Ukkel,

GROENE RUIMTEN
Contact: - YD.
Tel.: 02/348.65.49
E-mail: ydevreese@ukkel.brussels
Ons kenm.: Reg. Coll. SV/
/ F°
Bijlage(n): 1

Betreft: Uw aanvraagdossier voor het rooien
Geachte mevrouw, geachte heer,
In de bijlage vindt u de formulieren m.b.t. uw aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het rooien
van bomen, alsook de nodige uitleg om uw dossier in te dienen overeenkomstig het regeringsbesluit van
12/12/2013, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 12/03/2014.
U kunt uw aanvraag indienen bij de Groendienst op de Paul Stroobantlaan 41, waar u een
ontvangstbevestiging zult krijgen indien uw dossier volledig is.
Voor dit dossier zal u een gemeentebelasting van € 58,00 gevraagd worden. U kunt deze belasting ter
plaatse betalen (uitsluitend via Bancontact) of via overschrijving op rekening IBAN BE52 000-0003695-09,
met als mededeling het dossiernummer of het adres van de rooiing.
Als u voor uw woning een parkeerplaats wilt reserveren, moet u de borden ten minste vijf dagen voor het
begin van de werkzaamheden reserveren:
Reserveren van parkeerplaatsen
Auguste Dansestraat 25 (2e verdieping)
Tel.: +32 2 348 66 85 / Fax: + 32 2 348 66 83
reserveringvanparkeerplaatsen@ukkel.brussels
Indien het een aanvraag betreft voor een gemeenschappelijke eigendom, voegt u bij uw dossier ook een
kopie die het rooien toestaat, ondertekend door de algemene vergadering van mede-eigenaars.
Met de meeste hoogachting,
De schepen van Groene Ruimten,

Maëlle DE BROUWER
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BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR HET DOSSIER TOT AANVRAGEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OM EEN
HOOGSTAMBOOM TE ROOIEN (BUITEN DE WEGENIS)

Onder "hoogstamboom" verstaan we een boom met een boomstam van ten minste 40 centimeter omtrek op
1,50 meter hoogte, en die ten minste 4,00 meter hoog is.
(RB van 12/12/2013 - BS van 12/03/2014)

Het volledige dossier moet ingediend worden bij de Groendienst op de Paul Stroobantlaan 41 - 1180 Brussel. U zult ter plaatse
€ 58,00 moeten betalen voor de administratiekosten (alleen via Bancontact) of dit bedrag moeten overschrijven op rekening
IBAN BE52 000-0003695-09, met als mededeling het dossiernummer of het adres van de rooiing.

Voor te leggen gemeenschappelijke documenten
Het aanvraagdossier omvat steeds de volgende documenten in 4 exemplaren:
1° De vergunningsaanvraag, opgesteld op een formulier dat overeenkomt met bijlage 1 waarin verduidelijkt wordt
welke handelingen en werken gepland worden en dat ondertekend wordt door de aanvrager en door de architect,
indien die vereist is.
2° De verklarende nota waarin de belangrijkste opties van het ontwerp zijn opgenomen. Als de geplande
handelingen en werken elementen omvatten die de omgeving kunnen schaden, moeten in de nota de bepalingen
staan om daaraan te verhelpen. De verklarende nota verduidelijkt ook hoeveel bomen gerooid moeten worden, van
welke soort, welke omtrek ze hebben op 1,50 meter van de grond, hoe oud ze ongeveer zijn, welke heraanleg
voorzien is en in welke periode gerooid zal worden.
3° De relevante foto's. De relevante foto's zijn recente foto's van het goed, van de aanpalende gebouwen en van de
omgeving, zodat een correct beeld gevormd kan worden van de bestaande toestand en de stedenbouwkundige
context waarin de aanvraag ligt. Er zijn er ten minste vier, in kleur, voldoende groot, genummerd en voorgesteld op
een (geplooid) document op formaat DIN A4. De plaatsen waar de foto's genomen zijn, zijn aangeduid op het in
artikel 16 bedoelde inplantingsplan of, bij gebrek daaraan, op de uitvoeringsplannen.
4° De plannen.
A. Het liggingsplan waardoor er een correct beeld van de omgeving van het ontwerp gevormd kan worden;
B. Het inplantingsplan, opgesteld op een schaal van 1/500, 1/200 of 1/100, of bij gebrek daaraan een duidelijke
schets op DIN A4 of A3, waarop de relevante elementen staan zodat het ontwerp in zijn nabije omgeving
beoordeeld kan worden, zowel openbaar als privé:
I. Voor het betrokken goed en de aangrenzende/nabijgelegen goederen:
1. De ligging en de schaal,
2. Het tracé van de wegen met vermelding van de naam en indien nodig de bomen en andere aanplantingen,
3. Het perceel, het huisnummer, de inplanting van de gebouwen, vermelding van het volume van de gebouwen
(aantal bovengrondse verdiepingen).
II. Voor het betrokken goed:
1. Het nummer van het kadastraal perceel, de grenzen van het terrein met maatcijfers, de inplanting van de
gebouwen met maatcijfers,
2. De omheiningen en de aanleg van koeren en tuinen en inspringstroken,
3. De ligging van de parkeerplaatsen, de garages, de opritten en de verbinding ervan met het openbaar domein, met
vermelding van de gebruikte materialen,
4. De plaats waar de hoogstambomen staan, met vermelding van welke behouden blijven, welke te rooien en aan te
planten zijn met vermelding van de soort, het projectievlak op de grond van de kruin en de omtrek van de stam
gemeten op 1,50 meter hoogte,
5. De voorziene heraanleg en/of nieuwe aanplantingen,
6. De syntheseplannen indien het inplantingsplan groter is dan het formaat DIN A3.
Art. 44.
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5° De inlichtingen m.b.t. het eigendomsbewijs van het betrokken goed, afgeleverd door de ontvanger van de
successierechten van het ambtsgebied waar het goed gelegen is, overeenkomstig artikel 144 van het Wetboek van
successierechten, of, indien de akte dateert van minder dan 6 maanden voor het indienen van de aanvraag, een
attest van de notaris die deze akte heeft opgesteld, in twee exemplaren.
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