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Aanwezig:

Maria Verheirstraeten: voorzitter;
Hans Knop: burgemeester;
Jos Withofs, Francis De Donder, Tineke Lootens, Pieter Herwege,
Thomas Bauwens, Johan Anthuenis: schepenen;
Gürkan Aslan, Evy Beirnaert, Geert D'hooghe, Dirk De Mey,
Kathleen De Munck, Filip De Wilde, Timothy Debeir, Vanessa Gelorini,
Marc Ronsse, Geert Roosenboom, Tom Schiettecat, Kim Van Cauteren,
Fien Van der Slycken, Herman Van Driessche, Marc Verberckmoes,
Tamara Van Laere, Michel Meesen: raadsleden;
Stefan Bogaerts: algemeen directeur wnd.

Afwezig:
Verontschuldigd:

Serdar Celik: raadslid
Arthur Cooreman: raadslid;
Tom De Graeve: algemeen directeur

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering
De notulen van de voorgaande vergadering op 16 december 2021 worden goedgekeurd.

2. Hoek Wezepoelstraat - Eekstraat: overdracht perceel naar
gemeente voor opname in openbaar domein
Motivering
Aanleiding en context




om het fietspad in de Eekstraat te kunnen doortrekken tot aan de Wezepoelstraat, dient de
elektriciteitscabine op de hoek van de Eekstraat en de Wezepoelstraat verplaatst te worden;
de nieuwe elektriciteitscabine wordt opgericht op een perceel eigendom van het OCMW
(tuinzone Driesstraat 248)
de ontwerpakte voor het dossier ‘Fluvius – ruiling van gronden voor het verplaatsen
elektriciteitscabine kruispunt Wezepoelstraat ) Eekstraat’ werd goedgekeurd door de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn van 24 september 2020; de akte werd op 30 november 2021
verleden

Juridische grond


Decreet Lokaal Bestuur

Argumentatie en advies



het perceeltje op de hoek Wezepoelstraat / Eekstraat (kadastraal perceelnummer 999/L) is nu
eigendom van het OCMW maar moet overgedragen worden aan de gemeente voor opname
in het openbaar domein
om naast het fietspad ook een volwaardig voetpad te kunnen realiseren in de Eekstraat, werd
door het studiebureau Irtas gesuggereerd om een strook grond te ruilen met de aanpalende





eigenaar, waardoor een meer verkeersveilige situatie op het kruispunt van de Eekstraat met
de Wezepoelstraat kan gecreëerd worden; deze grondruiling/aankoop dient nog onderhandeld
te worden met de aanpalende private eigenaar
om dit alles te kunnen realiseren is het wenselijk dat eerst het OCMW het perceeltje in zijn
geheel overdraagt aan de gemeente
door notaris Ryssaert werd hiertoe een ontwerpakte opgesteld voor de overdracht van het
perceel van OCMW naar gemeente
alle kosten in verband met deze akte worden gedragen door de gemeente

Budget / Visum


niet van toepassing

Stemming
Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Artikel 1.
De ontwerpakte voor de overdracht van het perceel sectie D nr. 999/l van OCMW naar Gemeente
Zele, wordt goedgekeurd.

Artikel 2.
Een kopie van deze beslissing zal aan notaris Ryssaert toegestuurd worden met het oog op het
verlijden van de akte.

Artikel 3.
Alle kosten in verband met deze akte worden gedragen door de gemeente.
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