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Actuele vraag van de h. Cools: Afwezigheid van een uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning voor de
werken aan de Alsembergsesteenweg.
De h. Cools las deze morgen in Vlan en op sociale media dat de lopende werken in de
Alsembergsesteenweg illegaal zijn. Voor deze werken werd effectief op 15 juli 2020 een stedenbouwkundige
vergunning afgeleverd. Deze vergunning was echter niet uitvoerbaar vanwege het beroep dat de gemeente
ertegen had ingesteld. Dit beroep werd pas op 26 januari door een gewestelijk besluit van zijn inhoud ontdaan.
Dit laatste werd waarschijnlijk nog niet bekendgemaakt, dus men moest wachten op deze kennisgeving alvorens
de werken te laten plaatsvinden. Dit toont aan dat het Gewest zijn eigen stedenbouwkundige regels verre van
respecteert.
De h. Cools wil graag de balans opmaken van de situatie van de Alsembergsesteenweg, aangezien de
gewijzigde vergunning werd ingediend en het onderwerp van een openbaar onderzoek zou moeten zijn. Hij hoopt
dat dit nieuw openbaar onderzoek geen formalistische replica zal zijn van het vorige maar de relevante
opmerkingen zal integreren. Hij wijst er ook op dat er geen reactie van Brussel Mobiliteit is gekomen op vragen
inzake regelmatigheid van werken van sommige bewoners.
Schepen Biermann bevestigt de beweringen van de h. Cools.
Na de uitreiking van de oorspronkelijke vergunning op 15 juli heeft de gemeente een schorsend beroep
ingediend bij de regering. In oktober heeft het college dit beroep ingetrokken omdat het alle nodige garanties had
gekregen inzake de ontvankelijkheid van een verzoek tot wijziging via een gewijzigde vergunning die niet
ingediend kon worden zolang het beroep aanhangig was. Het door urban.brussels verwerkte dossier werd naar
de gemeente gestuurd en zal vanaf volgende week door het college worden geanalyseerd. Bij deze gelegenheid
stelt het college de data vast voor het openbaar onderzoek en de overlegcommissie.
Het college werd ingelicht over de indiening van een beroep bij de Raad van State door twee inwoners
maar dit is een beroep tot vernietiging dat geen schorsend karakter heeft.

