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Desloovere Koen, Voorzitter gemeenteraad,
Vander Meeren Luc, Burgemeester,
Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe lsabelle, Fonteyne Kurt, Schepenen,
Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert,
Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Van De Populiere Marleen,
Maes Marie, De Wulf Nico, Dirk Lelieur, Raadsleden,
Buysschaert An, Algemeen directeur
Van Tieghem Maarten, Schepen,
Steenmans Marcel, Baert Leen, Raadsleden

6. WONEN EN LEEFOMGEVING Ruimtelijke ordening. Procedure voor de aanleg,
wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen. Richtlijnen opmaak
gemeentelijke rooi lijnplannen. Goed keuri ng.

Juridische grondslag

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

Het decreet houdende de Gemeentewegen van 1 september 20'19.

Feiten en context

Niemand kan een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande
goedkeuring van de gemeenteraad. (Art. 8 Gemeentewegendecreet)

De gemeenten leggen de ligging en de breedte van de gemeentewegen op hun grondgebied vast in
gemeentelijke rooilijnplannen, ongeacht de eigenaar van de grond. De gemeentelijke rooilijnplannen
komen tot stand op de wijze, vermeld in afdeling 2 [van het gemeentewegendecreet]. De procedure
voor het tot stand komen van gemeentelijke rooilijnplannen is ook van toepassing op het wijzigen ervan.
(Art. 11 $1 Gemeentewegendecreet)

De opheffing van een gemeenteweg gebeurt door een besluit tot opheffing van de rooilijn, in
voorkomend geval met inbegrip van het daartoe vastgestelde rooilijnplan, op de wijze, vermeld in
afdeling 3 [van het gemeentewegendecreet]. (Art. 1'1 $2 Gemeentewegendecreet)

De procedurele bepalingen voor de opmaak van gemeentelijke rooilijnplannen, opgenomen in Afdeling
2 en Afdeling 3 van het Gemeentewegendecreet zijn erg beperkt, en laten ruimte voor interpretatie. ln
de praktijk is er weinig tot geen overeenstemming tussen de plannen die in het kader van deze
procedures bij de gemeente worden ingediend.

Proced urele vormvereisten

Om tot eenduidigheid te komen in de ingediende rooilijnplannen i.k.v. procedures voor de aanleg,
wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen, werd een ontwerp van richtlijnen voor de

opmaak van een gemeentelijk rooilijnplan opgemaakt.

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen

Art.1. De "Richtlijnen: Opmaak van een gemeentelijk rooilijnplan i.k.v. de aanleg, wijziging of
verplaatsing van een gemeenteweg / Opmaak van een grafisch plan van opheffing van een
gemeenteweg." goed te keuren.
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Art,2. De richtlijnen zijn van kracht vanaf heden

De Algemeen directeur

get. Buysschaert An

De Algemeen directeur,

Buysschaert An.

Namens de gemeenteraad,

Voor eensluidend afschrift,

De Voorzitter gemeenteraad,

get. Desloovere Koen

De Voorzitter gemeenteraad

Desloovere Koen.
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