BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr 095/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Edmond Picardstraat 62.
- Identiteit van de aanvrager: Mijnheer Frédéric Leroux.
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-44614-2019: verbouwen en uitbreiden van een
appartement gelegen op de 5de verdieping van een gebouw.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP: typisch woongebieden.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- 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 - hoogte)
- 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 08/06/2020 en tot en met 22/06/2020.
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 08 juli 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 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 08/06/2020.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr096/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Xavier De Buestraat 15 - 17.
- Identiteit van de aanvrager: Centre Médical d'Uccle SC/B.V.B.A. – de heer Carlos de Meester de Betzenbroeck
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-45061-2019: het verbouwen en uitbreiden van 2
gebouwen waaronder een medisch centrum en 1 woning teneide er een nieuw medisch centrum op de
gelijkvloerse verdieping en gedeeltelijk op de 1e verdieping in onder te brengen, evenals 5 wooneenheden op
de bovenste verdiepingen.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen en uitrusting van de algemeen nut of van overheidsdienst.
Zone: GBP: typisch woongebieden, 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.6 van titel I van de GSV (dak van een mandleig bouwwerk)
- afwijking op art.12 van titel I van de GSV (inrichting van de koer - en tuingebieden)
- afwijking op art.13 van titel I van de GSV (behoud van een doorlaatbare oppervlakte)
- Art.188/7 van het BWRO :
- 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 08/06/2020 en tot en met 22/06/2020.
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 08 juli 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 8 dagen voor de zitting van de Commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke
dienst voor Stedenbouw.
Opgemaakt te Ukkel,
op 08/06/2020.
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
De Schepen van Stedenbouw,
De Burgemeester,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr097/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: De Frélaan 174.
- Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Jacqueline BUISSERET
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44621-2019: het verbouwen en uitbreiden van een
woonhuis met het oog op het inrichten van 2 wooneenheden en kantoren voor vrijberoepen, evenals het
graven van een niet overdekt zwembad in de tuin.
Aard van de hoofdactiviteit: kantoren en woningen.
Zone: GBP: typisch woongebieden.
BBP nr51 FLORIDA/LANGEVELD wijk goedgekeurd bij KB van 15/04/1988
Hoofdredenen van het onderzoek:
toepassing van art. 155 §2 van het BWRO (afwijking aan bbp nr51 Florida-Langeveldwijk inzake de artikelen :
1.2.3 : bouwdichtheid, 1.1 : vrij beroep, 1.3.1 : inplanting en pyramidale bouwvrije zone, 1.3.2 : bouwdiepte, 1.4.1 :
hoogte, 1.5 : dakvenster, 8.0 : inrichten van de achteruitbouwzone en 9.0 : tuinhuis)

toepassing van art. 1.1 van BBP 51 : beroepsactiviteit van de bewoner waarvan de oppervlakte groter is dan
60m² per woning, aan de rooilijn, in een gebied voor open bebouwing in het BBP .
Het openbaar onderzoek loopt van 08/06/2020 en tot en met 22/06/2020.
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 08 juli 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 8 dagen voor de zitting van de Commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke
dienst voor Stedenbouw.
Opgemaakt te Ukkel,
op 08/06/2020.
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
De Schepen van Stedenbouw,
De Burgemeester,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr098/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Drogenbossesteenweg 86.
- Identiteit van de aanvrager: de heer en Mevrouw Didier Dannau et Dominique Demblon
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-45012-2019: het conform stellen van de gebruiksbestemmingswijziging van een handelsgebouw en twee wooneenheden in een eengezinswoning
(handelingen en werken die dateren van 1989); het uitbreiden van het volume onder dak aan de achterkant.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen en handel.
Zone: GBP: typisch woongebieden, punt van wisselend gemengd karakter, langs een structurerende ruimte.
BBP: nr 13 - MOLENSTEENWIJK – (KB van 31/01/1959)
Hoofdreden van het onderzoek:
- afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak van een mandleig bouwwerk).
Het openbaar onderzoek loopt van 08/06/2020 en tot en met 22/06/2020.
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 08 juli 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 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 08/06/2020.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr099/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Vanderkinderestraat 544.
- Identiteit van de aanvrager: Market Access eXperience and Solutions PVBA – de heer Mehmed Fatmir
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44750-2019: het verbouwen en uitbreiden van een
gebouw met 1 handelsuitbating en 1 wooneenheid en het toevoegen van een wooneenheid.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen en handel.
Zone: GBP: typisch woongebied en GCHEWS
Hoofdredenen van het onderzoek:
- afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken).
