BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr195/19)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Boetendaelstraat 95.
- Identiteit van de aanvrager: Mijnheer Alexis Van Grunderbeek
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44538-2019: vergroten en renoveren van een bestaande
eengezinswoning.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen
Zone: GBP : typisch woongebied.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)
- afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - hoogte).
Het openbaar onderzoek loopt van 04/11/2019 en tot en met 18/11/2019.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan)
worden verkregen:
- op het volgende adres: dienst Stedenbouw (op het gelijkvloers), Auguste Dansestraat, 25 - 1180 Brussel;
- van maandag tot vrijdag : tussen 09.00 en 12.00 uur;
- op dinsdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur, na afspraak.
Opmerkingen en klachten kunnen worden geformuleerd tijdens bovenvermelde periode van het onderzoek,
ofwel:
- Schriftelijk, ter attentie van het: College van Burgemeester en Schepenen:
o op het e-mailadres : info.stedenbouw@ukkel.brussels;
o op het postadres: Jean Vander Elstplein, 29 - 1180 Brussel;
- Mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie
daarvan gratis overhandigt aan de aangever.
Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de Overlegcommissie die
samenkomt:
- op woensdag 04 december 2019 om 9.00 uur,
- op het adres: Gemeentehuis van Ukkel, Gemeenteraadszaal (1ste verdieping), Jean Vander Elstplein, 29.
De volgorde van behandeling van het dossier in de Overlegcommissie wordt aangekondigd op de Website van de
Gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de Commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst
voor Stedenbouw.
Opgemaakt te Ukkel,
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
Laurence VAINSEL.

op 04/11/2019.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr196/19)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Sint-Jobsesteenweg 288.
- Identiteit van de aanvrager: de heer en Mevrouw Joachim Comer et Ilona Pricop
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44636-2019 : bouwen van een uitbreiding op de 1ste
verdieping aan de achtergevel.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP : typisch woongebied, langs een structurerende ruimte.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken) .
Het openbaar onderzoek loopt van 04/11/2019 en tot en met 18/11/2019.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan)
worden verkregen:
- op het volgende adres: dienst Stedenbouw (op het gelijkvloers), Auguste Dansestraat, 25 - 1180 Brussel;
- van maandag tot vrijdag : tussen 09.00 en 12.00 uur;
- op dinsdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur, na afspraak.
Opmerkingen en klachten kunnen worden geformuleerd tijdens bovenvermelde periode van het onderzoek,
ofwel:
- Schriftelijk, ter attentie van het: College van Burgemeester en Schepenen:
o op het e-mailadres : info.stedenbouw@ukkel.brussels;
o op het postadres: Jean Vander Elstplein, 29 - 1180 Brussel;
- Mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie
daarvan gratis overhandigt aan de aangever.
Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de Overlegcommissie die
samenkomt:
- op woensdag 04 december 2019 om 9.00 uur,
- op het adres: Gemeentehuis van Ukkel, Gemeenteraadszaal (1ste verdieping), Jean Vander Elstplein, 29.
De volgorde van behandeling van het dossier in de Overlegcommissie wordt aangekondigd op de Website van de
Gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de Commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst
voor Stedenbouw.

Opgemaakt te Ukkel,
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
Laurence VAINSEL.

