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Vzw "Atelier Groot Eiland" - project "GroenBlauw".- Tijdelijke bezettingsovereenkomst.

De Gemeenteraad,

Overwegende dat de Stad Brussel eigenaar is van een perceel grond op de hoek van de Radstraat en de Nieuwlandstraat,
ingeschreven te Brussel 9e afdeling, sectie K, nummer 21809K1910/00R000, met een oppervlakte van 1.176m², waarop zich een
sportzaal en stroken groene ruimte bevinden met een oppervlakte van ongeveer 150m² (zie liggingsplan in bijlage);

Overwegende dat de vzw Atelier Groot Eiland contact heeft opgenomen met de Grondregie om haar op de hoogte te brengen van
haar wens een overeenkomst af te sluiten voor een tijdelijke bezetting met het oog op het gebruik van voornoemde stroken groene
ruimte, in het kader van haar project "GroenBlauw", waarbij het de bedoeling is dat de percelen gedeeltelijk worden geëxploiteerd in
de vorm van moestuinen in samenhang met participatieve workshops en gedeeltelijk voor professionele stadslandbouw met het oog
op de teelt en de verkoop van kwalitatief hoogstaande en gezonde groenten en vruchten worden gebruikt;

Overwegende dat er op korte termijn geen project van de Stad Brussel is gepland op de betrokken groenstroken;

Overwegende dat de groenstroken regelmatig onderhoud vereisen;

Overwegende dat dit verzoek wordt gedaan op voorstel van het kabinet Stedebouw ;

Overwegende dat het noodzakelijk is de bezetting te omkaderen door middel van de ondertekening van een overeenkomst op
tijdelijke basis;

Gelet op de bijgevoegde overeenkomst inzake tijdelijke bezetting, die van kracht wordt na goedkeuring door de Gemeenteraad;

Beslist:

Artikel 1
Akte nemen van het feit dat de Stad Brussel eigenaar is van een perceel grond op de hoek van de Radstraat en de Nieuwlandstraat,
gekadastreerd te Brussel 9e afdeling, sectie K, nummer 21809K1910/00R000, met een oppervlakte van 1 176m², waarop zich een
sportzaal en stroken groene ruimte bevinden met een oppervlakte van ongeveer 150m².

Artikel 2
Akte nemen van het feit dat de vzw ATELIER GROOT EILAND zich tot de Grondregie heeft gewend om haar bereidheid kenbaar te
maken een tijdelijke bezettingsovereenkomst met de Grondregie aan te gaan, teneinde de voornoemde groenstroken te kunnen
gebruiken in het kader van haar project "GroenBlauw", waarbij het de bedoeling is dat de percelen deels worden geëxploiteerd in de
vorm van moestuinen in samenhang met participatieve workshops, en deels voor professionele stadslandbouw met het oog op de teelt
en verkoop van gezonde groenten en fruit van hoge kwaliteit.

Artikel 3
De Stad machtigen om aan de vzw ATELIER GROOT EILAND het tijdelijk gebruik van voornoemde stroken groen toe te staan,
tegen ondertekening van een overeenkomst van tijdelijk gebruik, van maand tot maand herroepbaar door elk van de partijen, zonder
schadeloosstelling en per aangetekende brief, en dit, kosteloos.

Onderwerp : 
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Bijlagen :
plan (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
overeenkomst (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)

23/06/2022 18:46    - 2 -

file:////Brucity.be/shares/Documentation%20Generale/Assembl%C3%A9es%20-%20divers/Publication%20docs%20SI/27-06-2022s/27%2006%202022%20OJ%20point_punt%20(163)/163_plan%20.pdf
file:////Brucity.be/shares/Documentation%20Generale/Assembl%C3%A9es%20-%20divers/Publication%20docs%20SI/27-06-2022s/27%2006%202022%20OJ%20point_punt%20(163)/163_convention.pdf

