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nr. J54*

dd. 15/10/1987

np. 66/432/86 
van hat parket

A thi

life blX

De rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, 4° kamer, 
rechtsprekend In correctionele 2aken, wijst het volgende vonnis

In zake van het Openbaar Ministerie

tegen i

, geboren te van
en

it wonende t€
i echtgenoot van

;

7erdacht van te , zelfde kanton, tueeen 1 april 1987# zonder 
onderbreking van meer dan 3 jaar.

In overtrading met art, 64 lid 1 van de vet van 29.5.1962, gew. door 
art. 20 der Wet van 22.12.1970, zonder voorafgaandelijke, schrifte- 
lijke en uitdrukkelijke vergunning van het College van Burgemeester 
en Schepenen, zoals vereist bij artikel 44/1 van voormelde vet door 
het uitvoeren of hot instandhonden van verken of hoe dan 00k op een 
onroerend goed, zijnde een perceel grond gelegen te

, groot 1 ha 23 a, 80 ca ingeschreven op het kadaster te onde
, plaats gekend zijnde als (

), eigendom van , voomoemd en zijn echtgenote
, zonder beroep, geboren te op

van en
, wonende te , inbreuk te hebten gemaakt op

de voorschriften der bijzondere plannen van aanleg, op de bepalingen 
van titel II of op die van de verordeningen vastgesteld ter uitvoe- 
ring van het 1® hoofdstuk van titel 17 van gemelde Wet van 20.3*19^2,M 

zoals gevijzigd door deze van 22.12.1970, namelijk door een open 
Xoods te hebben gebouwd.

Gezien de overachrijving van de dagvaarding ter hypotheekkantoor 
te Mechelen dd. 17 September 1987 boek 10.250 nr. 14;
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Gelet op de processtukken ;
Celet ^ beachikklag van da gaadkaaep-4di
verzachtende omstandigheden werden 
crimlnele atraffen zijn gesteld en 
de beklaagde naar de correction©.

WQQTbij-
aangenomen voor de feiten waarop

e rechtbank werd verwezen

Gehoord de verklaringen van de geti ige 
C Gehoord. de burgerli jke parti j —h 

Gehoord het Openbaar Hiniaterie in zijn vordering ;
Gehoord de beklaagde in zijn middelen van verdediging ;

) Aangoeion do---------------- beklaagde—, hoewcl regelaatig gedagvaard , uiet *
l -vorecht-je-------

Overwegende dat de feiten der tenlastelegging laetens beklaagde 
bevezen zijn en zich veraengen ala gevolg aan eenzelfde opzet;

Overwegende dat beklaagde over een bianco strafregister beechikt;
Dat gelet op de aard van de feiten een veroordeling tot een geldboete 
een voldoende waarschuwing voor de toekomst zal betekenen;

9 Overwegende-

Aangezien de 
veraeld in art. 8-1

beklaagde in 
van de wet van

dat een veroordeling met uitatel zrals hierna bepaald een voldoende

-bestaan

ie voorwaarden verke 
29 juni 1964 ; dat men mag vermoeden

waarachuwing zal betekecen voor .del ■toekomat



OM DEZE REDENEN, 

DE RECHTBANK,

Gelet op artikelen :

- 11,12,14,31,32,34,35,36,40,41 der wet van 15 Juni 1935 ;
- 1 en 3 der wet van 5 maart 1952 gewijzigd door de wet van 2 *9"*
------------------------------------------------—---- von hot K«Bi -van-16-maart 1968 ;-----
----------------------------^—l------------------------van-het K ■ Bvan-T -deceaber-19Y5~T------
- 162,194,195 ,YX?¥VZ7 van het Wetboek van Strafvordering ,
- 40 • van het Strafwetboek ;
• 26 ea 29 vtl 1.6.196? houdeode fltulc ea andere WpalU|ti|
• 38 KB, 1M2.1966
- 44, 64, 65 vet van 29 maart 1962 gewijzigd door art. 20 wet aan 

