BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr 254/21)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: De Frélaan 273 .
- Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Antonella Massoni
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-46011-2021 : een eengezinswoning met 4 gevels bouwen.
Aard van de hoofdactiviteit : woningen.
Zone: GBP : typisch woongebieden.
BBP : Het goed bevindt zich in de perimeter van het bijzonder bestemmingsplan (BBP) « PPAS N° 50 HAMOIROBSERVATOIRE », die het voorwerp uitmaakte van een besluit « Ord. 91 - Arrêté PPAS » op 27/05/1999.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- Afwijking op BBP nr 50
- toepassing van het bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de
bouwwerken).
Het openbaar onderzoek loopt van 21/10/2021 en tot en met 04/11/2021.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd. Gezien de sanitaire
omstandigheden dank U om aan deze methode van raadpleging voorrang te geven:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan) worden
verkregen: enkel op afspraak. (site van het gemeentebestuur www.ukkel.be of tel.: 02/348.66.30)
- 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; enkel op afspraak.
Eender wie die wenst gehoord te worden moet, in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden uitgenodigd door de
Overlegcommissie die samenkomt:
- op woensdag 24 november 2021 vanaf 9.00 uur (tijd nader te bepalen),
- 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 8 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 21/10/2021.

De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr 255/21)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed : Visserijstraat 142.
- Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Stéphanie en Mijnheer Gary Pill
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-46049-2021 : verbouwen van een bijgebouw, feitelijk bestaande
begane grond, uitbreiden 1e verdieping, wijzigen voorgevel, bouwen dakkapel op het achterste gedeelte van het dak en
bouwen van een tuinhuisje achter op het perceel

Aard van de hoofdactiviteit : woningen.
Zone: GBP : woongebieden met residentieel karakter.
BBP : Het goed bevindt zich niet in de perimeter van een bijzonder bestemmingsplan (BBP).
Hoofdredenen van het onderzoek:
- afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken) .
Het openbaar onderzoek loopt van 21/10/2021 en tot en met 04/11/2021.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd. Gezien de sanitaire
omstandigheden dank U om aan deze methode van raadpleging voorrang te geven:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan) worden
verkregen: enkel op afspraak. (site van het gemeentebestuur www.ukkel.be of tel.: 02/348.66.30)
- 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; enkel op afspraak.
Eender wie die wenst gehoord te worden moet, in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden uitgenodigd door de
Overlegcommissie die samenkomt:
- op woensdag 24 november 2021 vanaf 9.00 uur (tijd nader te bepalen),
- 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 8 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 21/10/2021.

De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIE

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr 256/21)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Kolonel Chaltinstraat 19 .
- Identiteit van de aanvrager : B.V.B.A. CAPCO – Mijnheer Marc Cappoen.
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-46078-2021 : de uitbreiding van een
appartementengebouw door het creëren van een volume in het dak en het verwijderen van het achterterras op
de 3e verdieping.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP : typisch woongebieden.
BBP : Het goed bevindt zich niet in de perimeter van een bijzonder bestemmingsplan (BBP).
Hoofdredenen van het onderzoek:
- afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - hoogte) .
Het openbaar onderzoek loopt van 21/10/2021 en tot en met 04/11/2021.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd. Gezien de
sanitaire omstandigheden dank U om aan deze methode van raadpleging voorrang te geven:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan)
worden verkregen: enkel op afspraak. (site van het gemeentebestuur www.ukkel.be of tel.: 02/348.66.30)
- 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; enkel op afspraak.
Eender wie die wenst gehoord te worden moet, in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden
uitgenodigd door de Overlegcommissie die samenkomt:
- op woensdag 24 november 2021 vanaf 9.00 uur (tijd nader te bepalen),
- 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 8 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 21/10/2021.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr 257/21)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Clos Jean-Pierre de Launoit 7 - 8.
- Identiteit van de aanvrager : N.V. Mijnheer Laurent Graas
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-45990-2021 : wijziging stedenbouwkundige vergunning 16-452372020 voor de bouw van een gebouw van 16 eenheden op perceel B4 van PdL 476bis, in toepassing van artikel 102/1 van
de BWRO : wijzigingen aan de parkings om een ruimtetechniek te creëren voor de onderhoud van de toekomstige
hoogspanningscabine - reductie van 20 naar 18 locaties
- Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP : groengebieden, gebied voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten, woongebieden met
residentieel karakter.
BBP : Het goed bevindt zich niet in de perimeter van een bijzonder bestemmingsplan (BBP).
VV : VV nr476bis - afgeleverd de 21/04/2011 (kavel B4)
Hoofdredenen van het onderzoek:
- Toepassin van artikel 126§11 van BWRO : afwijking aan een verkavelingsvergunning.
Het openbaar onderzoek loopt van 21/10/2021 en tot en met 04/11/2021.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd. Gezien de sanitaire
omstandigheden dank U om aan deze methode van raadpleging voorrang te geven:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan) worden
verkregen: enkel op afspraak. (site van het gemeentebestuur www.ukkel.be of tel.: 02/348.66.30)
- 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; enkel op afspraak.
Eender wie die wenst gehoord te worden moet, in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden uitgenodigd door de
Overlegcommissie die samenkomt:
- op woensdag 24 november 2021 vanaf 9.00 uur (tijd nader te bepalen),
- 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 8 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 21/10/2021.

