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Adres Voorwerp van de aanvraag 

Emile Maxlaan 176  

 

08:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/769=076/176 (FR) 

om: in een eengezinswoning, uitvoeren van afbraakwerken, bouwen van een 
bijgebouw op de 2de verdieping, aanleggen van een terras op de 2de verdieping 
en realiseren van 2 dakkapellen aan de voor- en achtergevel 

Thomas Vinçottestraat 87  

 

08:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1023=255/087 (FR) 

om: in een gebouw met 2 woningen, uitbreiden van de woning van het 
gelijkvloers naar het tuinniveau en plaatsen van een buitentrap 

Smaragdlaan 76  

 

09:20 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/766=075/076 (FR) 

om: Afbreken van een eengezinswoning en bouwen van een gebouw met 6 
woningen 

Henri Stacquetstraat 45  

 

10:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/4=136/045 (FR) 

om: Op een perceel met een eengezinswoning, uitvoeren van een verhoging aan 
de achtergevel voor de uitbreiding van een zolderkamer, in overeenstemming 
brengen van de uitvoeren van structurele binnenwerken (trap) en van de 
wijziging van het bodemrelief van het koer-en tuingebied en vervangen van de 
kroonlijst aan de voorgevel   

Albert Giraudlaan 110  

 

10:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/551=010/110 (FR) 

om: in een gebouw met 4 woningen, in overeenstemming brengen van de bouw 
van een veranda op het gelijkvloers, van de uitbreiding van het appartement van 
het gelijkvloers in een gedeelte van de kelderverdieping en van de uitvoering 
van structurele werken en vervangen van twee balkons aan de achtergevel 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Rassonstraat 43  

 

10:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/768=231/043-045 (FR) 

om: op een perceel met een voorgebouw (4 woningen) en een achtergebouw 
(lokalen horende bij het voorgebouw), bouwen van een bijgebouw tussen de 
twee gebouwenn, uitvoeren van structurele binnenwerken en uitbreiden van 
het appartement van het gelijkvloers in het achtergebouw en een gedeelte van 
de kelderverdieping 

Diamantlaan 150  

 

11:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1024=070/150 (FR) 

om: in een gebouw met 4 woningen, regulariseren van een buitenplatform op 
het bijgebouw van het gelijkvloers aan de achtergevel en de buitentrap naar de 
tuin. 

Leuvensesteenweg 479  

 

11:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/654=179/479-493 (FR) 

om: in een kantoorgebouw, in overeenstemming brengen van de afschaffing van 
een bestaande woning (conciërgewoning) voor de uitbreding van het kantoor en 
van de buitenparking met 25 parkeerplaatsen 

Dokter Elie Lambottestraat 194  

 

12:20 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/872=074/194 (FR) 

om: In een eengezinswoning, bouwen van een bijgebouw op drie niveau’s aan 
de achtergevel en van een buitentrap 

Joseph Brandstraat 110  

 

14:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1210=155/110 (FR) 

om: in een eengezinswoning, opsplitsen van de woning in 2 woningen, bouwen 
van een bijgebouw, aanleggen van een terras op de 2de verdieping met 
verhoging van de rechter gemene muur en bouwen van een dakkapel aan de 
achtergevel 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Dokter Elie Lambottestraat 1  

 

14:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1007=074/001 (FR) 

om: in een eengezinswoning, bouwen van een dakkapel aan de zij- en de 
achtergevel, verlengen van het terras aan de achtergevel, inrichten van een 
slaapkamer in de zolderverdieping en uitvoeren van structurele binnenwerken 

Guillaume Kennisstraat 25  

 

14:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/949=125/025 (FR) 

om: op een perceel met een voorgebouw (voorziening van collectief belang en 3 
woningen) en een achtergebouw (productieactiviteit), in overeenstemming 
brengen van de bestemmingswijziging van het achtergebouw in huisvesting en 
van de uitvoering van structurele binnenwerken, verhogen van het dak van het 
achtergebouw en er een dakkapel bouwen  

Paul Deschanellaan 259  

 

15:20 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/973=208/259 (FR) 

om: iin een opbrengstgebouw met 5 woningen, bouwen van een bijgebouw en 
een patio op het gelijkvloers 

Camille Wollèsstraat 27  

 

15:45 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/974=289/027 (FR) 

om: in een eengezinswoning, verhogen van de achtergevel  

Emile Verhaerenlaan 73  

 

16:10 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/991=077/073 (FR) 

om: in een gebouw met drie woningen, in overeenstemming brengen van de 
wijziging van de voorgevel, inrichten van een eengezinswoning en plaatsen van 
twee buitentrappen 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Voltairelaan 184  

 

16:35 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1011=283/184 (FR) 

om: in een gebouw met 4 woningen, uitbreiden van de woning op de 3de 
verdieping in de zolderverdieping, bouwen van een dakkapel aan de 
achtergevel, aanleggen van een terras op de 4de verdieping en uitvoeren van 
structurele binnenwerken  

Sleeckxlaan 64  

 

17:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/404=244/064 (FR) 

om: in een gebouw met 7 woningen, regulariseren van de overdekking van een 
koer 

Monrosestraat 31  

 

17:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/682=197/031 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik (1 handelszaak en 1 woning), 
afschaffen van de handelszaak om de woning in het ganse gebouw uit te breiden 
en regulariseren van de bouw van een bijgebouw op het gelijkvloers 
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