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De gemeenteraad,
In openbare zitting,

Sportstraat kosteloze grondafstand: ontwerpakte - goedkeuring

Aanleiding en voorgeschiedenis
Na de realisatie van de verkaveling gelegen in de Sportstraat moet nog de grondafstand 
gebeuren waarbij Duinco de gronden kosteloos overdraagt aan de gemeente.  De gemeente 
zal de wegenis en de groenzone opnemen in het openbaar domein.

Feiten, context en argumentatie
Er werd een ontwerpakte opgemaakt door de dienst vastgoedtransacties om de kosteloze 
grondafstand vast te leggen. 
Het betreft een oppervlakte van 26a 7ca (1e afd, sectie B,868D P0000) die gebruikt zullen 
worden als wegenis en groenzone. 

Bevoegdheid en juridische grond
- het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder art. 40 en 41

Financiële gevolgen
De firma Duinco is in vereffening. De vereffenaar gaf aan dat de aktekosten niet meer betaald 
kunnen worden uit het faillissement. De dienst vastgoedtransacties wou, gezien de 
omstandigheden, uitzonderlijk nog deze overdracht regelen. De afrekening volgt na 
afwerking van het dossier, maar bedraagt maximum 750 euro.
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Bijlagen
- ontwerpakte 
- kadastrale legger

Besluit
Artikel 1
De gemeente Wingene zal de vermelde innames met kadastrale gegevens: Wingene 1e afd, 
sectie B,868D P0000 een doel van openbaar nut geven en keurt de ontwerpakte in bijlage 
goed.
Artikel 2
De gemeente Wingene zal de in artikel 1 vermelde onroerende goederen kosteloos inlijven 
in het openbaar domein.
Artikel 3
De aktekosten zijn ten laste van de gemeente Wingene.
Artikel 4
Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan Vlaamse overheid, Afdeling 
vastgoedtransacties, Kantoor Gent, Koningin Mario Hendrikaplein 70 bus 10, 9000 Gent

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Aldus vastgesteld in zitting van maandag 27 januari 2020,
Namens de gemeenteraad, getekend:

De Secretaris,
Jurgen Mestdagh
Algemeen directeur

De Voorzitter,
Lieven Huys

Eerste schepen
Voor éénsluidend afschrift digitaal ondertekend,

De Algemeen directeur,
Jurgen Mestdagh

De Eerste schepen,
Lieven Huys
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