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Gemeente Boortmeerbeek treuzelt maanden
en laat zo meer dan 300 inwoners in de kou staan

Boortmeerbeek verontwaardigd

CD&V Boortmeerbeek werkt sinds begin 2015 intensief aan het dossier rond Voetweg 68 te Boortmeerbeek, 
in nauw overleg met de buurtbewoners.

Voetweg 68 werd door de eigenaars van een woning, langs dewelke deze voetweg loopt, afgesloten ondanks
dat er voldoende bewijs is dat deze geopend moet blijven:
  - Hij staat geregistreerd in de officiële Atlas des Buurt- en voetwegen
  - De weg werd officieel afgepaald
    - Al in de jaren 60 was er sprake van deze buurtweg. Omdat deze meer dan 30 jaar openbaar is,
   is de verjaringstermijn om deze terug af te sluiten reeds lang verlopen

Aangezien de gemeente zelf geen actie ondernam, plaatste onze fractieleider, Steven Van Loock, dit op de
agenda van de gemeenteraad op 23 maart, om te proberen schot in de zaak te krijgen.

Dit leek op het eerste zicht te lukken, want er werd door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd om:
  - Een aangetekend schrijven te sturen met de vraag het openbaar domein ten laatste 31 maart terug open
   te stellen
    - Indien er aan punt 1 niet voldaan werd, een rechtsprocedure op te starten
  - 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.

Het is ongehoord dat een gemeente haar plicht ten opzichte van haar inwoners niet vervult, de beslissingen
van de gemeenteraad naast zich neerlegt en zo lijkt aan te geven achter de overtreder te staan. 

Wij betreuren dat deze zaak op zulke manier wordt aangepakt. We zijn er zelf namelijk voorstander van om
te zoeken naar een oplossing via overleg, wat in deze zaak enorm stroef lijkt te verlopen om welke redente zoeken naar een oplossing 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.

Uiteraard blijven wij zelf nog mee zoeken naar een oplossing.

Meer informatie en opvolging van dit dossier kan je vinden op onze website: 
www.cdenvboortmeerbeek.be

De laatste updates ontvang je via onze Facebook pagina:
https://wwhttps://www.facebook.com/cdenvboortmeerbeek


