
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2019/42043]

Bericht van openbaar onderzoek. — Volgend Richtplan van Aanleg
« Delta-Herrmann-Debroux » verordening wordt onderworpen aan
een openbaar onderzoek

Het onderzoek loopt:

Van 10 oktober 2019 en tot en met 9 december 2019

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier
online worden geraadpleegd:

https://perspective.brussels/

Het dossier ligt ook ter inzage bij het gemeentebestuur waar
technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan) worden verkregen:

Gemeente Oudergem

- op het volgende adres: Emile Idiersstraat 12, stedenbouw, 5de
verdieping;

- van maandag tot vrijdag: tussen 09.00 en 12.00 uur of na
telefonische afspraak (02/676.49.45);

- op donderdag: tussen 17 uur en 20.00 uur, na afspraak.

Gemeente Watermaal-Bosvoorde

- op het volgende adres: Dienst Stedenbouw – Hooghuis 1ste
verdieping A. Gilsonplein, 2;

- van maandag tot vrijdag: tussen 09.00 en 12.00 uur;
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- op maandag tussen 17u30 en 20.00 uur, na afspraak.

Gemeente Elsene

- op het volgende adres: Gemeente Elsene - Stedenbowdienst –
Elsensesteenweg, 168 te 1050 Brussel ;

- van maandag tot en met vrijdag : tussen 9u00 et 12u00 ;

- donderdag tussen 14u00 en 20u00, na telefonische afspraak op het
nr. 02/515.67.78 of 02/515.67.26.

Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

- op het volgende adres: Charles Thielemanslaan, 93, 1150 Brussel,
dienst Stedenbouw (2de verdieping);

- van maandag tot vrijdag: ´s morgens tussen 09u00 en 12u00 ;

- op donderdag tussen 16u00 en 19u00 (uitsluitend op afspraak
tussen 19u00 en 20u00 telefonisch te maken op nr. 02/773.06.36).

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

- op het volgende adres: Gemeentebestuur - dienst Stedenbouw,
Wolu Techni Cité, Stokkelse Steenweg 80 (1ste verdieping)
worden geraadpleegd;

- op maandag, woensdag en vrijdag: ’s morgens tussen 9u en 12u;

- op donderdag ’s avonds tussen 17u30 en 20u op afspraak.

Gemeente Ukkel

- op het volgende adres: 25 Augustre Dansestraat;

- van maandag tot vrijdag : tussen 09.00 en 12.00 uur;

- op Dinsdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur, na afspraak.

Gemeente Etterbeek

- op het volgende adres: Dienst Ruimtelijke Ordening, 5e verdie-
ping, Oudergemlaan 113 te 1040 Etterbeek;

- van maandag tot vrijdag: tussen 09.00 en 12.00 uur;

- op de permanentie van de politie (Sint-Pieterssteenweg 112 te
1040 Etterbeek) op woensdag van 14 tot 20.00 uur, na afspraak.

Gemeente Stad Brussel

- op het volgende adres: Anspachlaan 6, 1000 Brussel (Administra-
tief Centrum, 10e verdieping/bureau 00);

- van maandag tot vrijdag : tussen 9u en 12u;

- op woensdag : tussen 16u en 20u, uitsluitend op afspraak (tel.
nr. 02/279.29.29).

Opmerkingen en klachten kunnen worden geformuleerd tijdens
bovenvermelde periode van het onderzoek, ofwel:

- Schriftelijk, ter attentie van perspective.brussels:

o via een online formulier, beschikbaar op de volgende website:
https://perspective.brussels/

o per brief, op het volgend postadres: perspective.brussels,
Departement Territoriale Strategie, Naamsestraat 59 te
1000 Brussel ;

- Mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmer-
kingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis
overhandigt aan de aangever.

Opgemaakt te Brussel, 25 september 2019.

Door perspective.brussels

De directeur-generaal (of zijn afgevaardigde),
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