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Adres Voorwerp van de aanvraag 

Mimosasstraat 56  

 

08:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1012=195/056 (FR) 

om: in een gebouw met drie woningen, aanleggen van een terras op de derder 
verdieping en verhogen van de gemene muur 

Anatole Francestraat 26  

 

09:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1039=013/026-028 
(FR) 

om: op een perceel met een straatgebouw met 3 woningen en een 
achtergebouw met een productieactiviteit, in overeenstemming brengen van de 
bouw van een kelder en een bijgebouw op het gelijkvloers aan de linkerkant, van 
de wijziging van het dakvolume, van de structurele wijziging van het gebouw, 
van de inrichting van een woning in de zolderverdieping en van de esthetische 
wijziging van de voorgevel   

Brabantstraat 126  

 

09:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/396=027/126 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik (handelszaak op het gelijkvloers en 2 
woningen op de verdiepingen), vergroten van de handelszaak naar de 1ste 
verdieping (vergaderlokalen) door een bestaande woning af te schaffen, 
verhogen van het gebouw met 2 verdiepingen en inrichten van een 3de woning 

Jules Destréestraat 78  

 

09:50 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/212=160/078 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebuik (commercieel gelijkvloers en 1 woning 
op de verdiepingen), afschaffen van de handeslzaak, wijzigen van de voorgevel 
en uitbreiden van de woning naar het gelijkvloers teneinde een 
eengezinswoning in te richten 

Maarschalk Fochlaan 37  

 

10:15 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/903=182/037 (FR) 

om: wijzigen van de bestemming van een eengezinswoning in een 
gezondheidsvoorziening 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Aimé Smekensstraat 44  

 

10:40 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1035=309/044 (FR) 

om: in een eengezinswoning, bouwen van een bijgebouw op het gelijkvloers, 
creëren van een lage koer en wijzigen van de ramen in de voorgevel 

Eugène Plaskylaan 144  

 

11:05 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2021/31=088/144 (FR) 

om: verander de toewijzing van de 4e, 5e, 6e en helft van de 7e verdieping van 
kantoorruimte naar woningen in een gemengd gebouw. 

Wijnheuvelenstraat 249  

 

11:40 

Aanvraag van milieuvergunning, Ref.2020~79=058/249 (FR) 

om: Uitbating van een Magazijn voor detailhandel en appartemens 

Wijnheuvelenstraat 249  

 

11:40 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1201=058/249 (FR) 

om:  

Paleizenstraat 308  

 

14:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1102=204/308 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik (productieactiviteit en kantoor), 
wijzigen van de productieactiviteit op het gelijkvloers in handel, in 
overeenstemming brengen van de uitvoering van structurele werken 
(muuropeningen) en van de architecturale wijzigingen van de gevels op het 
gelijkvloers (toegangsdeuren en ramen) 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Vifquinstraat 2  

 

14:20 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/1440=281/002-006 
(FR) 

om: - Changer l'affectation d'une habitation en équipement d'intérêt collectif ou 
de service public,en vue d'étendre l'équipement se trouvant dans le bâtiment 
mitoyen et abritant des services communaux. 
- effectuer des travaux structurels (nouvelle entrée,nouvelles baies, planchers à 
modifier..) 

Van Hovestraat 19  

 

14:40 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/986=267/019 (FR) 

om: in een gebouw bestemd voor een voorziening van collectief belang 
(voedselcoöperatieve), herzien van de binneninrichting door de uitvoering van 
structurele werken, wijzigen van het volume van de veranda en plaatsen van 
technische uitrustingen op het  

Périmètre du Contrat de 
Quartier Durable Petite Colline 
-  

 

15:00 

Aanvraag van , Ref.2020-1315=CQD Petite Colline (FR) 

om: Contrat de Quartier Durable Petite Colline 

 


	Overlegcommissie
	Voorwerp van de aanvraag
	Adres
	Mimosasstraat 56 
	Anatole Francestraat 26 
	Brabantstraat 126 
	Jules Destréestraat 78 
	Maarschalk Fochlaan 37 
	Aimé Smekensstraat 44 
	Eugène Plaskylaan 144 
	Wijnheuvelenstraat 249 
	Wijnheuvelenstraat 249 
	Paleizenstraat 308 
	Vifquinstraat 2 
	Van Hovestraat 19 
	Périmètre du Contrat de Quartier Durable Petite Colline - 

