
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van dinsdag 24 september 2019

Aanwezig:
DE BOEVER Steve, voorzitter
NACHTERGAELE Joris, burgemeester
MEIRHAEGHE Filip, VAN NIEUWENHUYZE Frederik, VAN QUICKELBERGHE Isabel, schepenen
BAUWENS Marc, DE COKER Herman, DE MAESENEIRE Hilde, VAN BOVEN Herman, VAN QUICKELBERGHE Simon, 
VAN WELDEN Marijke, LUST William, THOMAS Steven, D'HONT Tom, VUYLSTEKE Marc, BONTINCK Yves, raadsleden
JOURQUIN Lesley, algemeen directeur

Verontschuldigd:
DE TOLLENAERE Ann, schepen

De voorzitter opent de zitting om 19.45 uur.

OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING

Het verslag van de zitting van 25 juni 2019 wordt goedgekeurd.

2. VERLENEN VAN EEN RECHT VAN OPSTAL AAN DIENSTVERLENENDE VERENIGING SOLVA VOOR DE 
REALISATIE VAN DE OMGEVINGSAANLEG VOOR HET WOONPROJECT PUTTENE

Feiten en context

De gemeente Maarkedal stelde bij gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2013 de dienstverlenende 
vereniging SOLVA aan als ontwikkelaar van het “ Woonproject Puttene” in de wijk Puttene, in de 
deelgemeente Etikhove.

De omgevingsaanleg van het woonproject en het buurtpark worden deels gerealiseerd op terreinen die 
eigendom zijn van het OCMW, nl. het perceel grond (Etikhove), eerste afdeling, gelegen aan Puttene, 
ten kadaster gekend volgens kadastrale legger sectie B nummer 257/L met een oppervlakte volgens 
kadaster van 1ha 07a 27ca.

Door de opstalhouder moeten een aantal voorwaarden worden nageleefd. De voorwaarden zijn 
opgesomd in de bij dit besluit gevoegde ontwerpakte. 

Het opstalrecht wordt onderhands en kosteloos verleend. Onderhands omdat het project reeds 
ontwikkeld wordt door SOLVA en de opstalhouder dus logischerwijze ook SOLVA is. Het opstalrecht 
wordt kosteloos verleend omdat het project na de realisatie terug wordt overgedragen aan de 
gemeente. Het buurtpark wordt openbaar waardoor de voorwaarde van algemeen nut is ingevuld.

BESLUIT

Artikel 1
Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden en lasten wordt overgegaan tot het verlenen van een 
opstalrecht op de hierna vermelde goederen:

GEMEENTE MAARKEDAL (ETIKHOVE), eerste afdeling.
Perceel grond, gelegen aan Puttene, ten kadaster gekend volgens kadastrale legger sectie B nummer 
257/L met een oppervlakte volgens kadaster van 1ha 07a 27ca.



Artikel 2
Het opstalrecht wordt onderhands en kosteloos verleend.

Artikel 3
Het recht van opstal wordt toegestaan voor de duur van de realisatie van het project en tot uiterlijk aan 
de overdracht van het project aan de gemeente.

Artikel 4
Het opstalrecht wordt verleend onder de algemene voorwaarden die zijn opgesomd in de bij dit besluit 
gevoegde ontwerpakte, die wordt goedgekeurd.

Artikel 5
Voor alles wat niet geregeld wordt in de afsluiten opstalovereenkomst, gelden de bepalingen van de wet 
van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht of opstal. 

Artikel 6
De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd tot het ondertekenen van de akte voor 
de vestiging van het opstalrecht.

3. MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Er worden geen mondelinge vragen gesteld.

De zitting wordt gesloten om 19.47 uur.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
algemeen directeur voorzitter
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