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Betreft: Kennisgeving buurtbewoners - werken Victor Rousseaulaan  
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
Op de infoavond van januari 2020 hadden wij u 3 renovatieprojecten voor de Victor Rousseaulaan 
voorgesteld. 
Na dat overleg voorzag het project in een nieuw wegdek, de renovatie van de trottoirs, het kappen 
en herplanten van bomen, een systeem voor het opvangen van regenwater en de behoud van het 
haaks parkeren, ... Ook de MIVB had ingestemd met het project van de gemeente. 
 
Het lijkt ons belangrijk u op de hoogte te brengen van de voortgang van dit dossier. 
 
De gemeente heeft op 3/8/2020 een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij het 
Gewest. Op 2/10/2020 hebben wij een ontvangstbewijs van volledig dossier gekregen waarin stond 
dat er geen openbaar onderzoek hoefde te worden uitgevoerd. 
 
Op 1/6/2021 deelde het Gewest ons echter mee dat onze aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning was afgewezen, enkel omdat er geen openbaar onderzoek had plaatsgevonden.  
Deze tegenstrijdige beslissing  heeft ons ertoe gebracht ons project te verdedigen, maar dat is niet 
gelukt. De enige oplossing om het dossier opnieuw te doen onderzoeken, is een nieuwe aanvraag 
voor een stedenbouwkundige vergunning in te dienen en de procedure opnieuw te starten, wat 
meerdere maanden kan duren.  
 
Gezien de zeer slechte staat van de weg en het risico op nieuwe verzakkingen, heeft het College niet 
voor deze oplossing gekozen. 
 
Tijdens de vergadering van 24 juni heeft het College met name besloten, gezien de 
hoogdringendheid, uitsluitend het wegdek te herstellen, waarvoor geen vergunning nodig is. Er 
zullen ook gerichte herstellingen aan het trottoir worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zullen in 
augustus gebeuren. 
 
Wij betreuren het ten zeerste dat wij niet de hele straat kunnen vernieuwen, ook al was er op 
gemeentelijk niveau een consensus bereikt over het project. 
 
Wij blijven ter beschikking indien u nog vragen hebt. Met de meeste achting, 
 
 
Voor het College, 
 
De Gemeentesecretaris, De afgevaardigde Schepen,  De afgevaardigde Schepen, 
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