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GEMEENTE BRECHT PROVINCIE ANTWERPEN

Uittreksel uit de besluiten van de burgemeester van
woensdag 30 juni 2021

Besluit burgemeester - Opheffing onbewoonbaar verklaarde woning te Rommersheide F 22

uridisch kad

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
verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen, zoals laatst gewijzigd;

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 het besluit van de burgemeester dd. 14 december 2020

Gelet op de stedelijke verordening op bouwwerken

Historiek

Gelet op het besluit van de burgemeester dd. 14 december 2020

Gelet op het verzoek van Lieven Marynissen, in opdracht van Van Den Broeck Marc, zakelijk gerechtigde,
dd. 17 juni 2021 waarbij hij een opheffing van het besluit OO dd. 14 december 2020 vraagt wegens sloop
van de woning op bovengenoemd adres dd '14 juni 2021.
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Motivatie
Overwegende dat de zakelijk gerechtigde van deze woning sedert 17 iuni2021 heell aangetoond dat de

sloop voltooid werd dd. 14 iuni 2021;

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

Gelet op de hercontrole dd. 18 juni 2021 door Liesbeth Van Looveren, huisvestingsambtenaar van de
gemeente Brecht;

Overwegende dat op voorvernoemde controle werd vastgesteld dat de woning gesloopt werd en dat
hiervoor een sloopvergunning werd afgeleverd op 1 iuni 2021;

Overwegede dat het vooruerp van de onbewoonbaarheid niet langer bestaat;

Gelet op het besluit van het CBS van 2910612021 waarbij de onbewoonbaarheid van de woning te
Rommersheide F 22 werd opgeheven;

Besluit
Artikel í
De burgemeester beslist dat het besluit van de burgemeester van 14 december 2020 inzake
onbewoonbaarverklaring van de woning te Rommersheide F 22 ,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

AÉikel4
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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