BERICHT VAN MEDEDELING
VAN DE BESLISSING INZAKE STEDENBOUW
Toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de
procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van
burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen,
verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten.

Een stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot de inrichting van een gewestelijk speelplein
over een oppervlakte van 9.430 m² op de site van de Hippodroom van Ukkel-Bosvoorde (ref.
16/PFU/1692959) toegekend werd door URBAN op 17/12/2020.
De beslissing kan worden geraadpleegd:
•

Bij het gemeentebestuur van de stad Brussel, enkel op afspraak via e-mail op het volgende adres :
urb.archives@brucity.be

•

Bij het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde, op de dienst Stedenbouw (Hooghuis, 1e verdieping, A.
Gilsonplein 2) enkel op telefonische afspraak 02.674.74.32 of via e-mail : urbanisme@wb1170.brussels

Bij het gemeentebestuur van Ukkel, te raadplegen op afspraak (via irisbox), op de dienst Archieven, Auguste
Dansestraat 25, 1180 Ukkel, op maandag, dinsdag en donderdag, van 9h00 tot 11h30 (telefoon: 02/348.66.47)
• Op de Leefmilieu Brussel‘s website : https://environnement.brussels
•

Tegen deze beslissing kan door iedere partij die kan aantonen een belang of een nadeel te hebben, voor de Raad van State
een beroep tot nietigverklaring ingesteld worden wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Dit kan via een schriftelijk verzoek, ondertekend door de
belanghebbende of door een advocaat, aanhangig gemaakt worden bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak,
binnen de 60 dagen na de kennisneming van de beslissing. Dit verzoek dient in 5 exemplaren (een origineel en 4 eensluidende
kopieën) via aangetekend schrijven bezorgd te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel. Bij
het beroep tot nietigverklaring kan een aanvraag tot schorsing van de uitvoering van de beslissing gevoegd worden in het
geval van een urgentie die onverenigbaar is met de behandeling van de zaak tot nietigverklaring. In dat geval dienen bij het
aangetekend schrijven 6 eensluidende kopieën van het verzoekschrift gevoegd te worden. Preciezere gegevens over de
modaliteiten van het beroep vindt u onder meer in de artikelen 14, 14 bis en 17 tot 32 van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, in het reglement voor de procesvoering en op de website van de
Raad van State http://www.raadvst-consetat.be.

Onderhavig bericht wordt uitgehangen van 06/01/2021 tot 20/01/2021 door Leefmilieu Brussel.
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