
 

 1/2 

 
 

Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021 

Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, 
Eva Lamon, Eugénie Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, 
Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, Philippe Vallez, 
raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur, bijgestaan door de heer Julien Vandenhoucke, 
toekomstig algemeen directeur met ingang van 01 september 2021. 
 
Verontschuldigd: Dominique Opsomer, raadslid.  
 

Nieuw reglement betreffende het openen van sleuven in de wegenis en in de 
voetpaden.                                                                                                                             
1) Intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 16 maart 2020.                                       
2) Goedkeuring van het nieuwe reglement en van de voorwaarden bij het toestaan 
van de vergunning. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.  

Relevante documenten 

- Verslag 2021/082 van 11 augustus 2021 van de Technische Dienst. 
- Voorwaarden bij het toestaan van de vergunning voor het openen van sleuven in de 

wegenis en in de voetpaden. 

Feiten/context/motivering 

De huidige algemene en bijzondere voorwaarden voor het openen van sleuven in de 
wegenis en de voetpaden en de voorwaarden bij het toestaan van de vergunning werden 
destijds goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 maart 2020. 

Het nieuwe reglement werd geactualiseerd en houdt rekening met de code infrastructuur- en 
nutswerken langs gemeentewegen dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 27 mei 
2017 en de laatste versie van het standaardbestek 250. 

De huidige actualisatie omvat de gewijzigde contactgegevens van de stad, enkele 
aanvullingen bij de algemene voorwaarden waarbij de opdrachtnemer voor het uitvoeren van 
werken de toezichter van de stad dient te verwittigen van het herstel en aanvullingen bij de 
bijzondere voorwaarden waarbij herstellingen van de sleuven in voetpaden en rijwegen 
verder werden verduidelijkt en aangevuld. 
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De nieuwe algemene en bijzondere voorwaarden gaan van kracht met ingang van 01 
september 2021. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de voorwaarden bij het toestaan van de vergunning voor het openen 
van sleuven in de wegenis en in de voetpaden zoals opgenomen in het nieuwe reglement. 
Artikel 2: 
De beslissing van de gemeenteraad van 16 maart 2020 wordt ingetrokken. 
 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Linda Vandekerkhove get. Diederik Van Hamme 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Voor de algemeen directeur Diederik Van Hamme 
De gemachtigde ambtenaar Voorzitter 
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