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TABEL VAN DE ONTEIGENINGEN 

Ter herinnering: 

- de eerdere onteigeningen: 

- gedeelte van het wegdek van de Van Volxemlaan (gewestweg) - koninklijk besluit 

van 30/01/1950. 

o Gedeelte van het perceel 1e afdeling, sectie A 4 Z 006 (Van Volxemlaan 428) 

– Fatima AGHARROUD, Fatima BELHADJ AHMED, Ayada BELHADJ AHMED, 

Mohamed BELHADJ AHMED en rechthebbenden  

o Gedeelte van het perceel 1e afdeling, sectie A 4 P 010 (Van Volxemlaan 426) 

– DEPANNAGE R. LA FRANCE 

- gedeelte van het wegdek van de Neerstalsesteenweg (gewestweg) - koninklijk 

besluit van 30/05/1927. 

o Gedeelte van het perceel 4e afdeling, sectie D 168 V 000 

(Neerstalsesteenweg 23) – Mohamed LAKSISAR en Fatima MESSAOUD 

o Gedeelte van het perceel 4e afdeling, sectie D 168 W 000 

(Neerstalsesteenweg 21) – Pranee KAEWWISAS en Sarwan SINGH 

o Gedeelte van het perceel 4e afdeling sectie D 172 X 000 (Neerstalsesteenweg 

19) – Hamed BOUSIAALI, Fatima AMYAY, Aissa BOUSIAALI en Habiba AMYAY 

o Gedeelte van het perceel 4e afdeling, sectie D 172 E 002 

(Neerstalsesteenweg 17) – Rosa COEN 

o Gedeelte van het perceel 4e afdeling, sectie D 172 G 002 

(Neerstalsesteenweg 15) – So KAM en Mei CHEUNG 

o Gedeelte van het perceel 4e afdeling, sectie D 172 F 002 (Neerstalsesteenweg 

13) – Harry JOOTUN en Soodevi GUNGA 

o Gedeelte van het perceel 4e afdeling, sectie D 172 H 002 

(Neerstalsesteenweg 11) – Murat DENIZLI en Telli CAGLAK 



- de onteigeningen van BBP nr. 12 die niet in een tabel werden opgenomen - koninklijk 

besluit van 13/07/1989 

- Gedeelten van het wegdek van de Brits Tweedelegerlaan (gewestweg) 

o Perceel 2e afdeling sectie C 72 N 002 voor 2.642 m² - deze oppervlakte wordt 

ter indicatie gegeven; enkel een tegensprekelijke opmeting, uitgevoerd 

tijdens de onteigeningsprocedure, zal het mogelijk maken er de exacte 

oppervlakte van te geven – AUDI BRUSSELS PROPERTY – Brits 

Tweedelegerlaan 201 – 1190 BRUSSEL 

o Perceel 2e afdeling sectie C 70 R 000 voor 1.087 m² - deze oppervlakte wordt 

ter indicatie gegeven; enkel een tegensprekelijke opmeting, uitgevoerd 

tijdens de onteigeningsprocedure, zal het mogelijk maken er de exacte 

oppervlakte van te geven – AUDI BRUSSELS PROPERTY – Brits 

Tweedelegerlaan 201 – 1190 BRUSSEL 

o Perceel 2e afdeling sectie C 36 M 002 voor 1.920 m² - deze oppervlakte wordt 

ter indicatie gegeven; enkel een tegensprekelijke opmeting, uitgevoerd 

tijdens de onteigeningsprocedure, zal het mogelijk maken er de exacte 

oppervlakte van te geven – AUDI BRUSSELS PROPERTY – Brits 

Tweedelegerlaan 201 – 1190 BRUSSEL 

Nieuwe onteigeningen: 

- Gedeelte van het perceel 4e afdeling sectie D 107 P 1 gelegen Max Wallerstraat 1 voor een 

geraamde oppervlakte van 86 m² - deze oppervlakte wordt ter indicatie gegeven; enkel een 

tegensprekelijke opmeting, uitgevoerd tijdens de onteigeningsprocedure, zal het mogelijk 

maken er de exacte oppervlakte van te geven – Johan LAUWEREINS – Prinsenbos 39 – 1502 

HALLE 

- Gedeelte van het perceel 4e afdeling sectie D 31 Y 002 gelegen langs de Brits 

Tweedelegerlaan voor een geraamde oppervlakte van 350 m² - deze oppervlakte wordt ter 

indicatie gegeven; enkel een tegensprekelijke opmeting, uitgevoerd tijdens de 

onteigeningsprocedure, zal het mogelijk maken er de exacte oppervlakte van te geven – ING 

LEASE BELGIUM (opstalhouder) – Sint-Michielswarande 60 – 1040 BRUSSEL en AUDI 

BRUSSELS PROPERTY (eigenaar van de grond) – Britse Tweedelegerlaan 201 – 1190 

BRUSSEL 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Vorst verklaart en bevestigt dat 

deze tabel voorgelegd werd aan een openbaar onderzoek van ... t.e.m. ... . 

Namens het College, Voor de Burgemeester, 

De Gemeentesecretaris, De afgevaardigde Schepen, 

 

 

 

 



Gezien en goedgekeurd door de Gemeenteraad van Vorst in zijn zitting van ... 

De Gemeentesecretaris. De Burgemeester-Voorzitter. 

Gezien en goedgekeurd door besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van ... 


