
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2019/42019]

Bericht van openbaar onderzoek

Het ontwerp van Richtplan van Aanleg “Heyvaert” wordt onder-
worpen aan een openbaar onderzoek

Het onderzoek loopt:
van 3 oktober tot en met 2 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 de

gemeentebesturen waar technische inlichtingen of uitleg kunnen
worden verkregen:

Bij de gemeente Sint-Jans-Molenbeek
- op het volgende adres: Waterpasstraat 7
- van maandag tot vrijdag tussen 9 uur en 12 uur
- op maandag tussen 18 uur en 20.00 uur, na afspraak.
Bij de gemeente Anderlecht
- op het volgende adres: 6 Van Lintstraat (op dienst Stedelijke

Ontwikkeling, 2de verdieping)
- op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 uur en

12.00 uur
- op maandag tussen 18.00 uur en 20.00 uur, na afspraak.
Bij de Stad Brussel
- op het volgende adres: 6 Anspachlaan (Administratief Centrum, op

het Departement Stedenbouw, 10e verdieping/bureau 00)
- van maandag tot vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur
- op woensdag tussen 16.00 uur en 20.00 uur, na afspraak.
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, Departe-

ment Territoriale Strategie, Naamsestraat 59 te 1000 Brussel ;
- Mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkin-

gen en klachten overschrijft en er gratis een kopie van overhandigt aan
de aangever.

Opgemaakt te Brussel, op 24 september 2019.

Door perspective.brussels

De directeur-generaal (of zijn afgevaardigde)
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