BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr204/19)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Beersellaan 51.
- Identiteit van de aanvrager: de heer Arnaud DEPOORTER
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44548-2019 : het plaatsen van zonnepanelen.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP : typisch woongebied.
BBP : N° 13 MOLENSTEENWIJK (KB 31/01/1959)
Hoofdreden van het onderzoek:
- toepassing van art. 155 §2 van het BWRO afwijking aan BBP Nr13 inzake het artikel II punt 4. Daken.
Het openbaar onderzoek loopt van 11/11/2019 en tot en met 25/11/2019.
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 11 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 11/11/2019.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr205/19)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Moscickilaan 28.
- Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Rachel BAYANI KEYVANI
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44599-2019 : het afsluiten van de achteruitbouwstrook
met een haag van 1,80m hoogte en twee toegangsdeuren.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP : typisch woongebied.
BBP : Nr 22 LANGEVELDWIJK (KB van 19/11/1957)
VV : nr1 betekend op 03/03/1965
Hoofdredenen van het onderzoek:
- toepassing van art. 155 §2 van het BWRO (afwijking aan BBP Nr 22 inzake het artikel III.3.b. afsluiting van de
achteruitbouwstrook).
Het openbaar onderzoek loopt van 11/11/2019 en tot en met 25/11/2019.
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 11 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 11/11/2019.
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
De Schepen van Stedenbouw,
De Burgemeester,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr206/19)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Bosveldweg 7.
- Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Bénédicte CLAES & IVAN PEETERS PVBA
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44633-2019 : het conform stellen van uitgevoerde werken
die niet overeenstemmen met de stedenbouwkundige vergunning 16-43403-2017 : wijziging van de
benedenverdieping, veranderingen aan de gevels en aan het dak, plaatsen van uitwendige eenheden van airconditioning.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP : typisch woongebied.
BBP : Nr 22 LANGEVELD (KB van 19/11/1957)
VV : Nr 79 betekend op 03/03/1965 voor kavel 2
Hoofdredenen van het onderzoek:
- toepassing van art. 155 §2 van het BWRO (afwijking aan bbp nr22 inzake de inplanting) .
Het openbaar onderzoek loopt van 11/11/2019 en tot en met 25/11/2019.
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 11 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 11/11/2019.
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
De Schepen van Stedenbouw,
De Burgemeester,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr207/19)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Horzelstraat 69 - 71.
- Identiteit van de aanvrager: de heer Xavier De Leeuw
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44710-2019 : het bouwen van een eengezinswoning.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP : gemengd gebied.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- toepassing van het bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter
van de bouwwerken)
- afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)
- afwijking op art.5 van titel I van de GSV (hoogte van de voorgevel)
- afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak van een mandleig bouwwerk)
- afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - hoogte) .
Het openbaar onderzoek loopt van 11/11/2019 en tot en met 25/11/2019.
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 11 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 11/11/2019.
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
De Schepen van Stedenbouw,
De Burgemeester,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr208/19)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Alsembergsesteenweg 380.
- Identiteit van de aanvrager: W.Z.W. SUPER LEXI - Mevrouw Sylvie Mejblum.
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44919-2019: het plaatsen van uithangborden op de
uitstalramen van de handelsuitbating op de gelijkvloerse verdieping.
Aard van de hoofdactiviteit: handel.
Zone: GBP : typisch woongebied, in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor
stadsverfraaiing, in een lint voor handelskernen en, langs een structurerende ruimte.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- toepassing van artikel 153, §2 al. 2&3 van het BWRO (afwijking op de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening of een bouwverordening betreffende uithangborden en de herwaardering van handelskernen).
Het openbaar onderzoek loopt van 11/11/2019 en tot en met 25/11/2019.
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 11 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 11/11/2019.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr209/19)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Alsembergsesteenweg 435 .
- Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Marie France RICHARDIERE
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44753-2019 : het bouwen van een car-port en andere
wijzigingen binnenin het huizenblok regulariseren met betrekking tot de laatste toegestane vergunning.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP : typisch woongebied, in een lint voor handelskernen, langs een structurerende ruimte.
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 11/11/2019 en tot en met 25/11/2019.
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 11 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 11/11/2019.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr210/2019)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Vanderkinderestraat 532-536.
- Identiteit van de aanvrager: ANISIM B.V.B.A. – de heer Goubau Simon
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44613-2019 : het conform stellen van de gebruikswijziging
van de garage op het gelijkvloers in een handelszaak (Tom & Co) en uitbreiden van de handelsuitbating in het
mandelig gebouw.
Aard van de hoofdactiviteit: handel.
Zone: GBP : typisch woongebied, in een lint voor handelskernen.
Hoofdreden van het onderzoek:
- Toepassing van het artikel 153, §2 van het BWRO : aanvraag om afwijking/en op de gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende uithangborden en de herwaardering van handelskernen,
goedgekeurd door de Gemeenteraad op 26/05/2011, in voege sinds 11/10/2012, inzake het volume, de
inplanting of het uitzicht :
- niet navolgen van het artikel nr8 Uitzicht van de gevels op de gelijkvloerse verdieping;
- niet navolgen van het artikel nr9 Uitstalraam
Het openbaar onderzoek loopt van 11/11/2019 en tot en met 25/11/2019.
