BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Service Aménagement du Territoire - Urbanisme
Dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK
Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen :

ADRES VAN HET GOED : Jourdanplein / Steenweg op Waver / Vijverstraat / SintPieterssteenweg / Eudore Pirmezlaan / Victor Jacobslaan / Oudergemlaan / La Chasse /
de Theuxstraat / Graystraat / Philippe Baucqstraat
Identiteit van de aanvrager : GEMEENTE ETTERBEEK - Mijnheer MALJEAN
Voorwerp van de aanvraag :

Duurzaam Wijkcontract Jacht – Gray : BASISDOSSIER
Het openbaar onderzoek vindt plaats van 8 september 2014 tot 22 september 2014.
De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op 30 september 2014, vanaf 9u30 of 14u00, in het
gemeentehuis.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledig dossier van aanvraag geraadpleegd
worden op het gemeentehuis (dienst ruimtelijke ordening – 5de verdieping – 113, Oudergemlaan)of op de
gemeentelijke website,
- van maandag tot vrijdag : in de voormiddag tussen 9 uur en 12 uur ;
- de woensdag van 14 uur tot 20 uur, bij de bestendige wacht van de Politie, Sint-Pieterssteenweg, 122.
De berichten van openbaar onderzoek en de dagorde van de Overlegcommissie kunnen eveneens
geraadpleegd worden op de site www.etterbeek.irisnet.be.

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op maandag,
dinsdag en donderdag in de voormiddag tussen 9u en 12u of na telefonische afspraak op het nr
02/649.51.03 - Mijnheer MALJEAN.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht, uiterlijk
op 22 september 2014:
-

schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen – Oudergemlaan, 113/117 te 1040
ETTERBEEK;
mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het
gemeentehuis op maandag, dinsdag of donderdag, tussen 9u en 12u;
via het daartoe bestemde online formulier (website gemeente Etterbeek).

Tijdens het openbaar onderzoek kan elke persoon schriftelijk aan het College van Burgemeester en
Schepenen vragen door de overlegcommissie gehoord te worden.
Te Etterbeek, 4 september 2014.
Door het College :
De Gemeentesecretaris,
Christian DEBATY

De Burgemeester,
Vincent DE WOLF

Onderhavige kennisgeving van onderzoek loopt geenszins vooruit op het advies van de gemeente
aangaande dit dossier.

