Ruimtelijke ordening
Bij de dienst ruimtelijke ordening in het stadhuis kan men terecht voor:
Opvragen van stedenbouwkundige voorschriften van een perceel
Nagaan of een omgevingsvergunning vereist is voor bepaalde werken
Aftoetsen van een ontwerp voor een woning of ander gebouw aan de geldende voorschriften op het
perceel
Inzage plannen van een omgevingsvergunningsaanvraag in het kader van een openbaar onderzoek
Indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag
Aanvragen tijdelijke en vaste publiciteit
Notariële inlichtingen
Bouwmisdrijven
Beleidsinfo over ruimtelijke ordening en planning
Inzage in het ruimtelijke structuurplan, (ontwerp) ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), bijzondere plannen
van aanleg (BPA), het gewestplan, verkavelingsplannen
Vragen kunnen steeds per telefoon (057 451 660) of e-mail (ruimtelijke.ordening@ieper.be) gericht worden aan
de dienst.
Indien nodig kan een afspraak gemaakt (telefonisch via 057 451 660 of ter plaatse).

Openingsuren
Maandag van 09:00 tot 12:30
Dinsdag van 14:00 tot 18:00
Woensdag van 09:00 tot 12:30
Donderdag van 09:00 tot 12:30
Vrijdag van 09:00 tot 12:30
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten
Volgende week
Maandag 3-10-2022 van 09:00
Dinsdag 4-10-2022 van 14:00
Woensdag 5-10-2022 van 09:00
Donderdag 6-10-2022 van 09:00
Vrijdag 7-10-2022 van 09:00
Zaterdag 8-10-2022 gesloten
Zondag 9-10-2022 gesloten

tot 12:30
tot 18:00
tot 12:30
tot 12:30
tot 12:30

Sluitingsdagen
Allerheiligen
dinsdag 1 november 2022
Allerzielen
woensdag 2 november 2022
Wapenstilstand
vrijdag 11 november 2022
Kerstmis
zondag 25 december 2022
2de Kerstdag
maandag 26 december 2022
Nieuwjaar
zondag 1 januari 2023
Feest van de Arbeid
maandag 1 mei 2023
Feest van de Vlaamse Gemeenschap dinsdag 11 juli 2023
Nationale Feestdag
vrijdag 21 juli 2023
O.L.V. hemelvaart
dinsdag 15 augustus 2023

Waarvoor kan je bij ons terecht?
Huisnummer
Inlichtingen ruimtelijke ordening
Inzage openbaar onderzoek
Notariële inlichtingen / Informatieplicht
Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning - Melding voor gemengde aanvragen
Planologisch attest
Vaste publiciteit
Vergunning voor het vellen van bomen

Waar kan je ons bereiken?
Ter Waarde 1
8900 Ieper
tel. 057 451 660
ruimtelijke.ordening@ieper.be

