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Adres Voorwerp van de aanvraag 

Azalealaan 61  

 

08:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/708=020/061 (FR) 

om: dans une maison unifamiliale, isoler le complexe de toiture par l’extérieur, 
isoler le mur pignon droit et placer un revêtement en ardoise artificielle  

d'Hoogvorststraat 29  

 

09:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/711=069/029 (FR) 

om: dans un bâtiment à usage mixte (commerce et 2 logements), changer les 
baies du rez-de-chaussée en vitrine commerciale 

Henri Bergéstraat 20  

 

09:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/719=133/018-020 (FR) 

om: dans un bâtiment comprenant 2 logements, régulariser la modification de 
l’aspect architectural de la façade à rue 

Kolonel Picquartlaan 65  

 

09:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/498=051/065 (FR) 

om: op een perceel bestemd als productieactiviteit (ambachtsactiviteit), het 
slopen van het bestaande gebouw en het bouwen van een 
appartementsgebouw met 6 woongelegenheden langs de straatzijde; 

Generaal Eenensstraat 45  

 

10:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/775=113/045-047 (FR) 

om:  

Boulevard Auguste Reyers 117  

 

10:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/265=018/117 (FR) 

om: op een perceel aangelegd als tuin met een pergola achteraan en 2 
parkeerplaatsen in de voortuin, afbreken van het bestaande bouwwerk en 
bouwen van een gebouw G+4 met een woning met 7 kamers (eengezinswoning 
gebruikt als cohousing) 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Auguste Lambiottestraat 97  

 

11:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/145=017/097 (FR) 

om: in een gebouw met drie woningen, regulariseren van een bijgebouw op 
twee verdiepingen (kelderverdieping en bel-etage) aan de achtergevel en van de 
estethische wijzigingen aan de voorgevel (voordeur en vensters) en uitvoeren 
van binneninrichtingen 

Lambermontlaan 125  

 

11:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/771=164/125-129 (FR) 

om: op een perceel met een voor –en een achtergebouw (beiden bestemd als 
productieactiviteit), wijzigen van de bestemming van de productieactiviteit en 
inrichten van 6 woningen, wijzigen van het dakvolume, in overeenstemming 
brengen van de wijziging van het bodemreliëf in het koer- en tuingebied (lage 
koeren), plaatsen van een trap aan de achtergevel, aanleggen van een terras op 
de 1ste verdieping aan de achtergevel en wijzigen van de voorgevel  

Vandeweyerstraat 111  

 

14:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/315=261/111-113 (FR) 

om: in een gebouw met drie woningen, wijzigen van de bestemming van het 
gelijkvloers (huisvesting) in kantoor, uitbreiden van het kantoor naar een 
gedeelte van de kelderverdieping (sanitair), inrichten van een woning op de 3de 
verdieping en verhogen van het dak als uitbreiding van deze 3de woning, 
toevoegen van een dakkapel aan de voorgevel en een terras aan de achtergevel 
en in overeenstemming brengen van de esthetische wijzigingen aan de 
voorgevel 

Poststraat 258  

 

14:35 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/2=217/258 (FR) 

om: op een perceel met een eengezinswoning aan de straat, afbreken van het 
gebouw vanaf het gelijkvloers en bouwen van een nieuw gebouw met drie 
woningen (van 1 naar 3), verhogen van de bestaande volumes, bouwen van 
nieuwe bijgebouwen (op 4 niveau’s) aan de achtergevel en wijzigen van de 
voorgevel (nieuwe vensteropeningen en nieuwe gevelmaterialen). 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Jean Jaurèslaan 21  

 

15:05 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/356=150/021 (NL) 

om: in een kantoorgebouw, wijzigen van de bestemming van het gebouw in 
huisvesting (2 appartementen), bouwen van een bijgebouw op het gelijkvloers, 
aanleggen van een dakterras op de eerste verdieping, toevoegen van een balkon 
op de tweede verdieping en uitvoeren van structurele binnenwerken. 

Lambermontlaan 177  

 

15:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/437=164/177 (FR) 

om: (wijziging van de stedenbouwkundige vergunning van 2005)  
in een gebouw met 8 woningen, regulariseren van de wijziging van het 
dakvolume 

Aarschotstraat 218  

 

15:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1171=005/218 (FR) 

om: in een pand met gemengd gebruik bevattend van een prostituut salon op de 
halve kelder verdieping het gelijkvloers en met een duplex appartement op de 
boven verdiepingen, in overeenstemming brengen van de esthetische 
wijzigingen op de voorgevel  

Daillylaan 222  

 

16:20 

Aanvraag van milieuvergunning, Ref.2020~21=061/222 (FR) 

om: De uitbating van een woongebouw 

Vifquinstraat 2  

 

16:50 

Aanvraag van milieuvergunning, Ref.2015~168=281/002 (FR) 

om: de uitbating van een kantoorgebouw 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Emile Maxlaan 139  

 

17:15 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1169=076/139 (FR) 

om: op een perceel met een artisanale productieactiviteit, wijzigen van de 
bestemming van de 1ste verdieping van een van de werkplaatsen om er de 
conciërgewoning in uit te breiden (studio), gedeeltelijk verhogen van het 
bestaande dak, aanleggen van een terras aan de voorkant en uitvoeren van 
structurele binnenwerken 

Capronnierstraat 1  

 

17:15 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/679=034/001 (FR) 

om: Afbraak van een geheel van schoolgebouwen en bouw van een gemengd 
geheel van 86 woningen en handelszaken op een deel van het gelijkvloers en 
een ondergrondse parking van twee verdiepingen met 105 parkeerplaatsen. 

Capronnierstraat 1  

 

17:15 

Aanvraag van milieuvergunning, Ref.2020~52=034/001 (FR) 

om: Uitbating van een woongebouw en een winkel - Nieuwe vergunning 
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