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Adres Voorwerp van de aanvraag 

Victor Hugostraat 131  

 

08:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/881=278/129-131 (FR) 

om: in een gebouw met een artisanale productieactiviteit op het gelijkvloers 
(bakkerij) en een woning op de verdiepingen, afbreken van bijgebouwen, 
bouwen van een bijgebouw op drie niveaus en een dakkapel aan de achtergevel, 
verhogen van de gemene muren, gedeeltelijk wijzigen van de bestemming van 
de productieactiviteit in huisvesting (gemeenschappelijke delen), bouwen van 
twee terrassen en in overeenstemming brengen van de inrichting van drie 
bijkomende woningen (van 1 naar 4)   

Lambermontlaan 288  

 

09:10 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1041=164/288 (FR) 

om: in een eengezinswoning, bouwen van een bijgebouw op het gelijkvloers om 
er een zwembad in te plaatsen en verhogen van een gemene muur en in 
overeenstemming brengen van de overdekking van de lage koer met een 
beglaasd terras 

Lambermontlaan 158  

 

09:40 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/882=164/158 (FR) 

om: in overeenstemming brengen van de bestemmingswijzing van een 
eengezinswoning in een voorziening van collectief belang (schoolondersteuning) 
en in overeenstemming brengen van de als parking aangelegde voortuin 

Renkinstraat 34  

 

10:05 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1335=228/034 (FR) 

om: in een gebouw met twee woningen, in overeenstemming brengen van de 
esthetische wijziging van de voorgevel en van de cementering van de zijgevel 
zichtbaar vanaf de straat. 

Louis Bertrandlaan 29  

 

10:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2021/89=176/029 (FR) 

om:  



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Olmstraat 40  

 

10:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2021/87=203/040 (FR) 

om:  

Henri Stacquetstraat 27  

 

11:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1336=136/027 (FR) 

om: in een gebouw met drie woningen, in overeenstemming brengen van de 
bouw van een dakkapel aan de achtergevel, de inrichting van een 4de woning in 
het gebouw, de aanleg van een terras op de 3de verdieping en de uitvoering van 
structurele binnenwerken 

Adolphe Marbotinstraat 33  

 

11:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/303=004/033 (FR) 

om: in een eengezinswoning, bouwen van een bijgebouw op het gelijkvloers aan 
de achtergevel, dichtmaken van de balkons op de verdiepingen om de woning 
uit te breiden, uitvoeren van structurele werken, herinrichten van de bestaande 
woning en in overeenstemming brengen van de esthetische wijzigingen aan de 
voorgevel 

Dupontstraat 82  

 

14:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2021/64=071/082 (FR) 

om: in een eengezinswoning, verhogen van het dak (plaatsen van isolatie van 
14cm en bedekking met dakpannen) 

Roodebeeklaan 199  

 

14:15 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/878=235/199 (FR) 

om: in een gebouw met een woning en een productieactiviteit, regulariseren 
van de overdekking van een koer, aanleggen van een terras op de 1ste 
verdieping op het dak van het nieuwe bijgebouw en wijzigen van de voorgevel 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Poststraat 129  

 

14:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/537=217/129 (FR) 

om: in een gebouw bestemd voor een productieactiviteit, regulariseren van de 
bestemmingswijziging van het gelijkvloers van productieactiviteit in handel 
(opslagplaats van de handelszaak gelegen in het verlengde van Paleizenstraat 
19) en van de verdiepingen van productieactiviteit in een woning, de realisatie 
van een deur aan de straatzijde, de wijziging van de materialen en de kleuren 
van de voorgevel en het dak en de uitvoering van structurele binnenwerken en 
bouwen van een dakkapel aan de voorgevel   

Lambermontlaan 474  

 

15:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1200=164/474 (FR) 

om: in een gebouw met 3 woningen, bouwen van een bijgebouw op de 
kelderverdieping, het gelijkvloers en de 2de verdieping, aanleggen van terrassen 
op het gelijkvloers, de 1ste en de 2de verdieping, herinrichten van de woningen 
en uitvoeren van structurele binnenwerken 

Auguste Reyerslaan 209  

 

15:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/450=018/207-209 (FR) 

om: [Gewijzigd aanvraag] dans un bâtiment à usage mixte (bureaux et 
équipement de santé), modifier l'esthétique des façades à rue et installer des 
balcons suspendus aux 6éme et 7éme étages en façade arrière 

Monrosestraat 4  

 

16:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1343=197/004 (NL) 

om: in een gebouw met een productieactiviteit op het gelijkvloers en 2 
woongelegenheden op de verdiepingen,  uitvoeren van structurele werken van 
de duplexwoning op de tweede en derde verdieping 

Auguste Reyerslaan   

 

16:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2017/533=018/000 (FR) 

om: volledige heraanleggen van de Reyerslaan rekening houdend met de actieve 
vervoerswijzen  en door opnieuw centrale rijbanen aan te leggen op de plaats 
van het vroegere viaduct (stedenbouwkundig attest) 
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