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Geacht College
Hierbij worden u de documenten toegestuurd met betrekking tot een actualisatie van de atlas 
van de onbevaarbare waterlopen in het kader van de opmaak van de digitale atlas binnen uw 
gemeente. 
Gelieve het ontwerp van besluit en bijhorende kaart gedurende twintig kalenderdagen aan een 
openbaar onderzoek te onderwerpen en ons vervolgens de stukken van het gehouden 
onderzoek en de eventueel ingediende bezwaren te bezorgen. Naast het dossier zelf vindt u 
ook een informatieve tekst die oplijst wat de gevolgen zijn voor de aangelanden. Indien 
gewenst kan u deze tekst publiceren in het gemeentelijk infoblad of op uw website. 
U kan over deze materie ook een advies uitbrengen. Als er geen advies wordt verleend binnen 
zestig kalenderdagen na de ontvangst van deze adviesvraag, zal aan de adviesvereiste 
worden voorbijgegaan. We zouden het appreciëren indien u ons de resultaten van het 
openbaar onderzoek en uw advies al tegen 16 juli kan bezorgen. In dat geval kunnen wij 
garanderen dat de aanpassingen opgenomen worden in de digitale atlas alvorens deze in 
openbaar onderzoek gaat. Indien de documenten ons later bereiken, worden de aanpassingen 
uiteraard verwerkt, maar zullen deze nog niet zijn aangepast voor het openbaar onderzoek van 
de digitale atlas.
In het ontwerp van besluit wordt voorzien om een deel van waterloop 2de categorie, m.n. O1336 
die nu in beheer is van de provincie Oost-Vlaanderen, administratief af te schaffen. De 
eigendomstoestand van de bedding zal na de beslissing van de Deputatie over deze materie 
worden geregeld. Kan u in uw advies ook laten weten of uw bestuur interesse heeft om deze 
bedding kosteloos over te nemen?
Ons bestuur zal rechtstreeks advies vragen aan de Polder Moervaart en Zuidlede, de Watering 
Oude Kale en Meirebeek en de Watering der Assels.
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Wij kunnen u sneller helpen indien u in alle briefwisseling over dit onderwerp ons kenmerk 
(M02/atlas/2efasebis/Gent) vermeldt.
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