
De burgemeester

Besluit

2022_BURG_01537 Bevestiging mondeling verbod tot betreden van de dakterrassen van de 
14e verdieping van een gebouw te E3-Plein te 9050 Ledeberg  -  Bevestiging mondeling bevel 
tot het plaatsen van een veiligheidsperimeter ter hoogte van de dakterrassen van de 14e 
verdieping van een gebouw E3-Plein te 9050 Ledeberg. - Goedkeuring 

Beslissing: Goedgekeurd 

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
 de heer Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

 
Juridisch kader
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikels 133 en 135, § 2;
 

De beslissing wordt genomen op grond van:
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikels 133 en 135, § 2;
 

Motivering
Gelet op het interventieverslag d.d. 8 augustus 2022 van de heer Tim De Sloovere, architect bij 
Linea Expertises NV, waarvan kopie als bijlage;
 
Overwegende dat het apppartementsgebouw gelegen E3-Plein 1-211 te 9000 Gent dusdanige 
gebreken  waardoor de openbare veiligheid in gevaar wordt gebracht, met name :

• aanwezigheid van vergevorderde betonrot in de dragende constructie van gewapend 
beton van de balkons en de luifels van de bovenste dakverdieping waar zich ook de 
dakterrassen bevinden van deze appartementen;

• door betonrot is er gevaar dat brokstukken en delen van de luifels loskomen en 
neervallen;

• brokstukken en mogelijks ook grotere delen kunnen terechtkomen op het dakterras van 
de 14e verdieping;

Overwegende dat het derhalve noodzakelijk was dat onmiddellijk maatregelen werden 
genomen om de openbare veiligheid te vrijwaren;
 
Overwegende dat ik op 8 augustus 2022 mondeling bevel heb gegeven de nodige 
veiligheidswerken uit te voeren en een verbod tot betreden heb uitgevaardigd,
 

Beslissing
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Beslist het volgende:

Artikel 1: 
Het op 8 augustus 2022 mondeling gegeven verbod tot betreden van de dakterrassen van de 
14e verdieping zijde Gaston Crommenlaan en Bellevuestraat van het gebouw gelegen E3-Plein 1-
211 te 9050 Ledeberg, kadastraal gekend Gent afd.20, sectie A, nr. 454V, te bevestigen.
De dakterrassen van de 14e verdieping zijde Gaston Crommenlaan en Bellevuestraat mogen 
enkel betreden worden voor het uitvoeren van de nodige veiligheidswerken de voorbereiding 
daartoe.

Artikel 2: 
Het verbod tot betreden van de dakterrassen van de 14e verdieping zijde Gaston Crommenlaan 
en Bellevuestraat van het gebouw gelegen E3-Plein 1-211 te 9050 Ledeberg, kadastraal gekend 
Gent afd.20, sectie A, nr. 454V wordt pas opgeheven nadat:

• de consolidatie van de dakluifels langsheen de zijde Gaston Crommenlaan en 
Bellevuestraat waarbij de door betonrot aangetaste delen verwijderd zijn en hersteld 
zijn volgens de geldende normen en waarden; 

een attest wordt afgeleverd dat de werken, alsook de staat van het gebouw, correct zijn 
uitgevoerd; dit attest wordt afgeleverd door een architect of ingenieur en bezorgd aan de Dienst 
Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu, Cel Openbare Veiligheid (postadres Stadhuis,  Botermarkt 1 
te 9000 gent – tel 09/266 79 53 – 
mail miquel.cremmerye@stad.gent en koen.vanbouchaute@stad.gent)

Artikel 3: 
Het op 8 augustus 2022 mondeling gegeven bevel tot het plaatsen van 
een veiligheidsperimeter ter hoogte van de dakterrassen op de  14e verdieping, zijde Gaston 
Crommenlaan en Bellevuestraat van het gebouw gelegen E3-Plein 1-211 te 9050 Ledeberg, 
kadastraal gekend Gent afd.20, sectie A, nr. 454V, teneinde de toegang tot het 
dakdeel   langsheen de kopse zijde van het gebouw    te ontzeggen via de private dakterrassen, 
te bevestigen.
De veiligheidsperimeter moet behouden worden zolang luifel langsheen de kopse zijde van het 
gebouw niet werd geconsolideerd waarbij de door betonrot aangetaste delen verwijderd en niet 
hersteld zijn volgens de geldende normen en waarden en zolang er geen  attest overeenkomstig 
art.2 van onderhavig besluit werd afgeleverd aan de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu, 
Cel Openbare Veiligheid (postadres Stadhuis,   Botermarkt 1 te 9000 gent – tel 09/266 79 53 – 
mail miquel.cremmerye@stad.gent en koen.vanbouchaute@stad.gent)

Artikel 4: 
Dit besluit wordt betekend aan de vereniging van mede-eigenaars en aan de syndicus.

Belangrijke bepalingen
Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoordineerde wetten op de Raad van State 
wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing 
in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend.
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Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-
ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen 
of besluiten werden bekendgemaakt of betekend. Op hetzelfde ogenblik als zij haar 
verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie naar Stad 
Gent, p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent.
Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van 
State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via 
http://eproadmin.raadvst-consetat.be
Meer informatie op http://www.raadvst-consetat.be , doorklikken naar 'procedure' > 
'bestuursrechtspraak'.
Mededeling
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorziet het recht van toegang van de 
opgenomen persoonsgegevens.
U heeft hierdoor het recht inzage te vragen van de U betreffende persoonlijke gegevens die in 
een verwerking zijn opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunt 
U de verbetering of de verwijdering ervan vragen.
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