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DRINGENDE MAATREGELEN IN KADER VAN OPENBARE VEILIGHEID.

BEVEL TOT VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN STUTTING/AFBRAAK VAN PAND
GELEGEN BRUGGESTRAAT 62+ IN MENEN.

DE BURGEMEESTER van de stad Menen

Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet, specifiek de artikelen 133 en 13592 , en van het Decreet
Lokaal Bestuur;
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 63 houdende de bevoegdheid van de
burgemeester tot nemen van maatregelen inzake bestuurlijke politie;
(..)
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BESLUIT:

ARTIKEL 1

Voor de woning, bouwvallig gebouw gelegen Bruggestraat 62+ te 8930 Menen, eigendom van (.. .), wordt - ter bescherming
van de openbare veiligheid aan de eigenaars en/ of diens rechtsopvolgers /toekomstige eigenaars - bevel gegeven tot nemen
van alle nodige beveiligingswerken, stufting uit te voeren. Minstens dienen de nodige stuttingswerken te gebeuren, en zo nodig
dient de gevel afgebroken en gesloopt te worden. De nodige maahegelen ter beveiliging van de omgeving, inclusief de
aanpalenden, dienen te gebeuren. Uitvoeringstermijn voor deze afbraak is 3 maand, uiterlijk tegen 30 november 2021 a.s.

De werken dienen te gebeuren met de medewerking van een architect; de nodige aandacht dient te gaan naar de stabiliteit van
de aanpalende gebouwen, die ingeval nodig afdoende dienen gestut te worden; de architect staat zo nodig eveneens in voor de
opmaak van het sloopopvolgingsplan, conform vigerende wetgeving.

Ter voorkoming van stoÍhinder dient rekening gehouden te worden met volgende opmerking (..)

Vooraleer de sloping aan te vatten dient een plaatsbeschrijving te worden opgemaakt van alle aanpalende panden, alsook een
plaatsbeschrijving van het aanpalende openbaar domein.

ARTIKEL 2

Huidig bevel van de burgemeester tot stutting /sloping en nemen van veiligheidsmaatregelen - bij hoogdringendheid - heeft de
waarde van een omgevingsvergunning tot afbraak.

Een regulariserende omgevingsvergunning voor afbraak en sloopwerken, dient evenwel onmiddellijk te worden opgemaakt en
ingediend bij de dienst Omgeving van de stad Menen, tegen uiterlijk en ten allerlaatste 1 februari 2022. (.. .)De eigenaars , hetzij
de toekomstige eigenaars maken binnen de 15 dagen (uiterlijk voor 24 september 2021) een stappenplan (opgemaakt door een
architect) over aan de stad van alle stappen welke zullen worden genomen in functie van, de veiligheidswerken, de stutting
en/of sloop en de regularisatievergunning hiertoe.

ARTIKEL 3 -7

De eigenaars wordt bevolen onmiddellijk alle nodige maatregelen te nemen ter beveiliging van het bouwvallige pand, in
afwachting van de verdere stutting- en/of afbraakwerken en sloop. (. ..)
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