22 december 1970;

door de voorzitter ter terechtsitting aangevezen 5 

Rechtaprekend op tegenspraak

Veroordeelt beklaagde tot een geldboete van honderd frank

*
0

en tot de kosten van de strafvordering belopende
tot heden 1.615*- frank :

Zegt dat deze geldboet^^van 100 P
vermeerderd wordt met7** deciemen en aldua

bedraagt;
6.000 P

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor dez e geldboete 
zal vervangen worden , bij gebreke van betaling
binnen de termijn vermeld in artikel 40 van het Strafwetboek, op 
een maand;

-it

Veroordeelt beklaagde bovendiea tot betaling vu
eea be drag van vijf frank bij wljao van bij dr age tot 

de financiering van het bijsooder Fosdn tot hulp aan de ala oh t- 
offero van opaettelijke gewelddaden*
fcegt dat dit bodmg verneorderd wordt • net 390 dooleaon 
en oldue J00 f bedraagt ;

Beveelt op vra&g van de gemaohtigdc ambtenaar of van het College 
van Burgemeester en Schepenen de plaate in de vorige staat te her- 
etellen door het slopen van de loods binnen de termijn van 44n jaar 
na het in kracht van gewijsde gaan van huidig vonnie en beveelt dat 
vanneer de plaate niet wordt hersteld in de vorige staat binnen 
gezegde termijn, de bevoegde ambtenaar en het College van Burge- 
neester en Schepenen kunnen voorzien in de ultvoering ervan.



Aldus ultgesproken In openbare terechtzitting op 15 oktober 1987•

Aanwezig :

- L. Van hoogenbemt enige rechter, voorzitter van
de kamer ;

_ I. Van Hoeylandt substituut-procureur dea Konings ;
. L« FrancJcr griffler.

( de doorhaling van A) regels en 5 woorden wordt goedgekeurd )

1 t



lit Jalad
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De rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, 4° kamer, 
recbtsprekend in correctionele zaken, wijst het volgende vonnis s

In zake van het Openbaar Minlsterle

tegen i

LEMMENS Juliaan Irma, geboren te Aartselaar, 2J mei 1943 van Lemmens 
Emiel en De Bruyn Maria Thereeia, echtgenoot van Goossens Angelina 
Jo8ephlna, vonende te Lier, Heietraat 21}

Verdaoht van te Lier, zelfde kanton, tussen 1 april 1987» zonder 
onderbreking van meer dan 3 jaar.

In overtreding met art. 64 lid 1 van de wet van 29-3* 1?62, gew. door 
art. 20 der Wet van 22.12.1970, zonder voorafgaandelijke, echrifte- 
lijke en uitdrukkelijke vergunning van het College van Burgemeester 
en Schepenen, zoals vereist bij artikel 44/1 van voormelde wet door 
het uitvoeren of het instandhouden van werken of hoe dan 00k op een 
onroerend goed, zijnde een perceel grond gelegen te Lier, Heietraat 
21, groot 1 ha 23 a, 60 ca ingeschreven op het kadaster te Lier onder 
sectie A n° 253» plaats gekend zijnde als Taellaert Velden (Konings- 
hooikt), eigendom van LemmenB Juliaan, voornoemd en zijn echtgenote 
Gooesens Angelina Josephina, zonder beroep, geboren te Boehout op 
7 September 1940 van GooBBens Maria Franciecus en Verbiet Josephina . 
Maria, wonende te Lier, Heietraat 21, inbreuk te hebben gemaakt op 
de voorechriften der bijzondere plannen van aanleg, op de bepalingen 
van titel II of op die van de verordeningen vastgesteld ter uitvoe- 
ring van het 1p hoofdetuk van titel IV van gemelde Wet van. 20.3-19^2,***” 

zoals gevijzigd door deze van 22.12.1970, namelijk door een open 
loods te hebben gebouwd.

