
 

  
Bericht van Openbaar onderzoek 

Aanvraag van een Milieuvergunning van klasse 2 
 

 
 

Gemeente 
Watermaal-Bosvoorde 

Onderstaand project wordt voor openbaar onderzoek voorgelegd: 
Adres van het goed:  Léopold Wienerlaan 22   
 
Identiteit van de aanvrager :         LA COOPERATIVE DU CHANT DES CAILLES  C.V.B.A  
 
Milieuvergunning aanvraag van klasse 2: PE2020/601 – exploitatie van een schapenboerderij met 155 
schapen (75 volwassenen en 80 lammeren) verspreid over verschillende weiden en mest (50T) die 
eraan vastzitten (Rub. 10B en 66A) 
 
Aard van de hoofdactiviteit: landbouwbedrijf (veehouderij)  
 
G.B.P.: bosgebieden, , parkgebieden, groengebieden, typisch woongebieden, woongebieden met 
residentieel karakter, in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor 
stadsverfraaiing     
 
B.B.P.: De woning is gelegen binnen de omtrek van het bijzondere bestemmingsplannen (BBP): 
 

• « ZONE 7 - WIENER » (A.G. 2011-01-13) – Park van het Klooster gebieden 
• « ZONE 10 - LA HERONNIERE » (A.G.1993-04-01) – Semi-natuur gebieden en park 

 
Hoofdreden voor het onderzoek:   

- Art.50 van het Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen (A.G. 05/06/97) 

Beschermd gebieden : 
• Park van het Klooster van de Religieuzen van de Eucharistie (A.G.13/07/2006) 
• Zoniënwoud (A.G. 02/12/1959) 
• Tuinewijken « Logis-Floréal » (A.G.02/04/1999) 

 
Het openbaar onderzoek loopt : van 25/01/2021 tot 08/02/2021inbegrepen 
 
Gedurende de gehele duur van het openbaar onderzoek is het dossier online beschikbaar: 
https://urbanisme.irisnet.be/enquetes_publiques 

 
Het dossier is ook beschikbaar voor raadpleging bij het gemeentebestuur: 
op de dienst Stedenbouw, alleen op afspraak, telefonisch op 02/674.74.32 of per e-mail: 
Leefmilieu@wb1170.brussels. 
 
Des renseignements ou explications techniques peuvent être obtenues sur rendez-vous 
uniquement à convenir par téléphone au 02/674.74.32  
ou par e-mail : Environnement@wb1170.brussels 

Opmerkingen en klachten kunnen tijdens het hierboven vermelde onderzoektijdvak worden ingediend: 
- schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op het volgende adres: 
 Gemeentebestuur van Watermaalmaal-Bosvoorde - Dienst Stedenbouw  
 A. GilsonPlaats 1170 Watermaal-Bosvoorde ten laatste op 08/02/2021. 
- per e-mail op het volgende adres: enquetepublique@wb1170.brussels 
- mondeling, alleen op afspraak met de hierboven vermelde gemeentelijke administratie, die ze zal uitschrijven 
en een gratis exemplaar zal verstrekken aan de aangever, 
 
Te Watermaal-Bosvoorde, op 18/01/2021 
 

Vanwege het College, 
De Gemeentesecretaris,                                                                                                          De Burgemeester, 
 
(g) Etienne TIHON                                                                                                               (g) Olivier DELEUZE 
 
 
Onderhavige kennisgeving van onderzoek loopt geenszins vooruit op het advies van de gemeente aangaande dit dossier. 
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