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STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN

Mevrouw, Mijnheer,

In antwoord op uw aanvraag voor het bekomen van stedenbouwkundige inlichtingen (artikel 275 en volgende van het
BWRO) betreffende het goed gelegen Helihavenlaan (kad n°: 255 R 3), ingediend op 08/05/2017, hebben wij de eer U
het bijgevoegde document over te maken. Het werd opgesteld onder voorbehoud van de resultaten van het grondig
onderzoek dat zou worden uitgevoerd indien er voor het betrokken goed een aanvraag tot het bekomen van een
stedenbouwkundige attest, een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning zou worden ingediend.
Indien u een vraag, opmerking of bijkomende info wenst, gelieve dit via volgende e-mailadres te doen :
urb.ru.275@brucity.be met vermelding van onze referte en van het adres van het desbetreffende goed/terrein.
Hoogachtend,

In opdracht van de Stadssecretaris,

Michaël GOETYNCK,
Directeur-Generaal.

Geoffie COÓMANS de BRACHENE
Schepen Van Stedenbouw en Erfgoed.

STAD BRUSSEL
Departement stedenbouw
Sectie PLAN
.4nspachlaan 6. 1000 Bruxelles

T. 02 279 29 50 — urb.ru.275@brucitv.he - www.brn.velles.be

Helihavenlaan (kad nr 255 R 3)

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN

Voor het gebied waarin het goed ligt :

Zijn de andere inlichtingen :

Betreffende de bestemming :

•Het goed is niet ingeschreven op de bewaarlijst (1)

• Bestaat er een gewestelijk bestemmingsplan, goedgekeurd bij Besluit van de
Regering van 3 mei 2001 en gewijzigd bij besluiten van 20 maart 2008, 16 juli
2010, 22 december 2010 en 2 mei 2013, dat dit goed op de
grondbestemmingskaart plaatst :

•Het goed is niet beschermd of onderworpen aan een openingsprocedure tot
bescherming (1)

• In een gebied van gewestelijk belang
• Er bestaat een bijzonder bestemmingsplan (nr. 70-20 bis)
Goedgekeurd bij besluit van de Regering van 10/11/2005

(onder voorbehoud van impliciete opheffing door de overheersende plannen in die zin
dat de beschikkingen van het bijzonder bestemmingsplan er niet conform mee zouden
zijn)
• Bestaat er geen verkavelingsvergunning

•Het goed is niet gelegen binnen een beschermde site (1)
(1)Voor alle bijkomende inlichtingen en meer in het bijzonder om te weten of het goed
- opgenomen is de inventaris van het onroerend erfgoed
- gelegen is binnen een straal van 50 m rondom een beschermd monument
- begrepen is in een zone voor het behoud van het onroerend erfgoed
gelieve U te wenden tot :
De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
Secretariaat van de KCML - Tour en Taxis
Havenlaan 86c 4de verdieping / bus 405 — 1000 Brussel
Tel : 02/346.40.62 — Fax : 02/346.53.45 — E-mail : kcml@mbhg.irisnet.be

Wat betreft het bestaan van een voorkoopperimeter :
• Er bestaat geen rooilijnplan dat het goed bezwaart
• Tot op heden heeft het gemeentebestuur geen kennis van het bestaan van een
voorkoopperimeter waarin het beschouwde goed opgenomen zou zijn.

Wat betreft het bestaan van een eventuele onteigening :
• Tot op heden heeft het gemeentebestuur geen kennis van het bestaan van een
onteigening waarin het beschouwde goed opgenomen zou zijn.

• Het gebouw maakt geen voorwerp uit van een verwerving door de gemeenten van
verlaten woningen
• Het gebouw maakt geen voorwerp uit van een besluit tot ongezondverklaring - woonen huisvestingsverbod
• Het goed is onderhevig aan een vergelding wegens bezetting van het openbaar
domein.
Voor alle bijkomende inlichtingen, gelieve U te wenden tot de CEL
BOEKHOUDING - urb.finebrucity.be.
• Het goed is gelegen in :
• een zone voor stedelijke herwaardering,
• een perimeter van een stadsvernieuwingscontract.

Helihavenlaan (kad nr 255 R 3)

Zijn de voorwaarden waaraan een bouwproject moet voldoen (nietlimitatieve lijst) :
• de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, goedgekeurd bij besluit van de
Regering van 21/11/2006 tot goedkeuring van titels I tot VIII
• het bouwreglement van de Stad Brussel
• de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op de ontspanningsspelen en de
charmespektakels, goedgekeurd bij het besluit van de Executieve van 29/04/1 993
• de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op de reclameinrichtingen,
goedgekeurd bij besluit van de Regering van 22/12/1994
• de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor het plaatsen in openlucht van
hertz-, parabolische-of ontvangstantennes voor radio en televisie, goedgekeurd bij
besluit van de Regering van 05/03/1998
• de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor de afscherming van
uitstalramen van handelszaken, goedgekeurd bij besluit van de Regering van
23/03/2000

