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Grondgebiedszaken - Definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor de 
gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg nr. 14, 'Boonakkerlos',  Landskouter 

De trage verbinding van Rooberg naar Boonakker wordt officieel mogelijk gemaakt via 
‘Chemin n° 14’, genaamd ‘Boonakkerlos’. In werkelijkheid is langs de kant van de 
Boonakker, het officiële gedeelte van de weg dat dwars door een tuinbouwplantage loopt, 
reeds jaren in onbruik geraakt. Dit deel werd vervangen door een kortere verbinding die 
loopt over een los van een achterstaande woning. Een wettelijke regeling dringt zich op.  

In de gemeenteraad van maart werd het rooilijnplan voor de gedeeltelijke verplaatsing 
van buurtweg nr. 14, 'Boonakkerlos', Landskouter vastgesteld. Ondertussen werden de 
nodige adviezen gevraagd en werd een openbaar onderzoek gevoerd. Aan de 
gemeenteraad wordt gevraagd het definitief rooilijnplan vast te stellen.  

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 

 

Juridisch kader 

De wet van 29 juni 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen  

Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur  

Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen  



Beslissing gemeenteraad van 12 september 2019 inzake het goedkeuren van het 'Trage 
Wegenplan' voor de drie projectgebieden van de gemeente Oosterzele; namelijk 
wenselijkheidskaart en adviesnota projectgebied 1  

Beslissing van de gemeenteraad van 25 maart 2021 inzake de voorlopige vaststelling 
rooilijnplan voor de gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg nr. 14, 'Boonakkerlos', 
Landskouter  

 

Vormvereisten 

Ontwerp rooilijnplan, opgemaakt door landmeter-expert Thomas Caesens van 2 februari 
2021 waaruit duidelijk de actuele en de toekomstige rooilijn van de gemeenteweg blijkt  

Schattingsverslag, opgemaakt door landmeter-expert Thomas Caesens van 2 februari 
2021 dat de aan de gemeente te betalen waardevermeerdering van de gronden blijkt ten 
gevolge van het verplaatsen van de gemeenteweg  

 

Motivering 

De gemeente Oosterzele wenst te voorzien in de verplaatsing van een deel van de 
buurtweg/gemeenteweg (chemin n° 14) gelegen langs ‘Boonakker’.   

Gezien de feitelijke wijziging van het gebruik van de gemeenteweg beslist de 
gemeenteraad om de juridische situatie te conformeren met de bestaande toestand, en de 
gemeenteweg (buurtweg n°14) te verplaatsen zoals voorzien op het rooilijnplan.   

 

Het voornemen tot het gedeeltelijk verplaatsen van de gemeenteweg geeft uitvoering aan 
artikel 3 (doelstellingen) en aan artikel 4 (principes) van het Decreet houdende de 
gemeentewegen van 3 mei 2019 en werd aan deze artikels getoetst.   

Artikel 3 van het decreet houdende de gemeentewegen bepaalt het volgende: 

‘Dit decreet heeft tot doel om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de 
gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en 
toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen.  

Om de doelstelling, vermeld in het eerste lid, te realiseren voeren de gemeenten een 
geïntegreerd beleid, dat onder meer gericht is op:  

1. de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau;  

2. de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, 
zowel op recreatief als op functioneel vlak.’  

De toetsing aan artikel 3 houdt in dat de voorgestelde maatregel beoogt om de feitelijke 
toestand op het terrein te officialiseren. De huidige toestand verzekert de trage 
verbinding tussen de Rooberg en de Boonakker en maakt sinds jaar en dag deel uit van de 
‘Bunkerroute’ die gerealiseerd werd in 2004.  

Ook in het gemeentelijk Tragewegenplan dat goedgekeurd werd in de gemeenteraad van 
12 september 2019 werd reeds gekozen voor deze afschaffing – verplaatsing. Zodoende 
maakt deze verbinding deel uit van het tragewegennetwerk van de gemeente.   

 

Artikel 4 van het decreet houdende de gemeentewegen bepaalt het volgende:   

‘Bij beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk wegennet wordt minimaal 
rekening gehouden met de volgende principes: 

1. wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het 
algemeen belang; 



2. een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een 
uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd; 

3. de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in 
acht genomen; 

4. wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een 
gemeentegrensoverschrijdend perspectief; 

5. bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de 
actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige 
generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de 
verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.’ 

