BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr008/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Alsembergsesteenweg 1084.
- Identiteit van de aanvrager: AJ REAL ESTATE B.V.B.A. – de heer Julien De Dobbeleer
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-44672-2019: het verbouwen en uitbreiden van een
gemengd gebouw (handelsuitbating + 4 wooneenheden), wijzigen van de bestemming van de
handelsgelijkvloerse verdieping in kantoren langs de Alsembergsesteenweg; bouwen van een ééngezinswoning,
van een gebouw voor 3 wooneenheden en 4 parkeerplaatsen voor voertuigen langs de Sint-Jobsesteenweg.
Aard van de hoofdactiviteit: kantoren, woningen, handel.
Zone: GBP : typisch woongebied.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)
- toepassing van het bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter
van de bouwwerken)
- afwijking op art.13 van titel I van de GSV (behoud van een doorlaatbare oppervlakte)
- toepassing van het bijzonder voorschrift 2.2. van het GBP (vloeroppervlakte voor productieactiviteiten en
kantooroppervlakte gelegen tussen 250 en 500m ²)
- toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van
huizenblokken aantasten)
- afwijking op art.12 van titel I van de GSV (inrichting van de koer - en tuingebieden)
- afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - hoogte).
Het openbaar onderzoek loopt van 14/01/2020 en tot en met 28/01/2020.
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 12 februari 2020 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 14/01/2020.
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
De Schepen van Stedenbouw,
De Burgemeester,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr009/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Horzelstraat 57.
- Identiteit van de aanvrager: de heer Olivier DUPUIS en Mevrouw Tiphaine RUY
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-44688-2019: het verbouwen en renoveren van een
ééngezinswoning.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP : gemengd gebied.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak van een mandleig bouwwerk)
- afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken).
Het openbaar onderzoek loopt van 14/01/2020 en tot en met 28/01/2020.
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 12 februari 2020 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 14/01/2020.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr010/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Alsembergsesteenweg 1149.
- Identiteit van de aanvrager: VET & GO B.V.B.A. – de heer David Krygier
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-44762-2019: het wijzigen van de bestemming van een
handelsuitbating in een appartement in uitrusting van collectief belang (dierenartscentrum voor
spoedgevallen), het regulariseren van de gevel aan de straatkant, op de gelijkvloerse verdieping en plaatsen van
uithangborden.
Aard van de hoofdactiviteit: woning en handel.
Zone: GBP : typisch woongebied, langs een structurerende ruimte.
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 art. 153 §2.al 2&amp;3 van het BWRO : aanvraag om afwijking(en) aan 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 naleven van het art.4 – samenstelling van de gevels §2)
- afwijking op art.11 van titel I van de GSV (inrichting van de inspringstroken)
- 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 14/01/2020 en tot en met 28/01/2020.
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 12 februari 2020 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 14/01/2020.
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
De Schepen van Stedenbouw,
De Burgemeester,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr011/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Langeveldstraat 127.
- Identiteit van de aanvrager: Crèche Le Lapin Blanc V.Z.W. – de heer Bruno Hendrichs
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-44809-2019: het conform stellen van wijzigingswerken
uitgevoerd in het kader van de verbouwing van een gebouw (3 wooneenheden) en zijn bijgebouwen (stal en
garages) in een kribbe en twee wooneenheden.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen, uitrusting van de algemeen nut of van overheidsdienst.
Zone: GBP : typisch woongebied.
BBP : 51 FLORIDA-LANGEVELDWIJK – 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 art. 155 §2 van het BWRO (afwijking aan bbp 51 inzake de bouwdiepte art.3.2.1, de bijgebouwen
art.3.2.3 en tuinzones art.9)
- afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken).
Het openbaar onderzoek loopt van 14/01/2020 en tot en met 28/01/2020.
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 12 februari 2020 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 14/01/2020.
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
De Schepen van Stedenbouw,
De Burgemeester,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr012/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Hamoirlaan 19.
- Identiteit van de aanvrager: LIVING DEVELOPMENT B.V.B.A.- Mijnheer Patrick Orrego.
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-44745-2019: het afbreken van een huis uit de bouwperiode
gedateerd van 1952 en bouwen van een gebouw voor 4 appartementen en 8 parkeerplaatsen.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP: typisch woongebied.
B.B.P. : nr50 - Wijk Hamoir/Sterrewacht - RBBHG van 27/05/1999.
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 14 januari 2020 en tot en met 28 januari 2020.
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 12 februari 2020 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 14 januari 2020.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr013/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Alsembergsesteenweg 506.
- Identiteit van de aanvrager: de heer Maxime Steisel en Mevrouw Alizée Dassonville
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-44880-2019: het afbreken en herbouwen van een
ééngezinswoning.
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)
- 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 14/01/2020 en tot en met 28/01/2020.
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 12 februari 2020 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 14/01/2020.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr014/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Sint-Jobsesteenweg 526.
- Identiteit van de aanvrager: de heer Lionel FUCHS
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-44795-2019: het vervangen van het openluchtschrijnwerk
aan de voor- en achtergevel.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen
Zone: GBP : gemengd gebied, langs een structurerende ruimte.
BBP : 55 ST.-JOB-BENAETSWIJK – KB van 08/02/1989
Hoofdredenen van het onderzoek:
toepassing van art. 155 §2 van het BWRO (afwijking aan bbp 55 inzake gevels – venstermaterialen art.IV.4.2.1).
Het openbaar onderzoek loopt van 14/01/2020 en tot en met 28/01/2020.
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 12 februari 2020 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 14/01/2020.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr015/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Dolezlaan 77A.
- Identiteit van de aanvrager: Mijnheer Vincent Marot
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-44775-2019: het conform stellen van de verbouwing en de
uitbreiding van een werkatelier in woning en het scheppen van 2 openingen bestemd voor de natuurlijke
lichttoevoer in de leefruimten.
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).
- Art. 149 al.2 : aanvragen die onderworpen worden aan een passende beoordeling van de effecten van een
project of een inrichting op het Natura 2000-gebied.
Het openbaar onderzoek loopt van 14 januari 2020 en tot en met 28 januari 2020.
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 12 februari 2020 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 14 januari 2020.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr016/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Vanderkinderestraat 195 - 207.
- Identiteit van de aanvrager: HERPAIN URBIS soc.mom. - BCV CONCEPT - Mijnheer Thierry HERPAIN.
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-45092-2019 (art.177): Bouwen van een kelder met 33
parkeerplaatsen, 28 kelders en technische ruimtes; bouw een straatgebouw met 12 eenheden en twee commerciële
eenheden op de begane grond; bouw 15 eengezinswoningen en ontwikkel groene ruimtes in het interieur van het blok;
Renoveer het gebouw op nr. 207, inclusief een commerciële begane grond en een bestaande woning (VDK Housing
Project).
Aard van de hoofdactiviteit: woningen, handel.
Zone: GBP: typisch woongebied, in een lint voor handelskernen.
BBP: NR19bis – Winston Churchilllaan - KB van 06/05/1983.
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)
- toepassing van het bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de
bouwwerken)
- toepassing van art. 155 §2 van het BWRO (afwijking aan het BBP nr19bis)
- afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak van een mandleig bouwwerk)
- afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken
Het openbaar onderzoek loopt van 14 januari 2020 en tot en met 28 januari 2020.
Tijdens de hele duur van het openbaar
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
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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 12 februari 2020 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 14 januari 2020.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