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 11 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 11/11/2019.
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
De Schepen van Stedenbouw,
De Burgemeester,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr211/19)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Montjoielaan 30.
- Identiteit van de aanvrager: V.Z.W. Institut Marie Immaculée Montjoie - de heer Alin De Brauwere.
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44971-2019 (artikel 177): SCHOOLVERGUNNING Realiseren van de tweede fase van de isolatiewerken aan het schoolgebouw - GVL + verdiepingen. Isoleren van
5 gevels, vervangen van de ramen, vergroten van de openingen van het sanitair, wijzigen van de nooduitgang
aan de westgevel van vleugel B en installeren van een dubbele ventilatie flux. Thermisch renoveren van de half
ondergrondse polyvalente zaal. Verbouwen van de lokalen naast de polyvalente zaal.
Aard van de hoofdactiviteit: uitrusting van de algemeen nut of van overheidsdienst.
Zone: GBP: typisch woongebied en gebied voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten.
BBP: nr 51 - Wijk Floride/Langeveld - KB van 15/04/1988.
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 8.4 van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van
de bouwwerken en installaties strokend met het omliggend stedelijk kader)
- afwijking op artikel 4 van Titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken).
Het openbaar onderzoek loopt van 11/11/2019 en tot en met 25/11/2019.
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 11 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 11/11/2019.
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
De Schepen van Stedenbouw,
De Burgemeester,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr212/19)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Sint-Jobsplein 40 / Sint-Jobsesteenweg 771A.
- Identiteit van de aanvrager: Boucherie St Job SPRL – de heer Koen Dejonghe
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44719-2019 : het herrenigen van 2 handelsgelijkvloerse
verdiepingen en het vergroten van de bestaande handelszaak op nr40.
Aard van de hoofdactiviteit: handel.
Zone: GBP : typisch woongebied, in een lint voor handelskernen, langs een structurerende ruimte.
BBP : Nr56 ST.-JOB-CARLOOWIJK
Hoofdredenen van het onderzoek:
-afwijking op art.11 van titel I van de GSV (inrichting van de inspringstroken)
-toepassing van art. 155 §2 van het BWRO (afwijking aan bbp 56 SINT-JOB/CARLOO (KB van 08/02/1989) inzake
publiciteit en uithangborden art.II.8.2, woongebieden III.1.1. en gevels IV.4.2.1.)
Het openbaar onderzoek loopt van 11/11/2019 en tot en met 25/11/2019.
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 11 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 11/11/2019.
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
De Schepen van Stedenbouw,
De Burgemeester,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr213/2019)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Waterloosesteenweg 796.
- Identiteit van de aanvrager: de heer Olivier LAMBRECHT
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44654-2019 : het wijzigen van de bestemming van de 1ste
verdieping van het gebouw in een kinderkribbe en bijgevolg de bestaande bestemming op de gelijkvloerse
verdieping vergroten + het conform stellen van de verbouwingen aangebracht aan de gevel.
Aard van de hoofdactiviteit: woning en uitrusting van de algemeen nut of van overheidsdienst.
Zone: GBP : gemengd gebied, in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing,
in een lint voor handelskernen, langs een structurerende ruimte.
BBP : N° 51 FLORIDA/LANGEVELD goedgekeurd bij KB van 15/04/1988
Hoofdredenen van het onderzoek:
- toepassing van het algemeen voorschrift 0.7.1. van het GBP (voorzieningen die geen deel uitmaken van de door
de bijzondere voorschriften van het gebied toegestane activiteiten)
- 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)
- toepassing van het artikel 153 §2. Van het BWRO : aanvraag om afwijking op de gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende uithangborden en de herwaardering van handelskernen,
goedgekeurd door de Gemeenteraad op 26/05/2011, in voege sinds 11/10/2012, inzake het volume, de
inplanting of het uitzicht – niet navolgen van het artikel 9 – Uitstalraam.
Het openbaar onderzoek loopt van 11/11/2019 en tot en met 25/11/2019.
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 11 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 11/11/2019.
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
De Schepen van Stedenbouw,
De Burgemeester,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr214/2019)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het ontwerp is onderworpen aan een 2de onderzoek in toepassing van het artikel 126/1 van het BWRO.
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Winston Churchilllaan 85 Montjoielaan 297.
- Identiteit van de aanvrager: Verachtert Invest N.V.- de heer Frank DE BRAUWER
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44412-2018 : de verbouwing, het vergroten en de
verdeling van een bestaand huis in 4 appartementen en het bouwen van een gebouw voor 3 appartementen.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP : typisch woongebied, in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor
stadsverfraaiing, langs een structurerende ruimte.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- afwijking op art.5 van titel I van de GSV (hoogte van de voorgevel)
- 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)
- afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak van een mandleig bouwwerk).
Het openbaar onderzoek loopt van 11/11/2019 en tot en met 25/11/2019.
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 11 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 11/11/2019.
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
De Schepen van Stedenbouw,
De Burgemeester,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

