BEKENDMAKING Afschaffing voetweg (Openbaar onderzoek)
Onderwerp:

Openbaar onderzoek afschaffing voetweg nr. 58 te Dilbeek

Orgaan van goedkeuring:
Datum van de voorlopige
beraadslaging van de
gemeenteraad:
Datum van bekendmaking:
Inzage dossier:

Bezwaren of
opmerkingen:

Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
20.02.2018
20.03.2018

Registernr.:

18-0068

Tot woensdag 18 april 2018 (elke werkdag van 9 tot 12 uur of op afspraak) bij team
wonen & ondernemen – Kasteelhoeve, de Heetveldelaan 4 te 1700 Dilbeek – 02
451 68 70 – wonenenondernemen@dilbeek.be .
Schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen,
Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek

Toepasselijke regelgeving
Wet op de buurtwegen van 1841.
Wijzigingsdecreet van 4 april 2014 (B.S. 15 april 2014) en het besluit van de Vlaamse regering van 20
juni 2014 (B.S. 14 augustus 2014) tot vaststelling van de nadere regels voor de organisatie van een
openbaar onderzoek inzake buurt- en voetwegen.
Feiten
Op 27 april 2017 werd door de vrederechter van Lennik vastgesteld dat de voetweg nr. 58 in onbruik
is geraakt gedurende meer dan 30 jaar zodat de verjaring terzake kan vastgesteld worden. Het
college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 24 juli 2017 om akkoord te gaan met
de opstart van de procedure tot afschaffing van de voetweg nr. 58 te Dilbeek.
Op 5 januari 2018 heeft De Bisschop & Geerts het afschaffingsdossier, opgemaakt volgens de
vereisten van de provincie Vlaams-Brabant betreffende de buurt- en voetwegen, overgemaakt aan de
gemeente Dilbeek. Het tracé was gelegen op een aantal percelen in de Voorspoedlaan en de Dr. R.
Lambrechtslaan, meer bepaald:
• Afdeling 2 sectie F nrs. (Voorspoedlaan ZN), 102Y2, 102Z2, 102C6, 102W4, 102K5, 102M4,
102N4, 102C5, (Dr. R. Lambrechtslaan ZN), 102S5, 103C5, 103R8, 103F5, 103G5, 103M8,
103C9, 103B9, 103S8, 103Z8, 103R7, 103Y6
De gemeenteraad keurde op 20 februari 2018 het voornemen tot afschaffing van de voetweg nr.58
van de atlas der buurtwegen van Dilbeek volgens het plan opgemaakt door De Bisschop & Geerts
goed en gaf aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht om het openbaar
onderzoek te organiseren.
Het dossier kan gedurende het openbaar onderzoek dat loopt van 20 maart 2018 tot en met 18 april
2018 worden ingekeken op het gemeentebestuur van Dilbeek (zie bovenstaand adres).
In opdracht:

Marianne Vanden Houte
gemeentesecretaris

Willy Segers
burgemeester
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