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GEMEENTERAAD
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Naar aanleiding van de geplande rioleringswerken werd de rooilijn gewijzigd.
Tijdens het openbaar onderzoek, dat plaats had van 16 oktober 2019 tot en met 14 november 
2019, werden geen opmerkingen of bezwaren ingediend.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het rooilijnplan definitief goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Argumentatie
Voor de Gentstraat is er een bestaand rooilijnplan met koninklijk besluit van 16 maart 
1965. Voor de Nauwstraat is er een bestaand rooilijnplan met koninklijk besluit van 24 juni 
1955.
Ter hoogte van het kruispunt Gentstraat-Nauwstraat is bij aankoopakte van 21 augustus 2000 
een gedeelte ingelijfd bij het openbaar domein. Hierdoor is de bestaande rooilijn opgeschoven. 
Verder is het op ditzelfde kruispunt wenselijk de rooilijn te verleggen naar de voorgevel van een 
aantal rijwoningen die momenteel getroffen zijn (deze woningen kregen in het verleden ook 
reeds de toestemming om te verbouwen).
Voor de uitvoering van geplande rioleringswerken zijn een beperkt aantal innemingen nodig.
De bestaande rooilijnplannen zijn oud en niet altijd meer duidelijk te interpreteren. De inname 
uit het verleden (zoals hierboven aangegeven) en de nieuwe innemingen (in het kader van de 
geplande werken) zorgen ervoor dat de huidige rooilijnplannen niet meer actueel zijn.
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. Drie 
adviesinstanties brachten een advies uit.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
er kennis van te nemen dat tijdens het openbaar onderzoek, ingesteld naar aanleiding van de 
voorlopige vaststelling van het ontwerp rooilijnplan Nauwstraat - Gentstraat, geen opmerkingen 
of bezwaren werden ingediend.

Artikel 2
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het rooilijnplan Nauwstraat - Gentstraat, opgemaakt door studiebureau Duynslager en Co nv op 
12 augustus 2015, laatst gewijzigd op 18 februari 2018, definitief vast te stellen.
Een exemplaar van dit plan wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
innemingsplan 1
innemingsplan 2
O210057_AB_Rooilijnplan-1
O210057_AB_Rooilijnplan-2
Sint-Gillis-Waas
besluit deputatie
advies departement MOW 11 Nauwstraat
advies departement MOW 12 Gentstraat

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 


