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GEMEENTE BRECHT PROVINCIE ANTWERPEN

Uittreksel uit de besluiten van de burgemeester van
Woensdag 10 februari 202'l

Besluit burgemeester - Opheffing onbewoonbaar verklaarde woning te Veldstraat 3 00íV

Juridisch kader

De Burgemeester van Brecht

Gelet op de Vlaamse Codex Wonen 2021, inzonderheid op artikel 3.12, zoals laatst gewijzigd;

Gelet op de Vlaamse Codex Wonen 2021, inzonderheid op artikels 2.15,2.16,2.17,2.18,2.19,2.20, zoals
laatst gewijzigd;

Gelet op het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders,
zoals laatst gewijzigd;

Gelet op het besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals laatste gewijzigd

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern
verzelfstand i gd agentscha p Wonen-Vlaa nd eren, zoals laatst gewijzi gd ;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 5 september 2016 tot aanwijzing van de
personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de heffing ter
bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen en inzake de kwaliteitsbewaking van woningen

Gelet op de stedelijke verordening op bouwwerken

Historiek

Gelet op het besluit van het CBS van 2410712017 - niet vergunde opsplitsing gebouw

Gelet op het verzoek u"n I; zakelijk gerechtigde, dd 19/08/2019 tot opheffing van het
onbewoonbaarheidsbesluit van 31 juli 2017

Gemeentehuis
Gemeentepark 1

B-2960 Brecht
tel. 03 660 25 5O

Administratief centrum
Dienst burgerzaken Sint-Job-in-'t-Goor
Kerklei 2, B-2960 Brecht
tel. 03 636 0O 44

Dienst vrije tijd
Gemeenteplaats 1

B-2960 Brecht
tel, 03 660 28 30



Motivatie
Ovenvegende dat de zakelijk gerechtigde van deze woning heeft aangetoond dat de woning niet meer
bewoond is sedert 2810912017

Overuvegende dat de zakelijk gerechtigde kan aantonen dat de nodige werkzaamheden zijn uitgevoerd
waardoor bewoning onmogelijk is gemaakt, dit met het oog op het herstel van de stedenbouwkundige
toestand.

Ovenvegende dat de zakelijk gerechtigde kan aantonen dat het pand in de toekomst ook niet meer
aangewend zal worden als een woning maar onderdeel zal vormen van een eengezinswoning.

Overwegende dat om voorgenoemde redenen het voonruerp van de onbewoonbaarverklaring niet meer
bestaat;

Overwegende dat de zakelijk gerechtigde over een geldige omgevingsvergunning beschikt dd. 22
september 2020

Gelet op het besluit van het CBS van 0910212021 waarbij de onbewoonbaarheid van de woning te
Veldstraat 3 001V werd opgeheven;

Besluit
AÉikel í
De burgemeester beslist dat het besluit van de burgemeester van 3110712017 inzake
onbewoonbaarverklaring van de woning te Veldstraat 3 001V , 2960 Brecht wordt opgeheven

AÉikel2
Een afschrift van dit besluit zal bij aangetekende brief ter kennis worden gegeven aan de houders van het
zakelijk recht van de woning.
Er wordt ook een voor eensluidend verklaard afschrift naar de gewestelijke ambtenaar gezonden.

AÉikel3
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan: financieel directeur van gemeente en
OCMW Brecht

Artikel 4
De woning wordt op datum van dit besluit geschrapt van de Vlaamse inventaris van ongeschikte en
onbewoonbare woningen (VIVOO).

Artikel 5
Dit besluit doet geen uitspraak over stedenbouwkundige verplichtingen
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