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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE ETTERBEEK
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Vincent De Wolf, Burgemeester-voorzitter ;
Patrick Lenaers, Marie-Rose Geuten, Rik Jellema, Frank Van Bockstal, Colette Njomgang, Jean
Laurent, Aziz Es, Schepenen ;
Eliane Paulissen, Françoise Bertieaux, Bernard de Marcken de Merken, Jean-Luc Robert, André du
Bus, Laurent Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Gisèle Mandaila, Rachid Madrane, Kathy
Mottet, Christophe Gasia, Christina Karkan, Marie-Louise Servais, Josianne Pardonge, Virginie
Taittinger, Christian De Beco, Arnaud Van Praet, John Buyani Ilungu, Imad Benarafa, Ahmed
M’Rabet, Stéphane Van Vaerenbergh, Sandra Jen, Viviane Scholliers, Françoise de Halleux,
Gemeenteraadsleden ;
Christian Debaty, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Rik Baeten, Schepen ;
Damien Gérard, Farida Tatou, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 02.03.15
#Onderwerp : Mededeling#
Openbare zitting

Secretariaat
Besluit van de Burgemeester tot stopzetten van de werf gelegen Grote Haagstraat 20-22 te 1040
Etterbeek.
DE BURGEMEESTER,
Gelet op de nieuwe gemeentewet en meer bepaald artikel 133, alinea 2 en artikel 135 §2 ;
Overwegende dat het de taak van de gemeenten is om ten behoeve van de inwoners in een goede politie te
voorzien en te waken over de openbare zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust;
Overwegende dat de uitvoeringswerken op de werf gelegen Grote Haagstraat 20-22, begonnen op
02/02/2015, al het voorwerp uitmaken van talrijke klachten van de buurtbewoners (5 aanklagers) en van
talrijke mondelinge waarschuwingen aan de aannemer van de werken (02/02/2015: begin van de werken
vóór 7u; 03/02/2015: einde werken na 21u);
Overwegende dat vandaag nieuwe vergelijkbare feiten (start van de werken voor het toegelaten startuur)
opnieuw werden vastgesteld door de buurtbewoners, met foto’s en video als bewijsmateriaal; dat deze feiten
de openbare rust in het gedrang brengen;
Overwegende dat er vermeden moet worden dat deze situatie zich verder zet;
Overwegende dat, in zijn emailbericht van 04/02/2015, de aannemer de aangehaalde elementen in volgende
termen bevestigt en verwoordt:
‘Bonjour Monsieur de Marcken,
Comme expliqué ce matin, nous avons identifié le sous-traitant responsable du non respect des horaires sur
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notre chantier (De Meuter).
Nous les avons confrontés à cette situation et leur avons infliger une amende afin d’empêcher une récidive.
L’autre mesure que nous allons prendre est de fermer physiquement les clôtures de chantier avec un
cadenas.
Comme déjà renseigné précédemment la personne de contact sur place est Eddy Crequie (GSM : 0486 13
90 71), présent sur chantier à partir de 6h45, c’est lui qui assure que le chantier ne démarre jamais avant
7h00. Nous déléguons la fermeture du chantier au sous-traitant qui finit le plus tard sa journée (au plus tard
à 19h).
Cordialement,
Ismaël ANDALOUSSI
Gestionnaire de projets Adjoint
Adjunct Projectleider
Amart
Entreprise générale / Algemeen bouwbedrijf
Avenue Jules Bordet, 11
Bruxelles 1140 Brussel’
Overwegende dat de inbreuken voortduren, ondanks deze maatregelen ;
Overwegende dat het aangewezen is om, zowel aan de bouwheer, de architect als aan de aannemer der
werken op te leggen alle elementen voor te leggen die aantonen dat er zich geen enkele afwijking aan de
werkwijze van de werf zal voordoen (volledige lijst van aannemers en onderaannemers die zichzelf verplicht
zien de uurroosters te respecteren, afsluiting van de werf met een sleutelhangslot dat door een enkele persoon
mag geopend/gesloten worden);
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
BESLUIT :
Artikel 1 - De NV AMART gevestigd te Jules Bordetstraat 11 te 1140 Brussel wordt bevolen om :
a. de werkzaamheden Grote Haagstraat 20-22 stop te zetten zowel wat betreft de werken als de levering
van materialen en dit gedurende 5 kalenderdagen vanaf de betekening van het huidige besluit ;
b. de bovenvermelde gegevens te verstrekken tijdens deze termijn,
Artikel 2 – Krachtens artikel 19, lid 2 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan er een beroep
tot nietigverklaring van dit besluit ingediend worden bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen,
overschrijding of afwending van de macht. De aanvraag tot nietigverklaring moet, op straffe van
onontvankelijkheid, ingediend worden binnen de 60 dagen vanaf de datum van bekendmaking of
betekening. Het verzoek moet aangetekend overgemaakt worden aan de eerste voorzitter van de Raad van
State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel. Een vordering tot opschorting van het besluit kan eveneens
ingediend worden, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot
bepaling van de procedure in kort geding voor de Raad van State.
Artikel 3 – Dit besluit wordt meegedeeld aan de gemeenteraad op de volgende zitting.
Gedaan te Etterbeek, op 9 februari 2015.
De raad neemt kennis.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De gemeentesecretaris,
Christian Debaty

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 04 maart 2015

De gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Christian Debaty

Patrick Lenaers
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