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Adres Voorwerp van de aanvraag 

Auguste Lambiottestraat 24  

 

08:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/931=017/024 (FR) 

om: In een gebouw met drie woningen, regulariseren van de aanleg van een 
terras op de 3de verdieping 

Théo Coopmanstraat 8  

 

09:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/659=252/008 (FR) 

om: in een eengezinswoning, bouwen van een bijgebouw op het gelijkvloers, 
bouwen van een dakkapel aan de achtergevel en in overeenstemming brengen 
van de aan de voorgevel aangebrachte wijzigingen  

François Bossaertsstraat 20  

 

09:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/865=105/020 (FR) 

om: in een eengezinswoning, bouwen van een bijgebouw op 3 niveau’s aan de 
achtergevel, inrichten van 1 bijkomende woning (van 1 naar 2), verhogen van 
het dak met een verdieping (mansardedak), realiseren van een dakkapel aan de 
voorgevel, aanleggen van een terras op het gelijkvloers, de 1ste en de 2de 
verdieping en uitvoeren van structurele binnenwerken en van esthetische 
wijzigingen aan de voorgevel  

Rassonstraat 29  

 

09:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/817=231/029 (FR) 

om: In een tweegezinswoning (met een werkplaats/garage voor de woningen 
achteraan het perceel) : 
Voorgebouw : verhogen van het aantal woningen (1 studio, 1 appartement een 
slaapkmaer, een duplex drie slaapkamers), afschaffen van bijgebouwen op het 
gelijkvloers, de 1ste en de 2de verdieping, bouwen van een opgehangen terras 
op de 1ste verdieping aan de achtergevel, aanleggen van een terras op de 2de 
verdieping aan de achtergevel, uitvoeren van structurele werken (deur naar de 
tuin op het gelijkvloers, realiseren van een vensteropening in de kelder en op de 
2de verdieping, …), realiseren van een mezzanine in de studio op het 
gelijkvloers, bouwen van een dakkapel aan de achtergevel, 
Achtergebouw : wijzigen van het gebruik van het gebouw (G+1) achteraan het 
perceel in een autonome woning, uitvoeren van structurele werken (vergroten 
van de vensteropening in de voorgevel op het gelijkvloers, afschaffen van 
draagmuren, …)  



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Generaal Wahislaan 18  

 

10:35 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/998=115/018-020 (FR) 

om: het opzetten van een mobiele-telecommunicatierelais voor Telenet.en 
Orange 

Auguste Lambiottestraat 116  

 

11:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2018/220=017/116 (FR) 

om: In een eengezinswoning, verhogen van de gemene muren, regulariseren van 
de bouw van een terras op de bel-etage en van de aan de voorgevel 
aangebrachte wijziging 

Dokter Elie Lambottestraat 223  

 

11:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/922=074/223 (FR) 

om: In een gebouw met gemengd gebruik (1 handelszaak en 1 woning), in 
overeenstemming brengen van de koeroverdekking en de vervanging van de 
ramen in de voorgevel (op de verdiepingen), uivoeren van structurele werken, 
herzien van de inrichting van de woning en wijzigen van de voorgevel op het 
niveau van het gelijkvloers  

L'Olivierstraat 50  

 

11:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/199=174/050 (FR) 

om: in een gebouw bestemd voor een productieactiviteit (garage), wijzigen van 
de bestemming van het gebouw in een opbrengstgebouw van 6 woningen, 
aanleggen van een parking (5 parkeerplaatsen), gedeeltelijk afbreken van het 
gebouw om een binnenkoer te realiseren, er een buitentrap en terrassen op de 
verdiepingen plaatsen, wijzigen van de gevels en in overeenstemming brengen 
van de inrijpoort  

Victor Hugostraat 129  

 

14:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/385=278/129-131 (FR) 

om: in een gebouw met een artisanale productieactiviteit op het gelijkvloers 
(bakkerij) en een woning op de verdiepingen, bouwen van een bijgebouw op 
drie niveau’s, verhogen van een gemene muur en aanleggen van vier terrassen, 
in overeenstemming brengen van de inrichting van drie bijkomende woningen 
(van 1 naar 4), van de bestemmingswijziging van het gelijkvloers vooraan in 
handel (kapsalon) en van de plaatsing van een uithangbord 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Van Dyckstraat 45  

 

14:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/553=263/045 (FR) 

om: op een perceel met 3 woningen (voorgebouw : G+2) en een 
productieactiviteit (achtergebouw : G+1), herzien van de onderverdeling van de 
drie woningen op het perceel (afschaffing van een woning in het voorgebouw en 
inrichten van een woning in het achtergebouw), in overeenstemming brengen 
van de bestemmingswijziging van de productieactiviteit in huisvesting, 
regulariseren (voorgebouw) van het bijgebouw rechts op de 1ste verdieping, 
verhogen van de ganse uitbreiding en aanleggen van een terras op het platte 
dak, afschaffen van het bijgebouw op de laatste verdieping, realiseren van een 
dakkapel aan de achtergevel van het voorgebouw en aan de voorgevel van het 
achtergebouw, uitvoeren van structurele werken en wijzigen van de inrijpoort 

Liedtsplein 37  

 

15:05 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/607=171/037 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik (dienstenhandel en 2 woningen), 
wijzigen van de bestemming van het gebouw in een gezondsheidsvoorziening 
(tandartskabinet), in overeenstemming brengen van de esthetische wijziging van 
de voorgevel en plaatsen van parallelle uithangborden   

Verboeckhavenstraat 81  

 

15:35 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/646=272/081 (FR) 

om: in een eengezinswoning, in overeenstemming brengen van een kelder en 
een bijgebouw op het gelijkvloers, bouwen van een terras op palen op het 
gelijkvloers, bouwen van een serre op de 2de verdieping, uitvoeren van 
structurele wijzigingen en wijzigen van de esthetiek van de voorgevel 

Kolonel Bourgstraat 68  

 

16:05 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1189=311/068-078 
(NL) 

om: vernieuwen keuken,uitbreiding restaurant ,toegankelijk maken van inkom 
,verbinding tussen bouwblok A&B 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

André Van Hasseltstraat 20  

 

16:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/662=014/020 (FR) 

om: In een eengezinswoning, afbreken van een veranda, bouwen van een 
bijgebouw, afbreken en herbouwen van een dak en bouwen van een dakkapel 
aan de achtergevel 

Vleugelsstraat 48  

 

16:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/576=007/048 (FR) 

om: in een gebouw met 4 woningen, regulariseren van de bouw van een 
veranda op het gelijkvloers aan de  

Renkinstraat 46  

 

17:20 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/565=228/046 (FR) 

om: in een gebouw met 2 woningen, uitbreiden van de woning van de 2de 
verdieping in de zolderverdieping, realiseren van een dakkapel en aanleggen van 
een terras aan de achtergevel  

Emile Zolalaan 2  

 

17:45 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2018/81=079/002 (FR) 

om: In een productieactivitetsgebouw van 4 verdiepingen (vroegere 
hotelinrichting), in overeenstemming brengen van de bestemmingswijziging van 
productieactiviteit in huisvesting (5 woningen), inrichten van een kantoor voor 
een vrij beroep op het gelijkvloers, realiseren van een mezzanine en renoveren 
van de ramen 

Fortinlaan 27  

 

18:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/552=096/027-031 (FR) 

om: bouwen van een gebouw met 12 woningen met een ondergrondse parking 
met 12 plaatsen 
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