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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

Dorien Cuylaerts, Burgemeester 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Schepenen 
Eric Vermeiren, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van 
Dun, Bart Van De Mierop, Zoë Wouters, Danny Eelen, Lut Backx, Kevin 
Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Kristof Van 
Hoye, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

11. Betreft: GR/2021/034 - Bufferbekken Hoeveweg. Bijkomende grondverwerving. Goedkeuring 
ontwerpakte.   

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de aanleg van een bufferbekken in de Hoeveweg, waarbij door het studiebureau Infrabo 
en de aannemer een deel grond teveel en foutief werd ingenomen voor het bufferbekken dat 
nog privaat in eigendom is; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07 december 2016 en 
18 januari 2017 waarbij werd vastgesteld dat er een overeenkomst moest gesloten worden door 
de aannemer en het studiebureau voor de regularisatie van de foutief ingenomen privégrond, 
dat hiervoor onderhandelaar de heer Tom Hus van IOK werd aangeduid; 
Gelet op beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02 september 2019 
waarbij Afdeling Vastgoedtransacties werd aangesteld om de ontwerpakte voor de bijkomende 
grondverwerving en bijhorende schattingsverslagen, op te maken en te verlijden; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07 oktober 2019 
waarbij de voorlopige oplevering werd geweigerd tot de regularisatie is afgerond; 
Gelet op de ontwerpakte van de afdeling Vastgoedtransacties voor de bijkomende 
grondverwerving voor het bufferbekken te Hoeveweg; 
Overwegende dat de kosten van deze transactie ten laste zijn van het studiebureau Infrabo zoals 
werd vastgesteld in het college van Burgemeester en Schepenen dd 07 december 2016 en 18 
januari 2017; 
Overwegende dat er via de financiële dienst een betalingsuitnodiging werd verzonden aan het 
studiebureau voorafgaande aan de ondertekening; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Goedkeuring te verlenen aan de grondverwerving aan Hoeveweg voor volgende 2 delen 
van perceel: 
- afdeling 2 sectie E 446 L5  en sectie E 446 F5, aangeduid op opmetingsplan met nr. 1 en 2 voor 
respectievelijk 313,61 m² en 62,31 m² 
Art. 2.- De terzake ingediende ontwerpakte opgemaakt door commissaris Toon Huybrechts van 
de afdeling Vastgoedtransacties, voor een perceel gelegen aan de Hoeveweg, wordt 
goedgekeurd. 
Art. 3.- De akte zal verleden worden door de heer Toon Huybrechts, commissaris van de afdeling 
Vastgoedtransacties, die zal optreden als instrumenterend ambtenaar. 
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Art. 4.- De voorzitter van de gemeenteraad, dhr Wim De Visscher en de door de algemeen 
directeur via delegatie aangeduide ambtenaar mevr. Nina De Vrij worden gemachtigd de akte en 
alle erop betrekking hebbende stukken, namens het Lokaal Bestuur te ondertekenen. 
Art. 5.- Alle kosten verbonden aan deze opdracht zijn ten laste van de gemeente en werden 
voorafgaandelijke doorgefactureerd aan studiebureau Infrabo. 
De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Algemeen directeur,   De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
Bart Adams 

  
 
 
 
 
Wim De Visscher 

 