Gezien de overschrijving van de dagvaarding ter hypotheekkantoor 
te Mechelen dd. 17 September 1967 boek 10,250 nr. 14;
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9 Overwcgcnde- <tofe-

Aangezien de • beklaagde in
vermeld In art. 8-1 van de wet van

A\

dat een veroordeling met uitstel zeals hlema bepaald een voldoende
wrerartmwinfl ail

3e voorwaarden verke 
29 Juni 196A ; dat men mag vennoeden

Gelet op de processtukken ;
Qikt op de heachikking van de paadkai
verzachtende onstandigbeden warden 
crlminele straffen zijn geateld en 
de beklaagde naar de correction©:

Gehoord de verklarlngen van de get;lge 
(, Gahoord--de-burgerlljko partij------- if

n> 4d. waorblj-
aangenomen voor de felten waarop

e rechtbank ward verwezen

Gehoord het Openbaar Minis terle in zijn vordering 5
Gehoord de beklaagde in zijn middelen van verdediging

-beki gedagraai-d t nlet~-

Overwegende dat de feiten der teniaetelegging laetens beklaagde 
bewezen zijn en zich vermengen ale gevolg aan eenzelfde opzet;

Overwegende dat beklaagde over een bianco etrafregiater beechiktj 
Dat gelet op de aard van de feiten een veroordeling tot een geldboete 
een voldoende waarechuwing voor de toekomst zal betekenen?
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-van-hefc-frrlh-van- \ ■ decenberH9¥fr
- 162,194,195 ,i5S¥32V van het Wetboek van Strafvordering ,
- 40 • van het Strafwetboek ;
• 28 ea 29 vtl 1.6.1989 hmidnio flttftXi on udm ttpelkmi
• 5» W. 18.12.19M
- 44, 64f 65 vet van 29 maart 1962 gevijzigd door art. 20 vet van 

22 december 1970s

3^

h

OH DCZE REDENEN,

DE RECHTBANK,

Gelet op artlkelen :

door de voorzitter ter terechtzittlng aangewezen ; 

Rechtsprekend op tegenspraak

Veroordeelt beklaagde tot een geldboete van honderd frank

-ft

ea tot de kosten van de atrafvordering belopende
tot heden 1.615,- frank ;

geldboet&g^van 100 P 
—*** *>iaen ei

bedraagt;

Zegt dat doze
vermeerderd vordt met deciemen en aldua 6.000 P

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor <*eze geldboete 
zal vervangen worden , bij gebreke van betaling
binnen de termljn vermeld In artikel 40 van het Strafwetboek, op 
een maand;

wat -betreft

Veroordeelt beklaagde bovendiea tot betaling m
eea be drag van vljl freak bij vijae van bljdrage tot 

de financiering van bet bljoaadev Fonda tot kelp nan de alaeht* 
offers van opscttelljke gevelddaden.
Segt dat dit be drag vmeordard vordt net 990 deeleaen
on aldu >X> F bedraagt;

Beveelt op vraag van de gemachtigde ambtenaar of van het College 
van Burgemoe8ter en Schepenen do plaats in de vorige staat te her- 
stellen door het slopen van de looda binnen de teraijn van een Jaar 
na het in kracht van gevijsde gaan van huidig vonnis en beveelt dat 
vanneer de plaats niet vordt hereteld in de vorige staat binnen 
gezegde termijn, de bevoegde ambtenaar en het.College van Burge- 
meester en Schepenen knnnen voorzien in de uitvoering ervan.
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«

Aldus uitgesproken in open bare terechtzitting op 15 oktober 1987 •

Aanwezig :

- L. Van hoogenbemt
de kaaer ; 

5

f enige rechter, voorzitter van

• Van Hoeylandt 
- L. Franckx

substituut-procureur des Konings ; 
griffier.

( de doorhaling van A) regels en J woorden wordt goedgekeurd )

L. Van hoogenbemt.

....... ........*1...
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I * Page 1 of 1

De Paepe, Pascale

Van: De Paepe, Pascale

Verzonden: maandag 22 augustus 2011 15:29 

Aan: Van Den Broeck, Eveline

Onderwerp: nieuw deeldossier 
Geachte,

In de zaak Lier / Lemmens / uw ref: 8.00/12021/178350 werd door mij een nieuw deeldossier 2 
aangemaakt en het vonnis ingevoerd.

