
 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr091/2022) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Linkebeekstraat 20. 
 
- Identiteit van de aanvrager: de heer Yassin El Kalai. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr 16-46334-2022: het afbreken van een bijgebouw en 

herbouwen van een bijgebouw teneinde de eengezinswoning te renoveren en te vergroten, scheppen van een 
extern terras en aanleggen van een openlucht parkeerplaats voor een electrische wagen. 

 
Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 
Zone: GBP: in een woongebied met residentieel karakter. 

BBP: nr 46bis PUT VAN CALEVOET (AGRBC van 17/10/1996). 
 
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 art. 126§11 van het BWRO: afwijking op BBP Nr46bis Put van Calevoet inzake de artikelen 

0.B.d (matérialen) en 0.B.n (bijgebouwen). 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 16/05/2022 en tot en met 30/05/2022. 
 
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://openpermits.brussels. 
 

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.: 02/605.13.00): 

- op het volgende adres: dienst Stedenbouw (Toren D - 1ste verdieping), Stallestraat, 77 - 1180 Brussel; 

- van maandag tot vrijdag: tussen 09.00 en 12.00 uur; 

- op dinsdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur. 
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: Stallestraat, 77 - 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 22 juni 2022 vanaf 9.00 uur (uurregeling nader te bepalen), 

- op het adres: Administratief centrum van Ukkel, Gemeenteraadszaal (Toren D - 5de verdieping), Stallestraat, 77 - 
1180 Brussel. 

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 03/05/2022. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris, De Schepen van Stedenbouw, De Burgemeester, 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 



 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr092/2022) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Paul Stroobantlaan 48. 
 
- Identiteit van de aanvrager: de heer Hien Adjemian. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr 16-46341-2022: het renoveren en uitbreiden van een 

eengezinswoning, isoleren van de gevels, vervangen van de raamkozijnen, het wegnemen van de garage, het 
wijzigen van de toegang tot het perceel, wijzigen van de ingang van de woning en het inrichten van een carport 
in de achteruitbouwzone. 

 
Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 
Zone: GBP: in een typisch woongebied. 
 
Hoofdreden van het onderzoek:  
-  afwijking op art.11 van titel I van de GSV (inrichting van de inspringstroken). 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 16/05/2022 en tot en met 30/05/2022. 
 
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://openpermits.brussels. 
 

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.: 02/605.13.00): 

- op het volgende adres: dienst Stedenbouw (Toren D - 1ste verdieping), Stallestraat, 77 - 1180 Brussel; 

- van maandag tot vrijdag: tussen 09.00 en 12.00 uur; 

- op dinsdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur. 
 
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: Stallestraat, 77 - 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 22 juni 2022 vanaf 9.00 uur (uurregeling nader te bepalen), 

- op het adres: Administratief centrum van Ukkel, Gemeenteraadszaal (Toren D - 5de verdieping), Stallestraat, 77 - 
1180 Brussel. 

 
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 03/05/2022. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris, De Schepen van Stedenbouw, De Burgemeester, 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 



 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr093/2022) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: 39 / bus 3. 
 
- Identiteit van de aanvrager: de heer Emmanuel GEUTEN. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr 16-46314-2022: het verenigen van twee appartementen 

gelegen op de 1ste verdieping. 
 
Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 
Zone: GBP: in een typisch woon- en een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor 
stadsverfraaiing, langs een structurerende ruimte. 

BBP: n° 19bis AVENUE W. CHURCHILL (K.B. 06/05/1983). 
 
Hoofdreden van het onderzoek:  
-  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 16/05/2022 en tot en met 30/05/2022. 
 
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://openpermits.brussels. 
 

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.: 02/605.13.00): 

- op het volgende adres: dienst Stedenbouw (Toren D - 1ste verdieping), Stallestraat, 77 - 1180 Brussel; 

- van maandag tot vrijdag: tussen 09.00 en 12.00 uur; 

- op dinsdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur. 
 
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: Stallestraat, 77 - 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 22 juni 2022 vanaf 9.00 uur (uurregeling nader te bepalen), 

- op het adres: Administratief centrum van Ukkel, Gemeenteraadszaal (Toren D - 5de verdieping), Stallestraat, 77 - 
1180 Brussel. 

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 03/05/2022. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris, De Schepen van Stedenbouw, De Burgemeester, 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 



 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr094/2022) 

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: Schilderachtige dreef 113. 
 
- Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Meriam Gharbi en de heer Cédric De Grox. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr 16-45995-2021: het vergoten het huis op de verdiepingen en 

bouwen van een car-port. 
 
Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 
Zone: GBP: woongebieden met residentieel karakter. 

BBP: nr48bis en ter - Zuid/Oost wijk - RBBHG 10/06/1993. 
VV: nr44 - kavel 5 - 17/01/1964. 

 
Hoofdredenen van het onderzoek:  
- toepassing van het art.126/11,1° van het BWRO : afwijking aan de verkavelingsvergunning nr44 inzake de 

artikelen II Bouwzone in open bebouwing, 2° inplanting, 3° materialen en IV Zone voor koeren en tuinen, 2° 
inplanting. 

 
Het openbaar onderzoek loopt van 16/05/2022 en tot en met 30/05/2022. 
 
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://openpermits.brussels. 
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.: 02/605.13.00): 

- op het volgende adres: dienst Stedenbouw (Toren D - 1ste verdieping), Stallestraat, 77 - 1180 Brussel; 

- van maandag tot vrijdag: tussen 09.00 en 12.00 uur; 

- op dinsdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur. 
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: Stallestraat, 77 - 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 22 juni 2022 vanaf 9.00 uur (uurregeling nader te bepalen), 

- op het adres: Administratief centrum van Ukkel, Gemeenteraadszaal (Toren D - 5de verdieping), Stallestraat, 77 - 
1180 Brussel. 

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 10/05/2022. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris, De Schepen van Stedenbouw, De Burgemeester, 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 



 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr095/2022) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Waterloosesteenweg 1567. 
 
- Identiteit van de aanvrager: ENVIPRO B.V.B.A. – de heer Bruno Erpicum. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr 16-46091-2021: het verbouwen en uitbreiden (dakwijziging) 

van een eengezinswoning in 4 wooneenheden et aaleggen van 5 niet-overdekte parkeerplaatsen vooraan op 
het perceel. 

 
Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 
Zone: GBP: in een woongebied met residentieel karakter en langs een structurerende ruimte. 
 
Hoofdredenen van het onderzoek:  
- 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  16.al2 van het GBP (handelingen en werken in het non 

aedificandigebied tussen 60 en 30 meter)  
- toepassing van het artikel 126/11,2° van het BWRO: afwijking op art.11 van titel I van de GSV (inrichting van de 

inspringstroken). 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 16/05/2022 en tot en met 30/05/2022. 
 
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://openpermits.brussels. 
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.: 02/605.13.00): 

- op het volgende adres: dienst Stedenbouw (Toren D - 1ste verdieping), Stallestraat, 77 - 1180 Brussel; 

- van maandag tot vrijdag: tussen 09.00 en 12.00 uur; 

- op dinsdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur. 
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: Stallestraat, 77 - 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 22 juni 2022 vanaf 9.00 uur (uurregeling nader te bepalen), 

- op het adres: Administratief centrum van Ukkel, Gemeenteraadszaal (Toren D - 5de verdieping), Stallestraat, 77 - 
1180 Brussel. 

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 10/05/2022. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris, De Schepen van Stedenbouw, De Burgemeester, 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 



 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr096/2022) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Vanderkinderestraat 425 - 427 / Dodonéestraat 66. 
 
- Identiteit van de aanvrager: NEW FRUCTIDOR B.V.B.A. – de heer Tom Cornelis. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr 16-46387-2022: het vegroten (nieuw volume op de 1ste 

verdieping) van de bestaande handelsuitbating lang de Dodonéestraat 66 en het herschilderen van de gevels. 
 
Aard van de hoofdactiviteit: handel, uitrusting van algemeen nut of van overheidsdienst. 
 
Zone: GBP: typisch woongebieden. 
 
Hoofdredenen van het onderzoek:  
-  toepassing van het algemeen voorschrift 0.9. van het GBP (Beschermingsclausule) afwijking op art.4 van titel I 

van de GSV (diepte van de bouwwerken). 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 16/05/2022 en tot en met 30/05/2022. 
 
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://openpermits.brussels. 
 

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.: 02/605.13.00): 

- op het volgende adres: dienst Stedenbouw (Toren D - 1ste verdieping), Stallestraat, 77 - 1180 Brussel; 

- van maandag tot vrijdag: tussen 09.00 en 12.00 uur; 

- op dinsdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur. 
 