In het kader van artikel 4 van het decreet houdende de gemeentewegen, werd rekening 
gehouden met de vooropgestelde principes, en kan de verplaatsing als volgt worden 
gemotiveerd:  

1. Wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen 
belang.  

Met de voorgestelde maatregel, namelijk het officialiseren van de situatie, wordt het 
bestaan van dit deel van de ‘Bunkerroute’ verzekerd. De ‘Bunkerroute’ is een 
bewegwijzerde wandelroute met een cultuurhistorisch aspect die loopt langs 
verschillende bunkers die een verhaal vertellen over het oorlogsgebeuren in de streek. In 
het algemeen belang is dit een noodzakelijke maatregel. Het is aan de overheid om de 
wettelijke toestand te conformeren met de feitelijke toestand, zodoende geen 
onduidelijkheden te creëren naar de burger toe.  

2. Een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een 
uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd.  

De verplaatsing kadert binnen het onbruik van een deel van de gemeenteweg, en de 
feitelijke verplaatsing ervan. Het is voor de gemeente Oosterzele duidelijk dat het niet 
gewenst is deze situatie, welke niet conform is met de realiteit, te bestendigen.   

Het te verplaatsen deel van de voetweg loopt momenteel dwars door een perceel dat 
gebruikt wordt door een tuinbouwer voor het kweken van bomen. Bij het ontstaan van de 
‘Bunkerroute’ werd in overleg met de eigenaar van de losweg, afgesproken om deze 
losweg te gebruiken, ter vervanging van het deel van de voetweg dat nu voorligt om te 
verplaatsen. Dit was een mooi voorstel, want een land-, tuinbouwperceel doorkruisen 
voor recreatief gebruik betekent voor de gebruiker een grote handicap, wetende dat er 
een beter alternatief is om de verbinding in stand te houden.  

3. De verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in 
acht genomen.  

De gedeeltelijke verplaatsing van de gemeenteweg komt de verkeersveiligheid ten goede 
daar er duidelijkheid wordt gecreëerd voor wat betreft het deels in onbruik geraakte deel 
van de gemeenteweg, en de feitelijke verplaatsing ervan.  

Het bestaand gedeelte van de voetweg, kant Rooberg, heeft een breedte van 2,5m. Het te 
verplaatsen gedeelte wordt volgens de bestaande breedte van 2,5 m verplaatst naar de 
losweg, die toegang geeft naar een achterliggende woning. De losweg krijgt dan het 
statuut van gemeenteweg en zal in die zin dan ook door de gemeente onderhouden 
worden over zijn volledige breedte. De toegang tot de woning wordt dan meer dan 
verzekerd. 

Naar ontsluiting van aangrenzende percelen toe werd duidelijk onderzocht dat ieder 
perceel nog kan ontsluiten. 



Gezien de breedte van de weg bestaat het gevaar voor oneigenlijk gebruik door 
allerhande soorten gemotoriseerd verkeer. De Gemeente wenst in ieder geval het ‘Trage 
karakter’ van de weg te behouden. Verkeersmaatregelen en -beperkingen inzake gebruik 
dienen dan ook genomen te worden met verzekering van bereikbaarheid van alle 
percelen. Lokaal gemotoriseerd toegangsverkeer voor aangelanden, door een 
verkeersfilter voor gemotoriseerd publiek verkeer wordt vooropgesteld.  

4. Wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een 
gemeentegrensoverschrijdend perspectief.  

De gedeeltelijke opheffing van de gemeenteweg heeft geen impact op het weggennet van 
naburige gemeenten.  

5. Bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de 
actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige 
generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de 
verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.  

De feitelijke verplaatsing en feitelijk gebruik van de nieuwe verbinding van de 
gemeenteweg staat vast.  

Het huidige project, zijnde het verplaatsen van de voetweg, is een duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling. Door deze verplaatsing, komt de voetweg te liggen op een locatie die zowel 
door de huidige als door de toekomstige generatie kan gebruikt worden, zonder de 
verdere ontwikkeling van het gebied in het gedrang te brengen.  

