
 
 

SPECIALE REGELEN VAN OPENBAARMAKING - BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK 
 

PROJECT ONDERWORPEN AAN EEN VOORAFGAANDE EFFECTENBEOORDELING 

 
Onderstaand project wordt voor openbaar onderzoek voorgelegd : 
 
Adres van het goed : Frankrijkstraat, 85  te Sint-Gillis. 

 
Identiteit van de aanvrager : Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen met de maatschappelijke zetel 

gelegen Frankrijkstraat, 56  te 1060 Brussel. 
 
Voorwerp van de aanvraag : de uitbating van : 
 

 
Inrichting(en) 

 
Vermogen, capaciteit, hoeveelheid 

 
Parkings al dan niet overdekt : 
 

Parking Franc-Bara : 86 plaatsen ; 
Parking Bara : 52 plaatsen ; 
Parking Cantilana : 205 plaatsen ; 
Parking Antoine : 8 plaatsen 
 

 
 
 
Totaal : 351 motorvoertuigen 

 
Milieuvergunning van klasse 1B : vernieuwing. 

 
G.B.P. : administratiegebieden, sterk gemengde gebieden, langs een structurerende ruimte. 
 
Hoofdreden voor het onderzoek :  

- Inrichting(en) van klasse 1B : artikel 40 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de 
milieuvergunningen. 

 

Het openbaar onderzoek loopt van 27/12/2021 tot 25/01/2022. 
 
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 h 30 en 12 h 30 uur, evenals 
op dinsdag van 16 uur tot 20 uur (vanaf 18 u op afspraak op nr 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 25/01/2022. 

- 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. 

 
Tijdens het openbaar onderzoek, kan elkeen schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en 
Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie. De vergadering van de overlegcommissie is 
vastgesteld op 08/02/2022 tussen 8 u en 18 u op het Stadhuis. 
 
De volgorde van behandelingen van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website 
van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie beschikbaar op aanvraag op de 
gemeentelijke dienst voor stedenbouw. 
 
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 21/12/2021. 
 

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