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Leuvenseweg.- Afschaffing van een volume.

De Gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, voornamelijk het artikel 117 ;

Overwegende dat op 17/02/2016 de Kamer van Volksvertegenwoordigers een principe akkoord heeft aangevraagd aan het College
van de Burgemeester en schepenen op de afschaffing en aankoop van het volume nodig voor het bouwen van de loopbrug tussen het
Huis van de Parlementsleden (Leuvenseweg 17) en het Forumgebouw (Leuvenseweg 44) ;

Overwegende dat het College van de Burgemeester en schepenen op 30/06/2017 het principe van de loopbrug en de afschaffing van
het volume heeft goedgekeurd met als bedoeling dat de Grondregie van de Stadseigendommen een zakelijk recht te creëert hierop ;

Overwegende dat op 09/02/2018,  het Brussels hoofdstedelijk gewest de stedenbouwkundige vergunning met referentie
04/PFD/643548 (referentie Stad L913/2017) betreffende het “bouwen van een gesloten loopbrug, genaamd Tondo, tussen het Huis
van de Parlementsleden (Leuvenseweg 17) en het Forumgebouw (Leuvenseweg 44) heeft afgeleverd aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers ;

Overwegende dat in het kader van de aanvraag van deze stedenbouwkundige vergunning een openbaar onderzoek plaatsvond van
29/09/2017 tot 13/10/2017 en dat op 23/11/2017 het College gunstig advies heeft gegeven ;

Rekening houdend met deze elementen heeft de Sectie Plan het plan nr.7345 opgemaakt  op basis van de afgeleverde plannen uit de
hierboven vermeldde vergunning, hernemend in het roos het af te schaffen volume van het openbaar domein.

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Enig artikel :

Afschaffen van het volume zoals hernomen op het plan nr.7345 om de opmaak van een zakelijk recht door de Grondregie van
Stadseigendommen op het volume van de loopbrug ten behoeve van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Onderwerp : 

Nr DO : 19
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Bijlagen :
Afschaffing plan nr 7345. (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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http://portal.brucity.be:80/sites/Assemblee/council/Annexes/2019-05-13%20Conseil%20communal%20-%20Gemeenteraad/019_Plan%20de%20D%C3%A9saffectation%20n%C2%B07345.pdf

