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De gemeente Hoeilaart heeft in eerste aanleg een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van 

IMMOGRADA NV, Brusselsesteenweg 197 te 9090 Melle.  De aanvraag omvat stedenbouwkundige 

handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. 

 

Het betreft een aanvraag tot ontwikkeling in projectgebied C: het slopen van de bestaande 

bebouwing met nieuwbouw van appartementen, een parkeergarage over één ondergronds niveau; 

twee HS-cabines; de inrichting van de buitenaanleg met een afgesloten fietsenstalling, de aanleg 

van een BEO-veld (BoorgatEnergieOpslag) onder de parkeerkelder; de plaatsing van een lucht-

water warmtepomp op het dak en het heraanleggen van de Borreweg. 

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Albert Biesmanslaan 25, 27, Koldamstraat 5A en 7 

te 1560 Hoeilaart, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nrs. 362E3, 362/2 C, 362G3, 362K3, 362C3, 

362B3, 362S2 en 362D3. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 oktober 2022 volgende beslissing genomen: de 

omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk vergund. 

 

 

 

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving Jan van Ruusbroecpark z/n te 1560 Hoeilaart, 1ste 

verdieping in de kasteelhoeve tijdens de openingsuren van 8u30 tot 12u. Bij voorkeur op afspraak tel. 02/658.28.71. 

 

Deze bekendmaking dient gedurende dertig dagen te worden aangeplakt op de bouwplaats/inrichting. 

 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen 

ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning. 

U dient het beroepschrift bij voorkeur digitaal in via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of u zendt hiertoe een 

beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) aan: Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 

3010 Leuven 

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de 

aanplakking van de beslissing.  

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dit niet doet zal de deputatie verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk 

verklaren. 

Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift 

van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Hoeilaart. Het adres van de 

vergunningsaanvrager vindt u ook in de beslissing. Vermeld in uw beroepschrift het volgende: 

- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek; 

- de referentie van het omgevingsloket projectnummer OMV_2022052635 

- de redenen waarom u beroep aantekent; 

- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de 

besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning; 

- of u gehoord wenst te worden. 

De dossiertaks bedraagt 100 euro en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift: 

Rekeningnr. IBAN: BE55 0910 2163 2544 - BIC: GKCCBEBB 

Provincie Vlaams Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1 te 3010 Leuven 

Verplichte mededeling: “beroep omgevingsvergunning OMV_2022052635” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw 

beroepschrift. 

 

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. Belangrijke info over het 

indienen van een beroep m.b.t. dossiertaks en procedures: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/beroep-indienen-tegen-een-

omgevingsvergunning 

 

 

 

 

Datum van de aanplakking op de bouwplaats: (door de aanvrager hier nog in te vullen) 
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