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: Stallestraat, 77 - 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 22 juni 2022 vanaf 9.00 uur (uurregeling nader te bepalen), 

- op het adres: Administratief centrum van Ukkel, Gemeenteraadszaal (Toren D - 5de verdieping), Stallestraat, 77 - 
1180 Brussel. 

 
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 10/05/2022. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris, De Schepen van Stedenbouw, De Burgemeester, 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 



 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr097/2022) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Beeckmanstraat 16. 
 
- Identiteit van de aanvrager: MIRAGES B.V. – de heer André Logie. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr 16-46322-2022: het renoveren en isoleren van de daken en de 

achtergevel + vervangen en uitbreiden van de veranda. 
 
Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 
Zone: GBP: in een 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 16/05/2022 en tot en met 30/05/2022. 
 
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://openpermits.brussels. 
 

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.: 02/605.13.00): 

- op het volgende adres: dienst Stedenbouw (Toren D - 1ste verdieping), Stallestraat, 77 - 1180 Brussel; 

- van maandag tot vrijdag: tussen 09.00 en 12.00 uur; 

- op dinsdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur. 
 
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: Stallestraat, 77 - 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 22 juni 2022 vanaf 9.00 uur (uurregeling nader te bepalen), 

- op het adres: Administratief centrum van Ukkel, Gemeenteraadszaal (Toren D - 5de verdieping), Stallestraat, 77 - 
1180 Brussel. 

 
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 10/05/2022. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris, De Schepen van Stedenbouw, De Burgemeester, 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 
 



 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr098/2022) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Sint-Jobsesteenweg 370A. 
 
- Identiteit van de aanvrager: de heer Dimitri Keller. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr 16-46325-2022: het renoveren en uitbreiden van de 

zolderverdieping van een eengezinswoning. 
 
Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 
Zone: GBP: woongebieden met residentieel karakter, langs een structurerende ruimte. 
 
Hoofdredenen van het onderzoek:  
-  afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - dakkapellen)  
-  afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - hoogte). 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 16/05/2022 en tot en met 30/05/2022. 
 
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://openpermits.brussels. 
 

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.: 02/605.13.00): 

- op het volgende adres: dienst Stedenbouw (Toren D - 1ste verdieping), Stallestraat, 77 - 1180 Brussel; 

- van maandag tot vrijdag: tussen 09.00 en 12.00 uur; 

- op dinsdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur. 
 
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: Stallestraat, 77 - 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 22 juni 2022 vanaf 9.00 uur (uurregeling nader te bepalen), 

- op het adres: Administratief centrum van Ukkel, Gemeenteraadszaal (Toren D - 5de verdieping), Stallestraat, 77 - 
1180 Brussel. 

 
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 10/05/2022. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris, De Schepen van Stedenbouw, De Burgemeester, 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 



 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr000/2022) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Hagedoornlaan 45. 
 
- Identiteit van de aanvrager: de heer en Mevrouw Raymond Reding et Gladys Pierre Louis. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr 16-46327-2022: het renoveren van een eengezinswoning en 

het scheppen van een terras op palen. 
 
Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 
Zone: GBP: in een woongebied met residentieel karakter. 

BBP: nr 48 bis & ter Zuid/Oostwijk - RBBHG van 10/06/1993. 
 
Hoofdreden van het onderzoek:  
-  toepassing van het artikel 126§11 op het BWRO: afwijking van BBP nr48bis&ter inzake het artikel 1.3 

Inplanting. 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 16/05/2022 en tot en met 30/05/2022. 
 
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://openpermits.brussels. 
 

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.: 02/605.13.00): 

- op het volgende adres: dienst Stedenbouw (Toren D - 1ste verdieping), Stallestraat, 77 - 1180 Brussel; 

- van maandag tot vrijdag: tussen 09.00 en 12.00 uur; 

- op dinsdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur. 
 
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: Stallestraat, 77 - 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 22 juni 2022 vanaf 9.00 uur (uurregeling nader te bepalen), 

- op het adres: Administratief centrum van Ukkel, Gemeenteraadszaal (Toren D - 5de verdieping), Stallestraat, 77 - 
1180 Brussel. 

 
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 10/05/2022. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris, De Schepen van Stedenbouw, De Burgemeester, 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 


