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Adres Voorwerp van de aanvraag 

Kerselarenlaan 54  

 

08:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1305=037/054 (FR) 

om:  

Opaallaan 51  

 

09:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1079=202/051 (FR) 

om:  

Chazallaan 8  

 

09:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/926=046/008-010 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik (handelszaak en 3 woningen), in 
overeenstemming brengen van de bouw van een dakkapel en van de aanleg van 
een plat dak met verhoging van de rechter gemene muur, alsook van de 
wijziging van de ramen in de voorgevel (niet naleving van de kromming) 

Prinses Elisabethlaan 52  

 

09:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/68=219/052 (FR) 

om: n een opbrengstgebouw met een belwinkel en bijhorende woning op het 
gelijkvloers en twee woningen op de verdiepingen, wijzigen van het uitstalraam, 
in overeenstemming brengen van de aan de voorgevel aangebrachte 
wijzigingen, afschaffen van de woning horende bij de handelszaak en wijzigen 
van de bestemming van het achtergebouw (handel (opslagruimte)) in een 
duplexwoning (26 m²) 

Aarschotstraat 146  

 

10:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/723=005/146 (FR) 

om: op een perceel met een voorgebouw (eengezinswoning) en een 
achtergebouw (productieactiviteit), wijzigen van de bestemming van het 
gelijkvloers van het voorgebouw in handel, regulariseren van de bouw van een 
bijgebouw van 15m² op het gelijkvloers tussen het voor- en het achtergebouw  



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Jan Stobbaertslaan 58  

 

10:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2021/220=149/058-258/036 
(NL) 

om: Verbouwen van de sporthal in het binnenterrein van het huizenblok van de 
basisschool Boodschapinstituut, alsook het vernieuwen van de sanitaire 
voorzieningen grenzend aan de speelplaats. 

Daillylaan 164  

 

11:15 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/252=061/164-166 (FR) 

om: in een opbrengstgebouw met een handeslzaak (wassalon) en 4 woningen, in 
overeenstemming brengen van de totale overdekking van de koer, van de 
esthetische wijziging van de voorgevel en van de plaatsing van uithangborden 

Albert Giraudlaan 101  

 

11:45 

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 

Genèvestraat 512  

 

12:10 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1107=315/512 (FR) 

om: op een perceel bestemd voor handel en kantoor, verhogen van een muur 
achteraan het perceel en er een akoestische isolatie op aanbrengen, plaatsen 
van akoestische isolatie op degevels van het commercieel centrum, afbreken 
van een veranda en wijzigen van de bestaande parking 

Max Roosstraat 44  

 

14:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/826=190/040-044 (FR) 

om: Op een perceel met een voorgebouw (4 woningen) en een achtergebouw 
(productieactiveiten), in overeenstemming brengen van de wijziging van de 
onderverdeling en het aantal woningen (van 4 naar 5), van de vergroting van het 
terras op de 3de verdieping, van de bouw van twee dakkapellen aan de 
voorgevel, van de esthetische wijziging van de voorgevel, realiseren van een 
fietsenstalling in de koer en uitvoeren van structurele binnenwerken 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Olmstraat 76  

 

14:35 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2016/509=203/076 (FR) 

om: in een eengezinswoning, in overeenstemming brengen van de opsplitsing 
van het gebouw in 3 woningen, van de bouw van een balkon, van de inrichting 
van een woning in de kelderverdieping, van de verharding van het koer- en 
tuingebied en van de esthetische wijziging van de voorgevel 

François-Joseph Navezstraat 10  

 

15:05 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1032=198/010-014 
(FR) 

om: op een perceel met een voorgebouw bestaande uit een handelszaak op het 
gelijkvloers en 2 woningen op de verdiepingen, alsook met een achtergebouw 
bestemd voor handel (cinemazaal), uitbreiden en wijzigen van de bestemming 
van het achtergebouw (cinemazaal van 381m² in een evenementenzaal van 
386m²), in overeenstemming brengen van de overdekking van een koer tussen 
het voor- en het achtergebouw en uitvoeren van structurele binnenwerken 

Josafatstraat 294  

 

15:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1049=154/294 (FR) 

om: op een perceel met een voorgebouw (handelszaak op het gelijkvloers en 3 
woningen) en een achtergebouw (kantoren horende bij de handelszaak), 
wijzigen van de bestemming van het gelijkvloers en van het achtergebouw in 
huisvesting (van 3 naar 4 woningen) en uitvoeren van structurele werken 
(muuropening)  

Rogierlaan 131  

 

16:05 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1003=233/131 (FR) 

om: op een perceel met een voorgebouw Rogierlaan (2 woningen en een 
productieactiviteit) en een achtergebouw Thiéfrystraat (productieactiviteit), 
regulariseren van de koeroverdekking op het gelijkvloers, van de aanleg van een 
terras op de koeroverdekking, van de bouw van een bijgebouw op de 1ste 
verdieping, van de bestemmingswijziging van de 1ste verdieping van het 
achtergebouw in huisvesting (uitbreiding van de bestaande woning), van de 
wijziging van de bestemming van de productieactivitiet van het gelijkvloers en 
van een gedeelte van de ondergrondse verdieping van het voorgebouw in 
handel (kapsalon) en van de wijziging van het architecturale uitzicht van de 
voorgevels (ramen, voordeur en smeedijzerwerken) en uitvoeren van structurele 
werken (muuropeningen en afschaffing van de tank) 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Henri Evenepoelstraat 44  

 

16:45 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1331=318/044 (FR) 

om: in een eengezinswoning, verhogen van het gebouw, afbreken van de het 
bestaande bijgebouw en herbouwen van een bijgebouw op het gelijkvloers en in 
overeenstemming brengen van het balkon op de 1ste verdieping aan de 
achtergevel 

Jerusalemstraat 47  

 

17:15 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2021/219=152/041-051 (FR) 

om: Construire et rénover plusieurs bâtiments pour y accueillir une crèche ONE 
de 49 (+6) lits, passer de 5 à 6 logements, une salle polyvalente et un jardin 
potager collectif. 
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