Boortmeerbeek

Persbericht

02/06/2015 – Gemeente Boortmeerbeek treuzelt
maanden en laat zo 300 inwoners in de kou staan

Op 2 maart 2015 stuurden wij als CD&V Boortmeerbeek een persbericht uit, omdat
we verontwaardigd waren dat de gemeente haar plicht niet deed om alle openbare
wegen open te houden, en zich op te stellen als behoeder van het openbaar domein,
meer specifiek voor Voetweg 68.
Zie http://boortmeerbeek.cdenv.be/system/files/documents/20150302-persberichtvoetweg-68.pdf?download=1
Vervolgens plaatste onze fractie binnen de gemeenteraad van 23 maart dit punt op
de agenda, om te proberen eindelijk schot in de zaak te krijgen.
Dit leek op het eerste zicht te lukken, want er werd door de gemeenteraad unaniem
goedgekeurd om:
1) Een aangetekend schrijven te sturen met de vraag het openbaar domein ten
laatste 31 maart terug open te stellen
2) Indien er aan punt 1 niet voldaan werd, een rechtsprocedure op te starten
3) Mee een oplossing te zoeken voor deze situatie

Jammer genoeg moeten wij vaststellen dat tot op heden het openbaar domein nog
steeds niet opengesteld werd, alsook dat er nog geen rechtsprocedure werd
opgestart.
Tijdens de gemeenteraad van 18 april stelde het gemeentebestuur dat er onderling
overleg is geweest tussen de advocaat van de gemeente en die van de eigenaar van
het terrein waar de voetweg zich bevindt. Dit zou dan ook de reden zijn om niet
over te gaan tot het opstarten van een procedure bij het vredegerecht.
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Omdat CD&V de boodschap doorkreeg van de buurtbewoners dat zij zich al
maanden in de steek gelaten voelen, uitte fractieleider Steven Van Loock tijdens
deze gemeenteraad nog een keer zijn bezorgdheid over deze zaak. Hij stelde
daarom voor om alsnog een oplossing te zoeken via overleg, en de buurtbewoners
zo snel mogelijk te contacteren. Dit om een oplossing te vinden die voor alle
partijen leefbaar en correct zou zijn.
De voorzitter van de gemeenteraad ging hierin mee en stelde dat er nog dezelfde
week contact zou opgenomen worden met de buurtbewoners om samen te zitten.
Tot onze spijt moeten we dan ook vaststellen dat er pas op 28 mei een uitnodiging
in de bus viel van de buren.
Een bijkomend punt dat werd aangedragen tijdens diezelfde gemeenteraad is dat
er ondertussen zelfs een gastank op het openbaar domein werd bijgeplaatst, die
voor meer dan 15% gevuld is. Onverlicht en vrij toegankelijk, een ideaal doelwit
voor eenieder met kwade bedoelingen.
Het is ongehoord dat een gemeente haar plicht ten opzichte van haar inwoners niet
vervult, en zo lijkt aan te geven achter de overtreder te staan.
Wij zijn als partij zeer verontwaardigd dat de gemeente zowel haar plicht, als de
beslissingen van de gemeenteraad zomaar naast zich neer legt. Wij vragen dan ook
alsnog het openbaar domein zo snel mogelijk vrij te maken .
Wij betreuren dat deze zaak op zulke manier wordt aangepakt worden. Wij zijn zelf
namelijk voorstander van het zoeken naar oplossingen via overleg, wat in deze zaak
enorm stroef lijkt te verlopen om welke reden dan ook. Wij zijn ervan overtuigd dat
deze zaak niet zulke proporties had aangenomen als er meer en beter overleg was
bewerkstelligd door het gemeentebestuur.

Voor meer informatie mbt dit dossier, kan u steeds contact opnemen met Steven
Van Loock:
Tel.:
0477/91.14.61
E-Mail:
steven.van.loock@gmail.com
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