
 

BERICHT VAN OPENBAAR 
ONDERZOEK 

Dossier nr: PE-10695-2022 

 

AANVRAAG VAN MILIEUVERGUNNING – Klasse 1B 
   

 Het volgend project wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen:  
   

 
Adres van het goed:   Waterloosesteenweg 959  te 1180 Ukkel 
      
Identiteit van de aanvrager: :  sprl XL Servicestation 
Gelegen:  Harelbeeksestraat 120 te 8520   Kuurne 
   

Voorwerp van de aanvraag: Hernieuwing van de bestaande vergunning 
Bevattende 4 rubrieken n° 132 A (4), 88 3B, 88 1B, 71 A  
Aard van de hoofdactiviteit tankstation  

   

G.B.P.: zone d’habitation 
   

Het openbaar onderzoek vindt plaats Van 07/11/2022 tot en met 06/12/2022  
   

De vergadering van de Overlegcommissie vindt plaats op 21/12/2022 (uur later te bepalen) op 77 
Stallestraat,  1180 Ukkel. 

   

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier worden geraadpleegd en 
technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij de Milieudienst Stallestraat 77, 1180 Ukkel. 

Na telefonische afspraak op het nummer 02.605.13.52.. 

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen schriftelijk, worden gericht aan het College van 
Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: 

Gemeentebestuur van Ukkel, Dienst Milieu 

Stallestraat 77, 1180 Brussel 

Of per mail: milieuvergunning@ukkel.brussels 

ten laatste op 06/12/2022 
Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte bij de Milieudienst, tijdens de 
telefonische afspraak 
Tijdens het openbaar onderzoek kan elke persoon schriftelijk aan het College van Burgemeester en 
Schepenen vragen door de Overlegcommissie te worden gehoord. 
Iedereen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project op het gemeentehuis. 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 dienst stedenbouw. 

Onderhavige kennisgeving van onderzoek loopt geenszins vooruit op het advies van de gemeente 
aangaande dit dossier 

Te Ukkel, 28/10/2022 

 Het College  

De Gemeentesecretaris, De Schepen, De Burgemeester, 

 

 

 

Laurence VAINSEL Maëlle DE BROUWER Boris DILLIES 
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