
 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr033/2023). 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Alsembergsesteenweg 411. 
 

- Identiteit van de aanvrager: Mijnheer Joseph Giammorcaro. 
 

- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46811-2022: een bankkantoor verbouwen tot 
Horecaruimte op de gelijkvloerse verdieping van een gemengd gebouw. 

 
Aard van de hoofdactiviteit: Horeca. 
 
Zone: GBP: in een structurerende ruimten, linten voor handelskernen, gebieden van culturele, historische, 
esthetische waarde of voor stadsverfraaiing (GCHEWS), typische woongebieden. 
 
Hoofdredenen van het onderzoek:  
- toepassing van het artikel 188/7 van het BWRO : speciale regelen van openbaarmaking vereist door de 

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, goedgekeurd door de gemeenteraad van 24/06/1993, van 
kracht sinds 13/03/1994 en betreffende de opening of de uitbreiding van sommige handelszaken, voornamelijk 
die uit de horecasector, feest- of schouwspelzalen en nachtwinkels. 

 
Het openbaar onderzoek loopt van 06/03/2023 en tot en met 20/03/2023. 
 
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 Ukkel; 

- 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 Ukkel; 

- 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 05 april 2023 vanaf 9.00 uur (uurregeling nader te bepalen), 

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

 

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 27/02/2023. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 

http://www.ukkel.be/


 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr034/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Vanderkinderestraat 295. 

 
- Identiteit van de aanvrager: B.V. PAC RETAIL - de heer Pierre-Axel Chabot. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr 16-46679-2022: het conform stellen van volgende handelingen en 

werken: regularisatie van het uitstalraam en de toevoeging van de koetsingang in de handelsoppervlakte (tussen 1961 en 
1995), regularisatie van de inbreng van het woongedeelte van de handelsuitbating in de handelsoppervlakte, regularisatie 
van de bouw van kleine bijgebouwen teneinde het gebouw aan de voorkant te verbinden met het gebouw aan de 
achterkant (tussen 1961 en 1996); ontwerp van inrichting van een bakkerij en haar bijhorende werkplaats, overdekking 
van de achteringelegen koer en bijvoegen van een zuigkap aan de achterkant van het gebouw. 
 

Aard van de hoofdactiviteit: woningen en handel. 
 
Zone: GBP: in een typisch woongebied en in een lint voor handelskernen. 
 
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) 
- afwijking op artikel 4 van Titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken) 
- afwijking op artikel 6 van Titel I van de GSV (dak - technische elementen). 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 06/03/2023 en tot en met 20/03/2023. 
 
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 Ukkel; 

- 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 05 april 2023 vanaf 9.00 uur (uurregeling nader te bepalen), 

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

 
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 21/02/2023. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 
 

http://www.ukkel.be/


 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr035/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Buysdellelaan 79. 
 
- Identiteit van de aanvrager: Mijnheer en Mevrouw Nathalie en François Coenen. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46792-2022: een eengezinswoning renoveren, 

binnenruimtes herinrichten, de omgeving van de woning heraanleggen, de buitenkant thermisch verbeteren en 

een centraal ventilatiesysteem met dubbele stroom installeren. 
 
Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 
Zone: GBP: in een woongebieden met residentieel karakter. 
 
Hoofdredenen van het onderzoek:  
- toepassing van het bijzonder voorschrift  16.al2 van het GBP (handelingen en werken in het non 

aedificandigebied tussen 60 en 30 meter). 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 06/03/2023 en tot en met 20/03/2023. 
 
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 Ukkel; 

- 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 Ukkel; 

- 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 05 april 2023 vanaf 9.00 uur (uurregeling nader te bepalen), 

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

 
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 27/02/2023. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 

http://www.ukkel.be/


 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr036/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Hamstraat 124-126. 
 

- Identiteit van de aanvrager: B.V.B.A. ACP COMPLEXE HAM c/o CEGI - Mijnheer Guillaume Swaelens. 
 

- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46807-2022: een nieuw overdekt en afgesloten 
buitenlokaal van 4 m x 11,80 m voor 15 fietsen ontwerpen. 

