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Besluit - Raad van 22/06/2020

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster, M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester, M. dhr.
HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr.
PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, M. dhr. ZIAN, Echevins; Schepenen; M. dhr.
OURIAGHLI, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID,
M. dhr. TEMIZ, Mme mevr. AMPE, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr.
WAUTERS, M. dhr. WEYTSMAN, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr.
MUTYEBELE, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. OPOKU BOSOMPRA, Mme mevr. EL BAKRI,
Mme mevr. DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr.
STOOPS, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, M. dhr. DE LILLE, Mme mevr.
HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, M. dhr. de CLIPPELE, Mme
mevr. MOUSSAOUI, M. dhr. JOLIBOIS, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS,
Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.
Onderwerp:

Gedeeltelijke afschaffing van buurtwegen nr. 14, nr. 29 en voetweg nr. 71 uit de atlas der
buurtwegen van de gemeente Laken.

De Gemeenteraad,
Gelet op de wet van 10 april 1841 betreffende de buurtwegen;
Gelet het project van de Grondregie van de stad Brussel (op het perceel 235E³);
Overwegende dat beslissingen omtrent de buurtwegen los staan van de stedenbouwkundige vergunning aangezien deze
bevoegdheid onder een andere administratieve politie valt;
Gelet dat, na analyse van de atlas van de buurtwegen van de gemeente Laeken in de perimeter van het project, blijkt dat
buurtweg nr. 14 en 29 et voetweg n° 71 de site doorkruisen;
Gelet dat buurtweg nr. 14 reeds gedeeltelijk afgeschaft werd door de bestendige deputatie van de provinciale raad van
30/09/1896;
Overwegende dat door de bestaande bebouwing langsheen de Tuinbouwersstraat nr. 81 – 109 buurtweg nr. 29 niet meer
gebruikt kan worden;
Overwegende dat het straatje gelegen in de Tuinbouwersstraat tussen nr. 109 en nr. 115 doodlopend is; dat op het einde
van dit stukje straat een afsluiting die de verdere toegang tot buurtweg nr. 14 verhinderd;
Overwegende dat de betreffende gedeeltes van buurtweg nr 14 en 29 al lang niet meer bestaan, zonder dat het mogelijk
is een datum van verdwijning te bepalen;
Gelet dat voetweg n°71 gedeeltelijk verplaatst werd door de bestendige deputatie van 16/10/1907;
Overwegende de onnauwkeurigheid van het plan van 1907 voor wat betreft het tracé van deze voetweg;
Overwegende dat er doorheen de jaren verschillende andere tracés gebruikt werden;
Overwegende dat in het project de mogelijkheid is voorzien om de site te doorkruisen;
Overwegende dat het over een juridische toestand gaat die zou in orde gebracht moeten worden;
Gelet het plan nr. 7352 dat de af te schaffen gedeelten van buurtweg 14 en 29 en voetweg 71 weergeeft;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
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BESLUIT :
Artikel 1: voorlopig aannemen van de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 29, nr. 14 en van voetweg nr 71;
Artikel 2: het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering
Aldus beraadslaagd in zitting van 22/06/2020
Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)
La Présidente,
De Voorzitster,
Liesbet Temmerman (s)

Bijlagen:
bestendige deputatie van de provinciale raad van 30-09-1896 (plan)
bestendige deputatie van de provinciale raad van 16-10-1907 (plan)
overzichtsplan nr 7352
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