
 
 

                                                             Dienst Stedenbouw       02/464.04.46 

Bericht aan de buurtbewoners van de Groot-Bijgaardenstraat 
 
Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen wenst u in te lichten dat de VGC (Vlaamse 
Gemeenschapscommissie) een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning bij het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (dienst Stedenbouw) heeft ingediend voor de tijdelijke installatie van de  
Unesco-school (voormalig « Koninklijk Atheneum Koekelberg ») op het terrein gelegen in de 
Groot-Bijgaardenstraat tussen nummers 500 en 570, dit in afwachting op het einde van de 
afbraak- en bouwwerken van hun instelling in Koekelberg.   
 
Op vrijdag 5 juni was de gemeente verrast een bericht van openbaar onderzoek betreffende dit 
dossier van het Gewest te ontvangen. Hun project bestaat er in de praktijk in gedurende 2,5 jaar 
geprefabriceerde modules op het terrein van de Groot-Bijgaardenstraat te installeren om de 
klassen van de Unesco-school van Koekelberg te ontvangen (+/- 550 leerlingen). 
 
We willen erop wijzen dat de gemeente niet aan de oorsprong van dit project is en dat het 
College van Burgemeester en Schepenen tijdens de volgende zitting zijn standpunt zal innemen.   
 
In afwachting nodigen we jullie uit om uw mening in het kader van dit openbare onderzoek te 
laten kennen. U kunt ook deelnemen aan het stedenbouwkundig overleg dat op 02/07/2015 op 
het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem plaats zal vinden. Alle aanvragen moeten vóór 
22/06 naar de gewestelijke administratie gericht worden, tenzij per brief (ter attentie van de 
gedelegeerde beambte – Directie Stedenbouw, Vooruitgangsstraat 80/b1 – 1035 Brussel), tenzij 
per email (KZANGERLE@SPRB.IRISNET.BE). 
 
De plannen en het volledige dossier kunnen vanaf nu op de dienst Stedenbouw van de gemeente 
(van maandag tot donderdag van 9 tot 14u, op vrijdag tot 13u) en vanaf 15 juni aan het Huis van 
Participatie (Gentsesteenweg 1228) (maandag en dinsdag van 10 tot 13u, donderdag van 14 tot 
19u) geraadpleegd worden. 
 
Sint-Agatha-Berchem, 10/06/2015. 
 
In opdracht 
De Gemeentesecretaris,      De Burgemeester, 
 
 
 
 
Philippe ROSSIGNOL       Joël RIGUELLE 
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