Met vriendelijke groeten,

Pascale De Paepe

22/08/2011



aMarc J3EERTEN uc jua - Martlne VERGAUWEN - WIDy MERTENS - Roger VANDENHENDB - Jan DE BEIDER

US

m HG MET HERHAALP BEVEL OM U1T TE VOEREN

§ Het jaar 2000 en acht, op

OP VERZQEK VAN;

VIER JUU 1

voor het grondgebied van de provincie
Antwerpen, waarvandekmtoren gevestigd zijn te 2018 Antwerpen 1, Lange Kievitstraat 111- 
113 bus 5;

- vcrzockcndc partij(en) ten deze woonplasts kiezend op het kantoor van ondergetekende 
Gerechtsdeurwaarder

Heb ik, ondergetekende. Martins VERGAUWEN

Gerechtsdeurwaarder met standplaats te Antwerpen, die kantoor houdt te 2018 Antwerpen, 
BaJansstraat 117,

BETTEKEND en met ieder afechrift van onderhavig exploot, ecu voor geKjkhridend verklaard 
afschrift gelatenaam

schipper (-svrouw), geboren te Gent op 23/07/1962, wonende te 2900 
Schoten, Korte Braamstraat 41,

aldaar de betokening doende,
^rekende

tot:

zo verklaard, die het origiiieel heeft getekend voor ontvangst van het
afechrilj/-^^7

gezien het exploot niet kon warden betekend overeenkomstig de artikels 33 tot 35 van 
het Gerechtelijk Wetboek heb ik aan het voormeld adres van de geadresseerde een 
qfschrift ervan achJergelaten overeenkomstig art. 38 § l van zelfde Wetboek om /fc • f * 
uur, met melding dot ik hem een brief zed zenden in een per post aangetekende omslag. 
am gebeurlijk nog een eensluidend qfschrift van dtt exploot op mijn kantoor te komen 
qfhalen.

Biz.: 1/4
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,M*rc ^BEERTEN uc no. - Marline VERGAUWEN - W% MERTENS • Roger VANDENHENDE - Jan DR B ELDER 
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van 9 uur tot 16 uur

MMBOqXAWPTU.
Bin (337$ Li.
Afata VAN DSt 8TH CSEL U.

- van de uitgifte in uitvoerbare vorm van een arrest, geveld door het Hof van Beroep te 
Antwerpen achtste kamer zetelende in correcticmele zaken op 66ientwmtig maart 1900 
zesennegentig.

Doende deze betokening tot kenmsgeving en leiding van de betekende(n), tot zulke doeleindcn 
als naar recht eo onder alle voorbehoud.

Gdet op de betekening van het anest geveld door het Hof van Beroep te Antwerpen achtste 
kamer zetelende in correctionele zaken op ddnentwintig maart 1900 zesennegentig, door het 
ambt van Marc Beaten, gerechtsdeurwaardcr te Antwerpen 1, in datum van twaalf februari 
2000 en vier met bevel aan de geadresseerde voorooemd om de bevolcn weiken uit te voeren;

Gelet op het feit dat in weerwil van voormeld bevel tot op heden nog steeds geen proces- 
verbaal van vaststelling van uhvoering in de zin van art. 152 van 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de nrimtelijke ordening kon worden opgesteld wegens het uitblxjven van een 
(feitelijk correcte) melding van vrijwillig berstel;

Zo heb fle ondergetekende gerechtsdeurwaarder op Last van de stedenbouwkundige inspector 
voomoemd hkkHAALD BEVEL gegeven om tot cmmiddrilijke uhvoering van het 
rechtcrlijk bevel over te gaan, by gebreke waaraan de gcmachtigde overheid zich het recht 
voorbehoudt om conform de bcschikkingen van het vonnis en de bepalingen van voormeld 
decreet de woken uit te voeren in de plants van dc vcroordcclde en op dices kosten.

Mocht u alsnog tot het bevolen hostel overgaan / zijn overgegaan, dan wordt u dringend 
verzoefat ditper aangetekend schrijven of bij afgiftetegen ontvangstbewijs te znelden aan de 
stedenbouwkundige inspecteur op bovenstaand adres. Fnkd zo kan n overbodige kosten 
vermijden.

