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Adres Voorwerp van de aanvraag 

Van Hamméestraat 7  

 

08:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1287=265/007 (FR) 

om: in een eengezinswoning, bouwen van een bijgebouw op het gelijkvloers, 
uitvoeren van structurele binnenwerken (creëren van een dubbele hoogte, 
trap), in overeenstemming brengen van een terras (aan de linkerkant) en 
creëren van een nieuw terras op de 1ste verdieping (aan de rechterkant), 
wijzigen van het koer- en tuingebied, herinrichten van de woning en aanbrengen 
van esthetische wijzigingen aan de voorgevel 

Rogierlaan 417  

 

09:05 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/947=233/417 (FR) 

om:  

Victor Hugostraat 44  

 

09:35 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1323=278/044 (FR) 

om: in een eengezinswoning, in overeenstemming brengen van de realisatie van 
een verhoging van de achtergevel (dakkapel), bouwen van een bijgebouw op het 
gelijkvloers, verhogen van de gemene muur op de eerste verdieping aan de 
linkerkant, uitvoeren van structurele binnenwerken (muuropeningen), afbreken 
van het bijgebouw tussen de 1ste en de 2de verdieping  

Jenatzystraat 17  

 

10:05 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1191=151/017 (FR) 

om: in een gebouw met 4 woningen, in overeenstemming brengen van de bouw 
van een trap tussen de 3de en de zolderverdieping om een duplex in te richten 
en in overeenstemming brengen van de wijziging van de voordeur, van de 
onderverdelingen van de garagepoort en van de onderverdelingen van de ramen 
in de voorgevel 

Hollestraat 5  

 

10:35 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/796=059/005 (NL) 

om: in een eengezinswoning met garage, inrichten van twee bijkomende 
woningen (van 1 naar 3), aanleggen van een terras op de 4de verdieping met 
verhoging van de gemene muur van Haechtsesteenweg n°290 en in 
overeenstemming brengen van de wijziging van de voorgevel  



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Gustave Latinislaan 15  

 

11:10 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1333=127/015 (NL) 

om: in een eengezinshuis, bouwen van een terras op de 1rst verdieping, 
structureel werken maken, verhogen van de bestaande uitbreiding op de 1rst 
verdieping (rechts) in overeenstemming brengen van wijzigingen van de 
voorgevel (voordeur en vensteropening) 

Liedtsplein 24  

 

11:40 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/707=171/024 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik met een dienstenhandel op het 
gelijkvloers en in het achtergebouw en een woning op de verdiepingen van het 
voorgebouw, verhogen van het gebouw, bouwen van nieuwe bijgebouwen op 
de 3de verdieping en aanleggen van een terras, uitbreiden van de handelszaak in 
de kelder- en de eerste verdieping van het voorgebouw en zijn gebruik wijzigen 
in restaurant, toevoegen van een 2de woning, regulariseren en uitvoeren van 
structurele werken en wijzigen van de voorgevel 

Masuistraat 157  

 

12:10 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/439=186/157 (FR) 

om: in een gebouw met 2 woningen, regulariseren van de wijziging van het 
aantal woningen (3 i.p.v. 2) en van hun onderverdeling, van de uitbreiding van 
een bijgebouw op het gelijkvloers en van de bouw van een buitentrap en 
bouwen van een bijgebouw op de 1ste verdieping 

Huart Hamoirlaan 35  

 

14:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1120=141/037-039 
(FR) 

om: in een gebouw met 13 woningen, in overeenstemming brengen van de 
herinrichting van een woning in de kelderverdieping door de uitvoering van 
structurele binnenwerken en heraanleggen van het koer- en tuingebied door de 
toevoeging van een parkeerplaats in openlucht en de aanleg van 2 terrassen (1 
in hout en 1 in natuursteen)  



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Georges Garnirstraat 30  

 

14:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/113=117/030 (FR) 

om: in een eengezinswoning, in overeenstemming brengen van de wijziging van 
het aantal woningen (van 1 naar 3), van de bouw van een bijgebouw op de 2de 
verdieping en van de wijziging van het architecturale uitzicht van de voorgevel, 
bouwen van bijgebouwen aan de achtergevel op de halfondergrondse 
verdieping en het verhoogde gelijkvloers en een terras op het gelijkvloers en 
toevoegen van twee dakkapellen 

Helmetsesteenweg 324  

 

15:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/797=132/324 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik (handelszaak en woning), 
regulariseren van de uitbreiding van de handelszaak in het binnengebied, van de 
bouw van een bijgebouw achteraan het perceel en van de wijziging van het 
uitstalraam, wijzigen van het gebruik van het commerciële gelijkvloers in Horeca 
(restaurant) 

Léon Mahillonlaan 89  

 

15:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1274=168/089 (FR) 

om: In een gebouw met gemengd gebruik (hansdel met aangrenzende woning 
en 3 woningen), inrichten van een 4e woning op de zolder en wijzingen van de 
esthetiek van de voorgevel op zolderniveau  

Alexandre De Craenestraat 8  

 

16:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2021/32=011/008 (FR) 

om: in een ééngezinswoning, uitvoeren van structurele wijzigingen, wijzigingen 
van de esthetiek van de voorgevel wijzigen van de achteruitbouwstrook 

Haachtsesteenweg 284  

 

16:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/647=129/284 (FR) 

om: dans un immeuble de 2 logements, ajouter 1 logement, réaliser des 
modifications structurelles, modifier l'esthétique de la façade avant, construire 
une lucarne rentrante en toiture arrière , aménager une terrasse en façade 
arrière au 4ème étage 
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