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behandeld door Dienst juridische zaken BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

dd.26 mei2021

maatregel in uitvoering van art. í33-135 $2 ter
vriiwarino van de openbare veiliqheid

MAATREGELEN IN KADER VAN OPENBARE VEILIGHEID. BEVEL TOT SLOPEN VAN
TUTNMUUR (...) (PALEND AAN DE PUTSTRAAT ) tN 8e30 MENEN.

DE BURGEMEESTER van de stad Menen

Bevoegdheid en Juridische grond
r Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder art. 63 houdende bevoegdheid van de burgemeester tot

nemen van maatregelen inzake bestuurlijke politie
. de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 133-135 $2, houdende bevoegdheid burgemeester tot

vrijwaring van de openbare veiligheid en openbare gezondheid.

Context, aanleiding en feiten
(...);Gelet op de vaststellingen door de milieupolitie dd. 12.05.2021 en het bijhorend verslag met advies tot
dringend herstel en/of afbraak van de constructies (tuinmuur); (...)

Gelet op de hoorzitting op 25 mei 2021;(...);

(..) Ovenruegende dat de uitvoering van sloopwerken, zijnde integrale sloping van deze tuinmuur, ter
vrijwaring van de openbare veiligheid, de meest geëigende en noodzakelijke structurele maatregel is, na
afiirteging van alle in het geding zijnde belangen, zijnde de openbare orde en veiligheid van de omwonenden
en voorbijgangers, met inbegrip ook van de belangen van de eigenaar zelf.

BESLUIT:

ARTIKEL 1

Aandeeigenaarvanhetpandgelegen(...) wordtbevelgegevenom-terbeschermingvandeopenbare
veiligheid en gezondheid - de tuinmuur achterliggend van zijn perceel en grenzend aan de openbare weg
Putstraat, volledig te slopen, teqen uiterliik 15 iuni 2021.

ARTIKEL 2
De eigenaar wordt bevolen onmiddelliik alle nodiqe veiliqheidsmaatreqelen te nemen ter stutting van de
bouwvallige muur en de onmiddellijke omgeving in afiruachting van de bevolen sloop (afzetten voetpad,
stutten muur...)

ARTIKEL 3
Dit bevel draagt de waarde van een omgevingsvergunning en laat toe om zo snel mogelijk af te breken,
uiterlijk 15 juni 2021 a.s. - onder vooruvaarde van het indienen van een reqularisatiedossier tot slopinq (...)

ARTIKEL 4
Bij gebrek aan vrijwillige uitvoering tegen deze uiterste termijn zal het stadsbestuur overgaan tot het nemen
van ambtshalve maatregelen tot afbraak van deze muur, dit op kosten en op risico van de eigenaar.
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