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Adres Voorwerp van de aanvraag 

Algemeen Stemrechtlaan 83  

 

08:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/625=250/083 (FR) 

om: in een eengezinswoning, afbreken van het dak en bouwen van een 
mansardedak, bouwen van een uitbreiding aan de voorgevel, vergroten van de 
garage achteraan, verhogen van de garagebox met één niveau, aanleggen van 
een terras op een plat dak op de 1ste verdieping, plaatsen van een pergola, 
wijzigen van de buitentrap naar de tuin en uitvoeren van structurele 
binnenwerken 

Nestor De Tièrestraat 1  

 

09:05 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1005=199/001 (FR) 

om: in een gebouw met 4 woningen, in overeenstemming brengen van de 
wijzigingen aan de voor- en achtergevel en van de bouw van een pergola, 
uitbreiden van de woning op het gelijkvloers naar de kelderverdieping, inrichten 
van een bijkomende woning in de zolderverdieping (van 4 naar 5 eenheden), 
aanleggen van een terras op de 4de verdieping en uitvoeren van structurele 
binnenwerken 

Colignonplein 47  

 

09:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/759=050/047-049 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik (1 handelszaak en 2 woningen), 
verhogen van het dak, bouwen van een hoekdakkapel en inrichten van een 
bijkomende woning in de zolderverdieping (3 woningen i.p.v. 2) 

Rogierstraat 223  

 

10:05 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/993=234/223 (FR) 

om: op een perceel met een hoofdgebouw (1 handelszaak en 2 woningen) en 
een bijkomend gebouw (1 woning), inrichten van een bijkomende woning in de 
zolderverdieping van het hoofdgebouw (3 entiteiten i.p.v. 2), afbreken van de 
verdieping van het bijkomende gebouw om er een eengezinswoning in in te 
richten, wijzigen van de gevels en uitvoeren van structurele binnenwerken 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Jacques Rayéstraat 40  

 

10:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1061=146/040 (FR) 

om: op een perceel met een achtergebouw (productieactiviteit en woning), 
bouwen van een opbrengstgebouw met 4 woningen (G-1/G+4) op de rooilijn en 
verbouwen van het achtergebouw tot eengezinswoning (dakkapellen en terras) 

Brabançonnelaan 108  

 

11:05 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1216=026/108 (FR) 

om: In een gebouw met 3 woningen, bouwen van een uitbreiding op het 
tuinniveau, uitbreiden van de woning op het gelijkvloers naar het tuinniveau, 
herinrichten van de woningen, inrichten van een kantoor, wijzigen van de 
voorgevels en uitvoeren van structurele binnenwerken 

Leuvensesteenweg 574  

 

11:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/665=179/574 (FR) 

om: Op een perceel met een voorgebouw (3 woningen) en achtergebouw 
(opslagplaats), wijzigen van het aantal parkeerplaatsen van 20 naar 48 

de Potterstraat 13  

 

11:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1113=067/011-013 
(NL) 

om: in een gebouw bestemd als activiteit voor het vervaardigen van materiële 
diensten, wijzigen van de bestemming van het gelijkvloers en de 
kelderverdieping in handelszaak (parking voor 19 wagens en 12 fietsen) en 
uitvoeren van structurele binnenwerken 

Nestor De Tièrestraat 48  

 

14:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1034=199/048 (NL) 

om: in een eengezinswoning, bouwen van bijgebouwen op 0 en +1, aanleggen 
van een terras, verhogen van de voorgevel (+2) en bouwen van een hellend dak. 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Haachtsesteenweg 303  

 

14:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/700=129/303 (FR) 

om: in een gebouw met gemengde functies (handelszaak en 3 woonneenheden), 
bouwen van een balkon aan de achtergevel; 

Grote Bosstraat 52  

 

14:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/845=025/052 (FR) 

om: in een opbrengstgebouw met 3 woningen, uitbreiden van het appartement 
op de bel-etage naar de halfondergrondse kelderverdieping en het appartement 
op de 3de verdieping naar de zolderverdieping, plaatsen van een buitentrap 
naar de tuin vanuit de bel-etage, uitvoeren van structurele werken, afschaffen 
van schouwen, bouwen van een inspringende dakkapel aan de achtergevel en 
wijzigen van het architecturale uitzicht van de voorgevel 

Jacques Georginlaan 30  

 

15:20 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/62=331/030 (FR) 

om: De bestemming wijzigen van de benedenverdieping en van de eerste 
verdieping van een gebouw om er een Basic Fit onder te brengen (van 
productieactiviteit naar grote speciaalzaak) 

Helmetsesteenweg 225  

 

15:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/256=132/225-231 (FR) 

om: De bestemming wijzigen van een handelszaak + 2 bijhorende 
appartementen in grote speciaalzaak (Fitnesszaal) 

Masuistraat 194  

 

16:20 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/241=186/194-196 (FR) 

om:  



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Opaallaan 67  

 

16:45 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1052=202/067 (FR) 

om: In een opbrengstgebouw (kantoren en 1 woning), wijzigen van de 
bestemming van het gelijkvloers en de halfondergrondse kelderverdieping 
(kantoren) in een bijkomende woning, verhogen van het dak en bouwen van een 
bijgebouw op de hoogste verdieping aan de achtergevel, wijzigen van de 
garagepoort en in overeenstemming brengen van het buitenschrijnwerk aan de 
voorgevel 

Gallaitstraat 110  

 

17:10 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/833=108/110 (FR) 

om: In een opbrengstgebouw met een groothandelszaak op het gelijkvloers en 2 
woningen op de verdiepingen, bouwen van een bijgebouw op de 1ste tot en met 
de 3de verdieping, bouwen van een dakkapel aan de voorgevel, afbreken van 
een gedeelte van het handelsgebouw aan de achtergevel, wijzigen van de 
bestemming van de handelszaak in huisvesting en inrichten van 7 i.p.v. 2 
woningen in het ganse gebouwe (4 in het voorgebouw en 3 in het 
achtergebouw) en wijzigen van de voorgevel (ramen en openingen op het 
gelijkvloers) 

Roodebeeklaan 41  

 

17:40 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/613=235/041-043 (FR) 

om: in een opbrengstgebouw met een handelszaak op het gelijkvloers 
(yogacentrum) en 3 woningen op de verdiepingen, vergroten van de terrassen 
op de 1ste en de 2de verdieping aan de achtergevel en toegankelijk maken van 2 
van de 3 patios voor de gebruikers van de handelszaak 

Voglerstraat 38  

 

18:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/381=282/038 (FR) 

om: De Espace Vogler renoveren: de voordeur vervangen en een 
multifunctionele ruimte creëren 

Schietschijfstraat 19  

 

18:15 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/13=047/019 (FR) 

om:  



 

 

 

 

 

 
 

 


	Overlegcommissie
	Voorwerp van de aanvraag
	Adres
	Algemeen Stemrechtlaan 83 
	Nestor De Tièrestraat 1 
	Colignonplein 47 
	Rogierstraat 223 
	Jacques Rayéstraat 40 
	Brabançonnelaan 108 
	Leuvensesteenweg 574 
	de Potterstraat 13 
	Nestor De Tièrestraat 48 
	Haachtsesteenweg 303 
	Grote Bosstraat 52 
	Jacques Georginlaan 30 
	Helmetsesteenweg 225 
	Masuistraat 194 
	Opaallaan 67 
	Gallaitstraat 110 
	Roodebeeklaan 41 
	Voglerstraat 38 
	Schietschijfstraat 19 

