemaakt door landmeter-expert Ann-Sophie

Santens, Waregemseweg 45 te 9790 Wortegem-Petegem, een ontwerp van rooilijnplan bevat;

Overwegend dat het dossier tot het wijzigen van de voetweg en het vaststellen van de rooi-
lijn samengesteld is als volgt:
- een uittreksel uit het kadastraal plan, het liggingsplan en de foto's;
- een uittreksel uit de atlas van de buurtwegen van de bestaande en de nleuwe toestand;
- een ontwerp rooilijnplan voor het wijzigen van de weg;
- een korte samenvatting van de situatie;

Gelet op de betreffende artikelen van het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op de besprekingen in de raad;

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen.

Art. 1. Er wordt overgegaan tot het wijzigen van de voetweg nr. 25 'Moregemplein' in de deelge-
meente Moregem overeenkomstig het plan dat als bijlage aan deze beslissing is gehecht.

Art.2. Het ontwerp van rooilijnplan met betrekking tot het wijzigen van de voetweg nr. 25 wordt
goedgekeurd.

Art.3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van

onderhavige beslissing
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Art.4. Afschrift van dit besluit wordt met het volledige dossier overgemaakt aan de heer Gou-

verneur der provincie Oost-Vlaanderen, voor goedkeuring door de Deputatie.

Namens de Gemeenteraad,

De Algemeen Directeur,
get. Buysschaert An.

De Algemeen Directeur,

Bu

Voor eenslu idend afschrift,

De Voorzitter,
get. Desloovere Koen.

De Voorzitter,

Koen
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