De gemeenteraad
Besluit

2022_GR_00667 Sluiten van een erfdienstbaarheid met betrekking tot een stadseigendom
gelegen Meulesteedsesteenweg te Gent - Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 27 juni 2022
Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
de heer Christophe Peeters, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw
Sofie Bracke, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker,
schepen; de heer Sami Souguir, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen;
mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepen; mevrouw Evita Willaert, schepen; de heer Rudy
Coddens, schepen; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw
Gabi De Boever; mevrouw Annelies Storms; mevrouw Zeneb Bensafia, ondervoorzitter;
mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Sara Matthieu; mevrouw Stephanie D'Hose; de
heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef Van Pee; de heer Mehmet Sadik
Karanfil; de heer Gert Robert; de heer Carl De Decker; mevrouw Karlijn Deene; mevrouw
Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya; mevrouw Karla Persyn; mevrouw Anneleen Van
Bossuyt; de heer Bert Misplon; de heer Fourat Ben Chikha; mevrouw Anita De Winter;
de heer Joris Vandenbroucke; de heer Manuel Mugica Gonzalez; mevrouw Patricia De
Beule; de heer Yüksel Kalaz; de heer Stijn De Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer
Christiaan Van Bignoot; mevrouw Adeline Blancquaert; mevrouw Caroline Persyn; de
heer Ronny Rysermans; de heer Nicolas Vanden Eynden; mevrouw Alana Herman;
mevrouw Els Roegiers; mevrouw Emilie Peeters; mevrouw Helga Stevens; de heer
Jeroen Van Lysebettens; mevrouw Martine Verhoeve
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunctalgemeendirecteur
Bevoegd: Hafsa El-Bazioui

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.
De beslissing wordt genomen op grond van:
• Het Burgerlijk Wetboek, artikel 637.

Motivering

Het mobiliteitsbedrijf bouwde een overdekte fietsenstalling op een stadseigendom zijnde een
perceel grond, horende bij het wijkrestaurant ‘t Oud Postje, te 9000 Gent,
Meulesteedsesteenweg 455. Om deze fietsenstalling van elektriciteit te voorzien dient er door
Fluvius vanaf de straat een nieuwe leiding te worden getrokken en dit alover een oppervlakte
van 6,77m2, zoals opgemeten en aangeduid op bijgevoegd plan.

De stad sloot met Fluvius hierover een overeenkomst die het voorwerp uitmaakt van een
onderhavige besluitvorming.
De kosten voor het leggen van de leiding bedragen € 705,69 euro en zijn ten laste van de Stad
Gent. De Stad Gent verleent gebruik en genot vervroegd, vanaf de goedkeuring door de
gemeenteraad de goed van de compromis, in kader van de opstart van de werken.

Financiële informatie

Visum van de financieel directeur:
Status visum:
Vastleggingnummer(s): 4522000545 / 4622000000
Voorgestelde uitgaven: € 705,69
Gebudgetteerd: Ja
Een éénmalige betaling van de kosten voor het trekken van de elektriciteitskabels naar de
fietsenstalling. Te vermeerderen met de notariskosten

Dienst*
Budgetplaats
Categorie*
Subsidiecode
2022

Verwachte ontvangsten: € 0,00
Gebudgetteerd: Neen
/

Bijgevoegde bijlage(n):



erfdienstbaarheid contract Meulesteedsesteenweg 455 (deel van de beslissing)
20220518_AV_PVO_Erfdienstbaarheid_Meulestedesteenweg perceel A3447S.pdf

Beslissing

Op voorstel van Het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:


Met unanimiteit

Artikel 1:
Keurt goed de erfdienstbaarheid, te sluiten met Fluvius, voor de stadseigendom, gelegen te
Meulesteedsesteenweg 455 te 9000 Gent voor onbepaalde duur.

Dienst Mobiliteit
348550100
I
NVT
705,69

Artikel 2:
Ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ervan enige ambtshalve
inschrijving te nemen bij het overschrijven van de akte in zijn registers.
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