Het openbaar onderzoek loopt van 08/06/2020 en tot en met 22/06/2020.
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 08 juli 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 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 08/06/2020.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr100/19)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

- Adres van het goed: Schoon Uitzichtlaan 112.
- Identiteit van de aanvrager: ACROPOLE INVEST – de heer Grégory Lemaire
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-45011-2019: Het zwaar verbouwen van een
eengezinswoning, het verdelen in 4 wooneenheden en het renoveren van de voorgevel.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP: typisch woongebieden.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- toepassing van het bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter
van de bouwwerken)
- toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van
huizenblokken aantasten)
- afwijking op art.13 van titel I van de GSV (behoud van een doorlaatbare oppervlakte)
- 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.5 van titel I van de GSV (hoogte van de voorgevel)
- afwijking op art.12 van titel I van de GSV (inrichting van de koer - en tuingebieden)
- afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken).
Het openbaar onderzoek loopt van 08/06/2020 en tot en met 22/06/2020.
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 08 juli 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 8 dagen voor de zitting van de Commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke
dienst voor Stedenbouw.
Opgemaakt te Ukkel,
op 08/06/2020.
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
De Schepen van Stedenbouw,
De Burgemeester,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr101/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Xavier De Buestraat 12.
- Identiteit van de aanvrager: de heer Roger Houzel
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44808-2019: het renoveren en uitbreiden van een
eengezins- herenhuis, het scheppen van een zwembad en poolhouse in de tuin.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP: typisch woongebieden, in een lint voor handelskernen.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- toepassing van het bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter
van de bouwwerken)
- toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van
huizenblokken aantasten)
- afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken).
Het openbaar onderzoek loopt van 08/06/2020 en tot en met 22/06/2020.
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 08 juli 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 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 08/06/2020.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr102/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Hamoirlaan 56B.
- Identiteit van de aanvrager: de heer Dimitri Hodjeff
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44840-2019: het conform stellen van een uitbreiding
van de ondergrondse verdieping van een eengezinswoning, een fietsenafdak, een lokaal voor vuilnisbakken
en een pool-house.
Aard van de hoofdactiviteit: woning.
Zone: GBP: typisch woongebieden.
BBP: Nr 50 HAMOIR-STERREWACHT (RBBHG van 27/05/1999)
Hoofdredenen van het onderzoek:
- toepassing van art. 155 §2 van het BWRO (afwijking aan BBP nr50) inzake de artikelen nr11
achteruitbouwzone en 12 tuinzone.
Het openbaar onderzoek loopt van 08/06/2020 en tot en met 22/06/2020.
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 08 juli 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 8 dagen voor de zitting van de Commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke
dienst voor Stedenbouw.
Opgemaakt te Ukkel,
op 23/03/2020.
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
De Schepen van Stedenbouw,
De Burgemeester,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr0103/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Sint-Jobsesteenweg 124.
- Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Marianne Delcourt
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-45113-2020: het verbouwen en verdelen van een huis in
2 appartementen.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP: typisch woongebieden, langs een structurerende ruimte.
BBP: Nr10bis - Engeland wijk (RBBHG van 13-05-1993).
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).
Het openbaar onderzoek loopt van 08/06/2020 en tot en met 22/06/2020.
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 08 juli 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 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 08/06/2020.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr104/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: op de hoek van de Boetendaellaan en de De Frélaan, links van nr38B De Frélaan.
- Identiteit van de aanvrager: Dames Laura & Carmen Pino Saturio.
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-45006-2019: het verrenigen van 3 ruimten voor
vrijberoep op de gelijkvloerse verdieping van 3 eengezinswoningen om er een tandartspraktijk in te richten.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen en uitrusting van de algemeen nut of van overheidsdienst.
Zone: GBP: typisch woongebieden, langs een structurerende ruimte.
BBP: Nr 2bis - Brugmann wijk (KB van 26-07-1967)
Hoofdredenen van het onderzoek:
- toepassing van het algemeen voorschrift 0.7. van het GBP (Voorzieningen die geen deel uitmaken van de
door de bijzondere voorschriften toegestane activiteiten of wanneer de toegestane vloeroppervlakte, wordt
overschreden).
Het openbaar onderzoek loopt van 08/06/2020 en tot en met 22/06/2020.
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 08 juli 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 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 08/06/2020.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr105/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Dekenijstraat 49 - 55.
- Identiteit van de aanvrager: DEXIN N.V. - De heer Jean-Paul de Coster.
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-45021-2019: het afbreken van een bestaand huis en het
bouwen van drie eengezinswoningen.
Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP: typisch woongebieden.
