
 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr044/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Jean en Pierre Carsoellaan 4. 
 
- Identiteit van de aanvrager: V.Z.W. Pouvoir Organisateur des écoles Saint-Vincent de Paul, Notre-

Dame/Wolvenberg - Mevrouw Ingrid KARELSEN. 
 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46889-2023 (artikel 177): Isoleer het dak met een 15 cm 

dikkere dakbedekking en een 25 cm hoger dakoppervlak en vervang de dakpannen en leien door identieke 
modellen en kleuren. 

 
Aard van de hoofdactiviteit: uitrusting van algemeen nut of van overheidsdienst. 
 
Zone: GBP: in een gebied voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten 

BBP nr.56 - Wijk Sint-Job-Carloo - K.B. van 08/02/1989. 
 
Hoofdredenen van het onderzoek:  
- afwijking op artikel 6 van Titel I van de GSV (dak - hoogte). 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 13/03/2023 en tot en met 27/03/2023. 
 
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd: 
https://openpermits.brussels (referentie 16/PFD/1870221). 
 

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 19 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 08/03/2023. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 

  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 

http://www.ukkel.be/


 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr045/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Terhulpensesteenweg 51-53 en 61. 
 

- Identiteit van de aanvrager: N.V. DROHME EXPLOITATION - Mijnheer Michel CULOT. 
 

- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46877-2023 (artikel 177): Gebouw 01, 02, 04 en 17 
renoveren. Hun bestemming als gebied van voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten en 
handelsgebied behouden. Hekken plaatsen onder de terrassen en op het dak. De omgeving van de gebouwen 
aanleggen. 

 

Aard van de hoofdactiviteit: uitrusting van algemeen nut of van overheidsdienst. 
 

Zone: GBP: in een gebied voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten, in een gebied voor 
sportactiviteiten of vrijetijdsactiviteiten in de open lucht, in een bosgebied, in een gebied van culturele, 
historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing (GCHEWS) en lanks een structurerende ruimt. 
 
Hoofdredenen van het onderzoek:  
- toepassing van het bijzonder voorschrift 8.3 van het GBP (bijkomende handelszaak) 
- toepassing van artikel 188/7 van het BWRO : aanvraag die onderworpen worden aan een passende beoordeling 

van de effecten van een project of een inrichting op het Natura 2000-gebied. 
 

Het openbaar onderzoek loopt van 13/03/2023 en tot en met 27/03/2023. 
 

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd: 
https://openpermits.brussels (referentie 16/PFU/1846073). 
 

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 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 19 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 03/03/2023. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 

  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 

http://www.ukkel.be/


 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr046/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Hamstraat 42. 
 
- Identiteit van de aanvrager: Mijnheer Antoine Cambier. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46671-2022: de achteruitbouwstrook regulariseren. 
 
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 het artikel III.2.2.: 

Achteruitbouwstrook) 
- Afwijking op art.11 van titel I van de GSV (inrichting van de inspringstroken) 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 13/03/2023 en tot en met 27/03/2023. 
 
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 19 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 08/03/2023. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 

http://www.ukkel.be/


 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr047/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: de Wansijnstraat 22. 
 
- Identiteit van de aanvrager: Mijnheer en Mevrouw Alfredo PULVIRENTI en Lucrezia POLVERINI. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46748-2022: Een eengezinswoning uitbreiden. 
 
Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 
Zone: GBP: in een woongebieden met residentieel karakter. 

BBP nr9 - Wijk Wansijn - K.B. van 20/05/1954. 
 
Hoofdredenen van het onderzoek:  
- Toepassing van het artikel 126§11 van het BWRO (Afwijking aan het BBP nr9 inzake de artikelen : - art.I.B en - 

art.I.E) 
- Afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - dakkapellen). 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 13/03/2023 en tot en met 27/03/2023. 
 
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 19 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 08/03/2023. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 

http://www.ukkel.be/


 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr048/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Horzelstraat 358. 
 

- Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Nadine Vanfroyenhoven. 
 

- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46845-2023: een veranda met zadeldak afbreken en een 
uitbreiding met plat dak heropbouwen. 

 

Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 
Zone: GBP: in een woongebieden met residentieel karakter. 

BBP nr46bis - Put van Calevoet - goedgekeurd door RBBHG van 17/10/1996. 
 
Hoofdredenen van het onderzoek:  
- Toepassing van het artikel 126§11 van het BWRO (Afwijking aan het BBP nr46bis inzake de artikelen: - art.0.B.d: 

gevel- en dakmaterialen (bijgebouw); - art.0.B.m: dakhelling (bijgebouw); - art.0.B.n: breedte van het 
bijgebouw; 

 
Het openbaar onderzoek loopt van 13/03/2023 en tot en met 27/03/2023. 
 
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 19 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 08/03/2023. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 

http://www.ukkel.be/


 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr049/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 

Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Zijlaan 9. 
 

- Identiteit van de aanvrager: B.V.B.A. SECTEUR OUEST - Mijnheer Corentin Jongen. 
 

- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46749-2022: Een gebouw met 2 verdiepingen verhogen om er een 
extra woongelegenheid met 2 slaapkamers in duplex in te richten, de bestemming van de werkplaats op de gelijkvloerse 
verdieping achteraan wijzigen om er leefruimtes en een aangrenzende tuin in te richten en de bestaande 
woongelegenheid op de 1st verdieping vergroten. 

 

Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 

Zone: GBP: in een 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 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) 

- 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 13/03/2023 en tot en met 27/03/2023. 
 

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 19 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 08/03/2023. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 

http://www.ukkel.be/


 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr050/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: de Huldenbergstraat 14. 
 
- Identiteit van de aanvrager: Mijnheer Thierry de Le Hoye. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46855-2023: De bouw van een veranda, de inrichting van 

de zolder, de sloop van de garage ten bate van een privékantoor bij de woning in overeenstemming brengen en 
de achteruitbouwstrook heraanleggen als landschappelijke ruimte. 

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

BBP nr8bis - Wijk Wolvenberg - goedgekeurd door K.B. van 16/09/1960. 
 
Hoofdredenen van het onderzoek:  
- Toepassing van het artikel 126§11 van het BWRO (Afwijking aan het BBP nr8bis inzake het artikel I.B.: diepte). 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 13/03/2023 en tot en met 27/03/2023. 
 
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 19 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 08/03/2023. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 

http://www.ukkel.be/

