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22 PLAN TOPO-EXPERTISE.- Industrielaan 20 (Anderlecht).- Afschaffing van het openbaar domein van het
kadastraal perceel nr. C38g.

De Gemeenteraad,

Gezien de nieuwe gemeentewet ;

Gezien het terrein gelegen aan de Industrielaan 20 te Anderlecht, gekadastreerd 6de afdeling C38g, in gebruik gegeven door de Stad
Brussel aan SIBELGAZ in 1968;

Overwegende dat SIBELGAZ vervolgens toestemming kreeg om er twee bolvormige gasmeters te bouwen, die er vandaag de dag
nog steeds staan;

Overwegende dat SIBELGA bij haar oprichting dit verleden heeft geërfd en om de onduidelijke situaties op te ruimen, heeft
SIBELGA in 2011 besloten om over te gaan tot een algemene aankoop van de gronden die de gemeenten aan SIBELGA in gebruik
hadden gegeven;

Overwegende dat de Stad Brussel in dit verband onlangs werd gecontacteerd door SIBELGA, die wenst over te gaan tot de kadastrale
regularisatie van het voornoemde terrein, dat haar kosteloos zal worden overgedragen;

Overwegende dat een juridische analyse van 1996 tot de conclusie heeft geleid dat het betrokken goed, dat in gebruik is genomen
door SIBELGA en waarvan de doelstelling onder meer bestaat in de aankoop, het vervoer en de distributie, deel uitmaakt van het
openbaar domein van de Stad en dat het als zodanig afgeschaft wordt voordat het aan SIBELGA wordt overgedragen;

Overwegende dat met het oog op deze regularisatie door het notariskantoor Van Halteren een ontwerp-akte wordt opgesteld;

Overwegende dat de bestemming van het terrein na deze regularisatie ongewijzigd zal blijven, dat het verder zal worden beheerd en
geëxploiteerd door SIBELGA en dat het ontoegankelijk zal blijven voor het publiek;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Artikel 1 : De afschaffing van perceel nr. C38g, zoals aangegeven op het hierbij gevoegde plan nr. 7575 goedkeuren.

Artikel 2 : Het departement Grondregie belasten met de opvolging van de procedure voor de overdracht van het perceel nr. C38g aan
SIBELGA.

Onderwerp : 

Nr DO : 119

05/05/2022 17:45    - 1 -



Ref. Farde e-Vergaderingen : 2457955

Bijlagen :
Plan nr. 7575 (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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