De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr 258/21)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Waterloosesteenweg 875.
- Identiteit van de aanvrager : Mijnheer Artur Azizyan
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-45287-2020 : uitbreiden en transformeren van een eengezinswoning
tot een vastgoedbelegging.
Aard van de hoofdactiviteit : woningen.
Zone: GBP : gemengde gebieden, in een lint voor handelskernen, langs een structurerende ruimte.
BBP : Het goed bevindt zich in de perimeter van het bijzonder bestemmingsplan (BBP) « PPA N° 51 QUARTIER
FLORIDE-LANGEVELD », die het voorwerp uitmaakte van een besluit « Loi 62 - Arrêté PPAS » op 14-04-1988.
Hoofdredenen van het onderzoek :
- afwijking op BBP n° 51
- 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 21/10/2021 en tot en met 04/11/2021.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd. Gezien de sanitaire
omstandigheden dank U om aan deze methode van raadpleging voorrang te geven:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan) worden
verkregen: enkel op afspraak. (site van het gemeentebestuur www.ukkel.be of tel.: 02/348.66.30)
- 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; enkel op afspraak.
Eender wie die wenst gehoord te worden moet, in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden uitgenodigd door de
Overlegcommissie die samenkomt:
- op woensdag 24 november 2021 vanaf 9.00 uur (tijd nader te bepalen),
- 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 8 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 21/10/2021.

De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr 259/21)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Schilderachtige dreef 113.
- Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Meriam Gharbi en Mijnheer Cédric De Grox.
-

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-45995-2021 : uitbreiding van het huis (begane grond en eerste
verdieping) en bouw van een carport in het tegenliggend gebied.

Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP : woongebieden met residentieel karakter.
BBP : BBP nr48bis en ter - Wijk Zuid/Oost RBBHG 10/06/1993
VV : nr44 - kavel 5 - 17/01/1964
Hoofdredenen van het onderzoek:
- afwijking aan een verkavelingsvergunning nr 44, artikel II en artikel IV.
Het openbaar onderzoek loopt van 21/10/2021 en tot en met 04/11/2021.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd. Gezien de sanitaire
omstandigheden dank U om aan deze methode van raadpleging voorrang te geven:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan) worden
verkregen: enkel op afspraak. (site van het gemeentebestuur www.ukkel.be of tel.: 02/348.66.30)
- 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; enkel op afspraak.
Eender wie die wenst gehoord te worden moet, in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden uitgenodigd door de
Overlegcommissie die samenkomt:
- op woensdag 24 november 2021 vanaf 9.00 uur (tijd nader te bepalen),
- 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 8 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 21/10/2021.

