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Adres Voorwerp van de aanvraag 

Roodebeeklaan 187  

 

08:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/895=235/187-189 (FR) 

om: in een hoekgebouw met 1 handeslzaak en 10 woningen, isoleren van de 
gevel door het aanbrengen van een bepleistering op isolatie 

Paul Leducstraat 61  

 

09:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/314=210/061 (FR) 

om:  

Wijnheuvelenstraat 272  

 

09:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/379=058/272-274 (FR) 

om: op een perceel met een voorgebouw (4 woningen) en een achtergebouw 
(lokalen horende bij de woningen van het voorgebouw), aanleggen van een 
terras op het platte dak van de 3de verdieping 

Jacques Rayéstraat 32  

 

09:50 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/391=146/30-32 (FR) 

om: in een opbrengstgebouw (1 handelszaak en 1 woning), in overeenstemming 
brengen van de bestemmingswijziging van het commerciële gelijkvloers in 
huisvesting (uitbreiding van de eengezinswoning), van de overdekking van de 
koer in het midden van het perceel, van de dichtmaking van het belkon op de 
1ste verdieping en uitvoeren van structurele werken 

Charles Gilisquetlaan 87  

 

10:15 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/61=040/087 (FR) 

om: In een eengezinswoning, regulariseren van de verhoging van het dakvolume 
achteraan, de uitvoering van structurele werken en de aan de voorgevel 
aangebrachte wijzigingen 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Clayslaan 44  

 

10:45 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/376=049/044 (FR) 

om: In een opbrengstgebouw met 2 woningen, regulariseren van de inrichting 
van de voortuin als parking, de afschaffing van het hekwerk aan de rooilijn, de 
wijziging van de onderverdeling van de ramen en de plaatsing van een vals 
plafond in de halfondergrondse kelderverdieping 

Leuvensesteenweg 554  

 

11:15 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/244=179/554 (FR) 

om: in een gebouw met 21 woningen, aanleggen van een terras van 36,5m² op 
het platte dak van de 1ste verdieping 

Leuvensesteenweg 622  

 

11:40 

Aanvraag van milieuvergunning, Ref.2019~177=179/622 (NL) 

om: Uitbating van een tankstation 

Leuvensesteenweg 622  

 

11:40 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/273=179/622 (NL) 

om: Op een perceel met een gebouw, twee luifels en een technische buitenkast 
bestemd als handelszaak (benzinestation), slopen van het gebouw en de 
technische buitenkast, bouwen van een technisch lokaal en plaatsen van een 
reclame-inrichting, een totem en uithangborden 

Helmetsesteenweg 269  

 

12:10 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1083=132/269-271 
(FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik, in overeenstemming brengen van de 
wijzigingen aan het gebouw ten aanzien van de stedenbouwkundige vergunning 
PU/401839 van 02/09/2015 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Albert Giraudlaan 101  

 

14:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/159=010/101 (FR) 

om: opsplitsen van een eengezinswoning in 3 woningen, bouwen van een 
bijgebouw op het gelijkvloers en de 1ste verdieping en vellen van een 
hoogstammige boom 

Hollestraat 39  

 

14:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/355=059/039 (FR) 

om: in een gebouw met een productieactiviteit op het gelijkvloers (opslag) en 
een woning op de verdieping, wijzigen van het gebruik van het gelijkvloers voor 
de inrichting van een garage met 4 parkeerplaatsen, regulariseren van de aanleg 
van een terras op een plat dak en wijzigen van de ramen in de voorgevel 

Masuistraat 166  

 

14:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/211=186/166 (FR) 

om: in een gebouw met drie woningen, wijzigen van het aantal en de 
onderverdeling van de woningen (van 3 naar 4 eenheden), toevoegen van een 
werkplaats en een bureau, bouwen van een bijgebouw aan de achtergevel, 
aanleggen van een terras op een platte dak, verharden van het koer- en 
tuingebied en aanbrengen van wijzigingen aan de voorgevel 

Papaverstraat 46  

 

15:35 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/189=212/046 (FR) 

om: in een driegeveleengezinswoning, afbreken en herbouwen van een beglaasd 
bijgebouw, aanleggen van een terras op 2 niveaus op het tuinniveau, aanleggen 
van een terras op de 1ste verdieping, herzien van de binneninrichting, uitvoeren 
van structurele binnenwerken en vellen van 7 hoogstammige bomen 

Rogierlaan 397  

 

16:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/258=233/397 (FR) 

om: in een gebouw met drie woningen, bouwen van een bijgebouw op de 1ste 
en de 2de verdieping, bouwen van een dakkapel aan de achtergevel, uitbreiden 
van de woning op het gelijkvloers naar de kelderverdieping, inrichten van een 
bijkomende woning in de zolderverdieping (van 3 naar 4 eenheden), aanleggen 
van een terras op de 3de verdieping, wijzigen van de achtergevel en uitvoeren 
van structurele binnenwerken 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Jean Jaurèslaan 61  

 

16:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/610=150/061 (FR) 

om: in een eengezinswoning, afbreken van een bestaand dak en terras, bouwen 
van een bijgebouw op het tuinniveau, aanleggen van een terras op het platte 
dak van het nieuwe bijgebouw, verhogen van het gebouw met een verdieping, 
bouwen van een nieuw dak, inrichten van twee bijkomende woningen (van 1 
naar 3) en verplaatsen van de buitentrap 

Emile Zolalaan 25  

 

17:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1181=079/025 (FR) 

om: in een opbrengstgebouw met 13 woningen, realiseren van een uitbreiding 
aan de voorgevel voor de woning op de 7de verdieping, bouwen van een 
bijgebouw aan de achtergevel aan de linkerkant en aanleggen van een terras op 
de 7 verdieping aan de rechterkant 

Wijnheuvelenstraat 210  

 

17:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/21=058/206-214 (FR) 

om: GEWIJZIG AANVRAAG 
op een geheel van 5 percelen (handel en 7 woningen op de n°206-208) 
(productie-activiteit, opslag en onbebouwd perceel op de n°210-214), afbreken 
van de gebouwen op de percelen n°210-214 om er een opbrengstgebouw (G+5) 
op te trekken met 7 perkeerplaatsen, een handelszaak (uitbreiding van de 
handel op n°206-208) en 7 woningen (wijziging van de stedenbouwkundige 
vergunning van 8 september 2017) 
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