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dd. 03 maar12022

maatregel in uitvoering van art. 133-135$2 Nieuwe Gemeentewet ter
vrijwaring van de openbare veiligheid.

MAATREGELEN IN KADER VAN OPENBARE VEILIGHEID. BEVEL TOT VELLEN VAN
BOMEN WEGENS ACUUT GEVAAR - PARADTJSSTRAAT 115 TE 8930 MENEN (REKKEM)

DE BURGEMEESTER van de stad Menen

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder art. 63 houdende bevoegdheid van de burgemeester tot nemen van maatregelen inzake
bestuurlijke politie; (...)
Overwegende dat deze totaliteit van maatregelen, de rooiing bij hoogdringendheid van de 1 I populieren welke als zeer accuut gevaar
worden beoordeeld, de ílankerende maatregelen tot de aansluitende heraanplanting, de meest geëigende en noodzakeli.ike maatregelen
zijn, na afweging van alle in het geding zijnde belangen.

BESLUIT:
ARTIKEL 1

Aan NV. lmmo Nuytten, met maatschappelijke zetel te 8930 Menen, Bruggestraat 301 te 8930 Menen wordt voor
betreffende percelen welke onder zijn eigendom en/of beheer vallen, gelegen Paradijsstraat 1 í 5 te 8930 Menen-Rekkem,
(kadastraal gelegen sectie B nr. 0135 D) - ter bescherming van de openbare veiligheid - bevel gegeven om de nodige
kappingen uit te voeren -noodzakelijk voor het vrijwaren van de openbare veiligheid: 1B Canadese populieren
Het vellen van deze bomen dient ONMIDDELLIJK te gebeuren.
De eigenaar wordt tegelijk bevolen onmiddelliik ook alle nodiqe maatreqelen te nemen ter beveiliqinq van het openbaar
domein en in het bijzonder iedere wegenis en doorgang, in afwachting van en gedurende de uitvoering van het effectieve
kappen van de bomen. (...)

ARTIKEL 2
Als flankerende maatreqel wordt de eigenaar bevolen om de aangeduide bomen aansluitend op de kapwerken te
vervanqen door de aanplant van minstens evenveel nieuwe bomen (concreet te bepalen in de regularisatievergunning)
í...)
Deze vervanging dient gebeurd te zijn uiterliik teqen 0í maart 2023 (...)

ARTIKEL 3
Eventuele schade aan het openbaar domein of aan aanpalenden dient voorkomen te worden. (. ..)

ARTIKEL 4
Huidig bevel van de burgemeester tot vellen van aangeduide bomen (zoals beschreven in art. 1) bij hoogdringendheid
wegens acuut gevaar heeft de waarde van een omgevingsvergunning tot vellen van bomen ('kapvergunning').
Een omgevingsvergunningsaanvraag voor vellen van bomen, hierin inbegrepen eveneens de vervanging van deze
bomen door minstens evenveel nieuwe bomen op eigen terrein aan te planten, is ingediend op 04.01.2022 en is
momenteel in behandeling bij de dienst Omgeving van de stad Menen. (.. .)

ARTIKEL 5-6-7
(...)

Te Menen, op 03 maari 2022
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