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Beheer patrimonium en infrastructuur
Opheffing gemeenteweg Edouard Anseelestraat. Voorlopige vaststelling.
Bevoegdheid/rechtsgrond

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

Verslag 2022/058 van de technische dienst van 11 augustus  2022.
Feiten/context/motivering

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de verbouwing van de gebouwen van 
de vroegere post, het vredegerecht en de dienst financiën is het wenselijk om de ligging van de Edouard 
Anseelestraat te wijzigen. 

Gezien slechts een deel van de Edouard Anseelestraat openbaar domein is (open gedeelte tot Oude Vesten) 
werd met de projectontwikkelaar overeengekomen om de huidige Edouard Anseelestraat af te schaffen, de 
vrijgekomen grond te desaffecteren en te laten opnemen in het project en ter compensatie hiervoor ten 
voordele van de stad een kosteloze en eeuwigdurende erfdienstbaarheid van doorgang/overgang en van 
aanleg en instandhouding van nutsvoorzieningen te laten vestigen.

Ingevolge het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 dient in een eerste fase tot de voorlopige vaststelling 
van het ontwerp tot opheffing van de Edouard Anseelestraat te worden overgegaan. Hiertoe werd een 
ontwerp van grafisch plan opgemaakt waarop de grenzen van de op te heffen gemeenteweg staan 
aangeduid. Een waardevermeerdering is in dit dossier niet van toepassing gezien ter compensatie van de 
opheffing een kosteloze en eeuwigdurende erfdienstbaarheid ten voordele van de stad zal worden gevestigd.

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp tot opheffing dient een openbaar onderzoek te worden 
gehouden. In tussentijd loopt ook de procedure voor het bekomen van de omgevingsvergunning en zal 
worden gestart met de opmaak van een ontwerp tot vestiging van de erfdienstbaarheid.

BESLIST:

Stemresultaat: Met algemene stemmen
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Artikel 1 :
De voorlopige vaststelling van de opheffing van een gemeenteweg, de Edouard Anseelestraat, goed te 
keuren.
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Algemeen directeur Voorzitter

Julien Vandenhoucke Diederik Van Hamme
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