
 Gemeenteraad 
Zitting van 23 januari 2018 

Uittreksel 
 
 

Dirk Debaere: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt: schepenen; 
Dries Couckuyt: schepen (voorzitter OCMW); 
Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, 
Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout, Koen Depreiter: raadsleden; 
Dominik Ronse: secretaris 

 
Definitief vaststellen van het rooilijnplan van de overwelfde Meusbroekbeek 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen; 
Overwegende dat bij het overwelven van de Meusbroekbeek tussen de Schoolstraat en Bollewerpstraat geen 

rooilijnplan werd opgemaakt; 
Overwegende dat de overwelfde Meusbroekbeek tussen de Schoolstraat en Bollewerpstraat gebruikt wordt 

als garageweg; 
Overwegende dat in het kader van de toekomstige riolerings- en wegeniswerken een ontwerp van het 

rooilijnplan werd opgemaakt dat overeenstemt met de situatie op het terrein; 
Overwegende dat een principiële vaststelling van het rooilijnplan werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 

24 oktober 2017; 
Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gehouden dat liep van 13 november 2017 tot en met 12 

december 2017 en dat 3 bezwaarschriften werden ingediend: 
Op 23 november 2017 van Bart Van Loocke en Dorothea Devolder, Hinnebilkstraat 47 te 8770 Ingelmunster: 
‘Volgens het nieuwe plan zitten ze direct op straat als ze uit hun garage komen. Wat met het niveauverschil 
wegdek-garage?’ 
Op 7 december van Geracitano Gessi-Ilario, Hinnebilkstraat 55 te 8770 Ingelmunster: 
‘Verplaatsing van de rooilijn zou verlies van eigendom betekenen. Er is geïnvesteerd in parkeergelegenheid die 
grenst aan de ‘huidige’ rooilijn.’; 
Op 8 december van Clara Matvij, Hinnebilkstraat 49 te 8770 Ingelmunster: 
‘Rooilijn zou veranderen en zo zouden we een deel van onze eigendom verliezen. Door een verbreding van de weg 
zien we geen verbetering naar de veiligheid van de kinderen toe.’ 

Overwegende dat alle bezwaren ongegrond zijn omdat er nooit een rooilijnplan werd vastgestel en omdat uit 
de Atlas der waterlopen blijkt dat de kruinbreedte van de beek tussen profiel 2 en 3 van 4,80m naar 6,60 m 
evolueert en uit het ontwerp-rooilijnplan blijkt dat deze breedtes zelfs niet gehaald worden en omdat de ontwerper 
rekening heeft gehouden met de huidige situatie op het terrein en het niet de bedoeling is om de rijweg te 
verbreden, zoals te zien is op het voorontwerp wegenisplan; 

Overwegende dat de bezwaarindieners uitgenodigd werden om een bijkomende toelichting te krijgen en ze 
hier allemaal zijn op ingegaan; 

Overwegende dat op basis van voorgaande argumenten het college van burgemeester en schepenen 
voorstelt om het ontwerp-rooilijnplan definitief vast te leggen; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het rooilijnplan definitief vast te stellen. 

Artikel 2 – De beslissing binnen de zestig dagen te publiceren in het Belgisch Staatsblad. 

 
Namens de gemeenteraad, 

In opdracht, 



 
 
 
De gemeentesecretaris,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Dirk Debaere 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 24 januari 2018 

 

ir. Dominik Ronse 


