
 
 
 

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK 
AANVRAAG VAN KLASSE 1B 

  
    

GEMEENTE 
WATERMAAL-BOSVOORDE 

Het volgende project is onderworpen aan een openbaar onderzoek: 

 
Adres van het goed: Ijsvogellaan 19 - 21  1170 
Identiteit van de aanvrager:         A.C.P. Avenue Martin-Pecheur 19 
Aanvraag van milieuvergunning : Nieuwe aanvraag 
Aard van de hoofdactiviteit: woongebouw  
Gebied GBP: woning gebieden 
Gebied BBP: / 
 
Hoofdredenen van het onderzoek:  

-Art. 40-41 van de Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen (26/07/1997)  
-Rubrieken 40A (3 166kW boilers) en 68A (74 overdekt parkeerplaatsen) 

Het onderzoek loopt: 
Van 15/02/2021 en tot en met 16/03/2021 

 
De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op 30/03/2021 vanaf 9u00 in het 
 
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. 
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 16/03/2021. 
- 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, 

 
Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden 
en/of schriftelijk verzoeken aan het college van burgemeester en schepenen om gehoord te worden door de 
overlegcommissie. Elkeen kan aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen in het 
gemeentehuis op ... om ...u. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt 
aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen vóór de zitting van de commissie op 
aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw. 
 
Te Watermaal-Bosvoorde, 15/02/2021 
 

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. 



 

 


