
De gemeenteraad

Besluit

2022_GR_01067 Voorlopige vaststelling van de gedeeltelijke opheffing van buurtweg 5 ter 
hoogte van Gordunakaai 58, 59 en Patijntjestraat 244-250, 252, 272 te Gent - Vaststelling 

Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 19 december 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 Tine Heyse, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker, 
schepen; de heer Sami Souguir, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen; 
mevrouw Isabelle Heyndrickx, 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 Zeneb Bensafia, 
ondervoorzitter; 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; de heer Cengiz Cetinkaya; mevrouw 
Anneleen Van Bossuyt; de heer Tom De Meester; de heer Bert Misplon; de heer Fourat 
Ben Chikha; mevrouw Anita De Winter; de heer Joris Vandenbroucke; de heer Manuel 
Mugica Gonzalez; mevrouw Patricia De Beule; de heer Mattias De Vuyst; de heer Stijn 
De Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer Christiaan Van Bignoot; mevrouw Adeline 
Blancquaert; 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 Martine Verhoeve; de heer Anton 
Vandaele
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



Op datum van 5 november 2021 werd een verzoekschrift ingediend voor de gedeeltelijke 
afschaffing van buurtweg 5. 

Gezien dat gedeelte van de buurtweg inderdaad getroffen is door een dertigjarig niet-gebruik 
door het publiek, stelde de gemeenteraad op 23 mei 2022 de gedeeltelijke afschaffing van 
buurtweg nr. 5 voorlopig vast.

Van maandag 20 juni 2022 tot en met woensdag 31 augustus 2022 werd een openbaar 
onderzoek gehouden. Voor betreffend dossier “afschaffing buurtweg 5 Gordunakaai” werd een 
bezwaarschrift ingediend omwille van de vormvereisten van de plannen t.o.v. Decreet 
houdende de gemeentewegen. Na overleg werd beslist de lopende procedure voorlopig te 
staken. 

Na aanpassing en verduidelijking van de plannen, wordt de procedure voor opheffing van het 
deel van buurtweg nr. 5, zoals aangegeven in het plan dat bij dit besluit wordt gevoegd, 
opnieuw opgestart. Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van grafisch plan tot opheffing 
van de buurtweg nr. 5 ter hoogte van Gordunakaai 58, 59 en Patijntjestraat 244-250, 252, 272 te 
Gent voorgelegd, teneinde tot voorlopige vaststelling over te gaan.

Het college van burgemeester en schepenen zal na voorlopige vaststelling het openbaar 
onderzoek organiseren, conform artikel 21 §2 van het Decreet houdende de gemeentewegen.

Bijgevoegde bijlage(n):
 Plan opheffing deel Buurtweg 5
 Motiveringsnota opheffing deel Buurtweg 5

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

 Met unanimiteit

Artikel 1:
Stelt de gedeeltelijke opheffing van buurtweg 5 ter hoogte van Gordunakaai 58, 59 en 
Patijntjestraat 244-250, 252, 272 te Gent voorlopig vast.

Artikel 2:
Stelt het grafisch plan voorlopig vast. 
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