 

Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 
Zone: GBP: in een woongebieden met residentieel karakter. 
VV: Het goed bevindt zich op de kavel 1 van de VV nr214 afgeleverd door het College van Burgemeester en 
Schepenen van 21/12/1971. 
 
Hoofdredenen van het onderzoek:  
- toepassing van het artikel 126§11 van BWRO (afwijking aan verkavelingsvergunning nr214 inzake het artikel 1: 

punt 2 - koer-en tuingebieden). 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 06/03/2023 en tot en met 20/03/2023. 
 
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 Ukkel; 

- 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 Ukkel; 

- 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 05 april 2023 vanaf 9.00 uur (uurregeling nader te bepalen), 

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

 
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 27/02/2023. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 

http://www.ukkel.be/


 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr037/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Sint-Jobsesteenweg 418. 
 

- Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Nadia Lamhandaz. 
 

- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46787-2022: een bijgebouw bouwen op de gelijkvloerse 
verdieping en de achtergevel isoleren langs de buitenkant. De private parkeerruimte voor auto's aan de 
voorgevel herzien. 

 

Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 

Zone: GBP: in een structurerende ruimten, woongebieden met residentieel karakter. 
 

Hoofdredenen van het onderzoek:  
- Toepassing van het artikel 126§11 van het BWRO: SRO alleen voor afwijking op omvang, inplanting of esthetiek 

van de bouwwerken: 
- 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.11 van titel I van de GSV (inrichting van de inspringstroken). 

 

Het openbaar onderzoek loopt van 06/03/2023 en tot en met 20/03/2023. 
 

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 Ukkel; 

- 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 Ukkel; 

- 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 05 april 2023 vanaf 9.00 uur (uurregeling nader te bepalen), 

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

 

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 27/02/2023. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 

http://www.ukkel.be/


 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr038/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Hamstraat 38. 
 

- Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Emmanuelle Debouverie. 
 

- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46793-2022: het dak achteraan verhogen en een verdieping 
creëren. 

 

Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 

Zone: GBP: in een woongebieden met residentieel karakter. 
BBP nr57 - Wijk St-Job/Ham (K.B. 21/02/1989). 

 
Hoofdredenen van het onderzoek:  
- toepassing van het artikel 126§11 van het BWRO (afwijking aan het BBP nr57 inzake de artikelen: - art. 

n°IV.2.2.A.1.3 (Hoogte), - art. n° IV.2.2.A.1.4 (Daken), - art.IV.3. (Verbouwingswerken), - art. n°IV.4.2.1 
(Materialen voor gevels)) 

- afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - hoogte) 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 06/03/2023 en tot en met 20/03/2023. 
 
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 Ukkel; 

- 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 Ukkel; 

- 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 05 april 2023 vanaf 9.00 uur (uurregeling nader te bepalen), 

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

 

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 27/02/2023. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 

http://www.ukkel.be/


 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr039/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Papenkasteelstraat 21. 
 
- Identiteit van de aanvrager: Mijnheer Vincent Vandenbroeck. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46825-2023: 2 mandelige woonhuizen renoveren en 

verbouwen. 
 
Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 
Zone: GBP: in een typische woongebieden. 

BBP nr29bis - Wijk Clijveld - goedgekeurd door het RGBBH van 12/07/2007. 
 
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 06/03/2023 en tot en met 20/03/2023. 
 
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 Ukkel; 

- 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 Ukkel; 

- 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 05 april 2023 vanaf 9.00 uur (uurregeling nader te bepalen), 

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

 
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 27/02/2023. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 

http://www.ukkel.be/


 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr040/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Drossaardgaarde 15. 
 

- Identiteit van de aanvrager: B.V. CHDB - Mevrouw Christine Hoste. 
 

- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46822-2023: een opbrengstgebouw volledig isoleren: 
voorgevel, zijgevels, achtergevel, plat dak. Een uitbreiding op de gelijkvloerse verdieping aan de achtergevel 
creëren. De bestaande studio op de gelijkvloerse verdieping in overeenstemming brengen. 

