Info Geluid
Geluidshinder melden
Opmerking : indien u een klacht wil indienen voor verschillende bronnen van geluid-trillingen, gelieve
de verschillende gepaste formulieren voor elk brontype in te vullen.
Uw klacht moet ingediend worden bij Leefmilieu Brussel, Afdeling Vergunningen:
•

per e-mail: geluid.vergunningen@leefmilieu.brussels

•

of per brief: Havenlaan 86c, bus 3000,te 1000 Brussel

Algemene informatie
De uitgever van het formulier
Leefmilieu Brussel

Tel. : 02/775 75 75

Havenlaan, 100, B-1000 Brussel

Email : info@leefmilieu.brussels

Information complémentaire
Als u dit leest, betekent dit dat de overlast die u ondervindt, behoort tot de vormen van hinder
waarop momenteel geen gewestelijke wetgeving van toepassing is waarin de
maximumgeluidsniveaus worden bepaald. Leefmilieu Brussel en uw gemeente kunnen dan ook geen
metingen uitvoeren om inbreuken vast te stellen. U dient gebruik te maken van andere wegen om de
overlast te doen afnemen: gesprek met de veroorzaker, interventie van politie, rechtbanken, enz.
Nochtans, kunt U deze formulier invullen om deze specifieke overlast te signaleren - hij wordt dan
geregistreerd en opgenomen in de statistieken van geluidshinder in het Brussels Gewest. Dat maakt
het mogelijk om de geldende wetgeving in de loop van de komende jaren te doen evolueren.

Identiteit van de aanvrager

Naam :
Voornaam :

Straat :
Nummer :

Postbus :

Postcode :
Gemeente :
Email :
Telefoon / GSM :

Plaats van de hinder
Is de bron van de hinder gelegen op het hierboven vermelde adres?
Zo niet, gelieve het adres van de bron van de overlast in te vullen :
Straat :
Nummer :

Postbus :

Postcode :
Gemeente :

Informatie over de hinder
Beschrijving van de hinder :

Vermeld de periode waarin de overlast het grootst is

U kunt bij dit formulier ook een plattegrond, een of meer foto's, een of meer kopieën van brieven,.....

De persoonsgegevens die op dit formulier worden ingevuld, worden door Leefmilieu Brussel enkel in
het kader van uw klacht verwerkt.
U kunt uw gegevens inzien, corrigeren en verwijderen door contact met ons op te nemen per e-mail
(geluid.vergunningen@leefmilieu.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, identificatie van de
administratieve eenheid die verantwoordelijk is voor de verwerking, Havenlaan 86C/3000, 1000
Brussel). U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming per e-mail
(privacy@environnement.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Privacy, Havenlaan 86C/3000,
1000 Brussel). In voorkomend geval kunt u een klacht indienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