op 04/11/2019.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr197/19)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Dieweg 55.
- Identiteit van de aanvrager: de heer Jean-Luc Clamen
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44678-2019 : bouwen van een bijgebouw aan het
hoofdgebouw, voor een zwembad en bijhorende lokalen en een woonruimte.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen
Zone: GBP : typisch woongebied.
BBP nr. 29 bis CLIJVELDWIJK
Hoofdredenen van het onderzoek:
- toepassing van art. 155 §2 van het BWRO (afwijking aan een bbp inzake art.1.4 bouwvolume en vorm van het
dak + art.7.8 aanleg van de tuinzone (3 niet-overdekte parkeerplaatsen))
- toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van
huizenblokken aantasten)
- art 9.2 van BBP 29bis (Clijveldwijk): afbraak-, restauratie-, verplaatsingswerken (volledig of deels), wijziging van
het uitzicht of de bestemming/het gebruik.
Het openbaar onderzoek loopt van 04/11/2019 en tot en met 18/11/2019.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan)
worden verkregen:
- op het volgende adres: dienst Stedenbouw (op het gelijkvloers), Auguste Dansestraat, 25 - 1180 Brussel;
- van maandag tot vrijdag : tussen 09.00 en 12.00 uur;
- op dinsdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur, na afspraak.
Opmerkingen en klachten kunnen worden geformuleerd tijdens bovenvermelde periode van het onderzoek,
ofwel:
- Schriftelijk, ter attentie van het: College van Burgemeester en Schepenen:
o op het e-mailadres : info.stedenbouw@ukkel.brussels;
o op het postadres: Jean Vander Elstplein, 29 - 1180 Brussel;
- Mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie
daarvan gratis overhandigt aan de aangever.
Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de Overlegcommissie die
samenkomt:
- op woensdag 04 december 2019 om 9.00 uur,
- op het adres: Gemeentehuis van Ukkel, Gemeenteraadszaal (1ste verdieping), Jean Vander Elstplein, 29.
De volgorde van behandeling van het dossier in de Overlegcommissie wordt aangekondigd op de Website van de
Gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de Commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst
voor Stedenbouw.
Opgemaakt te Ukkel,
op 04/11/2019.
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
De Schepen van Stedenbouw,
De Burgemeester,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr198/19)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Eikenboslaan 13 .
- Identiteit van de aanvrager: COMPUPHONE sprl B.V.B.A. – de heer Michel Salamon
- Aanvraag van verkavelingsvergunning : PL-582-2019 : verdelen van een grond in drie kavels.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen
Zone: GBP : woongebied met residentieel karakter.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van
huizenblokken aantasten)
- toepassing van het bijzonder voorschrift 1.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter
van de bouwwerken) .
Het openbaar onderzoek loopt van 04/11/2019 en tot en met 18/11/2019.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan)
worden verkregen:
- op het volgende adres: dienst Stedenbouw (op het gelijkvloers), Auguste Dansestraat, 25 - 1180 Brussel;
- van maandag tot vrijdag : tussen 09.00 en 12.00 uur;
- op dinsdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur, na afspraak.
Opmerkingen en klachten kunnen worden geformuleerd tijdens bovenvermelde periode van het onderzoek,
ofwel:
- Schriftelijk, ter attentie van het: College van Burgemeester en Schepenen:
o op het e-mailadres : info.stedenbouw@ukkel.brussels;
o op het postadres: Jean Vander Elstplein, 29 - 1180 Brussel;
- Mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie
daarvan gratis overhandigt aan de aangever.
Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de Overlegcommissie die
samenkomt:
- op woensdag 04 december 2019 om 9.00 uur,
- op het adres: Gemeentehuis van Ukkel, Gemeenteraadszaal (1ste verdieping), Jean Vander Elstplein, 29.
De volgorde van behandeling van het dossier in de Overlegcommissie wordt aangekondigd op de Website van de
Gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de Commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst
voor Stedenbouw.
Opgemaakt te Ukkel,
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
Laurence VAINSEL.

