BEKENDMAKING
De Burgemeester van de gemeente Wielsbeke maakt overeenkomstig artikel 285 en 286 van het
decreet over het lokaal bestuur bekend dat hij op 26 maart 2020 het hierna vermelde besluit heeft
genomen:
Bestuurlijke maatregelen afbreken van de voorgevel gelegen te Hulstersestraat 76 te 8710
Wielsbeke. Besluit burgemeester in toepassing van art. 135, §2 en 133, 1ste lid van de Nieuwe
Gemeentewet.
Datum van bekendmaking op de website van de gemeente Wielsbeke: 26 maart 2020.
De tekst van dit besluit houdt de volgende maatregelen in, die opgelegd worden aan de eigenaar
van het bijgebouw (garage) gelegen te Hulstersestraat 76 te 8710 Wielsbeke.
Gegeven op het advies van de Omgevingsambtenaar mevrouw Magali Penninck betreffende de
voorgevel van het bijgebouw (garage) gelegen te Hulstersestraat 76 te 8710 Wielsbeke, waarvan
verslag in bijlage, legt ondergetekende burgemeester, bij toepassing van artikel 135, §2 en 133, 1ste
lid van de Nieuwe Gemeentewet aan de eigenaar volgende onmiddellijk te nemen maatregelen op:
•

Afbreken van de voorgevel gelegen te Hulstersestraat 76 te 8710 Wielsbeke.

De burgemeester wijst u tevens op artikel 341 van de Algemene Politieverordening van de
gemeente waaruit blijkt dat de bevelen van de burgmeester, gegeven in uitvoering van artikel 133
tot 135 van de Nieuwe Gemeentewet, dienen te worden nageleefd. De niet-naleving van deze
bevelen is strafbaar overeenkomstig artikel 331 van deze politieverordening. Iedere persoon, op de
openbare weg alsook in alle openbare plaatsen, moet zich voegen naar de bevelen en/of
vorderingen hem door de bevoegde overheid in de uitvoering van zijn ambt gegeven.
Gezien de hoogdringendheid, voortkomend uit de staat waarin het bijgebouw zich bevindt,
waardoor een onmiddellijk optreden is vereist (zie de medegedeelde stukken en de gedane
vaststellingen) was het niet mogelijk u vooraf voor het opleggen van de hiervoor beschreven
maatregel te horen. Niettemin geeft de burgemeester u de kans – onverminderd het onmiddellijk
ingaan van huidig opgelegde maatregelen – om schriftelijk uw standpunt naar voor te brengen
binnen een termijn van 5 dagen vanaf betekening van huidig schrijven. Inmiddels ligt het dossier
voor u of uw raadsman ter inzage in het gemeentehuis te Wielsbeke tijdens de openingsuren van
het gemeentehuis.
De burgemeester wijst er u ook op dat, in geval u geen gevolg zou geven aan huidig bevel, niet
alleen uw aansprakelijkheid in het gedrang komt of u het voorwerp kan zijn van een proces-verbaal,
maar ook dat de burgemeester zich het recht voorbehoudt om ambtshalve het nodige te laten doen
met kostenrecuperatie te uwen laste.
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Tot slot wordt er u op gewezen dat tegen dit besluit per aangetekende brief beroep tot
nietigverklaring al dan niet vergezeld van een tot beroep tot schorsing kan worden ingesteld bij de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel en dit
binnen een termijn van 60 dagen in te gaan op de dag waarop het besluit aan verzoeker werd
betekend. Het verzoekschrift moet voldoen aan de voorwaarden gesteld door de gecoördineerde
wetten van 12.01.1973 op de Raad van State en het besluit van de Regent van 23.08.1948 tot
regeling van de rechtspleging van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wielsbeke, 26 maart 2020

Jan Stevens
Burgemeester
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