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Ontwerp-Besluit - Raad van 23/05/2022

22 PLAN TOPO-EXPERTISE.- Rooilijnplan - Hopstraat.- Plan 7522.- Voorlopige aanneming.

De Gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Overwegende dat de Gemeenteraad op datum van 31/01/2022, de procedure van totale opheffing voor het bijzonder
bestemmingsplan (B.B.P.) nr. 60-27/27A “Hop” aanneemt;

Gezien het openbaar onderzoek voor de totale opheffing van het B.B.P. nr. 60-27/27A dat plaats vond van 23/02/2022 tot
24/03/2022;

Gezien het gunstig advies van de Overlegcommissie op datum van 05/04/2022;

Overwegende dat het B.B.P. “Hop” de afschaffing van de Hopstraat tussen de Nieuwe Graanmarkt en de Papenvest voorzag ;

Overwegende dat dit gedeelte van de Hopstraat nooit afgeschaft werd en nog steeds bestaat;

Overwegende dat het daarom aangewezen is nieuwe rooilijnen af te kondigen voor dit gedeelte van de Hopstraat ;

Overwegende dat deze nieuwe rooilijnen overeenkomen met de bestaande gevels;

Overwegende dat het B.B.P. voorzag in een rooilijnwijziging aan de kant van de Papenvest, die werd uitgevoerd;

Overwegende dat de rooilijnen van het B.B.P. te behouden zijn tot en met het afschaffingsbesluit van het B.B.P. door de Regering
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Rekening houdend met al deze elementen, heeft de sectie plan, het rooilijnplan nr. 7522 opgesteld, met in volle zwart lijn de te
behouden rooilijn, in volle rood lijn de af te kondigen rooilijn en in een blauwe streeplijn de af te schaffen rooilijn;

Er wordt aan het College voorgesteld, het rooilijnplan nr. 7522, voorlopig goed te keuren en het voor te stellen aan de Gemeenteraad
met het oog op de voorlopige aanneming ervan;

Besluit:
1. Voorlopig aannemen van het rooilijnplan nr. 7522
2. Het College van Burgemeester en Schepenen belasten met de wettelijke formaliteiten.

Onderwerp : 

Nr DO : 19

13/05/2022 16:37    - 1 -



Ref. Farde e-Vergaderingen : 2461795

Bijlagen :
Plan 7522 (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
Bijzonder plan van aanleg nr. 60-27 (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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