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Dienst Omgeving - uitsluitend op afspraak
U kunt bij de dienst Omgeving terecht voor alles wat te maken heeft met:

Ruimtelijke Ordening
inkijken digitaal kadaster, digitaal gewestplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruimtelijk structuurplan en omgevingsanalyse
stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen (plannen- en vergunningenregister)
bouw- en uitbreidingsmogelijkheden voor woningen en bedrijven
stedenbouwkundig attest
planologisch attest (zonevreemde bedrijven)
vergunningen
vergunning, melding of vrijstelling?
stedenbouwkundige vergunning (woningen, reclameborden, afsluitingen)
verkavelingsvergunning en verkavelingswijziging
kapvergunningen
terrein- en technische werken
splitsingen en verdelingen van gronden
openbare onderzoeken
bouwmisdrijven
beschermde en geklasseerde gebouwen en monumenten
inlichtingen over rooilijnplannen, voetwegen en waterwegen
spreekuur Woonloket van 'Wonen in het hart van Midden-Brabant' voor vragen over huisvesting, Vlaamse Wooncode,
leegstand, premies en subsidies
toekenning huisnummers
subsidie-aanvraag regenwaterput en primaire filter

Milieu
milieuvergunningen
aanvragen waterwinning
erkenningsaanvragen voor dierenzaken
klachtenbehandeling milieu
milieuproblemen
natuurvergunningen
inlichtingen bodemattest
aanvraagformulier voor een premie voor het plaatsen van een installatie voor het gebruik van zonne-energie
haagcampagne

Afspraak maken
De balie 'Omgeving' is uitsluitend op afspraak geopend. Boek uw afspraak online of bel van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 u. of
tussen 13 en 16 u. naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken.

Openingsuren
Maandag 23-05-2022

van 09 u. tot 12 u.

Dinsdag 24-05-2022

van 09 u. tot 12 u.

Woensdag 25-05-2022

van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u.

Donderdag 26-05-2022

O.L. Heer Hemelvaart

Vrijdag 27-05-2022

Brugdag na O.L. Heer Hemelvaart

Zaterdag 28-05-2022

Zaterdag na O.L. Heer Hemelvaart - sluitingsdag

Zondag 29-05-2022

gesloten

Maandag 30-05-2022

van 09 u. tot 12 u.

Dinsdag 31-05-2022

van 09 u. tot 12 u.

Woensdag 1-06-2022

van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u.

Donderdag 2-06-2022

van 09 u. tot 12 u.

Vrijdag 3-06-2022

van 09 u. tot 12 u.

Zaterdag 4-06-2022

van 09 u. tot 12 u.

Zondag 5-06-2022

gesloten

Sluitingsdagen
Zaterdag na O.L. Heer Hemelvaart - sluitingsdag

zaterdag 28 mei 2022

Pinkstermaandag

maandag 6 juni 2022

Feest van de Vlaamse Gemeenschap

maandag 11 juli 2022

Nationale feestdag

donderdag 21 juli 2022

Brugdag na Nationale Feestdag

vrijdag 22 juli 2022

Zaterdag na brugdag Nationale feestdag - sluitingsdag

zaterdag 23 juli 2022

O.L. Vrouw Hemelvaart

maandag 15 augustus 2022

Allerheiligen

dinsdag 1 november 2022

Wapenstilstand

vrijdag 11 november 2022

Sluitingsdag voor Kerstmis

zaterdag 24 december 2022

Kerstmis

zondag 25 december 2022

Tweede Kerstdag

maandag 26 december 2022

Nieuwjaar

zondag 1 januari 2023

Oudejaarsdag

zondag 1 januari 2023

Tweede Nieuwjaarsdag

maandag 2 januari 2023

Feest van de Arbeid

maandag 1 mei 2023

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Aanvragen & ruilen containers
Beleidsplan Omgevingshandhaving
Bodemattest
Digitale bouwaanvraag
Duurzaam bouwadvies
Energieprestatiecertificaat (EPC) bij nieuwbouw
Erkenning als dierentuin
Erkenning als hondenkwekerij, kattenkwekerij, dierenasiel, dierenpension of handelszaak voor dieren
Erkenning als proefdierlabo of als fokker van proefdieren
Alle producten
Erkenning als verdeler van officiële afvalzakken
Financiële tegemoetkoming door korting op de onroerende voorheffing
Getuigschrift van vakbekwaam slachten
Gewestplan
Gratis controle van putwater bij eigen grondwaterwinning
Hondenlosloopweide
Hondenpoepstickers en -zakjes
Huis-aan-huisinzameling gft

Huis-aan-huisinzameling van grofvuil en oud ijzer
Huis-aan-huisinzameling van metalen
Huis-aan-huisinzameling van papier en karton
Huis-aan-huisinzameling van plastic-, metaal- en drankverpakkingen (PMD)
Huis-aan-huisinzameling van restafval
Huis-aan-huisinzameling van snoeihout
Huisdiersticker
Kaphout afvoeren
Kapvergunning
Keukenafvalbakjes, compostbakken, -vaten en composteerbare zakken
Melden van verwaarloosde of mishandelde dieren
Milieu-infopunt voor de KMO
Milieueffectrapport (MER)
Milieuvergunning
Natuurvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of vegetaties
Ondersteuning (subsidie) van milieu- en natuurverenigingen
Ophalen van glas via de glascontainer
Ophaling asbest aan huis
Overzicht industrieterreinen in Kortenberg
Plaatsen van publiciteitsinrichtingen of uithangborden
Plannen van Aanleg en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
Plannen- en vergunningenregister
Planologisch attest
Plant een geboorteboom
Publieke laadpalen voor elektrische wagens
Registratie van pluimvee en hobbypluimvee
Samenaankoop verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van niet-bewoonde gebouwen
Sluikstortbeleid
Splitsing van een onroerend goed
Stedenbouwkundig attest
Stopzetten DifTar
Subsidie asbestverwijdering op niet residentiele gebouwen zoals loodsen en stallen
Subsidie dak- of zoldervloerisolatie en muurisolatie
Subsidie geïntegreerde aanpak voor opvang en hergebruik van hemelwater
Subsidie voor aankoop of huur van herbruikbare luiers
Subsidie voor het gebruik van hout voorzien van een FSC- of PEFC-label
Subsidie voor het uitvoeren van een energieaudit bij particuliere woningen
Subsidie voor thermografisch onderzoek van een particuliere woning
Subsidiereglement vochtbestrijding in kelders
Textielinzameling
Vastgoedinformatie
Vergunning voor commercieel vervoer van dieren
Wijzigen van bestemming gebouwen en constructies
Zwerfkattenproject

Waar kunt u ons bereiken?
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 30 70
omgeving@kortenberg.be

 Tobania

Gemeente Kortenberg
Dr V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg
T 02 755 30 70, info@kortenberg.be

