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Adres Voorwerp van de aanvraag 

Victor Hugostraat 32  

 

08:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1153=278/032 (FR) 

om: op een perceel met 1 voorgebouw (1 handelszaak en 1 duplexwoing) en 1 
achtergebouw (1 woning), regulariseren van de bestemmingswijziging van het 
commerciële gelijkvloers in woning en van de inrichting van een extra woning 
(van 1 naar 3), van de bouw van een bijgebouw op het tuinniveau en in 
overeenstemming brengen van de esthetische wijzigingen aan de voorgevel 

Dupontstraat 93  

 

09:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/691=071/093 (FR) 

om: in een gebouw met 3 woningen, regulariseren van het aantal woningen in 
het gebouw, verbouwen tot een eengezinswoning (1 woning met 10 kamers), 
regulariseren van de uitvoering van structurele werken (muuropening en creatie 
van een veranda) en de wijziging van het oorspronkelijke esthetische uitzicht 
van de voorgevel (ramen) en in overeenstemming brengen van de verharding 
van de koer- en tuinzone 

Jacques Jansenstraat 3  

 

09:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/8=145/003 (FR) 

om: In een gebouw met een commercieel gelijkvloers (drankgelegenheid) en 2 
woningen op de verdiepingen, regulariseren van de plaatsing van een industriële 
dampkap en in overeenstemming brengen van de bouw van een bijgebouw van 
+/- 15 m² op het gelijkvloers en een bijgebouw van +/- 7m² op de 1ste 
verdieping, van de inrichting van een bijkomende slaapkamer in de woning op 
de 1ste verdieping, van de realisatie van terrassen op het gelijkvloers en de 1ste 
verdieping, van de wijziging van het bodemreliëf van het koer- en tuingebied en 
van de aan de voorgevel aangebrachte wijzigingen   

Schietschijfstraat 50  

 

09:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/60=047/050 (FR) 

om: In een gebouw bestemd voor een hoogtechnologische activiteit, wijzigen 
van de bestemming van het goed in een gemegd gebruik (kantoor en 4 
woningen), bouwen van een bijgebouw en aanleggen van een dakterras, 
uitvoeren van structurele werken en in overeenstemming brengen van de 
wijzigingen aan de voorgevel  



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Milcampslaan 41  

 

10:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/268=194/041 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik (1 kantoor en 1 woning), wijzigen van 
de bestemming van het kantoor in huisvesting en inrichten van een bijkomende 
woning, plaatsen van een buitentrap naar de tuin, aanleggen van een terras op 
de 2de verdieping, verhogen van de rechter gemene muur (n°39), uitvoeren van 
structurele werken en in overeenstemming brengen van de wijzigingen aan de 
voorgevel 

Lambermontlaan 160  

 

10:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1211=164/160 (FR) 

om: verbouwen van een gebouw met 2 woningen in 1 woning (13 kamers), 
plaatsen van een brandtrap aan de achtergevel, uitbreiden van het bestaande 
bijgebouw van de kelder- tot aan de 3de verdieping, verhogen van de laatste 
verdieping (aan de achtergevel), gedeeltelijk verlagen van de kelderverdieping 
en wijzigen van de ramen in de voorgevel (onderverdelingen en kleur) 

Terdeltplein 2  

 

11:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/243=337/002 (FR) 

om: iin een gebouw met gemengd gebruik (1 kantoor en 72 woningen), 
uitvoeren van esthetische wijzigingen aan de 4 gevels  

Jerusalemstraat 60  

 

14:00 

Aanvraag van milieuvergunning, Ref.2015~21=152/060-062 (FR) 

om: Uitbating van een supermarket 

Emmanuel Hielstraat 31  

 

14:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/112=080/031 (FR) 

om: opsplitsen van een eengezinswoning in 2 woningen en bouwen van 
dakkapellen (aan de voor- en achtergevel), wijzigen van de ramen aan de 
voorgevel en bouwen van een bijgebouw op de 1ste verdieping met verhoging 
van de gemene muren (links en rechts) 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Paleizenstraat 146  

 

14:50 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/32=204/146 (FR) 

om: in een gebouw met een commercieel gelijkvloers (vergaderzaal met 
drankgelegenheid) en 1 woning op de verdiepingen, wijzigen van het gebruik 
van het gelijkvloers in pizzeria met wijziging van het uitstalraam en plaatsen van 
een parallel uithangbord 

Koninklijke Sinte-Mariastraat 
23  

 

15:15 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/137=237/023-025 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik (handelszaak en 5 woningen), 
regulariseren van de drie bijkomende woningen waardoor het aantal woningen 
op 8 gebracht wordt en behouden van de handelszaak op de kelderverdieping 
en het gelijkvloers, bouw van bijgebouwen aan de achtergevel, aanleggen van 
terrassen, uitvoeren van structurele werken (wijzigen van de vloerplaten tussen 
de beide gebouwen, plaatsen van een lift en een goederenlift, …) en wijzigen 
van het architecturaal uitzicht van de voorgevel 

Gezellenstraat 22  

 

15:50 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/354=053/022 (FR) 

om: in een gebouw met drie woningen, bouwen van een bijgebouw tegen de 
linker gemene muur om het hoofdgebouw te verbinden met het achtergebouw  

Nestor De Tièrestraat 64  

 

16:10 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2018/280=199/062-064 (FR) 

om: Gewijzigde aanvraag 
Op een perceel met een voorgebouw (4 woningen) en een achtergebouw 
(productieactiviteit), rergulairseren van de bouw van volumes en bijgebouwen, 
de uivoering van structurele binnenwerken, de inrichting vaan een bijkomende 
woning in het voorgebouw en de bestemmingswijziging van de verdiepingen van 
het achtergebouw in huisvesting (6 woningen in het totaal), afbreken van 
bijgebouwen en aanleggen van een terras op een plat dak op de 2de verdieping 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Rassonstraat 23  

 

16:35 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/158=231/023 (FR) 

om: in een gebouw met twee woningen, in overeenstemming brengen van de 
bouw van een bijgebouw op de 2de verdieping, afschaffen van een woning en 
uitbreiden van de resterende woning over het ganse gebouw 

Prévost-Delaunaysquare 115  

 

17:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/247=327/115 (FR) 

om: aanleggen van een terras op een plat dak op de 3de verdieping en verhogen 
van de gemene muur 

Generaal Eisenhowerlaan 43  

 

17:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/136=140/043 (FR) 

om: in een gebouw met 3 woningen, in overeenstemming brengen van de 
uitbreiding van het linker bijgebouw, bouwen van een driehoekig bijgebouw op 
het gelijkvloers, aanleggen van een terras op de 1ste verdieping en uitbreiden 
van de woning op het gelijkvloers naar de kelderverdieping 
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