De : walter vandenbossche [wvdb100@hotmail.com]
Envoyé : lundi 9 mars 2015 09:55
À : TOMAS Eric; Secrétaire communal - Gemeentesecretaris (AC-Anderlecht)
Cc : verplancke.roger@telenet.be
Objet : VOETPADEN SYLVAIN DUPUISLAAN

De eigenaar van het gebouw gelegen Sylvain Dupuislaan 166 te Anderlecht krijgt geen antwoord op
zijn vraag van de bevoegde dienst, gesteld bij mail maar de dienst openbare werken, en de
schepenen ROEX en AKOUZ op data 7.02.2015 herhaald op 10.03.2015
Het voetpad vertoont verzakkingen ter hoogte van zijn woning.
Kan u mij informeren indien een herstelling volstaat, of heraanleg meer aangewezen is en wat de
prijs hiervoor is?
Wil U mij laten weten waarom er niet wordt geantwoord, hoe legt U het disfunctioneren van uw
diensten uit.
Deze vraag is gesteld in toepassing van artikel 84 § 3 GO.
Groet,
Walter VANDENBOSSCHE

Anderlecht,

Mijnheer Walter VANDENBOSSCHE
Gemeenteraadslid
Felicien Ropsstraat, 25/51
1070 ANDERLECHT
LEEFKADER – OPENBARE RUIMTEN TECHNISCH - OPENBARE WERKEN.
Uw correspondent :
DE DURPEL Kurt
Afdelingshoofd
 02/526.21.21
Onze ref. : CV/CA/LET/2015.0254 - LO
Voorwerp : Schriftelijke vraag – Sylvain Dupuislaan, 166 – voetpad
Mijnheer de Gemeenteraadslid,
Ingevolge uw schriftelijke vraag aangaande bovenvermelde zaak kunnen wij u mededelen
dat er wel degelijk iemand van de afdeling Openbare Werken ter plaatse is geweest.
Deze heeft vastgesteld dat de eerste vijf rijen voetpadtegels - te beginnen vanaf de
boordsteen en een aantal tegels ter hoogte van de gevel - tussen de enkelvoudige
garagepoort en de inkomdeur – heraangelegd waren.
De rest van het voetpad is verouderd en vertoont lichte verzakkingen.
Blijkbaar is men ervan uitgegaan dat het nodige reeds gedaan werd en dat de eigenaar
hiervan op de hoogte moet geweest zijn.
Wij stellen nu vast dat dit echter niet het geval is.
Aangezien het over een voetpad gaat dat voor het merendeel gelijkmatig verouderd is, kan
de eigenaar de volledige vernieuwing van het voetpad aanvragen. Dit is echter tegen
betaling.
We zullen een offerte voor de volledige vernieuwing van het voetpad aan de eigenaar
laten geworden.
Hoogachtend.
Op last :
De Gemeentesecretaris,

M. VERMEULEN.

In opdracht :
De Schepen van Openbare Werken,

M. AKOUZ.