Met andere woorden de verplaatsing van de voetweg is een toekomst gerichte handeling 
die het trage wegen beleid in Oosterzele ten goede komt en geen afbreuk doet aan 
toekomstige ontwikkelingen van het gebied. Er worden hierdoor geen andere projecten 
(bouwprojecten of verbindingen) in het gedrang gebracht. De gronden van de ernaast 
gelegen boomkwekerij kunnen verder uitgebaat worden zonder door een voetweg 
doorsneden te worden, wat een gunstige ontwikkeling is voor het agrarisch karkater van 
het gebied.  

 

Het openbaar onderzoek vond in overeenstemming met art. 17 van het Decreet houdende 
de Gemeentewegen van 3 mei 2019, plaats van 19 april 2021 tot en met 19 mei 2021.  

Uit het proces-verbaal van het openbaar onderzoek blijkt dat er twee bezwaren werden 
ingediend, welke besproken worden in de zitting van heden.  

Bezwaar nr. 1 werd ingediend door Advocatenkantoor Heirman voor de heer Patrick Van 
de Velde en zijn echtgenote mevrouw Gabriella Verhofsté, samenwonende Boonakker 2, 
9860 Oosterzele, en dit in hun hoedanigheid van vruchtgebruikers en anderzijds voor de 
heer Frederik Van de Velde, wonende Leeuwenhof 47, 9031 Drongen in zijn hoedanigheid 
van naakte eigenaar van het perceel grond gelegen te Oosterzele aan de Boonakker 2, 
Boonakkerlos, Landskouter. Het ingediende bezwaar werd als volgt beschreven.  

A. Er wordt gesteld dat geen gebruik kan worden gemaakt van artikel 13, §1 van het 
decreet houdende de gemeentewegen.  
Verder wordt gesteld dat de verjaring van een buurtweg nog steeds kan worden 
vastgesteld.  

B. Ook hier wordt verwezen naar artikel 13, §1 van het decreet houdende de 
gemeentewegen.  

C. Bezwaarindiener stelt dat chemin n° 14 nog niet formeel werd afgeschaft, en 
zodoende juridisch nog afdwingbaar is.  

D. Volgens bezwaarindiener is er geen afweging gebeurd van het particulier belang.  



E. De gemeenteraad zou bij de voorlopige vaststelling meer hebben beslist dan de 
loutere voorlopige vaststelling van het rooilijnplan  

F. Er wordt opgemerkt de weg zal worden gebruikt door allerhande gemotoriseerd 
verkeer.  

G. Bezwaarindiener stelt dat de gemeente gehouden zal zijn tot het onderhoud van de 
weg.  

H. Bezwaarindiener uit geen inhoudelijke kritiek op de minwaarde-
meerwaardeberekening. Er wordt enkel gesteld dat dit een ‘aalmoes’ is.  

De raad neemt volgende gemotiveerd standpunt in voor bezwaar nr. 1.  

Artikel 13, §1 van het decreet houdende de gemeentewegen bepaalt het volgende:   

“Grondstroken waarvan met enig middel van recht bewezen wordt dat ze gedurende de 
voorbije dertig jaar door het publiek werden gebruikt, kunnen in aanmerking komen als 
gemeenteweg.  

De toegankelijkheid van private wegen, vermeld in artikel 12septies, § 1, van het decreet 
van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, geldt niet als 
bewijs van een dertigjarig gebruik door het publiek”.  

Dit artikel doelt op de vaststelling door de gemeenteraad van een dertig jarig publiek 
gebruik van een strook grond.  

Huidige procedure heeft niet tot doel een dertig jarig publiek gebruik vast te stellen. Er 
wordt dan ook geen toepassing gemaakt van artikel 13,§1 van het decreet houdende de 
gemeentewegen.  

Verder stelt bezwaarindiener dat nog steeds, onder gelding van het decreet houdende de 
gemeentewegen, de verjaring van een buurtweg kan worden vastgesteld.  

Echter is dergelijke (gerechtelijke) vaststelling niet gebeurd zodoende de gemeente 
toepassing dient te maken van het decreet houdende de gemeentewegen, en de buurtweg 
een gemeenteweg is geworden.  

