
 

 
 

     
Besluit van de burgemeester 

 
 
De burgemeester,                          
 
Gelet op artikel 133 en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Overwegende dat de gemeentes moeten zorgen voor goed bestuur ten bate van de inwoners, 
meer bepaalde inzake reinheid, gezondheid, veiligheid en rust van openbare straten, plaatsen 
en gebouwen;  
 
Overwegende dat het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België een waarschuwing van 
code rood en oranje op het volledige Belgische grondgebied verspreid heeft gezien de 
aangekondigde storm; 
 
Dat deze waarschuwing immers voorziet dat er de komende uren een hevige storm verwacht 
wordt tot zaterdagochtend 19 februari; 
 
Dat er rukwinden van meer dan 130 km/uur gevreesd worden in verschillende zones van het 
grondgebied, die aanzienlijke schade kunnen veroorzaken; 
 
Dat het risico op ongevallen groter is in de buurt van beboste gebieden of in aanwezigheid van 
voorzieningen die door de wind meegenomen zouden kunnen worden; 
 
Overwegende de onvoorspelbaarheid van deze gebeurtenis en de noodzaak om onmiddellijk 
te handelen om de veiligheid van de inwoners te beschermen; 
 
Dat uit voorzorg tijdelijk de toegang tot bepaalde mogelijks gevaarlijke plaatsen aan iedereen 
verboden moet worden; 
 
Gelet op de bedreigende en dringende aard van de situatie; 
 
BESLIST: 
 
Artikel 1.- Zijn verboden voor het publiek, de omgeving van de volgende terreinen, en dit vanaf 
vandaag 18 februari 2022 14 uur tot 19 februari 2022 8 uur: 
 
- Complex Neerstalle, Zwartebeekstraat 
- Complex Les Griottes, Noordkriekenstraat 26  
- Miniveld, Melkriekstraat 
- Basketbalveld, Georges Ugeuxsquare 
- Miniveld en basketbalveld, Neerstallesteenweg 431 



 

 
 

 
Artikel 2.- Het onderhavige besluit zal aangeplakt worden aan de toegangen tot de plaatsen 
beschreven in artikel 1. De politie is belast met de uitvoering ervan. 
 
 
Artikel 3.- Er kan tegen de onderhavige beslissing een beroep tot schorsing of tot 
nietigverklaring ingediend worden voor de Raad van State. Hiervoor moet er een 
verzoekschrift gericht worden naar de Raad van State, hetzij per aangetekende brief met de 
post naar het volgende adres: Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, hetzij per e-mail. Dit 
verzoekschrift moet ingediend worden binnen zestig dagen te rekenen vanaf de ontvangst van 
de onderhavige kennisgeving. 
 
 

Ukkel, 18 februari 2022 
 
 
 
 
De burgemeester, 
 
 
 
  Boris DILLIES 

Kopie: 
Politiecommissaris 
 
 


