
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ANDERLECHT

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK

Het volgende project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:

- Adres van het goed:  Maurice Carêmelaan 10 - 14  te 1070 Anderlecht
- Identiteit van de aanvrager:  Vereniging van Mede-eigenaars te Anderlecht, Maurice Carêmelaan, 10-12-14 - Residentie Erasmus, Maurice Carême laan 10-12-14  te 1070 Anderlecht
- Aanvraag van: Milieuvergunning van klasse 2: PE 27/2020 - Hernieuwing.

Aard van de hoofdactiviteit: het verder uitbaten van overdekte parkeerplaatsen

Exploitatie (rubrieken): overdekte parkeerplaatsen (46 voertuigen - rubriek 68 A)

Zone: G.B.P.:  typische woongebied, langs een structurerend ruimt

Hoofdredenen voor het onderzoek: klasse 2 : artikel 50 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen 

Het onderzoek loopt:
Van 07/04/2023 en tot en met 21/04/2023.

Het dossier ligt ter inzage na telefonische afspraak op het nr 02/558.08.49 bij het gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan) worden verkregen:
- Op het volgende adres: Gemeentebestuur Anderlecht – Veeweidestraat, 100 - dienst Milieuvergunning;
- Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 11u30 en van 13u tot 15u;
- Op maandag van 15u tot 20u.

Opmerkingen en klachten kunnen worden geformuleerd tijdens bovenvermelde periode van het onderzoek, ofwel:
- Schriftelijk, ter attentie van: het College van Burgemeester en Schepenen:

o op het e-mailadres: leefmilieu@anderlecht.brussels;
o op het postadres : Raadsplein, 1 te 1070 Brussel uiterlijk tegen 21/04/2023.

- Mondeling, op afspraak bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever.

Het hier aangekondigde onderzoek vloeit voort uit een wettelijke verplichting en loopt geenszins vooruit op het advies van het College van Burgemeesters en Schepenen op het voorgelegde project.

Gedaan te Anderlecht, 24/03/2023.
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1 Reproductie van de handtekening