Bezwaarindiener spreekt zichzelf ook tegen en geeft aan dat chemin n° 14 ‘niet formeel 
werd afgeschaft en zodoende juridisch nog afdwingbaar is’. Het is inderdaad zo dat de 
buurtweg 14 volgens het decreet houdende de gemeentewegen een gemeenteweg is 
geworden, zodoende dat deze conform het decreet kan worden verplaatst.  

Wat de afweging van het particulier belang betreft kan verwezen worden naar artikel 4, 
1° van het decreet houdende de gemeentewegen:  

“Bij beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk wegennet wordt minimaal 
rekening gehouden met de volgende principes: 

1° wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het 
algemeen belang.”  

Artikel 4,1° van het decreet houdende de gemeentewegen geeft duidelijk aan dat de 
verplaatsing ten dienste dient te staan van het algemeen belang.  

Het decreet houdende de gemeentewegen bepaalt nergens dat het particulier belang mee 
dient te worden afgewogen zoals voorgehouden door bezwaarindiener.  

De verplaatsing staat ten dienste van het algemeen belang in die zin dat zij een veilige 
doorgang bestendigd voor het publiek, en dat deze doorgang ook juridisch wordt 
vastgelegd.  

Ook wat betreft de doorgang en verkeersveiligheid wordt bezwaar geuit. Echter behoort 
dit tot de beheersbevoegdheid van de gemeente en hoort niet thuis in de procedure tot 
verplaatsing van de gemeenteweg. De procedure tot verplaatsing doet dus geen uitspraak 
over welk gebruik de gemeenteweg zal hebben. Ook wat betreft de beheersbevoegdheid 



van de gemeente wordt voorzien dat de gemeente dient in te staan voor o.a. het 
onderhoud van de weg.  

Als laatste meent bezwaarindiener dat de gemeenteraad bij de voorlopige vaststelling 
meer zou hebben beslist dan het louter vaststellen van het rooilijnplan.  

Echter kan niet anders dan worden verstaan dat de gemeenteraadsbeslissing van 25 
maart 2021 het rooilijnplan voorlopig vaststelt, zoals voorzien in artikel 17, §1 van het 
decreet houdende de gemeentewegen.  

Verder kan ook worden vastgesteld dat er geen inhoudelijke opmerking zijn van 
bezwaarindiener op de minwaarde-/meerwaardeberekening. Er wordt enkel gesteld dat 
het bedrag een ‘aalmoes’ is. De gemeenteraad kan dus besluiten dat bezwaarindiener 
akkoord gaat met de berekening.  

De bezwaren werden ontmoet en weerlegd.  

 

Bezwaar nr. 2 werd ingediend door de heer en mevrouw Xavier en Sofie Verhelst – 
Taverniers, Roober1, 9860 Oosterzele. Het ingediende bezwaar werd als volgt 
beschreven.  

1. Bezwaarindiener stelt dat de verplaatsing een formaliseren is van een in feite 
publiek gebruik.  
Er wordt gedoeld dat door een vermeend publiek gebruik van 30 jaar of meer er 
reeds een erfdienstbaarheid van doorgang is ontstaan.  

2. Er wordt geadviseerd om de weg te behouden als trage weg/fietsstraat.  

De raad neemt volgende gemotiveerd standpunt in voor bezwaar nr. 2.  

1. Bezwaarindieners menen dat het nieuwe tracé reeds meer dan 30 jaar wordt 
gebruikt door het publiek, en dat deze zodoende een gemeenteweg is geworden.  
De gemeenteraad dient op te merken dat voor het vaststellen van een publiek 
gebruik, met de daaraan verbonden rechtsgevolgen, het decreet houdende de 
gemeentewegen heeft voorzien in een geëigende procedure.  
Artikel 13, §3 van het decreet houdende de gemeentewege bepaalt immers dat:  

“Voor de toepassing van paragraaf 2 kan eenieder een verzoekschrift indienen bij 
de voorzitter van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen. 
Dat verzoekschrift wordt schriftelijk ingediend, en bevat een toelicht ing en de 
nodige bewijsmiddelen over het dertigjarige gebruik door het publiek .”  

De gemeenteraad dient dan ook toepassing te maken van artikel 11 van het decreet 
houdende de gemeentewegen juncto artikel 16 tot 19 van het decreet houdende de 
gemeentewegen. Hierbij heeft de gemeenteraad niet de bevoegdheid om een 
eventueel publiek gebruik vast te stellen, er wordt enkel voorzien in de 
verplaatsing van een gemeenteweg.  