De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr 260/21)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Adolphe Dupuichlaan 3 .
- Identiteit van de aanvrager : Mijnheer en Mevrouw Ralfi - Natalia Kandiyoti
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-45953-2021 : afbreken van een bestaande woning met
conciërgewoning uit 1988 en bouwen van een eengezinsvilla.
Aard van de hoofdactiviteit : woningen.
Zone: GBP : typisch woongebieden.
BBP : BBP nr 2C Brugmann Wijk
VV : 1. -Kadaastral nr : sect°Bn° 290 c, 439d pie, 289 c pie
Hoofdredenen van het onderzoek:
- Art. 126§11 Afwijking op BBP nr 2C.
- Afwijking aan een verkavelingsvergunning nr 330 : art E : en art. F.
- 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 21/10/2021 en tot en met 04/11/2021.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd. Gezien de sanitaire
omstandigheden dank U om aan deze methode van raadpleging voorrang te geven:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan) worden
verkregen: enkel op afspraak. (site van het gemeentebestuur www.ukkel.be of tel.: 02/348.66.30)
- 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; enkel op afspraak.
Eender wie die wenst gehoord te worden moet, in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden uitgenodigd door de
Overlegcommissie die samenkomt:
- op woensdag 24 november 2021 vanaf 9.00 uur (tijd nader te bepalen),
- 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 8 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 21/10/2021.

De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr 261/21)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Geleytsbeekstraat (rechts van de 222) .
- Identiteit van de aanvrager: Mijnheer en Mevrouw Michel et Myriam Colette
-

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr : 16-45973-2021 : een gebouw met 2 appartementen
bouwen en 6 hoogstambomen rooien.

Aard van de hoofdactiviteit : woningen.
Zone: GBP : typisch woongebieden.
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 van een mandleig bouwwerk) .
Het openbaar onderzoek loopt van 21/10/2021 en tot en met 04/11/2021.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd. Gezien de
sanitaire omstandigheden dank U om aan deze methode van raadpleging voorrang te geven:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan)
worden verkregen: enkel op afspraak. (site van het gemeentebestuur www.ukkel.be of tel.: 02/348.66.30)
- 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; enkel op afspraak.
Eender wie die wenst gehoord te worden moet, in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden
uitgenodigd door de Overlegcommissie die samenkomt:
- op woensdag 24 november 2021 vanaf 9.00 uur (tijd nader te bepalen),
- 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 8 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 21/10/2021.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr 262/21)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Waterloosesteenweg 1429 - 1433.
- Identiteit van de aanvrager: CARREFOUR BELGIUM N.V. – Mevrouw France Delobbe
-

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-46099-2021 : de borden van de Carrefour winkel vervangen.

Aard van de hoofdactiviteit : handel.
Zone: GBP : woongebieden met residentieel karakter, punt van wisselend gemengd karakter, langs een structurerende
ruimte.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- afwijking op art.36 §1 3° van titel VI van de GSV (uithangbord of reclame verwijzend naar het uithangbord dat parrallel
geplaatst is met de gevel of geveltop in de algemene of uitgebreide gebieden)
- toepassing van art. 153 §2.al 2&amp;3 van het BWRO (afwijking op de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening of
een bouwverordening).
Het openbaar onderzoek loopt van 21/10/2021 en tot en met 04/11/2021.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd. Gezien de sanitaire
omstandigheden dank U om aan deze methode van raadpleging voorrang te geven:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan) worden
verkregen: enkel op afspraak. (site van het gemeentebestuur www.ukkel.be of tel.: 02/348.66.30)
- 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; enkel op afspraak.
Eender wie die wenst gehoord te worden moet, in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden uitgenodigd door de
Overlegcommissie die samenkomt:
- op woensdag 24 november 2021 vanaf 9.00 uur (tijd nader te bepalen),
- 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 8 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 21/10/2021.

De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr 263/21)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Linkebeekstraat 34A.
- Identiteit van de aanvrager: SKYLIGHT PROPERTIES N.V. – Mijnheer Ido Perry
-

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-45608-2020 : een huis afbreken en een gebouw met 4
appartementen tussen de twee zijden bouwen.

Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP : begraafplaatsgebieden, woongebieden met residentieel karakter.
BBP : Het goed bevindt zich in de perimeter van het bijzonder bestemmingsplan (BBP) « PPA N° 46 bis FOND DE
CALEVOET », die het voorwerp uitmaakte van een besluit « Ord. 91 - Arrêté PM Tot » op 17/10/1996.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- affwijking op een BBP
- toepassing van het bijzonder voorschrift 1.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter 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)
- afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken) .
Het openbaar onderzoek loopt van 21/10/2021 en tot en met 04/11/2021.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd. Gezien de sanitaire
omstandigheden dank U om aan deze methode van raadpleging voorrang te geven:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan) worden
verkregen: enkel op afspraak. (site van het gemeentebestuur www.ukkel.be of tel.: 02/348.66.30)
- 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; enkel op afspraak.
Eender wie die wenst gehoord te worden moet, in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden uitgenodigd door de
Overlegcommissie die samenkomt:
- op woensdag 24 november 2021 vanaf 9.00 uur (tijd nader te bepalen),
- 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 8 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 21/10/2021.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr 264/21)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Waterloosesteenweg 1135.
- Identiteit van de aanvrager: DELITRAITEUR N.V. Mijnheer Pascal Spileers
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-46093-2021 : wijziging van het gebruik van een kantoorruimte in een
bedrijf met catering ter plaatse (Delitraiteur)..
Aard van de hoofdactiviteit : handel.
Zone: GBP : gebied voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten, typisch woongebieden, in een lint
voor handelskernen, langs een structurerende ruimte.
BBP : Het goed bevindt zich in de perimeter van het bijzonder bestemmingsplan (BBP) « PPA N° 30 QUARTIER DU VERT
CHASSEUR », die het voorwerp uitmaakte van een besluit « Ord. 91 - Arrêté PM Tot » op 10/03/1994.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- toepassing van het artikel 188/7 van het BWRO: speciale regelen van openbaarmaking vereist door de gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening, goedgekeurd door de Gemeenteraad op 24/06/1993, in voege sinds 13/03/1994, m.b.t.
het openen of uitbreiden van bepaalde handelszaken, waarvan hoofdzakelijk die voor HoReCa, de feest- of spektakelzalen
en de nachtelijke uitbatingen.
Het openbaar onderzoek loopt van 21/10/2021 en tot en met 04/11/2021.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd. Gezien de sanitaire
omstandigheden dank U om aan deze methode van raadpleging voorrang te geven:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan) worden
verkregen: enkel op afspraak. (site van het gemeentebestuur www.ukkel.be of tel.: 02/348.66.30)
- 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; enkel op afspraak.
Eender wie die wenst gehoord te worden moet, in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden uitgenodigd door de
Overlegcommissie die samenkomt:
- op woensdag 24 november 2021 vanaf 9.00 uur (tijd nader te bepalen),
- 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 8 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 21/10/2021.

De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr 265/21)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Georges Lecointelaan 58 .
- Identiteit van de aanvrager : Mijnheer Richard Schlirf
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr 16-45655-2020 : In overeenstemming te brengen met de
plaatsing van een rookgasventilator aan de voorgevel die zichtbaar is vanuit de openbare ruimte op de 2e
verdieping van een flatgebouw, voor extra verwarming.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP : typisch woongebieden.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- afwijking op art.10 van titel I van de GSV (uitsprongen aan de gevel).
Het openbaar onderzoek loopt van 21/10/2021 en tot en met 04/11/2021.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd. Gezien de
sanitaire omstandigheden dank U om aan deze methode van raadpleging voorrang te geven:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan)
worden verkregen: enkel op afspraak. (site van het gemeentebestuur www.ukkel.be of tel.: 02/348.66.30)
- 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; enkel op afspraak.
Eender wie die wenst gehoord te worden moet, in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden
uitgenodigd door de Overlegcommissie die samenkomt:
- op woensdag 24 november 2021 vanaf 9.00 uur (tijd nader te bepalen),
- 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 8 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 21/10/2021.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr 266/21)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Boetendaelstraat 79 .
- Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Léa Lanfranchi en Mijnheer Vincenzo Tiani
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-46017-2021 : Interne en externe verbouwing van een
eengezinswoning met vergroting van het dakvolume en afbraak/verbouwing van het bijgebouw op de begane
grond..
Aard van de hoofdactiviteit : woningen.
Zone: GBP : typisch woongebieden.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - hoogte)
- afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken) .
Het openbaar onderzoek loopt van 21/10/2021 en tot en met 04/11/2021.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd. Gezien de
sanitaire omstandigheden dank U om aan deze methode van raadpleging voorrang te geven:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.
Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan)
worden verkregen: enkel op afspraak. (site van het gemeentebestuur www.ukkel.be of tel.: 02/348.66.30)
- 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; enkel op afspraak.
Eender wie die wenst gehoord te worden moet, in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden
uitgenodigd door de Overlegcommissie die samenkomt:
- op woensdag 24 november 2021 vanaf 9.00 uur (tijd nader te bepalen),
- 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 8 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 21/10/2021.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

