BEKENDMAKING Afschaffing buurtweg nr. 58 te 1700 Dilbeek
Onderwerp:

Afschaffing buurtweg nr. 58 te Dilbeek – besluit deputatie van
5 juli 2018
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23.07.2018

Datum van bekendmaking:

22.07.2018
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Volgens artikel 186 van het gemeentedecreet deelt de burgemeester van Dilbeek aan het publiek mee
dat het college van burgemeester en schepenen het besluit van de deputatie van 5 juli 2018 betreffende
de afschaffing van de buurtweg nr. 58 in de atlas van de buurtwegen van Dilbeek bekend maakt.
Toepasselijke regelgeving
• Artikel 28 van de wet van 10 april 1841 over de buurtwegen, zoals vervangen bij de wet van
20 mei 1863 en gewijzigd bij decreet van houdende wijziging van diverse decreten met
betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid van 4 april 2014.
• Het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van rooilijnen, gewijzigd bij
het decreet van houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke
ordening en het grond- en pandenbeleid van 4 april 2014.
• Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie
van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen.
Feiten
• De deputatie heeft op 5 juli 2018 beslist om de buurtweg nr. 58 in de atlas der buurtwegen
van Dilbeek af te schaffen volgens het plan opgemaakt door Marc Geerts, beëdigd landmeterexpert, bvba De Bisschop-Geerts, Kalkhovenlaan 77, 1785 Merchtem.
• De afschaffing van de buurtweg nr. 58 gebeurt op de percelen kadastraal gekend onder
Dilbeek, 2e afdeling, sectie F nrs. (Voorspoedlaan), 102Y2, 102Z2,102C6, 102W4, 102K5,
102M4, 102N4, 102C5 en (Lambrechtslaan) 102S5, 103C5, 103R8, 103F5, 103G5, 103M8,
103C9, 103B9, 103S8, 103Z8, 103R7 en 103Y6
Tegen de beslissing van de deputatie staat voor de gemeente en belanghebbende derden een
opschortend beroep open bij de Vlaamse Regering, in te dienen bij de provinciegouverneur binnen
vijftien dagen na het einde van de termijn van bekendmaking.
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