
 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr208/2022) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 

Het ontwerp is onderworpen aan een 2de onderzoek in toepassing van het art.126/1 van het BWRO. 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Sint-Jobsplein 26 et 27. 
 
- Identiteit van de aanvrager: B.V. SOMAFI – de heer Christophe Roelandt. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr 16-45925-2021: het vergroten van de gelijkvloerse verdiepingen 

van de gebouwen nr26 en 27, wijzigen van de bestemming van de handelsuitbating van het nr27 van 
dienstenuitbating naar restaurant en drankuitbating (handelsuitbating van het HoReCa-type), inrichten van een 
ééngezinswoning op de verdiepingen van de twee gebouwen, verenigen van de twee tuinen en het aanleggen 
van twee parkeerplaatsen en een overdekte ruimte voor het opbergen van fietsen langs de Sint-Jobsesteenweg. 

Aard van de hoofdactiviteit: woning en handel. 
 
Zone: GBP: in een typisch woongebieden, in een lint voor handelskernen, langs een structurerende ruimte. 

BBP: Nr 56 ST.-JOB-CARLOOWIJK (K.B.08/02/1989). 
 
Hoofdredenen van het onderzoek:  
-  toepassing van het art. 126§11 van het BWRO: afwijking op BBP nr56 inzake de artikelen nr III.1.7 

(dienstengebieden), IV.2.2.A.1.2 (diepte), IV.2.2.A.1.3 (hoogte), IV.2.2.4.A.1.4 (daken), IV.4.2.1 (gevelmaterialen), 
IV.4.2.2 (dakmaterialen) en bijzondere voorschriften voor de zone 2.6 (inplanting en gabarit) 

-  afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - hoogte) 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 14/11/2022 en tot en met 28/11/2022. 
 
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd: 
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): 

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

- van maandag tot vrijdag: tussen 08.30 uur en 12.00 uur; 

- op donderdag 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 14 december 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 07/11/2022. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 

  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 



 

 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr209/2022) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Ruststraat 38. 
 
- Identiteit van de aanvrager: B.V. RENEGA – de heer Van Eesbeek Stéphane. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr 16-46658-2022: het bouwen van een gebouw met 2 

appartementen. 
 
Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 
Zone: GBP: in een typisch woongebied. 

VV: nr510 toegelaten door het College op 09/03/2010. 
 
Hoofdredenen van het onderzoek:  
- in toepassing van het art. 126§11 van het BWRO: afwijking aan verkavelingsvergunning nr510 inzake de artikelen 

3.2. Bouwafmetingen en 6.1. Achteruitbouwzone 
- afwijking op art.05 van titel I van de GSV (hoogte van de voorgevel) 
- afwijking op art.13 van titel I van de GSV (behoud van een doorlaatbare oppervlakte). 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 14/11/2022 en tot en met 28/11/2022. 
 
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd: 
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): 

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

- van maandag tot vrijdag: tussen 08.30 uur en 12.00 uur; 

- op donderdag 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 14 december 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 04/11/2022. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 



  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 
 

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr210/2022) 
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 

 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Geleytsbeekstraat 174A. 
 
- Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Estelle SPOTO. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr 16-46613-2022: het scheppen van een dankvenster aan de 

hoofdgevel van een ééngezinshuis. 
 
Aard van de hoofdactiviteit: woning. 
 
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 14/11/2022 en tot en met 28/11/2022. 
 
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd: 
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): 

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

- van maandag tot vrijdag: tussen 08.30 uur en 12.00 uur; 

- op donderdag 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 14 december 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 04/11/2022. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 

  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 
  



 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr211/2022) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Chaussée de waterloo 859 - 865. 
 
- Identiteit van de aanvrager: B.V. BBR Belgium – de heer Christian Stenuit. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr 16-46659-2022: het afbreken van een geheel gebouwen, 

waaronder een showroom, kantoren, werkplaats, parking en bijhorende lokalen, met oog op het bouwen van een 
gemengd geheel: Bat.A: gebouw voor 14 appartementen, een handelsuitbating en gemeeenschappelijke  lokalen, 
15 parkeer- en 42 fietsplaatsen; Bat.B: een werkplaats achterin gelegen op het perceel. 

Aard van de hoofdactiviteit: kantoren, woningen, werkplaats en handel. 

Zone: GBP: in een gemengde gebied, in een lint voor handelskernen en langs een structurerende ruimte. 
BBP: nr51 FLORIDA/LANGEVELDWIJK goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 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 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 art. 126§11 van het BWRO: afwijking op BBP nr51 inzake de artikelen 4.2.1 (inplanting) + 0.4 

(garage) + 4.3 en 4.5 (bouwafmetingen en daken) + 5.1 (bestemming van de werkplaats) 
- afwijking op art.13 van titel I van de GSV (behoud van een doorlaatbare oppervlakte). 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 14/11/2022 en tot en met 28/11/2022. 
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd: 
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): 

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

- van maandag tot vrijdag: tussen 08.30 uur en 12.00 uur; 

- op donderdag 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 14 december 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 07/11/2022. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 

  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 



 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr212/2022) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Xavier De Buestraat 47. 
 
