
Voorstel namens de INSPRAAK.nu-fractie betreffende de aanwijzing van het Park De Visscherie - 
gelegen op het domein van de voormalige feestzaal De Visscherie - tot plaats waar een huwelijk 

voltrokken kan worden 
 
Juridische overweging 
 
Het burgerlijk wetboek, artikel 165/1, 2e lid, toegevoegd bij wet van 12 juli 2009 tot wijziging van het 
burgerlijk wetboek wat de plaats van het huwelijk betreft. 
 
Feiten, context en argumentatie 
 
Buiten trouwen, dat is romantiek! 
 
Het huwelijk is voor een koppel vaak één van de mooiste dagen van hun leven; en er wordt dan ook 
vaak zeer lang naar uitgekeken. 
 
De ooit populaire huwelijksfeestzaal De Visscherie en het verzorgde park van weleer doen 
wegdromen aan een romantische plek. 
 
Door corona werden heel wat huwelijken geannuleerd of zochten koppels naar kleinschalige 
alternatieven. De pandemie leerde ons ook de voordelen van buitenlucht. Met dit voorstel zal 
‘trouwen in de buitenlucht’ als blijvende mogelijkheid aan de toekomstige trouwlustigen worden 
aangeboden. 
 
Met dit voorstel zullen koppeltjes voortaan kunnen kiezen uit twee plaatsen om het burgerlijk 
huwelijk te laten doorgaan: in het gemeentehuis, of buiten in het Park De Visscherie. 
 
Aan het Park De Visscherie is er voldoende parkeergelegenheid. 
 
Het is de bedoeling dat er geen extra kosten aangerekend worden bovenop het normaal tarief, als 
een koppeltje voor het Park de Visscherie kiest. Het koppeltje kan op eigen kosten wel versiering 
(laten) aanbrengen, als ze dat wensen. 
 
Het Park De Visscherie is in de huidige staat nog niet ideaal als huwelijksplaats. Maar met dit voorstel 
geven we het gemeentebestuur ook de dwingende hint om de voorziene en gebudgetteerde 
heraanleg van het park zo aan te pakken, dat er met het neutrale en idyllisch karakter van het park 
als plaats waar ook huwelijken kunnen plaatsvinden, rekening gehouden wordt. Een lieflijk 
paviljoentje, misschien? Het is een suggestie. 
 
Voorstel tot besluit 
 
Enig artikel 
Het Park De Visscherie met een neutraal karakter, op de grond dat in eigendom is van de gemeente 
Oostrozebeke en waarvan zij het uitsluitend gebruiksrecht heeft, gelegen op het voormalig domein 
van feestzaal De Visscherie, wordt aangewezen als plaats waar een huwelijk voltrokken kan worden. 
 


