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Stand van zaken gerechtelijke procedures trage wegen Hombeek
1. Dossiers Slachmuylders Theo / Stad Mechelen
- Mbt voetwegen 44 – 45 – 46 – 47 - 48
- Voorlopig vonnis dd. 21.05.2014:
• Stad moet deze voetwegen toegankelijk maken en houden.
• Indien hindernissen zijn aangebracht door derden, moet tegen deze
derde een procedure worden ingesteld (= dossiers 2 tem 6)
- Definitieve behandeling (vnl mbt uitspraak over dwangsom ten laste van
de Stad) van dit dossier is onbepaald uitgesteld in afwachting van de
afhandeling van de procedures tegen individuele eigenaars. (=dossiers 2
tem 6)
- Op vraag van de heer Slachmuylders werd de zaak opnieuw opgeroepen
=> in vonnis van 16.11.2016 heeft de Vrederechter expliciet gezegd dat
de Stad tot hiertoe op afdoende wijze uitvoering heeft gegeven aan het
vonnis van 21.05.2014.
- 22.03.2017: zaak Stad Mechelen / Slachmuylders naar rol verzonden (=
onbepaald uitgesteld)

2. Dossier Stad Mechelen / bvba Andries
- Mbt voetweg 44
- Vonnis 18.03.2015
- Geen hindernis op voetweg
3. Dossier Stad Mechelen / Keuleers Maria – Slachmuylders Ludo
- Mbt voetweg 44 & 46
- Vonnis 18.03.2015
- Geen hindernissen op voetwegen
4. Dossier Stad Mechelen / Wellens – Peeters
- Mbt voetweg 45: Kattestraat (achterste deel)
- Vonnis 18.03.2015
- Wellens – Peeters is veroordeeld tot vrijmaken voetweg (verplaatsen
omheining) => de nodige werken zijn uitgevoerd
5. Dossier Stad Mechelen / Buelens Josepha – Kerssebeeck Jozef
- Mbt voetweg 44 (probleem haag)
- Zaak in behandeling: wachten op definitief deskundig verslag: onduidelijk
of dit ondertussen werd neergelegd
- Zaak staat voor behandeling op zitting van 4/11/2020 van het
Vredegerecht
 Dossier is onbepaald uitgesteld voor verdere instaatstelling
6. Dossier Stad Mechelen / Volders – Devogeleer & Muysoms Cautereels
-

Mbt voetweg 45: Kattestraat tussen nr. 49bis en 51
Vonnis dd. 13.04.2016: aanstelling deskundige
Voetweg is vrijgemaakt.
Zaak staat voor behandeling op zitting van 4/11/2020 van het
Vredegerecht voor uitspraak over gerechtskosten
 Dossier is onbepaald uitgesteld voor verdere instaatstelling.

7. Steeds terugkomende klacht van de heer Slachmuylders betreffende
Voetweg 47 thv woning n 11: de voetweg loopt aldaar over de oprit van deze
woning, de oprit is afgeboord met een borduursteen om te vermijden dat de
aarde van de (iets hoger gelegen) voetweg op de oprit zou terechtkomen (oa
bij hevige regenval). Onze uitvoeringsdiensten hadden deze borduur enkele
jaren geleden reeds afgeschuind (met akkoord van de eigenaars) om aan de
vraag van de heer Slachmuylders tegemoet te komen. De heer
Slachmuylders vond dit echter nog niet voldoende. De eigenaars waren
echter niet akkoord om bijkomende werken toe te laten.
Ondertussen hebben de eigenaars zich wel akkoord verklaard en werd de
borduur bijkomend verlaagd, zoals blijkt uit onderstaande foto.
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