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Adres Voorwerp van de aanvraag 

Haachtsesteenweg 156  

 

08:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/626=129/156-160 (FR) 

om: op 3 percelen met 3 voorgebouwen (156 : 2 woningen en 1 kantoor, 158 : 1 
woning en 1 kantoor, 160 : 1 woningen en 1 kantoor), regulariseren van de 
bestemmingswijziging van het kantoor op n°156 in 1 woning en van de inrichting 
van 2 bijkomende woningen op zowel het n°158 als het n°160, afbreken van een 
bijgebouw op 2 niveau’s en bouwen van een bijgebouw op 1 niveau op het 
n°156, afbreken van 2 bijgebouwen en bouwen van een veranda op het n°160, 
uitvoeren van structurele binnenwerken en wijzigen van de achtergevels 

Rogierstraat 215  

 

09:10 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/227=234/215 (FR) 

om: Op een perceel met een voorgebouw (kantoor en 6 woningen) en een 
achtergebouw (productieactiviteit en 1 aanpalende woning), regulariseren van 
de bestemmingswijziging van het kantoor in dienstenhandel (kapsalon) vooraan 
op het gelijkvloers, van de productieactiviteit in opslagplaats (goederenopslag) 
achteraan op het gelijkvloers en van de woning in kantoor (beheer van de 
goederenopslag) achteraan op de 1ste verdieping, regulariseren van de bouw 
van een bijgebouw op het gelijkvloers tussen het voor- en het achtergebouw, 
van de uitvoering van structurele binnenwerken en van de esthetische 
wijzigingen aan de voorgevel 

Verboeckhavenstraat 95  

 

09:40 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/986=272/095 (FR) 

om: in een eengezinswoning, vergroten van een bijgebouw op het tuinniveau, 
bouwen van een bijgebouw op het gelijkvloers, bouwen van een dakkapel aan 
de achtergevel en uitvoeren van structurele binnenwerken 

Haachtsesteenweg 120  

 

10:05 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/911=129/120 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik met 1 handelszaak en 3 woningen, 
bouwen van een bijgebouw op het gelijkvloers, wijzigen van het gebruik van de 
handelszaak in patisserie en regulariseren van de binneninrichting van de 
woningen, van de esthetische wijzigingen aan de voorgevel en van de plaatsing 
van een uithangbord aan de voorgevel 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Félix Marchallaan 142  

 

10:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/296=091/142 (FR) 

om: in een opbrengstgebouw met een handelszaak (wijnbar) en 4 woningen, 
overdekken van de koer om de handelszaak uit te breiden en plaatsen van een 
uitlaatbuis aan de achtergevel 

Jean Jaurèslaan 16  

 

10:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/847=150/016 (FR) 

om: in een gebouw met 8 woningen, bouwen van een terugspringende vierde 
verdieping, uitbreiden van de woningen op het gelijkvloers in een gedeelte van 
de kelderverdieping, uitbreiden van de woningen op de 3de verdieping in de 
bijkomende verdieping, sluiten van de terrassen aan de achtergevel en 
toevoegen van nieuwe balkons, aanleggen van terrassen op een plat dak op de 
4de verideping, realiseren van twee lage koeren en herzien van de toegang naar 
de tuin en wijzigen van de gevels 

Thomas Vinçottestraat 2  

 

11:20 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/843=255/002 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik (van 1926) met een handelszaak op 
het gelijkvloers en 4 woningen, uitbreiden van de woning op de 3de verdieping 
in de zolderverdieping en herininrichten van deze triplexwoning, uitvoeren van 
structurele binnenwerken, bouwen van een dakkapel aan de achtergevel, 
aanleggen van een terras op de 4de verdieping, verhogen van de gemene muren 
en de achtergevel met 40cm, wijzigen van de ramen in de voorgevel (op de 3de 
verdieping en op het nioveau van de dakknik) en vergroten van de dakkapel aan 
de voorgevel 

Eugène Smitsstraat 80  

 

12:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/989=089/080 (FR) 

om: In een gebouw met drie woningen, in overeenstemming brengen van de 
uitvoering van structurele werken (privatieve trappen, vergroting van 
openingen), van de onderverdeling van de woningen en van de aanleg van een 
terras op de 1ste verdieping en herzien van de inrichting van de woningen 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Haachtsesteenweg 199  

 

14:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/59=129/199 (FR) 

om: In een opbrengstgebouw (1 handelszaak en 2 woningen), bouwen van een 
dakkapel aan de voorgevel, regulariseren en wijzigen van de bijgebouwen aan 
de achtergevel (gelijkvloers en tussenverdieping van de 3de verdieping), 
regulariseren van de dichtmaking van de balkons, van de uitvoering van 
structurele binnenwerken, van de wijziging van het aantal woningen (van 2 naar 
3), van de uitbreiding van de handelszaak naar de kelderverdieping en van de 
wijziging van het uitstalraam en in overeenstemming brengen van de 
esthetische wijzigingen aan de voorgevel 

Edouard Fiersstraat 26  

 

14:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/908=072/026 (FR) 

om: In een gebouw met drie woningen, regulariseren van de toevoeging van een 
4de woning, de uitbreiding van de woning op de halfondergrondse verdieping, 
de dichtmaking van het balkon op de 1ste verdieping, de uitbreiding van het 
bijgebouw op de 2de tussenverdieping en het tuinhuis achteraan het perceel, de 
uitvoering van structurele werken en de aanleg van een terras op de bel-etage, 
aanleggen van 2 bijkomende terrassen, bouwen van een dakkapel aan de 
voorgevel en in overeenstemming brengen van de uitvoering van een tweede 
kelderniveau 

Albert Giraudlaan 110  

 

14:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/615=010/110 (FR) 

om: in een gebouw met 4 woningen, in overeenstemming brengen van de bouw 
van een bijgebouw op twee verdiepingen met verhoging van de linker gmeene 
muur, van de aanleg van een terras en van de wijzigingen aan de voorgevel 

Koninginnelaan 111  

 

15:20 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/566=226/111 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik (handelszaak en woning op het 
gelijkvloers en 3 woningen op de verdiepingen), wijzigen van het gebruik van de 
handelszaak in café met afschaffing van de woning op het gelijkvloers en 
wijziging van de gevel op het gelijkvloers 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Prinses Elisabethlaan 82  

 

15:45 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2018/256=219/082 (FR) 

om: in een gebouw met 3 woningen, in overeenstemming brengen van de bouw 
van een bijgebouw en van de wijziging van de inrichting van de woning op het 
verhoogde gelijkvloers 

Camille Wollèsstraat 3  

 

16:10 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/969=289/003 (FR) 

om: in een eengezinswoning, in overeenstemming brengen van de inrichting van 
een terras op het gelijkvloers, de installatie van een buitentrap en de esthetische 
wijziging van de voorgevel, verbouwen van de achtergevel en verhogen van de 
linker gemene muur 

Helmetsesteenweg 235  

 

16:35 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/619=132/235 (FR) 

om: in een handelspand, regulariseren van de verlenging van het bijgebouw op 
het gelijkvloers en uitvoeren van structurele binnenwerken 

Landbouwstraat 219  

 

17:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/977=006/219 (FR) 

om: in een eengezinswoning, uitbreiden van het bijgebouw op het gelijkvloers 

Kolonel Bourgstraat 14  

 

17:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1197=311/014 (FR) 

om: in een gebouw met drie woningen, verhogen van het dak achteraan, 
aanleggen van een terras op de 3de verdieping (met verhogingen van de 
gemene muren) en uitvoeren van structurele binnenwerken aan de bovenste 
duplexwoning 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Kolonel Picquartlaan 18  

 

17:45 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/944=051/016-018 (FR) 

om: op twee percelen met 3 woningen (n°16) en een artisanale 
productieactiviteit vooraan rechts en achteraan (n°18), wijzigen van de 
bestemming van het n°18 in handel (car wash) en uitvoeren van structurele 
binnenwerken 
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