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25/11/2015 – Voetweg 68 – Nog steeds geen definitieve 

oplossing. 
 

Het is geen nieuws dat het dossier van voetweg 68 er eentje is waar onze gemeentediensten 

er niet in slagen enige vooruitgang te boeken. Mede om die reden werd door zowel de buren 

als het gemeentecollege - hoofdzakelijk onder druk van onze partij - een procedure 

opgestart bij de vrederechter. Een eerdere verzoeningspoging op initiatief van de 

omwonenden draaide tot nu toe op niets uit. 

Afgelopen donderdag kwam de vrederechter ter plaatse om te luisteren naar de standpunten 

van de 3 betrokken partijen: eigenaar, gemeente en buren. 

Tijdens dit overleg waren er verscheidene vertegenwoordigers van de meerderheid aanwezig 

maar heeft enkel de raadsman gesproken. Ondanks het belang van dit dossier vond de 

burgemeester het niet noodzakelijk aanwezig te zijn, en ook de aanwezige OpenVLD-

vertegenwoordigers zaten duidelijk verveeld met deze lastige situatie. De vrederechter heeft 

laten optekenen dat er wel degelijk nog een spoor is van de voetweg, echter heeft hij nog 

geen uitspraak gedaan. Alle betrokken partijen zullen verder op de hoogte gehouden worden 

wanneer een uitspraak volgt. 

 

Naar aanleiding van dit bezoek en de laatste gemeenteraad, waren er toch enkele 

opmerkelijke vaststellingen: 

- Schepen Hans De Locht laat, en wij citeren, “ten persoonlijke titel, en niet in functie 

als schepen”, aan de buurtbewoners weten dat hij de gemeentediensten gaat laten 

uitzoeken of de hekken niet op de openbare weg staan. Een zeer correcte 

vaststelling, ware het niet dat de buurtbewoners zélf, en vervolgens ook CD&V, dit 

reeds meer dan een jaar geleden aangekaart hebben.  Voor de burgemeester kon dit 

punt op de gemeenteraad niet snel genoeg afgesloten worden. Net zoals de voetweg? 

 

- Er waren vier personen van het schepencollege aanwezig, waarvan geen enkele 

voordien ter plaatse is geweest noch de moeite heeft gedaan om met de buren te 

praten. 

 

- Het bord dat de hydrant aanduidt, dient ten gevolge het plaatsbezoek, teruggeplaatst 

te worden. 

 

Alweer een opmerkelijk vervolg in dit dossier. 
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De volledige geschiedenis van dit dossier kan u terugvinden op onze website: 

http://boortmeerbeek.cdenv.be/voetweg-68 

 

Voor meer informatie kan u terecht bij: 

Steven Van Loock 

Fractieleider CD&V Boortmeerbeek 

0477/911.461 
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