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Adres Voorwerp van de aanvraag 

Wijnheuvelenstraat 197  

 

08:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/730=058/197 (FR) 

om: op een perceel met een voorgebouw (1 handelszaak en 2 woningen) en een 
achtergebouw (opslag), regulariseren van de bouw van een bijgebouw op het 
gelijkvloers aan rechterkant van de achtergevel, van de uitvoering van 
structurele werken, van de wijziging van het architecturale uitzicht van de 
voorgevel en van de plaatsing van een parallel uithangbord aan de voorgevel  

Prinses Elisabethlaan 86  

 

09:05 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/737=219/086 (NL) 

om: in een eengezinswoning, afbreken en herbouwen van een bijgebouw over 2 
verdiepingen, bouwen van een bijgebouw op de tweede verdieping, bouwen van 
een dakkapel aan de achtergevel, aanleggen van een dakterras op de derde 
verdieping, inrichten van drie appartementen in plaats van een eengezinswoning 
en uitvoeren van structurele binnenwerken (verbinden van de ondergrondse 
verdieping van n°84 et 86). 
  

Generaal Eisenhowerlaan 11  

 

09:35 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1001=140/011 (FR) 

om: In een gebouw met drie woningen, regulariseren van de bouw van een 
bijgebouw aan de achtergevel en van de structurele binnenwerken, in 
overeenstemming brengen van de aanleg van een lage koer en van de wijziging 
van de buitentrap en uitbreiden van een van de woningen in de zolderverdieping 

Ooststraat 68  

 

10:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2018/268=086/068 (FR) 

om: In een gebouw met gemengd gebruik met een commercieel gelijkvloers en 
een woning op de verdiepingen, regulariseren van de toevoeging van twee 
bijkomende woningen, van de bestemmingswijziging van de handeslzaak in 
woning (van 1 naar 3), van de uitbreiding van een van de woningen in de 
kelderverdieping en van een andere woning in de zolderverdieping, van de 
toevoeging van een bijgebouw op het tuinniveau en het gelijkvloers en van een 
buitentrap aan de achtergevel en van de aan de voorgevel aangebrachte 
esthetische wijzigingen   



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Vooruitgangstraat 217  

 

10:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/531=221/217-219 (FR) 

om: In een gebouw met 11 woningen, wijzigen van de bestemming van de 
voorziening van collectief belang in een bijkomende woning (van 11 naar 12 
woningen), toevoegen van 2 parkeerplaatsen in de ondergrondse parking en 
uitvoeren van structurele binnenwerken – wijziging van de stedenbouwkundige 
vergunning  

Notelaarstraat 206  

 

10:50 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/764=201/206 (FR) 

om: op een perceel in het binnenterrein van het huizenblok met een 
tussengebouw (productieactiviteit) en een achtergebouw (productieactiviteit), 
afbreken van het achtergebouw met het oog op de bouw van 3 woningen, een 
appartement en 4 garagebowen, verhogen van de gemene muren, heraanleggen 
van het koer- en tuingebied en er een wagenstaanplaats aanleggen, in 
overeenstemming brengen van de bestemmingswijziging van het tussengebouw 
van productieactiviteit in een bijkomende woning (van 0 naar 5) 

Charles Van Lerberghestraat 31  

 

11:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1182=043/031 (FR) 

om: in een gebouw met 2 woningen, in overeenstemming brengen van de bouw 
van een bijgebouw op de kelderverdieping en de bel-etage, van de verhoging 
van de gemene muren, van de realisatie van structurele binnenwerken, van de 
uitbreiding van een woning in de kelderverdieping en van de andere woning in 
de zolderverdieping en van de aan de voorgevel aangebrachte esthetische 
wijzigingen   

Generaal Eenensstraat 61  

 

11:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/760=113/061 (FR) 

om: in een appartementsgebouw, gedeeltelijk wijzigen van de bestemming van 
het gelijkvloers (+/- 290 m²) van parking in artisanale productieactiviteit en er 2 
bijhorende parkeerplaatsen inrichten 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Auguste Reyerslaan 70  

 

12:20 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/995=018/070 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik, gedeeltelijk wijzigen van de 
bestemming van de kelderverdieping in een activiteiten voor de vervaardiging 
van materiële diensten over een oppervlakte van 700m² (bedrijf JUMP) 

Diamantlaan 158  

 

14:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/392=070/158 (FR) 

om: In een gebouw met een commercieel gelijkvloers en 4 woningen, in 
overeenstemming brengen van de overdekking van een terras en de inrichting 
van een woning op de derde verdieping  

François-Joseph Navezstraat 57  

 

14:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/340=198/057 (NL) 

om: op een perceel met voorgebouw met 2 woongelegenheden en een achter- 
en tussenliggend gebouw bestemd als productieactiviteit, slopen van het 
tussenliggend gebouw, wijzigen van de bestemming van het achtergebouw, er 
structurele werken uitvoeren en het dak verhogen, inrichten van een 
bijkomende duplexwoning in het voorgebouw op het gelijkvloers en de 
kelderverdieping, aanleggen van een terras op het platte dak aan de achtergevel 
van het voorgebouw ter hoogte van de tweede verdieping en in 
overeenstemming brengen van structurele werken en de gedeeltelijke verhoging 
van het dak  

Masuistraat 160  

 

14:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1089=186/160 (FR) 

om: in een gebouw met ge mengd gebruik (1 handelzaak en 1 woning), wijzigen 
van de bestemming van de handelzaak in een woning en wijzigen van de 
bouwvolume van de achtergevel op alle verdiepingen 

Edouard Fiersstraat 6  

 

15:20 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1033=072/006 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik (1 handelszaak en 2 woningen), 
regulariseren van de bestemmingswijziging van de handelszaak in een woning en 
van de bouw van een bijgebouw en uitvoeren van structurele werken 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Anatole Francestraat 8  

 

15:45 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1187=013/008 (FR) 

om: in een eengezinswoning, in overeenstemming brengen van de wijziging van 
de voorgevel en van de bouw van een terras aan de achtergevel 

Roelandtsstraat 26  

 

16:10 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/705=232/026 (FR) 

om: In een gebouw met 4 woningen, afbreken en herbouwen van een bijgebouw 
op de 5de verdieping en aanleggen van een terras op het platte dak van het 
gebouw 

Haachtsesteenweg 284  

 

16:40 

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

om: In een gebouw met 2 woningen, toevoegen van 2 woningen, uitvoeren van 
structurele wijzigingen, wijzigen van de esthetiek van de voorgevel, bouwen van 
een inspringende dakkapel aan de achtergevel en aanleggen van een terras aan 
de achtergevel op de 4de verdieping 

Trooststraat 31  

 

17:10 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/428=054/031 (NL) 

om: in een pand met drie woonéénheden, wijzigen van het dakvolume en 
bouwen van een dakkapel op de voorgevel, inrichten van een bijkomende 
woning in de zolder om het aantal woningen op te trekken tot 4 en uitbreiden 
van de woning van het gelijkvloers naar de kelderverdieping 

Grote Bosstraat 135  

 

17:35 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/418=025/135 (FR) 

om: op een perceel met een eengezinswoning aan de straatzijde en een 
werkplaats met een erfdienstbaarheid van doorgang naar een achterhuis op een 
ander kadastraal perceel, in overeenstemming brengen van de bouw van een 
bijgebouw op twee niveau’s, van de realisatie van een balkon aan de achtergevel 
en van de aan de voorgevel aangebrachte wijzigingen, opsplitsen van de woning 
in twee appartementen, verhogen van het gebouw met twee verdiepingen en 
uitvoeren van structurele werken   
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