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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Christel Geerts: verkoop gronden Hooimanstraat 

lndiener(s) 
Christel Geerts (Vooruit); 

Gericht aan 
Wout De Meester; 

Bondige toelichting 
Verkaveling Hooimanstraat Geachte U informeerde op L2 mei 202L naar een verkaveling aan.de 
Hooimanstraat, op gronden van het OCMW. 
Op 25 maart 2021,werd door het stadsbestuur een aanvraag ingediend voor het verkavelen van 
een grond in twee toten. Dit dossier heeft volgend OMV-nummen 20210L9690. (kadastraal 
gekend als 10" AFD (DEEL SINAAI), sectie A, nr(s) t4478.) Het perceel., gelegen aan de 
straatzijde wordt verdeeld in twee loten, elk bestemd voor het bouwen van een 
ééngezinswoning in open bebouwing. 
Graag had ik vernomen wat de verdere procedure is : worden deze gronden openbaar verkocht? 
zullen er voorwaarden voor de kopers zijn? 
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verkaveling Hooimanstraat

Geachte

U informeerde op 5 augustus 202!naar een verkaveling in de Hociimanstraat, op gronden van
het OCMW, kadastraaI gekend 1-0" afdeLing, sectie A, n.ummer 1,4478.

Op 25 maart 2021- werd door het stadsbestuur een aanvraag ingediend voor het verkavelen van
dit perceel in 2 loten, elk bestemd voor de bouw van een eengeZinswoning in open bebouwing.
Aan de rechterzijde werd een overweg voorzien zodat de achtertiggende percelen bereikbaar
zouden bLijven.

De pachter van een achterl.iggend perceel liet weten dat de voorziene overweg te smal was voor
grote Landbouwmachines. Dit werd verder onderzocht door de stad en terecht bevonden.
Bijgevol.g werd op,8 juni 2021 een aangepast plan opgeladen in het omgevingstoket als
gewijzi gde projecti nhoudversie.

Momenteet is het dossier nog in behandel.ing. De uiterste zittingsdatum waarop beslist zaL

worden over de aanvraag is LL oktober 202t.lndien er een vergunning wordtverleend zal het
verkoopdossier voorgelegd worden aan de gemeenteraad voor vaststeLling van de
verkoopsvoorwaa rden.

Hoogachtend
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