
VERZOEKSCHRIFT AAN DE GEMEENTERAAD 

  

Geachte voorzitter van de gemeenteraad, 

 

Op basis van art. 13, §3 van het Decreet houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019, verzoekt het 

college van burgemeester en schepenen de raad te beraadslagen over de erkenning van de weg 

gelegen te Kluisbergen/Ruien zijnde de  insteekweg van de Grote Herreweg gelegen op een deel van 

de percelen kadastraal gekend  als afdeling 1, sectie B en nr. 669M, 669S, 669R en 668F als 

gemeenteweg op grond van langdurig publiek gebruik. 

 

De weg waarvan sprake werd op het opmetingsplan van beëdigd landmeter-expert Patrick Ducatillon 

dd.26.12.2020 (bijlage 1) aangeduid met volle zwarte lijn. Het betreft een weg uit steenslagverharding 

met een breedte van +/- 3m. Op de weg is tevens een voetweg met breedte van 1,5m gelegen (voetweg 

nr. 28). De weg is over de breedte van 3m al langer dan 30 jaar in publiek gebruik en wordt ook al 

langer dan 30 jaar over zijn volledige breedte onderhouden door de gemeente Kluisbergen. 

 

Het langdurig publiek gebruik kan als volgt worden vastgesteld: 

1. Aanwezigheid van de weg op luchtfoto’s tot op heden: 

  

Luchtfoto 1979-1990 (www.geopunt.be)  

 

http://www.geopunt.be/


 

Luchtfoto winter 2000-2003 (www.geopunt.be)  

 

 

 

Luchtfoto winter 2013-2015 (www.geopunt.be) 

 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/


 

Luchtfoto winter 2020 (www.geopunt.be) 

 

2. Fotomateriaal waaruit de voor het publiek toegankelijke staat van de weg blijkt.  

http://www.geopunt.be/






 

 

 

3. Opname van de weg in administratieve documenten nl. in een verkavelingsvergunning uit 1984 

terug te vinden in bijlage 2. 

 

Voorafgaandelijk werd ook het advies gevraagd aan beëdigd landmeter-expert Patrick Ducatillon. 

Adviesvraag + advies zijn terug te vinden in bijlage 3. 

 

In 2014 werd het advies gevraagd aan de provincie Oost-Vlaanderen omtrent het statuut van deze 

weg. Ook dit advies in terug te vinden in bijlage 4. 

 



Op basis van het aangeleverde bewijsmateriaal verzoekt het college van burgemeester en schepenen 

de gemeenteraad de weg te erkennen als gemeenteweg en het college van burgemeester en 

schepenen te belasten met de opmaak van een gemeentelijk rooilijnplan voor de weg in kwestie, 

eveneens volgens art. 13, §3 van het Decreet houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019. 

  

 


