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Afwezig:

7.

Vaststelling rooilijnplannen Holdestraat-Zwevezeelsestraat

Regelgeving
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen
Omgevingsvergu nningendecreet

Context en argumentatie
Naar aanleiding van de geplande rioleringswerken Zwevezeelsestraat-Holdestraat dient de
rooilijn worden gewijzigd. Een openbaar onderzoek moet plaats hebben.
Voor de uitvoering van geplande rioleringswerken zijn een beperkt aantal innemingen nodig.
De rooilijnplannen dienen hierbij worden gewijzigd. De nieuwe innemingen (in het kader van
de geplande werken) zorgen ervoor dat rooilijnen wijzigen. Het riodossier voor beide straten
is de ideale gelegenheid om de rooilijn (grens tussen privé en openbaar domein) éénduidig
vast te leggen op de actuele toestand. Op een beperkt aantal plaatsen zal de bestaande
rooilijn wijzigen. Voor de innames die hieruit voortvloeien is een innemingsplan opgemaakt.
De werken worden hoofdzakelijk uitgevoerd binnen de bestaande visuele grenzen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het rooilijnplannen (Zwevezeelsestraat Holdestraat)
zoals vastgesteld in bijlage goed te keuren.
-

Als de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg wordt opgenomen
in een omgevingsvergunning, dan spelen enkel de procedureregels van het
Omgevingsvergunningendecreet (in afwijking van artikel 11 Gemeentewegendecreet). De
procedurevereisten zoals beschreven in de afdelingen 2 en 3 van hoofdstuk 3 van het
Gemeentewegendecreet, waarnaar verwezen wordt in artikel 11, zijn dus niet van
toepassing. Dit betekent bijvoorbeeld dat niet de regels van het openbaar onderzoek over
rooilijnplannen (artikel 17 Gemeentewegendecreet) gevolgd worden, maar de regels over
het openbaar onderzoek inzake omgevingsvergunningsaanvragen. (o.a. artikel 16 e.v. OVB).
Referentie omgevingsvergunning: OMV_2021009256

-

Aanvrager Aquafin NV

Openbaar onderzoek is gevoerd dat werd beëindigd op 24 april 2021. Geen bezwaren
betreffende vaststelling rooilijnenplannen zijn ingediend.

Besluit:

Art. 1 Het rooilijnplan Zwevezeelsestraat Holdestraat, opgemaakt door studiebureau
Sweco zoals vastgesteld in bijlage vast te stellen.
-

Art. 2 Deze beslissing wordt bekend gemaakt zoals voorgeschreven door decreet van 3 mei
2019 houdende de gemeentewegen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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