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Griffie Nr. JJ31 CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN 

Parket Not. Openbare terechtzitting van 29 december 1999 

ME66. l 3 .348-97 

De Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, l l e  kamer, rechtsprekend in correctionele 
zaken, wijst het volgende vonnis : 

Inzake van het Openbaar Ministerie en de burgerlijke partij 

en zijn echtgenote . samenwonende te 

vertegenwoordigd door Mr. R. Rombaut, advocaat te 2018 Antwerpen, Justitiestraat, 18. 

tegen : 

, geboren te 
Belg. 

op vertegenwoordiger, wonende te 

bijgestaan door Mr. S. Van Gastel, advocaat te 3000 Leuven, Koning Leopold I. straa4 41. 

Y.E.RDACHT VAN : 
te ononderbroken tussen 25 juni 1997 en 17 december 1997 : 
In overtreding met artikel 66 lid 1 en 5 en artikel 68 \fan het decreet betreffende de 
ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, zoals bekrachtigd door het 
decreet van 4.3 .1997, door het uitvoeren of het instandhouden van werken of hoe dan 
ook op een onroerend goed 
- zijnde een perceel grond 
- gelegen te 
- grootte 

- UITC..:E":.i:. 
_ E?::::-:..·:·:::: !.:ss .'!.: tlGM-l1ril· , 
- UI'!'"iï':�E� 
Atge:.ê·:�:d aan 

- ingeschreven op het kadaster te · · · · · · . · ·, · · · · 

d d"' AA'j.') t.�0.0.0. , . , .. , • •· 
- on er '" · · ,,,,.",, 

. c. ') : . . rJldj. ......... -
- eigendom van .-. , · îJf · een inbreuk te hebben gemaakt op de voorschriften van d� bijzondefe ·plannen van 

aanleg, op de bepalingen van titel II van bovenvenneld decreet of op die van de 
verordeningen vastgesteld ter uitvoering van het eerste hoofdstuk van titel IV van 
bovenvermeld decreet, namelijk door in de bouwvrije zijtuinstrook een reliefwijziging 

van 60 cm te hebben uitgevoerd en een supplementaire betonne plaat van 40 cm te 
hebben aangebracht en deze werken in stand gehouden te hebben. 



           
       

      
          

           
        

   

 

         
          

      

          
         

         

          
            

             
             

             
  

            
           

          
         

     

          
             

               
       

            
          

     

            
         

 



    
  

          
             

                  
              
        
         
     

    

              

       

   

        

            
                
         

             

            
               

    

             
              

  

              



    

            
            

              
              

            

            
              
      

   
  

            

      

             
              

           
            

                
         

                
             

               
             

         

                
             
     

             
             

           
     



           
               

                 

         

  

      

        

    

      




