
SV van de heer Walter VANDENBOSSCHE, Gemeenteraadslid, inzake het onderhoud van het openbaar domein 
(Porceleine straatje)

De : walter vandenbossche [wvdb100@hotmail.com]
Envoyé : lundi 27 avril 2015 09:23
À : TOMAS Eric; Secrétaire communal - Gemeentesecretaris (AC-Anderlecht)
Objet : ONDERHOUD OPENBAAR DOMEIN

Waarde,

Op 19 november 2014 kreeg U hierna afgedrukte brief.

Een eminent burger van de gemeente, - ooit uitgeroepen tot ereburger - trok uw aandacht op een wildgroei van planten, 
met schadelijke gevolgen voor zijn privé eigendom, dit op de parking gelegen aan het Porceleine straatje.
 Hij wees op het onderbreken van een jaarlijks onderhoud van de gemeentelijke diensten, wat mede aanleiding geeft tot 
verloedering van ons openbaar domein, daar waar net het geheel zou moeten blijk geven van respect voor het cultureel 
historisch  verleden van onze gemeente.

- waarom heeft de bevoegde dienst het jaarlijkse onderhoud onderbroken ?
- is dit onderhoud voorzien in het voorjaar 2015 ? Wanneer ?
- waarom wordt de briefwisseling van de burger niet beantwoord ?
- wil U, - in toepassing van art 84§3 - de gevolgen laten kennen die U geeft aan deze SV.

Groet,

Walter VANDENBOSSCHE

DE BRIEF

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Echevins,

Concerne :  un problème naissant !

Les végétaux envahissant le fond du parking à l’arrière de la rue Porcelein, débordent sur notre bien (47 rue Saint 
Guidon /19 rue Porcelein).
Les lierres, dont les pieds se trouvent dans les terres appartenant à la commune, se trouvent maintenant dans notre 
corniche et sur la toiture, empêchant les eaux de pluie de s’écouler normalement. Les branches feuillues des merisiers et 
sycomores –semi spontanés- dépassent les limites parcellaires.
Dans le passé, cette végétation spontanée était régulièrement contrôlée et tenue par les services de la commune…les 
lierres coupés, les semis de sycomores et merisiers arrachés !

 Ces interventions ont, à notre grand regret, été interrompues,  pourtant il serait nécessaire d’intervenir sur ce terrain 
communal,  avant que les problèmes ne s’aggravent (humidité, briques arrachées, tuiles soulevées).
Nous vous remercions d’avance de l’attention que vous voudrez bien porter à ce courrier et vous adressons nos 
salutations distinguées et citoyennes. 



Anderlecht, 

Aan de Heer Walter VANDENBOSSCHE
Gemeenteraadslid
Félicien Ropsstraat 25/51

1070    BRUSSEL

LEEFKADER – OPENBARE RUIMTEN -
TECHNISCH – GROENE RUIMTEN.
Uw correspondent :   L.ar. F. HUWAERT

  Afdelingschef
  02/526.21.21

Onze ref. : CV/CA/LET/2015.0398 - BO

Voorwerp : Uw schriftelijke vraag gericht aan het College van Burgemeester en 
Schepenen betreffende het onderhoud van het openbaar domein 
(Porseleinstraat).

Mijnheer het Gemeenteraadslid, 

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt u ter kennis dat het onderhoud van het 
terrein gelegen naast de eigendom van de heer Degryse eigenlijk de bevoegdheid is van de 
dienst Gebouwen en Huisvesting. Niettegenstaande werd een onderhoud gepland door de 
afdeling Groene Ruimten met medewerking van de boomsnoeiersploeg, daar hogervermelde 
dienst over geen gekwalificeerd personeel beschikt noch over het nodige materieel om deze 
werken uit te voeren.

Aangezien de afdeling Groene Ruimten eveneens te kampen heeft met personeelsgrbrek 
werd echter prioriteit gegeven aan het snoeien en kappen van de laan- en parkbomen om de 
veiligheid van de burgers te verzekeren en omdat hier geen interventies meer mogelijk zijn 
na eind april wegens begin van het broedseizoen. Bovendien, krachtens artikel 68 § 7 van 
de ordonnantie betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012 is het verboden de bomen 
met  gemotoriseerd  gereedschap  te  snoeien  of  bomen  te  kappen  tussen  1  april  en  15 
augustus.

Het desbetreffende onderhoud zal uitgevoerd worden in de loop van de lente, meer bepaald 
in de loop van de maand mei 2015.

Het  was  de  bedoeling  de  briefwisseling  te  beantwoorden  op  het  ogenblik  dat  de  juiste 
interventiedatum gekend is.

Met hoogachting.

Op last :
De Gemeentesecretaris,

M. VERMEULEN.

In opdracht :
De Schepen van Groene ruimten,

M. AKOUZ.




