BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 1 APRIL 2021
POLITIEBESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 1 APRIL 2021 TOT HET
SLUITEN VAN HET GEBOUW MET ADRES MARKGRAVENSTRAAT 50 IN
HERENTALS
De burgemeester neemt kennis van het bestuurlijk verslag van de politiezone Neteland van 27 maart
2021 en het interventieverslag van brandweerzone Kempen van 27 maart 2021. De verslagen werden
overgemaakt aan de burgemeester op 31 maart 2021.
De burgemeester beslist, op basis van de hoorzitting en op basis van alle elementen uit de verslagen,
om het gebouw met adres Markgravenstraat 50 in Herentals, (x)*
, met onmiddellijke ingang te
sluiten en te verzegelen in het kader van de openbare veiligheid voor een periode van 3 maanden.
De burgemeester machtigt de politie om overal toegang te nemen om te controleren op bewoning.
De politie machtigt de brandweer, de stedelijke werkplaats, de handhavingsambtenaar en de
nutsmaatschappijen om toegang te nemen tot het gebouw.
De burgemeester beslist om het gebouw te ontruimen op het vlak van bewoningsmateriaal en
gevaarlijke stoffen.
De burgemeester beslist het bewoningsmateriaal te stockeren in het stedelijk magazijn in Herentals.
De eigenaars van de ontruimde materialen blijven gedurende 6 maanden in de mogelijkheid om op
vraag over hun goederen te beschikken. Dit kan via e-mail magazijn@herentals.be of
telefoonnummer 014/28 50 50.
De sluiting gaat in op vrijdag 2 april 2021 tot 2 juli 2021.
De Lokale politiediensten zijn verantwoordelijk voor de opvolging en de controle van de uitvoering
van dit besluit.
Op basis van artikelen 14 en 19, 2de lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
tegen deze beslissing een beroep tot opschorting en nietigverklaring worden ingesteld bij de Raad
van State, wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen, overschrijding of afwending van macht, binnen zestig dagen vanaf de kennisgeving of
bekendmaking. Dit beroep kan worden ingesteld bij middel van een aangetekend verzoekschrift dat
is ondertekend door de partij of door een advocaat die is ingeschreven op de tabel van de Orde van
Advocaten.

(x)*: persoonlijke gegevens verwijderd