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)
- afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)
- toepassing van art. 126 §11,2° van het BWRO (afwijking op de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening of een bouwverordening – beheer van het regenwater).
Het openbaar onderzoek loopt van 08/06/2020 en tot en met 22/06/2020.
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 08 juli 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 8 dagen voor de zitting van de Commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke
dienst voor Stedenbouw.
Opgemaakt te Ukkel,
op 08/06/2020.
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
De Schepen van Stedenbouw,
De Burgemeester,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr106/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Godshuizenlaan 166.
- Identiteit van de aanvrager: de heer Jean-Frédéric Bernard.
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-44979-2019: het vergroten van een huis.
Aard van de hoofdactiviteit: woning.
Zone: GBP: woongebieden met residentieel karakter.
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 08/06/2020 en tot en met 22/06/2020.
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 08 juli 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 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 08/06/2020.

De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr107/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Achille Reisdorfflaan 59.
- Identiteit van de aanvrager: Mijnheer Said Barhdadi.
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-44964-2019: het verbouwen van het dak met 3 hellingen
in een zadeldak, invoegen van dakvensters in de nieuwe dakhellingen en inrichten van een zolderkamer.
Aard van de hoofdactiviteit: woning.
Zone: GBP: typisch woongebieden.
BBP: nr 14 - Nekkersgatwijk - KB van 05-06-1957.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- toepassing van art. 126 §11,1° van het BWRO (afwijking aan het BBP nr14 inzake het artikel 1.B Mal en
esthetiek).
Het openbaar onderzoek loopt van 08/06/2020 en tot en met 22/06/2020.
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 08 juli 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 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 08/06/2020.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr108/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Albert Lancasterlaan 79.
- Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Evelyn Bolle.
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-45141-2020: het wijzigen van twee openingen in de
achtergevel, het openen van een grote opening binnenin (in de zijgevel van het huis) en het conform stellen
van het wegnemen van de autogarage (het veranderen in opslagplaats voor 2 wielers).
Aard van de hoofdactiviteit: woningen.
Zone: GBP: woongebieden met residentieel karakter.
BBP: Nr 50 - Wijk Hamoir/Sterrewacht - RBBHG van 27/05/1999
Hoofdreden van het onderzoek:
- toepassing van art. 126 §11 van het BWRO (afwijking aan BBP nr50 inzake garages artikel 0.5).
Het openbaar onderzoek loopt van 08/06/2020 en tot en met 22/06/2020.
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 08 juli 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 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 08/06/2020.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr109/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Alsembergsesteenweg 629/Joseph Bensstraat 14.
- Identiteit van de aanvrager: M Christos Hatzis
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44823-2019: het wijzigen van de bestemming van een
handelszaak in kantoor en het conform stellen van de wijzigingen aangebracht op de verdiepingen.
Aard van de hoofdactiviteit: kantoren, woningen en handel.
Zone: GBP: typisch woongebieden, langs een structurerende ruimte.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken).
Het openbaar onderzoek loopt van 08/06/2020 en tot en met 22/06/2020.
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 08 juli 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 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 08/06/2020.

De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr110/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Roetaertstraat 33.
- Identiteit van de aanvrager: de heer Olivier JENARD
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44728-2019: het inrichten van een terras op een deel
van een groendak.
Aard van de hoofdactiviteit: woning.
Zone: GBP: 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 08/06/2020 en tot en met 22/06/2020.
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 08 juli 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 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 08/06/2020.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr111/20)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: De Frélaan 229.
- Identiteit van de aanvrager: TOPAZ DENTAL CLINIC B.V.B.A. – Mevr Mariana Babru.
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44629-2019: het inrichten van een medische praktijk op
de gelijkvloerse verdieping van een gebouw in plaats van een kantoor.
Aard van de hoofdactiviteit: uitrusting van de algemeen nut of van overheidsdienst.
Zone: GBP: typisch woongebieden, langs een structurerende ruimte.
BBP: nr 50 HAMOIR-STERREWACHT wijk goedgekeurd bij RBBHG van 27/05/1999
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. 155 §2 van het BWRO (afwijking aan BBP Nr50 inzake het artikel 1.1 bestemming).
Het openbaar onderzoek loopt van 08/06/2020 en tot en met 22/06/2020.
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 08 juli 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 8 dagen voor de zitting van de Commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke
dienst voor Stedenbouw.
Opgemaakt te Ukkel,
op 08/06/2020.
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
De Schepen van Stedenbouw,
De Burgemeester,
Laurence VAINSEL.
Jonathan BIERMANN.
Boris DILLIES.