2. Er wordt geadviseerd om de weg open te stellen voor een breedte van 2,5m en te 
voorzien in een gebruik voor gemotoriseerd verkeer.  
Het bepalen van het gebruik van de gemeenteweg behoort tot de 
beheersbevoegdheid van de gemeente en valt niet onder de procedure tot 
verplaatsing van de gemeenteweg zoals hier wordt gevoerd.  

De bezwaren werden ontmoet en weerlegd. 

 

Op 15 april 2021 werd overeenkomstig artikel 17 § 2.6° van het decreet van 3 mei 2019 
houdende de gemeentewegen een adviesvraag gericht aan het Departement Mobiliteit en 



Openbare Werken. Deze instantie verleende geen advies binnen de gestelde termijn zodat 
aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan.  

 

Op 15 april 2021 werd overeenkomstig artikel 17 § 2.6° van het decreet van 3 mei 2019 
houdende de gemeentewegen een adviesvraag gericht aan de Deputatie van de Provincie 
Oost-Vlaanderen. Aangezien de deputatie tijdens de zitting van 27 augustus 2020 besliste 
om enkel voorstellen met een provinciaal (bovenlokaal) belang formeel te adviseren en 
het voorliggende verplaatsingsvoorstel de vroegere buurtweg 14 (een actuele 
gemeenteweg van louter lokaal belang) behelst, verstrekte de deputatie geen formeel 
advies. Vanuit de administratie van de dienst mobiliteit van de Provincie werd volgende 
beoordeling meegegeven.  

OOSTERZELE: gedeeltelijke verplaatsing van de vroegere buurtweg 14 te Landskouter 
(ons knm. GW 2021-10)  

Type: gemeenteweg van louter lokaal belang, niet gemeenteoverschrijdend.  

Bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2021 werd het rooilijnplan bij de gedeeltelijke 
verplaatsing van de vroegere buurtweg 14 te Landskouter voorlopig vastgesteld.  

Door de inwerkingtreding op 1 september 2019 van het gemeentewegendecreet kreeg de 
vroegere buurtweg 14 op deze datum het statuut van gemeenteweg.  

Volgens het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen hebben de deputatie en 
de gemeenteraad voor gemeentewegen respectievelijk een adviserende en een 
beslissende bevoegdheid.  

Het college van burgemeester en schepenen organiseert gedurende de periode 19 april 
2021 tot en met 19 mei 2021 een openbaar onderzoek.  

Overeenkomstig artikel 17 § 2.6° van het gemeentewegendecreet wint het college van 
burgemeester en schepenen het advies in van de deputatie.  

De buurtweg 14 (toenmalige benaming “Boonakkerlos”) wordt vermeld op detailplan 1 
van de atlas der buurtwegen van Landskouter.  

Het te verplaatsen buurtwegdeel en het nieuwe deel liggen in agrarisch gebied.  

Het verplaatste deel (de te regulariseren ligging) is duidelijk zichtbaar op een actuele 
luchtfoto.  

Reden van de verplaatsing  

Men wil de feitelijke ligging regulariseren, zodat de gemeente over een realiteitsgetrouw 
gemeentelijke wegenregister (artikel 37 van het gemeentewegendecreet) zou beschikken.  

Volgens het tragewegenplan is de te regulariseren ligging de “trage weg 161”. Het te 
behouden tracé is “trage weg 160”.  

Het rooilijnplan  

Het rooilijnplan werd opgemaakt door de heer Thomas Caesens, landmeter-expert.  

Het rooilijnplan vermeldt ten onrechte nr. 11 als buurtwegnummer.  

De nieuwe en af te schaffen rooilijn werden respectievelijk in rode en blauwe kleur 
aangeduid.  

Het te verplaatsen buurtwegdeel (met de af te schaffen, blauwe rooilijnen en een wettige 
breedte van 2,5 m) sluit aan bij Boonakker (vroegere buurtweg 5) en ligt op de actuele 
percelen 5de afdeling, sectie A nrs. 466 A en 468 A.  

Het verplaatste buurtwegdeel (met de nieuwe, rode rooilijnen en een wettige breedte van 
2,5 m) werd als lot 1, tussen de merkpunten 1 – 2 / 3 – 5, weergegeven. Het sluit aan bij 
Boonakker.  