Bovendicn heb ik ondergetekende gereefatsdeurwaarder herhaald dat:

Bij arrest d.d. Mnentwintig maart 1900 zesennegentig van het Hof van Beroep te Antwerpen 
achtste kamer zetelende in correctionele zaken werd u verooideeld tot het berstel in de vorige 
staat van een percecl gelegen te Schoten, Braamstraat, lste afdding, secrie D, nrs. 510N2 
biiinen een tennijn van 6 maanden na het in kraefat van gewijsde treden van het vonnis.

Dtt betekent dat het bevolen berstel uilerijjk op 05/10/1996 nttgevoerd moest zijn.

De volgende woken dienen overeenkomstig de bcschikkingen van het vonnis te worden 
uitgevoerd: • i

het slopen van de wedeiTechtelijk opgetrokken bungalow (inch de verwijdering van eventuele 
bodemplaten, fimderingen en wanden), de verwijdering van de afbraakmaterialen van het 
terrain en het berstel van de bodem in de oorspronkelijke staat ,

Voor het geval dat de plants niet in de vorige staat wordt hersteld binnen de gestelde tennijn, 
werd in voormeld vonnis tevens bevolen dat de stedenbouwkundige inspecteur van ambtswege

fife402-5501611-59 0)0 645-1008245-62 INGJd 320-0917406-60
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in de uitvoering ervan kan voorzien. Tevens is de stedenbouwkundige tnspecteur gerechtigdde 
van dehersteUing van de plaats afkomende materialen en voorwerpen te verkxjpen, tt 
vervoeren. op te daan en te vemledgen op een door hem gekozen plaats. De veroordeelde is 
gehouden alie tdtvoeringskosfen, verminderd met de opbrengst van de verkoop der materialen 
en voorwerpen, te vergoeden.

Overcenkomstig art. 152 van fact decreet van 18mei 1999 houdende de organisatic van de 
ruimtelijke ordemng an zijn wijzigingcn beat a als veroordeelde ertoe gehouden omniddellijk, 
bij aangetekende brief of bjj afgifte tegen ontvangstbewijs, de stedenbouwkundige inspecteur 
dn bet College van Burgemeester en Schepenen op de hoogte te brengen indien u de opgelegde 
herstelmaatregd vrijwillig hebt uhgevoerd, waama de stedenbouwkundige inspecteur, na 
controlc, een proces-vertaal van vaststelling zal opmaken. Behoudens bewijs van bet 
tegendeel. geldt enkel het procea-verbaal van vaststelling als bewijs van herstel en van de 
datum van het herstel. De atedenboowtarodige inspecteur ontvtng tot op heden nog geen 
dergelijk berkht van nweatwege.

Dene hgtelrgning tfrdrt alne n gv»n in ittfflik ttellcn (fat hfl Nsftrff ridl hfft ndit

voorbehoudt om, na ecnsluidend advies van de Hoge Raad voor herstelbdetd, tot de 
ambtshalve uitvoering van het vonnis over te gaan. Alle kosten die worden gemaakt cm tot 
uitvoering te komen vallen ten uwen laste. In dit kader werd of wordt nu reeds een wettelijke 
hypotheek ingeschrevcn op &n of mcerdere van uw onroerende goederen.

Indien u alsnog zelf het herstel uitvoert voordat de ambtshalve uitvoering plaatsgrijpt, dient u 
de stedenbouwkundige inspecteur (p/a Agentschap Inspectie RWO, Koning Albert n>laan 19 
bus 22 te 1210 Brussel) hiervan zo spoedig mogelijk schriltelijk op de hoogte te stcllcn, 
waama de effccticve uitvoering zal worden gecontroleerd. Alleen zo kan u overbodige kosten 
verznijden.

WAAHVANA^TE-
Afschrift(en) zo nodig afgegeven onder geslolen omslag, conform art 44 van het Oerecfatelijk

A402-e501611-59 BJB 545-100824642 ING M) 3200917406-50
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