
 

 Dienst Stedenbouw : 02/563 59 25 

BERICHT AAN DE INWONERS 

In het kader van een voortdurende zorg om de bevolking te informeren brengt het College van 
Burgemeester en Schepenen ter kennis van de omwonenden dat de volgende aanvraag aan 
openbaar onderzoek onderworpen wordt: 
Oprichten door Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest c.v.b.a. van een gebouw met 61 

appartementen en 61 ondergrondse parkeerplaatsen, Jacques Dormontlaan (even nummers).  

Dit project is een aanpassing van het oorspronkelijk dossier dat eind 2015 in openbaar onderzoek was 

(77woningen) en ongunstig geadviseerd werd door de overleg commissie in januari 2016. 

 

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 27/05/2016 tot 10/06/2016 en de vergadering van de 

overlegcommissie vindt plaats op donderdag 23 juni 2016 in de Raadzaal van het gemeentehuis. 

 

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag 
geraadpleegd worden op : 

Het Huis van de participatie, Gentsesteenweg 1228 
 Maandag en dinsdage van 10u tot 13u  
 Donderdag tussen 14u en 19u  
Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33 
 Woensdag van 9u tot 12u  
 Donderdag van 9u tot 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak) 
 Vrijdag van 8u tot 13u 

 
Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of 
na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25. 
 
De opmerkingen bezwaren en aanvragen om gehoord te worden door de overlegcommissie over het 
dossier kunnen worden gericht: 

- Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: 
Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem uiterlijk op 10/06/2016 ; 

- Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in 
het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33 ; 
 

Daarbij wordt er een informatiezitting georganiseerd om het aangepast project voor te 
leggen op donderdag 26 mei tussen 18u30 en 20u00 in lokaal 26 (2de verdieping) aan het 
nummer 23 van de Alcyonsstraat (toegankelijk voor iedereen). 

 

Sint-Agatha-Berchem, 17 mei 2015 

In opdracht, 

De Gemeentesecretaris,      De Burgemeester, 
 
Philippe ROSSIGNOL              Joël RIGUELLE   


