
 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr051/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Eikenboslaan 125. 
 
- Identiteit van de aanvrager: GEMEENTE UKKEL - Architectuurdienst - Mijnheer Sébastien BAUDRAND. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46864-2023 (artikel 177): de bestaande metalen loods 

afbreken alsook een grond- en materiaaldepot en een nieuw aarden gebouw bouwen ter vervanging van de 
twee gesloopte elementen. 

 
Aard van de hoofdactiviteit: uitrusting van algemeen nut of van overheidsdienst. 
 
Zone: GBP: in een begraafplaatsgebied, in een parkgebied, in een groengebied met hoogbiologische waarde en in 
een spoorweggebied. 
 
Hoofdredenen van het onderzoek:  
- toepassing van het artikel 188/7 van het BWRO: aanvraag die onderworpen word aan een passende 

beoordeling van de effecten van een project of een inrichting op het Natura 2000-gebied. 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 20/03/2023 en tot en met 03/04/2023. 
 
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd: 

https://openpermits.brussels (referentie 16/PFD/1865553). 
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 26 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 10/03/2023. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 

http://www.ukkel.be/


 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr053/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Calevoetstraat 46. 
 
- Identiteit van de aanvrager: Mijnheer en Mevrouw Pierre DUREL et Janine HAHNER. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46813-2023: het dak langs de buitenkant isoleren, het 

schrijnwerk aan de voorgevel wijzigen en binnenafbraakwerken van structurele aard voorzien. 
 
Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 
Zone: GBP: in een gemengde gebieden. 
 
Hoofdredenen van het onderzoek:  
- afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - hoogte). 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 20/03/2023 en tot en met 03/04/2023. 
 
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 26 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 13/03/2023. 
 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 
 

http://www.ukkel.be/


 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr054/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Alsembergsesteenweg 632. 
 
- Identiteit van de aanvrager: Mijnheer en Mevrouw Julian ERNOULD et Stéphanie THYS. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46741-2022: de duplexwoning op de gelijkvloerse 

verdieping uitbreiden. 
 
Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 
Zone: GBP: in een structurerende ruimten, linten voor handelskernen, 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 20/03/2023 en tot en met 03/04/2023. 
 
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 26 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 13/03/2023. 
 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 

http://www.ukkel.be/


 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr055/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Denneboslaan 30. 
 
- Identiteit van de aanvrager: Mijnheer en Mevrouw Daniel FREUND en Valentina MABILIA. 

 
- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46846-2023: het dak van een rijhuis verhogen met het oog 

op de isolatie ervan. 
 
Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 
Zone: GBP: in een woongebieden met residentieel karakter. 
BBP nr48bis en ter - Wijk Zuid/Oost - goedgekeurd door RBBHG van 10/06/1993. 
 
Hoofdredenen van het onderzoek:  
-  afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak van een mandleig bouwwerk). 
 
Het openbaar onderzoek loopt van 20/03/2023 en tot en met 03/04/2023. 
 
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 26 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 13/03/2023. 
 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 

http://www.ukkel.be/


 
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK (Nr056/2023) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
 
Het volgend project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 
- Adres van het goed: Sint-Jobsesteenweg 771B. 
 

- Identiteit van de aanvrager: B.V. G2 POWER - Mijnheer Gauthier Depotter. 
 

- Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning nr16-46731-2022: de verbouwing van een handelszaak tot 
horecazaak in overeenstemming brengen en de binneninrichting verbouwen (maken van gevelopeningen in 
draagmuren, verwezenlijking van een nieuw trapgat voor de toegang tot de kelderverdieping en het sanitair). 

 

Aard van de hoofdactiviteit: woningen. 
 

Zone: GBP: in een structurerende ruimten, linten voor handelskernen, typische woongebieden. 
BBP nr56 - Wijk Sint-Job/Carloo - KB van 08/02/1989. 
 
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 20/03/2023 en tot en met 03/04/2023. 
 
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 26 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 13/03/2023. 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris De Schepen van Stedenbouw De Burgemeester 
  Laurence VAINSEL.  Jonathan BIERMANN. Boris DILLIES. 

http://www.ukkel.be/

