Dossier nr:PE-10408-2019
BERICHT VAN OPENBAAR
ONDERZOEK

AANVRAAG VAN MILIEUVERGUNNING - klasse
Het volgend project wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen:
Adres van het goed: Boetendaellaan 34 1180 Brussel
Identiteit van de aanvrager: vzw Epsylon
Gelegen : Jacques Pasturlaan 47
Voorwerp van de aanvraag: hernieuwing van de vergunning
Bevattende 5 rubrieken nrs 153 A, 148 A, 132 A, 67, 55 1A
Aard van de hoofdactiviteit : rouwkamer
G.B.P.: gebied voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten en typisch woongebied
Het openbaar onderzoek vindt plaats

van 28/10/2019

tot en met 11/11/2019

TER INFORMATIE, VOOR DIT DOSSIER IS ER GEEN OVERLEGCOMMISSIE
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier op het gemeentebestuur worden
geraadpleegd, bij de dienst Milieuvergunningen, Auguste Dansestraat 27 1180 Brussel (gelijkvloers), van
maandag tot vrijdag, vanaf 8u30 tot 12u30 en bij de dienst Stedenbouw Auguste Dansestraat 25 (gelijkvloers)
op dinsdag vanaf 17u00 tot 20u00.
Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij de Milieudienst, Auguste Dansestraat 27 1180
Brussel (gelijkvloers) van maandag tot vrijdag vanaf 8u30 tot 12u30 of na telefonische afspraak op het nr
02/348.66.19.
De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen schriftelijk, in het dubbel, worden gericht aan het
College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres:
Gemeentebestuur van UKKEL
Dienst Milieu
Jean Vander Elstplein, 29
1180 Brussel
ten laatste op 11/11/2019
Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte bij de dienst Milieu, Auguste
Dansestraat 27 te 1180 Brussel (gelijkvloers) van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30.
Onderhavige kennisgeving van onderzoek loopt geenszins vooruit op het advies van de gemeente
aangaande dit dossier
Te Ukkel, 14/10/2019
Het College
De Gemeentesecretaris,
De Schepen,
De Burgemeester.,
Laurence VAINSEL
Maëlle DE BROUWER
Boris DILLIES

Dossier nr:PE-10412-2019
BERICHT VAN OPENBAAR
ONDERZOEK

AANVRAAG VAN MILIEUVERGUNNING - klasse
Het volgend project wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen:
Adres van het goed: Alsembergsesteenweg 416C 1180 Brussel
Identiteit van de aanvrager: B.V.B.A.GARAGE DIDIER
Gelegen : Alsembergsesteenweg 416C
Voorwerp van de aanvraag: hernieuwing van de vergunning
Bevattende 2 rubrieken nrs 71 A, 13 A
Aard van de hoofdactiviteit : uitbating van een werkplaats voor het onderhoud van wagens
G.B.P.: gemengd gebied
Het openbaar onderzoek vindt plaats

van 28/10/2019

tot en met 11/11/2019

TER INFORMATIE, VOOR DIT DOSSIER IS ER GEEN OVERLEGCOMMISSIE
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier op het gemeentebestuur worden
geraadpleegd, bij de dienst Milieuvergunningen, Auguste Dansestraat 27 1180 Brussel (gelijkvloers), van
maandag tot vrijdag, vanaf 8u30 tot 12u30 en bij de dienst Stedenbouw Auguste Dansestraat 25 (gelijkvloers)
op dinsdag vanaf 17u00 tot 20u00.
Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij de Milieudienst, Auguste Dansestraat 27 1180
Brussel (gelijkvloers) van maandag tot vrijdag vanaf 8u30 tot 12u30 of na telefonische afspraak op het nr
02/348.66.19.
De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen schriftelijk, in het dubbel, worden gericht aan het
College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres:
Gemeentebestuur van UKKEL
Dienst Milieu
Jean Vander Elstplein, 29
1180 Brussel
ten laatste op 11/11/2019
Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte bij de dienst Milieu, Auguste
Dansestraat 27 te 1180 Brussel (gelijkvloers) van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30.
Onderhavige kennisgeving van onderzoek loopt geenszins vooruit op het advies van de gemeente
aangaande dit dossier
Te Ukkel, 15/10/2019
Het College
De Gemeentesecretaris,
De Schepen,
De Burgemeester.,
Laurence VAINSEL
Maëlle DE BROUWER
Boris DILLIES

Dossier nr:PE-10425-2019
BERICHT VAN OPENBAAR
ONDERZOEK

AANVRAAG VAN MILIEUVERGUNNING - klasse
Het volgend project wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen:
Adres van het goed: hoek Alsembergsesteenweg - Drogenbossesteenweg 1180 Brussel
Identiteit van de aanvrager : N.V.BREEDEL
Gelegen : Alsembergsesteenweg 1142
Voorwerp van de aanvraag: hernieuwing van de vergunning
Bevattende 1 rubriek nr 72 2A
Aard van de hoofdactiviteit : opslagplaats voor vaste recipiënten van samengeperst gas
G.B.P.: gemengd gebied
Het openbaar onderzoek vindt plaats

van 28/10/2019

tot en met 11/11/2019

TER INFORMATIE, VOOR DIT DOSSIER IS ER GEEN OVERLEGCOMMISSIE
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier op het gemeentebestuur worden
geraadpleegd, bij de dienst Milieuvergunningen, Auguste Dansestraat 27 1180 Brussel (gelijkvloers), van
maandag tot vrijdag, vanaf 8u30 tot 12u30 en bij de dienst Stedenbouw Auguste Dansestraat 25 (gelijkvloers)
op dinsdag vanaf 17u00 tot 20u00.
Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij de Milieudienst, Auguste Dansestraat 27 1180
Brussel (gelijkvloers) van maandag tot vrijdag vanaf 8u30 tot 12u30 of na telefonische afspraak op het nr
02/348.66.19.
De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen schriftelijk, in het dubbel, worden gericht aan het
College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres:
Gemeentebestuur van UKKEL
Dienst Milieu
Jean Vander Elstplein, 29
1180 Brussel
ten laatste op 11/11/2019
Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte bij de dienst Milieu, Auguste
Dansestraat 27 te 1180 Brussel (gelijkvloers) van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30.
Onderhavige kennisgeving van onderzoek loopt geenszins vooruit op het advies van de gemeente
aangaande dit dossier
Te Ukkel, 15/10/2019
Het College
De Gemeentesecretaris,
De Schepen,
De Burgemeester.,
Laurence VAINSEL
Maëlle DE BROUWER
Boris DILLIES