op 04/11/2019.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr199/19)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Linkebeekstraat 11.
- Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Christine Verbeken
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44401-2018 : het regulariseren van een tuinhuis.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP : groengebied, woongebied met residentieel karakter.
BBP : n°46bis PUT VAN CALEVOET/MOENSBERGWIJK – RBBHG van 17/10/1996
Hoofdredenen van het onderzoek:
- toepassing van art. 155 §2 van het BWRO (afwijking aan bbp 46bis wat betreft het art.1.C.)
- afwijking op art.7 van titel I van de GSV (vestiging - vrijstaande bouwwerken)
- toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van
huizenblokken aantasten).
Het openbaar onderzoek loopt van 04/11/2019 en tot en met 18/11/2019.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan)
worden verkregen:
- op het volgende adres: dienst Stedenbouw (op het gelijkvloers), Auguste Dansestraat, 25 - 1180 Brussel;
- van maandag tot vrijdag : tussen 09.00 en 12.00 uur;
- op dinsdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur, na afspraak.
Opmerkingen en klachten kunnen worden geformuleerd tijdens bovenvermelde periode van het onderzoek,
ofwel:
- Schriftelijk, ter attentie van het: College van Burgemeester en Schepenen:
o op het e-mailadres : info.stedenbouw@ukkel.brussels;
o op het postadres: Jean Vander Elstplein, 29 - 1180 Brussel;
- Mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie
daarvan gratis overhandigt aan de aangever.
Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de Overlegcommissie die
samenkomt:
- op woensdag 04 december 2019 om 9.00 uur,
- op het adres: Gemeentehuis van Ukkel, Gemeenteraadszaal (1ste verdieping), Jean Vander Elstplein, 29.
De volgorde van behandeling van het dossier in de Overlegcommissie wordt aangekondigd op de Website van de
Gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de Commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst
voor Stedenbouw.
Opgemaakt te Ukkel,
op 04/11/2019.
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
De Schepen van Stedenbouw,
De Burgemeester,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr200/19)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Generaal Lotzstraat 68 - 70.
- Identiteit van de aanvrager: Scholengroep Brussel - Mijnheer Jurgen Wayenberg.
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44959-2019 (Artikel 177): SCHOOLVERGUNNING: Plaatsen
van een luifel als overdekte speelruimte.
Aard van de hoofdactiviteit: uitrusting van de algemeen nut of van overheidsdienst.
Zone: GBP : typisch woongebied.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- toepassing van het algemeen voorschrift 0.6 van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van
huizenblokken aantasten).
Het openbaar onderzoek loopt van 04/11/2019 en tot en met 18/11/2019.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.

Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan)
worden verkregen:
- op het volgende adres: dienst Stedenbouw (op het gelijkvloers), Auguste Dansestraat, 25 - 1180 Brussel;
- van maandag tot vrijdag : tussen 09.00 en 12.00 uur;
- op dinsdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur, na afspraak.
Opmerkingen en klachten kunnen worden geformuleerd tijdens bovenvermelde periode van het onderzoek,
ofwel:
- Schriftelijk, ter attentie van het: College van Burgemeester en Schepenen:
o op het e-mailadres : info.stedenbouw@ukkel.brussels;
o op het postadres: Jean Vander Elstplein, 29 - 1180 Brussel;
- Mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie
daarvan gratis overhandigt aan de aangever.
Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de Overlegcommissie die
samenkomt:
- op woensdag 04 december 2019 om 9.00 uur,
- op het adres: Gemeentehuis van Ukkel, Gemeenteraadszaal (1ste verdieping), Jean Vander Elstplein, 29.
De volgorde van behandeling van het dossier in de Overlegcommissie wordt aangekondigd op de Website van de
Gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de Commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst
voor Stedenbouw.
Opgemaakt te Ukkel,
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
Laurence VAINSEL.

op 04/11/2019.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr201/19)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Bonapartelaan 67.
- Identiteit van de aanvrager: de heer Arnaud de Froidmont
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44756-2019 : het conform stellen van werken midden in
een eengezinswoning.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP : woongebied met residentieel karakter.
BBP :nr7 – « Domaine de l’Empereur » (KB 13/12/1958)
Beschermgebied van de Kauwberg
Hoofdredenen van het onderzoek:
- toepassing van art. 155 §2 van het BWRO (afwijking aan bbp 7 “Domaine de l’Empereur” wat btreft het art.9
vooruitspringende standvensters en puntgevels)
- afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - dakkapellen).
Het openbaar onderzoek loopt van 04/11/2019 en tot en met 18/11/2019.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan)
worden verkregen:
- op het volgende adres: dienst Stedenbouw (op het gelijkvloers), Auguste Dansestraat, 25 - 1180 Brussel;
- van maandag tot vrijdag : tussen 09.00 en 12.00 uur;
- op dinsdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur, na afspraak.
Opmerkingen en klachten kunnen worden geformuleerd tijdens bovenvermelde periode van het onderzoek,
ofwel:
- Schriftelijk, ter attentie van het: College van Burgemeester en Schepenen:
o op het e-mailadres : info.stedenbouw@ukkel.brussels;
o op het postadres: Jean Vander Elstplein, 29 - 1180 Brussel;
- Mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie
daarvan gratis overhandigt aan de aangever.
Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de Overlegcommissie die
samenkomt:
- op woensdag 04 december 2019 om 9.00 uur,
- op het adres: Gemeentehuis van Ukkel, Gemeenteraadszaal (1ste verdieping), Jean Vander Elstplein, 29.
De volgorde van behandeling van het dossier in de Overlegcommissie wordt aangekondigd op de Website van de
Gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de Commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst
voor Stedenbouw.
Opgemaakt te Ukkel,
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
Laurence VAINSEL.

