AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE
INLICHTINGEN
Contactpersonen :
GEMEENTE JETTE
DIENST BEHEER V/H GRONDGEBIED/ URBANISME
WEMMELSESTEENWEG 100
1090 BRUSSEL

Ilse Baeten : ibaeten@jette.irisnet.be - 02/ 422 31 56
Isabelle Larbi : ilarbi@jette.irisnet.be - 02/ 422 31 49

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Jette1
Aan de gemachtigde ambtenaar van het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting ²
Mevrouw, Mijnheer,
Gelieve me, overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 3 juli 1992
betreffende de stedenbouwkundige inlichtingen, de stedenbouwkundige inlichtingen te verstrekken voor het goed
gelegen

gekadastreerd …

en eigendom van …
Aard van het goed 3 :
o

eengezinswoning

o

opbrengsthuis

o

appartementsgebouw

o

appartement

o

studio

o

studentenkot

o

garage/box/staanplaats

o

terrein

o

andere :

Bijzonderheden van het goed (indien nodig) :
1

Schrappen wat niet past.
Enkel te gebruiken door publiekrechtelijke rechtspersonen bedoeld in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni l993
tot bepaling van de publiekrechtelijke rechtspersonen voor wie de stedenbouwkundige vergunningen, de verkavelingsvergunningen en de
stedenbouwkundige attesten worden afgegeven door de gemachtigde ambtenaar (artikel 139 van de ordonnantie van 29 augustus 1991
houdende organisatie van de planning en de stedenbouw).
3
De betrokken vermelding aanvinken en vervolledigen indien nodig.
2

Verdieping :

n° appartement :

aantal kamers :

n° kelder :

n° garage/box/staanplaats :

naam van de laatst ingeschreven bewoner:

o

bijgebouw/veranda 3

o

terras/balcon 3

afgesloten 1: ja – nee

Ik voeg bij huidige :
1. een uittreksel uit het kadastraal plan waarop de omliggende gebouwen binnen een straal van
50 meter vanaf de grenzen van het goed voorkomen;
2. en kadastraal legger;

Naam en adres van de aanvrager :

Datum :

Handtekening van de aanvrager :

1

Schrappen wat niet past.
Enkel te gebruiken door publiekrechtelijke rechtspersonen bedoeld in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni l993
tot bepaling van de publiekrechtelijke rechtspersonen voor wie de stedenbouwkundige vergunningen, de verkavelingsvergunningen en de
stedenbouwkundige attesten worden afgegeven door de gemachtigde ambtenaar (artikel 139 van de ordonnantie van 29 augustus 1991
houdende organisatie van de planning en de stedenbouw).
3
De betrokken vermelding aanvinken en vervolledigen indien nodig.
2