- Identiteit van de aanvrager: B.V.B.A. DW PROPERTIES – de heer Sacha Daskal. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr 16-46676-2022: het verbouwen van een handelszaak in een 

HoReCa-uitbating op de gelijkvloerse en ondergrondse verdieping van een gebouw gelegen Xavier de Buestraat 
en het bouwen van een ééngezinswoning aan de achterkant van het perceel dat uitgeeft de de Gelovigenstraat. 

Aard van de hoofdactiviteit: woningen en handel. 
 
Zone: GBP: in een typisch woongebied en in een lint voor handelskernen. 
 
Hoofdredenen van het onderzoek:  
- 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) 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 14/11/2022 en tot en met 28/11/2022. 
 
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd: 
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): 

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

- van maandag tot vrijdag: tussen 08.30 uur en 12.00 uur; 

- op donderdag 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 14 december 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 07/11/2022. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 

  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 



 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr214/2022) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Zonnebloemlaan 15. 
 
- Identiteit van de aanvrager: de heer en mevrouw Xavier Verstegen & Dominique Haverbeke. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr 16-46530-2022: het verbouwen en uitbreiden van een 

ééngezinswoning, vervangen van het schrijnwerk aan de buitenkant en het plaatsen van een isolatie aan de 
achtergevel. 

 
Aard van de hoofdactiviteit: woning. 
 
Zone: GBP: in een woongebied met residentieel karakter. 
 
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 14/11/2022 en tot en met 28/11/2022. 
 
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd: 
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): 

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

- van maandag tot vrijdag: tussen 08.30 uur en 12.00 uur; 

- op donderdag 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 14 december 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 07/11/2022. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 

  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 



 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr215/2022) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Joseph Bensstraat 133. 
 
- Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Stéphanie Lippens. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr 16-46634-2022: het renoveren, verbouwen en uitbreiden van 

een ééngezinshuis en het bouwen van 3 wooneenheden tussen het bestaand hoofdvolume en het rechter naburig 
gebouw. 

Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 
Zone: GBP: in een typisch woongebied. 
 
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 2.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van 

de bouwwerken) 
- afwijking op art.5 van titel I van de GSV (hoogte van de voorgevel) 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 14/11/2022 en tot en met 28/11/2022. 
 
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd: 
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): 

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

- van maandag tot vrijdag: tussen 08.30 uur en 12.00 uur; 

- op donderdag 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 14 december 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 07/11/2022. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 

  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 



 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr216/2022) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Sterstraat 197. 
 
- Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Laïla Khouadra. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr 16-46418-2022: het verbouwen van een bestaand volume 

binnenin het huizenblok en het conform stellen van de woonbestemming. 
 
Aard van de hoofdactiviteit: woning. 
 
Zone: GBP: in een typisch woongebied. 
 
Hoofdreden 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 14/11/2022 en tot en met 28/11/2022. 
 
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd: 
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): 

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

- van maandag tot vrijdag: tussen 08.30 uur en 12.00 uur; 

- op donderdag 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 14 december 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 07/11/2022. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 

  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 
  



 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr217/2022) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: de Perckestraat 62. 
 
- Identiteit van de aanvrager: de heer en mevrouw Tanguy et Maité LUYCKX & SELVAIS. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr 16-46689-2022: het renoveren van een ééngezinswoning, 

wijzigen van het dak en de gevels, graven van een zwembad van 30m² en het vellen van 7 hoogstammige bomen 
Aard van de hoofdactiviteit: woning. 
 
Zone: GBP: in een woongebied met residentieel karakter. 

BBP: nr 48bis&ter ZUID/OOSTWIJK goedgekeurd bij RBBHG van 10/06/1993. 
VV: nr20 toegelaten door het College van Burgemeester en Schepenen van Ukkel op 25/02/1963 (kavel nr25). 

 
Hoofdredenen van het onderzoek:  
-  toepassing van het art. 126§11 van het BWRO: afwijking aan verkavelingsvergunning nr20 inzake de artikelen I.5 

Daken en IV.1 Koer en tuinzone. 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 14/11/2022 en tot en met 28/11/2022. 
 
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd: 
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): 

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

- van maandag tot vrijdag: tussen 08.30 uur en 12.00 uur; 

- op donderdag 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 14 december 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 07/11/2022. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 

  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 


