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Reglement betreffende de vergoeding van de handelaars van de werf Toots.

De Gemeenteraad,

Overwegende dat de bouw van het toekomstige station Toots Thielemans op 1 oktober 2020 is begonnen en nog steeds aan de gang
is;

Gelet dat in toepassing van de artikelen 84 en volgende van de ordonnantie van 13 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de
openbare weg, alsook van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 februari 2019 betreffende de forfaitaire
schadeloosstelling van de ondernemingen die worden getroffen door een bouwplaats op een openbare weg, het Gewest een bepaald
aantal handelaars die in de buurt van de bouwplaats wonen, schadeloosstelt;

Overwegende de betrekkelijk strenge voorwaarden van de gewestelijke verordening sluiten bepaalde handelaren uit, en met name
handelaren wier bedrijf is gevestigd in een straat waarin ten minste één verkeersrichting niet is opgeheven wegens de
werkzaamheden;

Overwegende dat sommige handelaars die gevestigd zijn binnen de perimeter van de werf, zoals bepaald in het pact Toots
Thielemans, geen recht hebben op een regionale compensatie, ook al bevindt zich een werfterrein vóór hun zaak en vermindert dit
aanzienlijk de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van hun zaak;

Gezien de duur en de omvang van de werkzaamheden is de Stad dan ook besloten deze van de gewestelijke compensatie uitgesloten
handelaren te steunen door een gemeentelijke bonus toe te kennen overeenkomstig de in deze verordening vastgestelde procedure.

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Enig artikel : het gemeentelijke reglement inzake de schadeloosstelling van handelaren op de werf Toots wordt aangenomen.

Onderwerp : 

Nr DO : 13

Bijlagen :
reglement betreffende de vergoedingen handelaars Toots NL (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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