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2022_GR_00406 Voorlopige vaststelling van de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 17 ter
hoogte van Beekstraat 64, 66 en het segment tussen Beekstraat en Beekstraatkouter te
Drongen - Vaststelling
Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 23 mei 2022
Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
de heer Christophe Peeters, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw
Sofie Bracke, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir,
schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Isabelle Heyndrickx, schepen; de
heer Bram Van Braeckevelt, schepen; mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepen; mevrouw
Evita Willaert, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; de heer Johan Deckmyn;
mevrouw Karin Temmerman; mevrouw Gabi De Boever; mevrouw Annelies Storms;
mevrouw Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Sara
Matthieu; mevrouw Stephanie D'Hose; de heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman; de
heer Jef Van Pee; de heer Mehmet Sadik Karanfil; de heer Gert Robert; de heer Carl De
Decker; mevrouw Karlijn Deene; mevrouw Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya;
mevrouw Karla Persyn; mevrouw Anneleen Van Bossuyt; de heer Bert Misplon; de heer
Fourat Ben Chikha; mevrouw Anita De Winter; de heer Joris Vandenbroucke; de heer
Manuel Mugica Gonzalez; mevrouw Yeliz Güner; mevrouw Patricia De Beule; de heer
Mattias De Vuyst; de heer Yüksel Kalaz; de heer Stijn De Roo; mevrouw Sonja Welvaert;
de heer Christiaan Van Bignoot; mevrouw Adeline Blancquaert; mevrouw Caroline
Persyn; de heer Ronny Rysermans; de heer Nicolas Vanden Eynden; mevrouw Alana
Herman; mevrouw Els Roegiers; mevrouw Emilie Peeters; mevrouw Helga Stevens; de
heer Jeroen Van Lysebettens
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Danny Van Campenhout,
adjunct-algemeendirecteur
Bevoegd: Filip Watteeuw

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
• Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 20, § 1.
De beslissing wordt genomen op grond van:
• Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Motivering

Ter hoogte van Beekstraat 64, 66 en het segment tussen Beekstraat en Beekstraatkouter te
Drongen loopt een gemeenteweg die vroeger gekend was als buurtweg 17. Deze gemeenteweg
is nooit afgeschaft en staat nog steeds in de Atlas der Buurtwegen. Betreffende buurtweg kon
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onder het regime van de Wet op de Buurtwegen niet gewijzigd, verplaatst of opgeheven
worden. Sinds 3 mei 2019 bestaat er een Decreet dat dit wel toelaat. Volgens artikel 14, § 2 van
het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen heeft iedereen het recht om een
verzoekschrift in te dienen om de opheffing van de ex-buurtweg of een deel ervan te vragen
mits het niet-gebruik door het publiek sedert meer dan 30 jaren wordt gemotiveerd en
aangetoond. Als bewijs mogen alle middelen van recht gebruikt worden.
De feitelijke toestand is echter dat buurtweg 17 daar al meer dan 30 jaar niet meer wordt
gebruikt en is overbouwd. Daarom wordt voorgesteld om buurtweg 17 gedeeltelijk af te
schaffen ter hoogte van Beekstraat 64, 66 en het segment tussen Beekstraat en
Beekstraatkouter te Drongen.

Bijgevoegde bijlage(n):



Afschaffing buurtweg 17 Beekstraat motivering.docx
Afschaffing buurtweg 17 Beekstraat plannen.docx

Beslissing

Op voorstel van Het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:


Met unanimiteit

Artikel 1:
Stelt de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 17 ter hoogte van Beekstraat 64, 66 en het
segment tussen Beekstraat en Beekstraatkouter te Drongen, zoals aangeduid met rode kleur op
bijgevoegde plannen, voorlopig vast.
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