
 
 

 

Bekendmaking van Openbaar onderzoek  
Aanvraag van een Milieuvergunning van klasse 2 

 
 
Onderstaand project wordt voor openbaar onderzoek voorgelegd : 
 
Adres van het goed : Sint-Bernardusstraat, 60-62 te Sint-Gillis. 
 
Identiteit van de aanvrager : Immobilière Saint-Bernard B.V. c/o Monsieur Alain De Frenne met de 

maatschappelijke zetel gelegen Wellingtonlaan, 124  te 1180 Ukkel. 

 
Voorwerp van de aanvraag :  
 

 
Het verder uitbaten van een overdekte parking voor 18 motorvoertuigen. 

 

 
Milieuvergunning van klasse 2 : vernieuwing. 

 
G.B.P. :  typisch woongebieden, in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor 

stadsverfraaiing. 

 
Hoofdreden voor het onderzoek : 

- Inrichting(en) van klasse 2 : artikel 50 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de 
milieuvergunningen. 

- Inrichting(en) van klasse 2 : artikel 16 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de 
milieuvergunningen. 

 

Het openbaar onderzoek loopt van 12/04/2021 tot 26/04/2021. 
 
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek ligt het volledige aanvraagdossier ter inzage op het 
Gemeentebestuur : Dienst V.H.M. van maandag tot vrijdag - ’s morgens tussen 8 u 30 en 12 u 30, 
evenals op dinsdag van 16 u tot 20 u (vanaf 18 u op afspraak – 02/536.03.13). 
 
Opmerkingen en klachten betreffende dit dossier dienen gericht te worden : 

- per mail (jmbaeten@stgilles.irisnet.be) of schriftelijk, aan het College van Burgemeester en 
Schepenen, op het volgende adres : Maurice Van Meenenplein, 39 te 1060 Sint-Gillis ten laatste 
op 26/04/2021. 

- zo nodig, mondeling, tijdens het openbaar onderzoek aan de beambte die hiertoe op het 
gemeentehuis aangesteld is, tijdens de uren dat het dossier ter inzage ligt. 

 
Het hier aangekondigde onderzoek vloeit voort uit een wettelijke verplichting en houdt niet 
noodzakelijkerwijze in dat het College van Burgemeesters en Schepenen zich achter het 
voorgelegde project schaart. 
 

Opgemaakt te Sint-Gillis op 31/03/2021. 
 

Vanwege Het College : 
 
De Gemeentesecretaris,         De Burgemeester, 
 
 
(get) Laurent Pampfer.        (get) Charles Picqué. 
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