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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE VAN WATERMAAL-BOSVOORDE
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Cathy Clerbaux, Voorzitster ;
Olivier Deleuze, Burgemeester ;
Alain Wiard, Anne Depuydt, Cécile Van Hecke, Tristan Roberti, Jean-Manuel Cisey, Benoît
Thielemans, Jan Verbeke, Schepenen ;
José Stienlet, Philippe Desprez, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Guillebert de Fauconval, Didier
Charpentier, Jos Bertrand, Michel Kutendakana, David Leisterh, Michel Colson, Anne SpaakJeanmart, Hugo Périlleux-Sanchez, Dominique Buyens, Odile Bury, Roland Maekelbergh,
Gemeenteraadsleden ;
Etienne Tihon, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Jean-Marie Vercauteren, Martine Spitaels, Sandra Ferretti, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 17.04.18
#Onderwerp : Rooilijnplan van de wegen van de tuinwijk “Le Logis”. Voorlopig aanneming.#
Openbare zitting
De Gemeenteraad,
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 06/01/1906 die het algemene rooilijn en
onteigeningsplan per zone voor de oprichting van nieuwe straten en de uitbreiding van bestaande openbare
wegen onder de gedeelte van de gemeente gelegen ten oosten van de spoorwegen van Brussel te Namen
goedkeurt ;
Gelet op het koninklijk besluit van 19/12/1906 dat de beslissing van de Gemeenteraad van 06/01/1906
goedkeurt ;
Gelet op het Brusselse Wetboek van de Ruimtelijke Ordening (A.G. 09/04/04) ;
Gelet op de implementatie van de tuinwijk “Le Logis“ tussen 1922 en 1928 en de oprichting van wegen in
verband met deze implementatie ;
Overwegende dat deze wegen niet aan de gemeente na afloop van de implementatie van de tuinwijk werden
afgestaan en derhalve deel van het openbare gebied niet uitmaken ;
Overwegende niettemin dat deze vermelde wegen de Kerstrozenstraat, de Georges Benoidtlaan gedeelte (ex
Vogelslaan), Smellekensstraat, Ibissenstraat, Rijstvogelstraat, Wulpenstraat, Zilverreigersstraat, Pluvierstraat,
Parelhoenstraat, Kruisbooglaan gedeelte, Kluitstraat, Futenstraat, Achthoekplein, Louis Vander
Swaelmenlaan, Bosnimfenlaan, Nimfenlaan gedeelte, Zeegodenlaan gedeelte, Struisvogelstraat, Talingstraat,
Kolibrieplein, Hazelhoenstraat, Damhertlaan gedeelte, Bosuilstraat, Trapgansstraat, Reigerstraat,
Holbewonerstraat, Wielewaalstraat, Ringmusstraat, Spreeuwstraat, Gorsstraat, Logisplein, Groene
Spechtstraat, Sijsjesplein, en Koekoekstraat gekadastreerd Afdeling E 80 a 8, E 82 g, E 84 c 6, E 84 d 6, E 84
e 6, E 84 f 6, D 230 w, D 233 n, D 245 y, D 317 z 2, D 321 y 4, D 334 e 4, D 342 a 3, en D 345 w,
toegankelijk zijn voor het publiek, dat hun uitrusting in water, gas, elektriciteit en openbare verlichting door
de gemeente wordt gewaarborgd en dat hun onderhoud grotendeels door de gemeente wordt verwezenlijkt ;
Overwegende dat niettemin deze wegen over een netwerk van aangepaste openbare afwatering niet
beschikken ;
Overwegende dat het nodig is om de wegen over te brengen naar de gemeente teneinde de installatie van een
openbare rioolnetwerk in de wegen toe te laten en om het openbare beleid van de installaties van wegennet te
waarborgen ;
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Overwegende bijgevolg dat het past om een rooilijnplan van de wegen te verwezenlijken teneinde de grens
tussen het openbare gebied en het privé gebied te bepalen ;
Overwegende dat dit rooilijnplan op de bestaande gekadastreerde percelen gebaseerd is en de bestaande
situatie versterkt ;
Gezien het algemene plan opgezet door de landmeter-deskundige in bijlage ;
Gelet op de principe overeenkomst van S.C.R.L. “Le Logis”;
Gelet op de nieuwe gemeentewet en meer bepaald artikel 117;
Op voorstel van het College van de Burgemeester en Schepenen
BESLIST
Artikel 1
Het rooilijnplan van de wegen van de tuinwijk “Le Logis“ voorlopig wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de wettelijke formaliteiten
van organisatie van het openbare onderzoek en van de aanplakking van deze beslissing.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
24 stemmers : 24 positieve stemmen.
ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING,
DOOR HET RAAD,
De Gemeentesecretaris,
Etienne Tihon

De Voorzitster,
Cathy Clerbaux

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Watermaal-Bosvoorde, 18 april 2018
De Gemeentesecretaris,

De afgevaardigde Schepen,

Etienne Tihon

Tristan Roberti
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