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BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

op grond van artikel í 35 Nieuwe Gemeentewet

dd. 13 december 2021

BESLUIT TOT ONBEWOONBAARVERKLARING VAN DE WONING GELEGEN
LEOPOLDSTRAAT 54 TE 8930 MENEN ( O.G.V. ARTTKEL 13s NTEUWE GEMEENTEWET)

DE BURGEMEESTER van de stad Menen

Bevoegdheid & Juridische grondslag
r Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 , arlikel 63 houdende bevoegdheid van de

burgemeester;
. de Nieuwe Gemeentewet, in bijzonder de artikelen 133 en 13552; (...)

Feiten, grondslag en motivatie
(...)

BESLUIT:
Artikel 1

De woning gelegen in de Leopoldstraat 54 te 8930 Menen wordt onbewoonbaar verklaard, om redenen van
ernstig gevaar voor openbare veiligheid en gezondheid en openbare hygiëne. Bewoning is niet toegestaan.
Artikel2
De woning vermeld in artikel 1 wordt op datum van dit besluit opgenomen op de Vlaamse inventaris van
ongeschikte en onbewoonbare woningen.
Artikel 3

$1 De werken die nodig zijn om de gebreken, de onhygiënische toestand en onbewoonbaarheid van de
woning definitief te verhelpen, moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.
Deze werken dienen uitgevoerd te zijn uiterlijk binnen de 6 maanden.
Zodra deze werken zijn gedaan, en na advies van de architect met betrekking tot de afbraakwerken, moet
de eigenaar de burgemeester hiervan op de hoogte brengen.

$2 lngeval van verhuring van het pand, zullen de werken die nodig zijn om de woning conform te maken
zullen eveneens moeten uitgevoerd worden door de houders van het zakelijk recht. Van zodra de werken
beëindigd zijn, meldt de houder van het zakelijk recht dit aan de burgemeester. Dergelijke melding wordt
behandeld als een verzoek tot het afleveren van een conformiteitsattest.
Artikel4
lngeval noodzakelijk ter vrijwaring van de openbare veiligheid en openbare hygiëne, en bij stil/tten van de
eigenaars, kan de burgemeester ambtshalve overgaan tot het nemen van de nodige maatregelen, dit op
kosten en op risico van de eigenaars. Alle kosten hiertoe gedaan , zullen gerechtelijk worden ingevorderd
via de burgerlijke rechter.
Artikel 5
Dit besluit wordt opgeheven als de gebreken zijn verholpen die een veiligheids- en gezondheidsrisico met
zich meebrengen voor de bewoners als gevolg van de staat van de woning (conform artikel 3.1 van dit
besluit)
Artikel6-7-8-9-10
(...)
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