BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK - PE.5044/2-2019
Aanvraag om Milieuvergunning van Klasse 2
Onderhavige kennisgeving van onderzoek loopt geenszins vooruit op het advies van de gemeente
aangaande dit dossier.
Volgend project wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek :



Adres van het goed: Priester Victor de Slooverstraat n° 2 ;
Identiteit van de aanvrager: de residentie Verlaine I et II VME;

Voorwerp van de aanvraag :


Milieuvergunning van klasse 2 (Regularisatie) :
uitbating van een openluchparking van 15 plaatsen;



Aard van de hoofdactiviteit : Huisvesting;

Zone :


Gewestelijk Bestemmingsplan (G.B.P.) : typisch woongebied ;

Hoofdmotieven van het onderzoek :


Volgens de voorschriften van de Ordonnantie van 05 juni 1997 betreffende de
milieuvergunningen en zijn volgende wijzigingen ;

Het openbaar onderzoek loopt van 29/03/2019 tot 12/04/2019.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek, kan het volledig dossier van de aanvraag
geraadpleegd worden :



op de 3de verdieping van het gebouw van het gemeentebestuur, Léon Theodorstraat nr.
108, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 8.30 u en 14.00 u, op donderdag
tussen 13.00 u en 16.00 u en op afspraak op donderdag tussen 16.00 u en 19.00 u;
bij de Politie, Kardinaal Mercierplein nr. 1, op woensdag tussen 17.00 u en 20.00 u.

Technische toelichtingen met betrekking tot het dossier kunnen verkregen worden op de 3de
verdieping van het gebouw van het gemeentebestuur, Léon Theodorstraat nr. 108 op maandag
tussen 8.30 u en 14.00 u of op afspraak, telefonisch te maken op nr. 02/422.31.51/55.
Opmerkingen en klachten over het dossier kunnen worden gericht :



schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen, naar het volgende adres:
Wemmelsesteenweg nr. 100 te 1090 Jette, ten laatste op 12/04/2019 ;
indien nodig mondeling, tijdens het openbaar onderzoek, bij de agent die hiervoor werd
aangeduid op de 3de verdieping van het gebouw van het gemeentebestuur, Léon Theodorstraat
nr.108, op maandag, tussen 8.30 u en 14.00 u.

Namens het college,

De Gemeentesecretaris,

B. GOEDERS

Te Jette 27/03/2019 ,

De Burgemeester,

H. DOYEN

