BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK
Onderwerp:

Herinrichting Bodegemstraat/Ternatstraat te Sint-MartensBodegem (Dilbeek), Riolerings- en fietspadendossier:
- Voorlopige beraadslaging voornemen tot gedeeltelijke
afschaffing voetweg nr. 26 en gedeeltelijke wijziging buurtweg
nr.1
- Voorlopige vaststelling rooilijn- en onteigeningsplannen
wijziging buurtweg nr.1

Orgaan van goedkeuring:

College van burgemeester en schepenen

Datum van goedkeuring:

17.07.2017

Datum van bekendmaking:

24.07.2017

Registernr.:

B17-00159

Inzage dossier:

Tot dinsdag 22 augustus 2017 (elke werkdag van 9 tot 12 uur of van 14u tot 16u)
bij de Sector openbare ruimte – Kasteelhoeve (Schuur), de Heetveldelaan 4 te 1700
Dilbeek, 02 451 68 50, openbareruimte@dilbeek.be.

Bezwaren of
opmerkingen:

Schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen,
Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek

In het kader van de beleidsdoelstellingen “opwaarderen, optimaliseren en verfraaien van de publieke
ruimte ter bevordering van de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid wordt de BodegemstraatTernatstraat heraangelegd. De gemeenten Dilbeek en Ternat wensen meer bepaald de lokale
verbindingsweg Dilbeeksesteenweg– Ternatstraat – Dorpsplein – Bodegemstraat uit te rusten met
fietspaden tussen het kruispunt Bodegemstraat en Dilbeeksesteenweg (Ternat) en het kruispunt
Bodegemstraat en Suikerbergstraat (Dilbeek). Het betreft een bovenlokale functionele fietsroute. Om
deze fietsroute aan te leggen dient er voldoende ruimte ter beschikking te zijn om veilige fietspaden
conform het vademecum aan te leggen.
Hiervoor dient de buurtweg nr. 1 gedeeltelijk gewijzigd te worden en dient voetweg nr. 26 gedeeltelijk te
worden afgeschaft. Bovendien dienen nog een aantal delen van percelen verworven worden, al dan niet
door onteigening. Ten slotte dient een gemeentelijk rooilijnplan (voorlopig) te worden vastgesteld,
Het voorstel tot wijziging en afschaffing van buurtwegen, de respectievelijke grondinnames, de
(voorlopige) vaststelling van het rooilijnplan en de (voorlopige) vaststelling van het onteigeningsplan
behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Namens het college:
In opdracht:

Marianne Vanden Houte
gemeentesecretaris

Willy Segers
burgemeester
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