BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr171/19)
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:
- Adres van het goed: Alsembergsesteenweg, 413 - 861 (tussen de Stallestraat en de Zeven Bunderslaan).
- Identiteit van de aanvrager: BRUSSEL MOBILITEIT - Mijnheer Christophe VANOERBEEK.
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr: 16-44914-2019 (Artikel 177): De Alsembergsesteenweg
inrichten tussen de Stallestraat en de Zevenbunderslaan: vernieuwen van de weg, de tramperrons aan de
normen aanpassen, vernieuwen van de oversteekplaatsen, aanplanten van een bomenrij.
Aard van de hoofdactiviteit: weg.
Zone: GBP: in een wegennet.
Hoofdredenen van het onderzoek:
- toepassing van het bijzonder voorschrift 25.1 van het GBP (handelingen en werken voor de aanleg of de
wijziging van de inrichtingen van wegen en lijnen van het openbaar vervoer).
Het openbaar onderzoek loopt van 01/10/2019 en tot en met 30/10/2019.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd:
https://stedenbouw.irisnet.be/vergunningen.

Het dossier ligt ook ter inzage bij het Gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan)
worden verkregen:
- op het volgende adres: dienst Stedenbouw (op het gelijkvloers), Auguste Dansestraat, 25 - 1180 Brussel;
- van maandag tot vrijdag : tussen 09.00 en 12.00 uur;
- op dinsdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur, na afspraak.
Opmerkingen en klachten kunnen worden geformuleerd tijdens bovenvermelde periode van het onderzoek,
ofwel:
- Schriftelijk, ter attentie van het: College van Burgemeester en Schepenen:
o op het e-mailadres: info.stedenbouw@ukkel.brussels;
o op het postadres: Jean Vander Elstplein, 29 - 1180 Brussel;
- Mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie
daarvan gratis overhandigt aan de aangever.
Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de Overlegcommissie die
samenkomt:
- op donderdag 14 november 2019 om 14.00 uur,
- op het adres: Cultuurcentrum van Ukkel (CCU), Rodestraat, 47, 1180 Brussel.
Opgemaakt te Ukkel,
Op bevel:
De Gemeentesecretaris,
Laurence VAINSEL.

op 01/10/2019.
De Schepen van Stedenbouw,
Jonathan BIERMANN.

De Burgemeester,
Boris DILLIES.