OPMERKINGEN :
I°Dit document houdt geen vrijstelling in van de verplichting houder te zijn van een
stedenbouwkundige vergunning voor het uitvoeren van de werken en handelingen
bedoeld in artikel 98 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening van 9
april 2004 (Belgisch Staatsblad van 26 mei 2004, inwerkingtreding 5 juni 2004), of
van de verkavelingsvergunning vereist door artikel 103 van hetzelfde Wetboek.
2°De handelingen en werken met betrekking tot een beschermd goed, of tot een goed
dat het voorwerp uitmaakt van een beschermingsprocedure, of tot een goed
ingeschreven op de bewaarlijst of waarvoor een procedure tot inschrijving op de
bewaarlijst werd aangevat, of tot een goed ingeschreven op de inventaris van het
onroerend erfgoed, zijn onderworpen aan de bepalingen van het Brussels Wetboek
van Ruimtelijke Ordening van 9 april 2004 (Belgisch Staatsblad van 26 mei 2004,
inwerkingtreding 5 juni 2004).
3°Elkeen kan bij het gemeentebestuur kennis krijgen van de inhoud van de aanvragen
om stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning of van de afgegeven
stedenbouwkundige attesten en vergunningen, en een afschrift bekomen van de
meedeelbare elementen, krachtens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve van 03/07/1992 betreffende de mededeling van inlichtingen en
documenten inzake planning en stedenbouw.

• het reglement op de trottoirs van 20/12/1963.
• er bestaat en gemeentelijke reglement betreffende nachtwinkels en private bureaus
voor telecommunicatie. (Gemeenteraad van 24/09/2007).
• de aanbevelingen betreffende de indeling van een eengezinswoning (Gemeenteraad
van 09/10/2008).
• de aanbevelingen betreffende de huisvestingen voor studenten (College van
14/06/2012).
• de aanbevelingen betreffende het toeristische logies (besluit van de Regering van
24/03/2016).
Voor elke inlichting aangaande een eventuele grondverontreiniging, gelieve het
BIM (Brussels Instituut voor het Milieubeheer) te contacteren (tel 02/775.75.75)
In het kader van de wet van 12/04/1965, betreffende de leidingen voor gasvormige
producten, wenst de betrokken vennootschap dat met haar contact zou opgenomen
worden:
N.V. FLUXYS, Kunstlaan, 31 -1040 Brussel (tel 02/282.72.53 - fax.02/282.75.54)

4°Afschriften en uittreksels van de ontwerpplannen of van de aangenomen plannen van
de niet-vervallen verkavelingsvergunningen, van de rooiplannen en van de
stedenbouwkundige verordeningen kunnen bij het gemeentebestuur bekomen
worden, krachtens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van
03/07/1992 betreffende de mededeling van inlichtingen en documenten inzake
planning en stedenbouw
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Betreffende de bestemming(en) :
• De volgende milieuvergunningen werden afgeleverd (2):

-Ref.: 04/IPECL3/451997 — Sibelga — Geldig sinds 16/11/2007
Installatie : transformateur statique (630 kVA)
(2)Voor alle bijkomende inlichtingen gelieve U te wenden tot :
Dienst Stedenbouw - Milieuvergunningen
E-mail: urb.milieuvergunningen@brucity.be
Op afspraak: bureau 10-00 - 10de verdieping, Anspachlaan 6, 1000 Brussel
• Volgende aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning werden
ingediend:

-Ref.: TP 111673 (H23/2003)

afgeleverd op 29/04/2004
Onderwerp: Construction d'activités productives (1101 m2), de bureaux (1276 m2) et de
logements (36 appartements) et un parking en sous-sol avec 41 emplacements

-Ref.: V23/2005
afgeleverd op 09/05/2006
Onderwerp: Construction d'une séniorie composée de deux immeubles de 7 étages
avec 28 emplacements de parking couverts
-Ref.: TP 114563 (H35/2009)
afgeleverd op 16/12/2009
Onderwerp: Transformation sans modification de volume : réaménagement du
rez-de-chaussée de la séniorie - modification de l'implantation des emplacements
de parking en sous-sol permettant l'ajout d'une place supplémentaire (total 29)
Deze stedenbouwkundige vergunningen laten een seniorie met 118 woningen toe.
• Daar we over geen enkele informatie beschikken omtrent de aard van de
uitgevoerde werken om tot de bestaande situatie te komen, vestigen we er uw
aandacht op dat deze situatie niet aanzien wordt als legaal, tenzij de werken
werden uitgevoerd overeenkomstig de afgeleverde stedenbouwkundige
vergunning en voor zover er geen enkele handeling of werken werden uitgevoerd
zonder stedenbouwkundige vergunning, terwijl deze wel noodzakelijk was, in
toepassing van de bepalingen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke
Ordening, of beschreven in vroegere reglementaire teksten.
• Als de hierboven beschreven situatie niet in overeenstemming is met de
bestaande situatie, en/of u een «bevestiging» wenst te bekomen, vragen wij u om :
hetzij een stedenbouwkundige vergunning in te dienen om de bestaande situatie
zo veel mogelijk te regulariseren,
hetzij ons overtuigende bewijzen over te maken die elke dubbelzinnigheid ervan
kunnen opheffen. Krachtens de ministeriële omzendbrief nr 008 van 17/02/1995
betreffende het verschaffen van stedenbouwkundige inlichtingen, is het immers
aan de aanvrager om alle bewijsstukken te leveren ter ondersteuning van zijn
vraag, en dit via alle rechtsmiddelen.

Dienaangaande vestigen wij uw aandacht op het feit dat sinds 01/07/1992 elke
bestemmingswijziging van een onroerend goed of van een deel ervan, en sinds
01/12/1993, elke wijziging van het aantal of de onderverdeling van de
wooneenheden in een woonhuis, het onderwerp moeten uitmaken van een
stedenbouwkundige vergunning.
De bestemmingswijzigingen en de
onderverdelingen, uitgevoerd vóór deze respectievelijke data, zijn enkel legaal als
er geen werken werden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning
vereist is.

