Réf. dossier : PE/1262

Avis d'Enquête Publique
Demande de Permis d'Environnement
de classe 2
Le projet suivant est mis à l'enquête publique :
Adresse du bien : Rue de la Vignette 1 - 9A à 1160 Auderghem
Identité du demandeur : Greenwich Properties S.A. demeurant Place Guy d'Arezzo 4 à 1180 Bruxelles
Objet de la demande :

Permis d'Environnement de classe 2 : Nouvelle demande

Nature de l'activité principale :

Exploitation d’un immeuble à appartements

Exploitation
Parking couvert

Nombre
21 emplacements

Rubrique
68A

P.R.A.S.:

Zone d’habitation ; ZICHEE ; liseré de noyau commercial ; Espace
structurant

P.P.A.S. :

/

Motif principal de l'enquête :

Installation(s) de classe 2, soumise(s) à enquête publique, suivant
les prescriptions de l'ordonnance du 05 juin 1997 relative aux
permis d'environnement

L'enquête publique se déroule

du 25/02/2019 au 11/03/2019

Pendant toute la durée de l'enquête publique, le dossier complet de la demande peut être consulté à
l'Administration communale d’Auderghem (rue E. Idiers 12, urbanisme, 5ème étage) du lundi au vendredi de
8h30 à 11h30 et le jeudi de 17h00 à 20h00.
Les explications techniques concernant ce dossier peuvent être obtenues au service environnement aux
heures de consultation du dossier ou par téléphone au 02/676.48.51.
Les observations et réclamations au sujet du dossier peuvent être adressées :
 par écrit au Collège des Bourgmestre et Echevins, rue E. Idiers, 12, au plus tard le 11/03/2019 ;
 au besoin oralement, pendant l’enquête publique, auprès du service urbanisme-environnement, aux
heures de consultation du dossier.
L’enquête annoncée ci-dessus résulte d’une obligation légale et n’implique pas nécessairement
l’adhésion du Collège des Bourgmestre et Echevins sur le projet présenté.
Fait à Auderghem, le 15/02/2019
Le Secrétaire communal,

Le Collège,
Par délégation :
L’Echevin de l’Urbanisme et de
L’Environnement,

E. SCHOONBROODT

A. LEFEBVRE

Réf. dossier : PE/1262

Bekendmaking van Openbaar onderzoek
Aanvraag van een Milieuvergunning
van klasse 2
Onderstaand project wordt voor openbaar onderzoek voorgelegd:
Adres van het goed: Kleine Wijngaardstraat 1 - 9A te 1160 Oudergem
Identiteit van de aanvrager : Greenwich Properties N.V. met woonplaats Guido van Arezzoplein 4 te 1180
Brussel
Voorwerp van de aanvraag: Milieuvergunning van klasse 2: Nieuwe aanvraag, regularisatie, vernieuwing.
Aard van de hoofdactiviteit: Uitbating van een flatgebouw
Uitbating
Overdekte parkeerplaats

Nummer
21 voertuigen

Rubriek
68A

G.B.P.:

typisch woongebied, in een gebied van culturele, historische,
esthetische waarde of voor stadsverfraaiing, in een lint voor
handelskernen, langs een structurerende ruimte

B.B.P.:

/

Hoofdreden voor het onderzoek:

Installatie(s) van klasse 2, onderworpen aan openbaar onderzoek,
overeenkomstig de voorschriften van de ordonnantie van 5 juni
1997 betreffende de Milieuvergunningen.

Het openbaar onderzoek loopt van 25/02/2019 tot 11/03/2019
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledig dossier van de aanvraag geraadpleegd
worden bij het gemeentebestuur
Technische inlichtingen met betrekking tot het dossier kunnen verkregen worden bij het leefmilieu dienst
tijdens de uren dat het dossier ter inzage ligt of per telefoon op nr. 02/676.48.51.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek ligt het volledige aanvraagdossier ter inzage op het
Gemeentebestuur, (E. Idiersstraat 12, stedenbouw, 5de verdieping) van maandag tot vrijdag telkens van
8u30 en 11u30 en op donderdag van 17u00 tot 20u00.
Opmerkingen en klachten betreffende dit dossier dienen gericht te worden:
- schriftelijk, aan het College van Burgemeesters en Schepenen, op het volgende adres: E. Idiersstraat,
12, uiterlijk tegen 11/03/2019;
- zo nodig, mondeling, tijdens het openbaar onderzoek aan de beambte die hiertoe op het gemeentehuis
aangesteld is, tijdens de uren dat het dossier ter inzage ligt.
Het hier aangekondigde onderzoek vloeit voort uit een wettelijke verplichting en houdt niet
noodzakelijkerwijze in dat het College van Burgemeesters en Schepenen zich achter het voorgelegde
project schaart.
Opgemaakt te Oudergem, op 15/02/2019
De Gemeentesecretaris,

Het College,
Bij Volmacht :
De Schepen van Stedenbouw en
Leefmilieu,

E. SCHOONBROODT

A. LEFEBVRE

