Administration Communale de
MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Gemeentebestuur van
SINT-JANS-MOLENBEEK

AANVRAAG OM STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN
Aan het college van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek,
Mevrouw, Mijnheer,
Gelieve me, overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 3 juli 1992
betreffende de stedenbouwkundige inlichtingen, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofstedelijke
regering van 23 juli 1992, 12 januari 1995 en 11 april 2003, de stedenbouwkundige inlichtingen te
verstrekken voor
het goed gelegen
Gekadastreerd

Divisie – Sectie

– nummer

eigendom van :
Naam :
Adres :

Voornaam :

Telefoon :

GSM :

Hierbij voeg ik :
1. Het bewijs van betaling van 135€*, die voorafgaandelijk de behandeling van de aanvraag dient te
gebeuren.
Rekeningnummer BE41 0013 8879 8510 - referentie : RU + ADRES VAN HET GOED.
2. een uittreksel uit het kadastraal plan waarop de omliggende gebouwen binnen een straal van 50
meter vanaf de grenzen van het goed voorkomen.
3. Aantal wooneenheden in het gebouw :
……………………….
Opgedeeld als volgt :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
aangevuld met vereiste documenten van deze situatie van voor 23/11/1993
of bestemming van het gebouw : ………………………..
aangevuld met vereiste documenten van deze situatie van voor 21/03/1975
bij voorbeeld : geregistreerde huurcontracten, verkoopakte, expertiseverslag, attesten en facturen
van de distributiemaatschappijen (water, gas, elektriciteit, …), handelsregister, verkoopakte met
beschrijving van het goed opgemaakt door een beëdigd landmeter,…
Gegevens van de aanvrager :
Naam :
Adres :
Telefoon :
e-mail :

Voornaam :

GSM :

Datum van de aanvraag :
Handtekening van de aanvrager :
Enkel complete aanvragen voor stedenbouwkundige inlichtingen – verzonden via de post of ontvangen aan het loket van de dienst – zullen
behandeld worden.
* overeenkomstig aan het retributiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad op datum van 17.12.2013

Dienst Stedenbouw
Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek

20 Graaf van Vlaanderenstraat – 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel 02/412.37.34 – Fax : 02/412.36.83 – urbanisme@molenbeek.irisnet.be

