
 Gemeenteraad 
Zitting van 18 oktober 2022 

Uittreksel 
 
 

Steven De Maesschalck: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Sabine Lampaert, Nadine Verheye, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Bart 
Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Liesbeth Holvoet, Koen 
Depreiter, Rudi Debruyne: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Voorlopig vaststellen van een rooilijnplan 
 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet lokaal bestuur;  
Gelet op het Decreet houdende de gemeentewegen; 
Gelet op de omgevingsvergunning met referentie OMV_2018056795, goedgekeurd door het college van 

burgemeester en schepenen van 27 augustus 2018, tot het slopen van twee rijwoningen met achterliggende 
aanbouwen, het bouwen van een complex met assistentie-appartementen genaamd ’t Roosje en een vrijstaande 
polyvalente ruimte, de aanleg van de landschappelijke omgeving; 

Gelet dat in het project een doorsteek werd voorzien voor wandelaars en fietsers om het achterliggende 
Sint-Amandspark meer toegankelijk te maken vanuit het centrum; 

Overwegende dat in uitvoering van het Decreet houdende de gemeentewegen een ontwerp van rooilijnplan 
werd opgemaakt; 

Gelet op het toegevoegde ontwerpplan met dossiernummer 21.21, opgemaakt door Landmeterkantoor 
Ruben Carlier op 14 september 2022; 

Overwegende dat het ontwerp van het rooilijnplan overeenstemt met de huidige situatie op het terrein; 
Overwegende dat wordt voorgesteld het ontwerp van rooilijnplan ‘t Roosje voorlopig vast te stellen; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het ontwerp van het rooilijnplan ‘t Roosje voorlopig vast te stellen. 
Artikel 2 – Aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht geven om een openbaar onderzoek te 

houden. 
Het openbaar onderzoek wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 17 van het Decreet van 3 mei 
2019 houdende de gemeentewegen.  

Namens de gemeenteraad, 
In opdracht, 
De algemeen directeur,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Steven De Maesschalck 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 19 oktober 2022 

 
ir. Dominik Ronse 