op 04/11/2019.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr202/19)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Gelovigenstraat 33 - 35.
- Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Anne Somers.
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr:16-44465-2019: in overeenstemming brengen van de
verbouwing van een woning en de bestemmingswijziging van een achter werkplaats tot woongelegenheid.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP: typisch woongebied.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van
huizenblokken aantasten).
- afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken).
- afwijking op art.12 van titel I van de GSV (inrichting van de koer - en tuingebieden).
Het openbaar onderzoek loopt van 04/11/2019 en tot en met 18/11/2019.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan)
worden verkregen:
- op het volgende adres: dienst Stedenbouw (op het gelijkvloers), Auguste Dansestraat 25, 1180 Brussel;
- van maandag tot vrijdag : tussen 09.00 en 12.00 uur;
- op dinsdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur, na afspraak.
Opmerkingen en klachten kunnen worden geformuleerd tijdens bovenvermelde periode van het onderzoek,
ofwel:
- Schriftelijk, ter attentie van het: College van Burgemeester en Schepenen:
o op het e-mailadres : info.stedenbouw@ukkel.brussels;
o op het postadres: Jean Vander Elstplein 29, 1180 Brussel;
- Mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie
daarvan gratis overhandigt aan de aangever.
Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de Overlegcommissie die
samenkomt:
- op woensdag 04 december 2019 om 9.00 uur,
- op het adres: Gemeentehuis van Ukkel, Gemeenteraadszaal (1ste verdieping), Jean Vander Elstplein, 29.
De volgorde van behandeling van het dossier in de Overlegcommissie wordt aangekondigd op de Website van de
Gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de Commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst
voor Stedenbouw.
Opgemaakt te Ukkel,
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
Laurence VAINSEL.

op 04/11/2019.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr203/19)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Langeveldstraat 50.
- Identiteit van de aanvrager: de heer Olivier Coune
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44746-2019 : afbreken van een huis binnenin het
huizenblok en bouwen van 3 eengezinswoningen.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen
Zone: GBP : typisch woongebied.
BBP : Nr 51 WIJK FLORIDA/LANGEVELD goedgekeurd bij KB van 15/04/1988
VV : 36 –datum kennisgeving : 20/09/1963 – Onderwerp : 7 kavels exclusief residentieel en familiaal van 1
verdieping
Hoofdredenen van het onderzoek:
- toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van
huizenblokken aantasten)
- toepassing van het algemeen voorschrift 0.12. van het GBP (volledige of gedeeltelijke wijziging van het gebruik
of bestemming van een woning of afbraak van een woning).
Het openbaar onderzoek loopt van 04/11/2019 en tot en met 18/11/2019.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan)
worden verkregen:
- op het volgende adres: dienst Stedenbouw (op het gelijkvloers), Auguste Dansestraat, 25 - 1180 Brussel;
- van maandag tot vrijdag : tussen 09.00 en 12.00 uur;
- op dinsdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur, na afspraak.
Opmerkingen en klachten kunnen worden geformuleerd tijdens bovenvermelde periode van het onderzoek,
ofwel:
- Schriftelijk, ter attentie van het: College van Burgemeester en Schepenen:
o op het e-mailadres : info.stedenbouw@ukkel.brussels;
o op het postadres: Jean Vander Elstplein, 29 - 1180 Brussel;
- Mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie
daarvan gratis overhandigt aan de aangever.
Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de Overlegcommissie die
samenkomt:
- op woensdag 04 december 2019 om 9.00 uur,
- op het adres: Gemeentehuis van Ukkel, Gemeenteraadszaal (1ste verdieping), Jean Vander Elstplein, 29.
De volgorde van behandeling van het dossier in de Overlegcommissie wordt aangekondigd op de Website van de
Gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de Commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst
voor Stedenbouw.
Opgemaakt te Ukkel,
op 04/11/2019.
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
De Schepen van Stedenbouw,
De Burgemeester,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