 

Aard van de hoofdactiviteit: woningen, handel. 
 

Zone: GBP: in een woongebieden met residentieel karakter 
Het goed bevindt zich in de perimeter van het bijzonder bestemmingsplan (BBP) nr34 - Wijk Den Doorn/Drossart - 
die het voorwerp uitmaakte van een  besluit « Ord. 91 - gedeeltelijke abrogatie op 18/01/2001 
 

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 06/03/2023 en tot en met 20/03/2023. 
 
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 Ukkel; 

- 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 Ukkel; 

- 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 05 april 2023 vanaf 9.00 uur (uurregeling nader te bepalen), 

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

 

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 27/02/2023. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 

http://www.ukkel.be/


 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr041/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Karmelietenstraat 167. 
 
- Identiteit van de aanvrager: Mevrouwen Martine Dufrasne en Yvette Kalumba. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46638-2022: verbouwingen aan een appartementsgebouw 

in overeenstemming brengen (wijziging van de binneninrichting, afsluiting van balkons aan de achtergevel, 
aanleg van een terras op de laatste verdieping, vervanging van de ramen in de voorgevel door pvc-ramen). 

 
Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 
Zone: GBP: in een typische woongebieden. 
 
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 06/03/2023 en tot en met 20/03/2023. 
 
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 Ukkel; 

- 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 Ukkel; 

- 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 05 april 2023 vanaf 9.00 uur (uurregeling nader te bepalen), 

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

 
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 27/02/2023. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 

http://www.ukkel.be/


 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr042/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Vanderkinderestraat 467. 
 

- Identiteit van de aanvrager: N.V. PUBLILUX - Mijnheer Benoit Thaler. 
 

- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46833-2023: de uithangborden van een handelszaak 
vervangen. 

 

Aard van de hoofdactiviteit: handel. 
 

Zone: GBP: in een linten voor handelskernen, typische woongebieden. 
 
Hoofdredenen van het onderzoek:  
- toepassing van het artikel 126§11 van het BWRO: SRO alleen voor afwijking op omvang, inplanting of esthetiek 

van de bouwwerken (afwijking op het artikel 36 §1 3° van titel VI van de GSV: uithangbord of reclame 
verwijzend naar het uithangbord dat parrallel geplaatst is met de gevel of geveltop in de algemene of 
uitgebreide gebieden)  

- toepassing van het artikel 153§2.al2&amp;3 van het BWRO (afwijking op de gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening of een bouwverordening - GSV uithangborden, artikelen 23 en 24)  

 

Het openbaar onderzoek loopt van 06/03/2023 en tot en met 20/03/2023. 
 

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 Ukkel; 

- 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 Ukkel; 

- 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 05 april 2023 vanaf 9.00 uur (uurregeling nader te bepalen), 

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

 

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 27/02/2023. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 

http://www.ukkel.be/


 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr043/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Achille Reisdorfflaan 44. 
 

- Identiteit van de aanvrager: Mijnheer en Mevrouw Gaspard Lens en Maëlle Anciaux. 
 

- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46835-2023: de vervanging van de ramen en de bouw van 
een veranda aan de achtergevel in overeenstemming brengen. 

 

Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 

Zone: GBP: in een typische woongebieden. 
BBP nr14 - Wijk Nekkersgat - goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 11/07/1955. 

 

Hoofdredenen van het onderzoek:  
- toepassing van het artikel 126§11 van het BWRO (afwijking aan BBP nr14 inzake de artikelen : - art.I.B. : Mal en 

esthetiek ; - art.II : Achteruitbouwzone) 
- afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken) 
- afwijking op art.11 van titel I van de GSV (inrichting van de inspringstroken) 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 06/03/2023 en tot en met 20/03/2023. 
 
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 Ukkel; 

- 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 Ukkel; 

- 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 05 april 2023 vanaf 9.00 uur (uurregeling nader te bepalen), 

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

 

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 27/02/2023. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 

http://www.ukkel.be/

