
KABINET BURGEMEESTER

behandeld door Dienst juridische zaken

Milieudienst- Huisvesting

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

in toepassing van art. 133- I 35 2',5' NGW inzake bestuurlijke
politie - ter vrijwaring van de openbare gezondheid en openbare
veiligheid.

STAD MENEN

ON B EWOO N BAARVERKLARI NG VAN \ryON I NG G ELEG E N DRO NC KAERTSTRAAT XX
TE MENEN; BEVEL TOT SANERING lN KADER VAN OPENBARE VEILIGHEID EN
GEZONDHETD (ART. t33-t3s NGW).

DE BURGEMEESTER van de stad Menen

BESLUIT:

Bevoegdheid
o Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder art. 63 tot art. 66 houdende bevoegdheid van de burgemeester tot

opleggen van maatregelen in het kader van bestuurlijke politie

Juridische grond
o Nieuwe Gemeentewet, speciÍïek de artikelen 133 en 135 van het gemeentedecreet;
. (...)

Context en Motivatie (...)
Overwegende dat de voorgestelde maatregelen tot onbewoonbaarverklaring, onmiddellijke saneringsmaatregelen in een
proportionele verhouding staan tot de vastgestelde gebreken van de woning met een uiterst ernstig en onmiddellijk
veiligheids- en gezondheidsrisico voor de bewoner zelf en de onmiddellijke omgeving; dat deze maatregel tot
onmiddellijke sanering en ontsmetting, en tiidelijke onbewoonbaarheid, de meest geëigende maatregel is na afweging van
alle in het geding zijnde belangen, zijnde de openbare gezondheid van de bewoners zelí de omwonenden en de algemene
veiligheid en gezondheid binnen de stad Menen, met inbegrip ook van de belangen van de bewoners zelf;

BESLUIT

ARTIKEL I

De woning Dronckaertstraat XX te 8930 Menen , kadastraal gekend onder Menen 3' afdeling sectie B, perceel XX
wordt op datum van dit besluit en met onmiddellijke ingang onbewoonbaar verklaard, ter bescherming van de openbare
veiligheid en gezondheid.
Aan de eigenaar/bewoonster wordt een onmiddellijk woonverbod opgelegd.
Het is verboden de woongelegenheid, na betekening van dit besluit nog verder te bewonen.
ARTIKEL 2
De eigenaar wordt bevolen onderstaande maatregelen te nemen ter beveiliging en sanering van het pand:(...).
Bij gebrek aan vrijwillige opdrachtgeving door de eigenaar aan een gespecialiseerde ruimfirma - uiterlijk tegen optelegde
datum, zal het stadsbestuur overgaan tot ambtshalve ontruiming en sanering van de woning en tuin door een
professionele firma, waarbil de kosten integraal zullen verhaald worden op de eigenaar van het pand.

ARTTKEL 3-7 (...)

Menen, I 6 september 2020, om I 6u00

de algemeen directeur

ger. E. LUST

de burgemeester
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