
~ -· · Rechtbank 

van 
Eerste Aanleg 

Veurne 
Sde Jtamer 

Af$chrirt .toe51•zonden 
Ingevolge ar.t • .792 G.W. 
Vrij van expeditiarocht 

art·. 26.0/2• W•tbo.ek Reg. 

Fo lio: -5'-'f 
) I 

Rep. Nr.: J:f.f3 /BR De Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk 
arrondissement Veume, vijfde kamer, w{fzend in burgerlijke zaken, 
heeft het volgende vonnis uitgesproken: . 

" wonende te 

eisende partij - hebbende als raadsman, Mr: BRONDERS BART. 
kantoorhoudende. te 8400 OOSTENDE, Archirnedesstraat 7 

tegen: • · 

met vennootschapszetel te 

verwerende partij - hebbende als raadsm·an,. Mr. VANDEN BERGHE. 
FRANK •. kantoorhoudende te 8500 'KORTRIJK, P.res.Kennedypark 4A. 

' : 

1. DE RECHTSPLEGING. 

De rechtbank heeft het dossier van de rechtspleging gezien, in het 
bijzonder: 

het exploot va_n dagvaarding, beteke~d op 4 februari 2009; 
het tu'ssenvonnis van 19 februari 2010; 
het proces-verbaal van plaats.opnemrng van 2 april 2010; 
de besluiten van partijen; . 
de overige stukken van de procedure·! 

De rechtbank heeft.op de openbare terechtzittin_g. van 8 oktober 2010 de. 
partijen gehoord, en daarna de debatten ge~loten en de zaak in .beraad 
genomen .. 

De rechtbank heefttoegezien op de naleving van de.arti~e,len 2 e.v; van 
de Wet van 1'5juni: 1935 op .het gebruik der talen in gerechtszake_n. 

·2. DE FEITEN. 
I. 

i 
i 
i 
! 
t 

I 

i 
I 
I 
! ; 
I 
I 

i 
i 

I· 
! 

·I 
t 

i 
I 



i: t olio : 

I ~ 

2:1.. Ve.rweerder is eigenaar van een perceel, gelegen te 
I. Dit petceel is gelegeil in een woongebied, 

alsook op .lot ·en i van een verkaveling. goedgekeurd door stad 
·· Het perceel is ook gelegen:in·de bufferzone 

van een vogelrichtlijngebied {Westkust) en van een habitatrichtlijngebied 
(duingebieden, inclusief ) . 

2.2. Op 16 oktober 2006 we~d aan verweerder een.stederibouwkundige 
vergunning afgeleverd voor het Uitbreiden van een woning, het 
aanleggen van een tuin en het rooien van bomen. 

2.3. Op 6 april 2007 werd door de politie Westkust de staking gelast 
van de werken; omdat een reliëfwijzigin~ niét conform de afgeleverde 
vergunnin·g uitgevoerd werd. Dit stakîngsbeyel werd door eiser op 12 
april 2007 bekrachtigd. · 

2.4. Op.25 juni2007 leverde stad t·een stedenbouwkundige 
vergunning af voor een reliëfwijziging. 

2.5. Op 21 november 2007 stelt de politie :een proces~verbaal 
op, waaruit .blijlct dat verweerder het bovenste van een duin met teelaarde 
aangevuld heeft 

3. DE VORDERINGEN EN BETWiSTINGEN. 

3.1. Eiser vordert. de veroordeling van ver)veerder totstaking van het 
strijdig gebruik en herstel in oorspronkelijk~ staat van het voormeld 
perceeL zodanig dat:· 

de aangebrachte teelaarde door duinzand vervangen wordt; 
alleen streekeigen, inheemse struikel'! of bomen aangeplant 
wo~e~ , 

en dit binnen de termijn van 6 maanden vanaf de betekenïng van het 
.tussen te komen vonnis. onderverbeurte·.van een dwangsom van 125.,00 
EUR per dag·vertraging, zonder het.toekennen van een bijkomende 
termijn ex artikel1385 bis, laatste lid Ger. W·. 

;. ~ 
Eiser vordert verder de machtiging om ove.reenkomstig artikel 153 van 
.het decreet van 18 mei 1999 ambtshalve over te gaan tot uitvoering van 
de hierboven .beschreven herstelmaatreg·elen~ indien verweerder .in 
gebreke zou blijven, en dit op kosten van verweerder. 
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