Het te behouden tracé loopt in noordoostelijke richting naar Rooberg (vroegere buurtweg 
1). Het ligt op de actuele percelen 458, 452 A, 456, 453 A, 447 A, 444 K en op een 
ongenummerd kadastraal perceel (tussen de huidige percelen nrs. 437 [Rooberg nr. 5] en 
440 F [Rooberg nr. 3].  

Op het actueel perceel nr. 462 B is een toegangsweg naar de woning op het huidig perceel 
nr. 462/2B zichtbaar. Deze (openbare) toegangsweg is niet aangeduid op het 
tragewegenplan.  

Als de toegangsweg een openbare gemeenteweg is, is de opmaak van een rooilijnplan 
aangewezen (cfr. artikel 11 van het gemeentewegendecreet).  

De vaststellingen van de provinciale dienst Mobiliteit luiden als volgt :  

1. Het algemeen belang wordt niet geschonden ; de functionele verbinding tussen 
Boonakker en Rooberg blijft behouden.  

2. De verplaatsing van de actuele gemeenteweg is nodig om de feitelijke situatie te 
regulariseren en werd afdoende gemotiveerd.  

3. De verkeersveiligheid wordt niet gewijzigd.  
4. De vroegere buurtweg 14 is niet gemeenteoverschrijdend.  
5. De actuele functie van de gemeenteweg wordt behouden en de behoeften van de 

toekomstige generaties worden gevrijwaard.  

De raad stelt vast dat de Provincie, dienst mobiliteit oordeelt dat de verplaatsing duidelijk 
en grondig werd gemotiveerd met in acht name van de artikelen 3 en 4 van het decreet 
houdende de gemeentewegen.  

 

Op basis van de tijdens het onderzoek ingediende bezwaren en adviezen wenst de raad 
geen aanpassingen te doen aan het dossier.  

 

 

Besluit 

 

Artikel 1: Het rooilijnplan wordt definitief vastgesteld.  

Artikel 2: Akkoord om de gemeenteweg met naam buurtweg nr. 14, 'Boonakkerlos', 
Landskouter gedeeltelijk te verplaatsen zoals aangeduid op het definitief vastgestelde 
rooilijnplan.  

Artikel 3: Akkoord met de voorgestelde meerwaarde zoals bepaald door de heer Thomas 
Caesens, landmeter-expert, namens Landmeetbureau Caesens bv, Yshoute 6b, 9860 
Balegem (Oosterzele).  

Artikel 4: Het college wordt gelast met de uitvoering van dit besluit overeenkomstig art. 
18 en 19 van het Decreet houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019, en behoudens 
administratief beroep, met de realisatie van de (gewijzigde) gemeenteweg, 
overeenkomstig de artikelen 26, 27, 28 en 29 van het aangehaalde decreet.  

Artikel 5: Deze beslissing wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 18 van het 
decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.  

Artikel 6: Het rooilijnplan wordt samen met het besluit van de gemeenteraad tot 
definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan onmiddellijk met een beveiligde 
zending bezorgd aan het departement Mobiliteit en Openbare Werken en aan de 
deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.  



Artikel 7. Tegen deze beslissing kan binnen een termijn van 30 dagen een schorsend 
administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Overheid, overeenkomstig art. 24 
en 25 van het Decreet houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019.  

Dit punt wordt aangenomen met: 

12 JA STEMMEN (Hilde De Sutter, Johan Van Durme, Orville Cottenie, Christ Meuleman, 
Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Jean Marie De Groote, Filip Vermeiren, 
Linda De Vos, Pieterjan Keymeulen, Evelien Roelekens) 
11 ONTHOUDINGEN (Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, 
Ruben De Gusseme, Kaat Pien, Ann Van Hecke, Louise Van Hoorde, 
Simon Van Der Heyden, Jeroen Logghe, Maaike Afschrift) 

 De voorzitter, 

Borchert Belien(get.)  Hilde De Sutter (get.) 

Algemeen directeur Voorzitter 

 

 

 

Voor gelijkvormig afschrift op datum van 18/06/2021 

 

 

 

Borchert Belien Hilde De Sutter 

Algemeen directeur Voorzitter 


