
 

 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: 
Bouwen van een regenwaterbekken van 2.000m³ op de achterste gedeelte van de gemeentelijke 

eigendom gelegen op de hoek van de Broek straat en weg gewoon benoemd ‘Pie Konijn’. 

Dit project omvat ook het plaatsen van een nieuwe riolering en van een nieuwe sluis-straat tussen 

het kruispunt Broekstraat-Groot-Bijgaardestraat en de regenwaterbekken 
 

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 26/08/2016 tot 09/09/2016 en de vergadering van de 

overlegcommissie vindt plaats op donderdag 22 september 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 09/09/2016 ; 
- 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 project voor te leggen op 
maandag 5 september om 19u00 in de zaal 26 gelegen op de tweede verdieping van de 23, 
Alcyonsstraat (boven het politiecommissariaat) – het lokaal is met een lift bereikbaar.  

 

Sint-Agatha-Berchem, 22 augustus 2016 

In opdracht, 

Voor de Gemeentesecretaris,     Voor de Burgemeester, 
De gedelegeerde 1ste Adviseur     De gedelegeerde Schepen 
 
Sonia DE TAEVERNIER              Michaël VANDER MYNSBRUGGE 


