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Adres Voorwerp van de aanvraag 

Jacques Jansenstraat 6  

 

08:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/568=145/006-008 (FR) 

om: in een gebouw met 3 woningen, in overeenstemming brengen van de 
gedeeltelijke overdekking van de koer, van de inrichting van de bestaande 
woningen en van de aan de voorgevel aangebrachte wijziging, bouwen van een 
dakkapel aan de achtergevel, inrichten van een bijkomende woning in de 
zolderverdieping (van 3 naar 4), herzien van de inrichting van de 
gemeenschappelijke delen van het gebouw en van het koer- en tuingebied en 
wijzigen van de voorgevel  

Théodore Rooseveltstraat 42  

 

09:10 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/973=253/042 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik (kantoor op het gelijkvloers en 2 
woningen op de verdiepingen), in overeenstemming brengen van de 
binneninrichtingen, van de uitvoering van structurele werken op de 1ste 
verdieping (muuropening en bouw van een trap) en van de esthetische 
wijzigingen aan de voorgevel (ramen en smeedijzerwerken)  

Paul Leducstraat 26  

 

09:35 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1110=210/026 (FR) 

om: in een eengezinswoning, afbreken van de bestaande veranda en haar 
vervangen door een bijgebouw van dezelfde oppervlakte, herzien van de 
binneninrichting van de woning, uitvoeren van structurele werken, herzien van 
de aanleg van de voortuin, wijzigen van de afsluiting aan de voorgevel en in 
overeenstemming brengen van de wijziging van de kroonlijst en de 
schrijnwerken in de voorgevel (ramen en voordeur)  

Henri Jacobsstraat 34  

 

10:05 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/738=135/034 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik (lokalen horende bij de woningen van 
het gebouw op de kelderverdieping, een handelszaak en een garage/parking op 
het gelijkvloers en 3 woningen op de verdiepingen), wijzigen van de esthetiek 
van de voorgevel, gedeeltelijk wijzigen van de bestemming van de garage bij de 
woning om er een hoogspanningscabine te plaatsen en om de bestaande 
handelszaak uit te breiden, plaatsen van ventilatieschachten op het platte dak in 
het binnengebied en plaatsen van uithangborden 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Van Ooststraat 9  

 

10:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/447=099/004C-006A 
(FR) 

om: op twee doorlopende percelen met een gebouw met gemengd gebruik op 
het nr 4C (productieactiviteit en 1 woning) en een garage op het nr 6A, verhogen 
van de 2 gebouwen om er twee eengezinswoningen met garage (G+2) op te 
trekken 

Emile Wittmannstraat 10  

 

11:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1112=078/010 (FR) 

om: in een gebouw met 3 woningen, bouwen van een bijgebouw aan de 
achtergevel aan de linkerkant, verhogen van de linker gemene muur voor de 
aanleg van een terras ter hoogte van de bel-etage en uitbreiden van de woning 
van het gelijkvloers in de kelderverdieping 

Gaucheretstraat 187  

 

11:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2018/522=109/187-189 (FR) 

om: op een perceel met een voorgebouw (2 woningen) en een achtergebouw 
(productieactiviteit), regulariseren van de toevoeging van 2 woningen in het 
voorgebouw (4 eenheden i.p.v. 2), van de wijziging van het volume en de 
bestemming van het achtergebouw in 3 woningen (7 eenheden in het totaal) en 
van de esthetische wijziging van de voorgevel 

Lindestraat 130A  

 

12:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/31=256/130A (FR) 

om:  

Albert de Latourstraat 75  

 

14:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/972=008/075 (FR) 

om: op een perceel met een voorgebouw (1 woning) en een achtergebouw 
(productieactiviteit), afschaffen van de woning in het voorgebouw en uitbreiden 
van de productieactiviteit, bouwen van een bijgebouw op de 1ste verdieping 
met verhoging van de rechter gemene muur, bouwen van een dakkapel aan de 
voor- en de achtergevel en wijzigen van de voorgevel 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Poststraat 144  

 

14:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/434=217/144 (FR) 

om: in een kantoorgebouw, regulariseren van de bestemmingswijziging van 
kantoor in 3 woningen, van de koeroverdekking, van de dichtmaking van een 
balkon en van de aan de voorgevel aangebrachte wijzigingen en uitvoeren van 
structurele binnenwerken 

Vergotesquare 34  

 

14:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/290=274/034 (FR) 

om: in een kantoorgebouw met 1 woning horende bij het kantoor, wijzigen van 
de bestemming van het  kantoor in 3 woningen, uitvoeren van structurele 
werken, aanleggen van een terras op het platte dak van het gebouw, plaatsen 
van een buitentrap en bouwen van een zwembad in het tuin-en koergebied    

Josafatstraat 276  

 

15:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2018/302=154/276-280 (FR) 

om: op drie aanpalende percelen bestaande uit twee opbrengstgebouwen aan 
de straatkant en een achtergebouw bereikbaar via een doorrit, wijzigen van de 
onderverdeling van de 3 woningen in het linker straatgebouw, wijzigen van het 
aantal en de onderverdeling van de woningen in het rechter straatgebouw (van 
2 naar 3) en regulariseren van de bestemmingswijziging van het achtergebouw 
van productieactiviteit in 2 woningen 

Genèvestraat 512  

 

15:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1107=315/512 (FR) 

om: op een perceel bestemd voor handel en kantoor, verhogen van een muur 
achteraan het perceel en er een akoestische isolatie op aanbrengen, plaatsen 
van akoestische isolatie op degevels van het commercieel centrum, afbreken 
van een veranda en wijzigen van de bestaande parking 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Auguste Lambiottestraat 54  

 

16:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1186=017/054-060 
(FR) 

om: op twee percelen gelegen op de nrs 54 en 60, wijzigen van de bestemming 
van de achtergebouwen op het perceel n°54 van uitrusting van collectief belang 
(parkeerplaatsen voor de instelling TITECA) in huisvesting (4 
woongelegenheden), wijzigen van de volumes van deze gebouwen, uitvoeren 
van structurele en grondwerken en bouwen van een nieuw woongebouw (4 
eenheden) op het gebouw op n°60 

 


	Overlegcommissie
	Voorwerp van de aanvraag
	Adres
	Jacques Jansenstraat 6 
	Théodore Rooseveltstraat 42 
	Paul Leducstraat 26 
	Henri Jacobsstraat 34 
	Van Ooststraat 9 
	Emile Wittmannstraat 10 
	Gaucheretstraat 187 
	Lindestraat 130A 
	Albert de Latourstraat 75 
	Poststraat 144 
	Vergotesquare 34 
	Josafatstraat 276 
	Genèvestraat 512 
	Auguste Lambiottestraat 54 

