ZITTING VAN 24 juni 2019
Aanwezig Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, H. Decoster, T. Groeseneken, F. Havet, Schepenen
H. Princen, L. Dotremont, L. Fuchs, J. Verbaeten, Ph. Collaers, Ch. Scheepmans,
E. Ylen, Raadsleden.
Bart Hendrix, algemeen directeur
Verontschuldigd : L. Buccauw, E. Janssens, K. Hendrickx, M. Matthijs, L. Minnot,
raadsleden.
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u01 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 4.06.2019.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 4.06.2019 goed.
In toepassing van artikel 27 van het decreet lokaal bestuur verlaten de raadsleden L. Dotremont
en J. Verbaeten de zitting gedurende de bespreking en stemming over agendapunt 2.
In toepassing van artikel 27 en artikel 172 van het decreet lokaal bestuur verlaat de algemeen
directeur Bart Hendrix de zitting gedurende de bespreking en stemming over agendapunt 2. Hij
wordt vervangen door waarnemend algemeen directeur Wendy Creten.

2. Omgevingsvergunning voor verkaveling WUG Walestraat : goedkeuring zaak van de
wegen.
DE RAAD
Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag dd 20.12.2018 voor het verkavelen van
gronden in het WUG Walestraat - dossier 201800086;
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Overwegende dat de gemeenteraad voorafgaandelijk een beslissing dient te nemen over
de ‘zaak der wegen’ conform artikel 31 Decreet Omgevingsvergunning dd 25.04.2014
artikel 31 dat als volgt bepaalt:

Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad
beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat
de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing
over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de
aanvraag.’
Gelet op het besluit van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning, artikel
47 dat als volgt bepaalt:

Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad
beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De
gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die

zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek voor dit dossier
liep van 24.01.2019 tot 22.02.2019;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO);
Gelet op de bijgevoegde plannen en bestek;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om voorliggende
zaak van de wegen goed te keuren;
Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, H. Decoster, T. Groeseneken, F. Havet,
Stemmen tegen: H. Princen, L. Fuchs, Ph. Collaers, Ch. Scheepmans, E. Ylen
Staking van stemmen : het voorstel tot goedkeuring ‘zaak van de wegen in het kader van
Omgevingsvergunning voor verkaveling WUG Walestraat’ is bijgevolg verworpen.

*** De zitting wordt gesloten om 20u20 ***

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De algemeen directeur,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS

