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Adres Voorwerp van de aanvraag 

Arthur Rolandstraat 63  

 

08:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/267=310/063 (NL) 

om: in een gebouw met 2 woongelegenheden, in overeenstemming brengen van 
de wijziging van het aantal woongelegenheden naar 1 woning in het hele 
gebouw, slopen en heropbouwen van het bijgebouw op het gelijkvloers aan de 
achtergevel, uitvoeren van structurele werken, wijzigen van het architecturale 
uitzicht van de voorgevel en gedeeltelijk verharden van de achteruitbouwstrook 

Vooruitgangstraat 255  

 

09:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/199=221/255 (FR) 

om: In een gebouw met drie woningen, regulariseren van de creatie van een 4de 
duplexwoning op de 3de en de zolderverdieping, de totale overdekking van de 
koer achteraan, de bouw van een bijgebouw (1,5m²) tussen de 1ste en de 2de 
verdieping en de wijzigingen aan de voorgevel (voordeur, kroonlijst, rolluikkast) 

Aimé Smekensstraat 108  

 

09:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/240=309/108 (FR) 

om: in een gebouw met 3 woningen, regulariseren van de aanleg van een terras 
op de 3de verdieping, in overeenstemming brengen van de dichtmaking van het 
balkon op de 1ste verdieping en van de wijziging van de garagepoorten en de 
glasdallen aan weerszijden van de toegangsdeur 

Eugène Plaskylaan 65  

 

09:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/329=088/065 (FR) 

om: gewijzigde aanvraag 
in een gebouw met gemengd gebruik (1 handelszaak en 2 woningen), bouwen 
van bijgebouwen op de 1ste en de 2de verdieping, wijzigen van de bestemming 
van de handelszaak in huisvesting, inrichten van een bijkomende woning (van 2 
naar 3), bouwen van een hangbalkon op de 3de verdieping, wijzigen van het 
bodemreliëf van het terrein en van de achtergevel, regulariseren van de bouw 
van een bijgebouw op het gelijkvloers en van de aan de voorgevel aangebrachte 
wijzigingen en in overeenstemming brengen van het terras op de 1ste 
verdieping en van de buitentrap 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Koninginnelaan 27  

 

10:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/312=226/027 (FR) 

om: in een gebouw G+2 met gemengd gebruik (een handelszaak met 
aanpalende woning op het gelijkvloers en 1 woning per verdieping (3 woningen 
in het totaal)), regulariseren van de bestemmingswijziging van de woning 
grenzende aan de handelszaak als uitbreiding van deze handelszaak, van de 
inrichting van een woning in de zolderverdieping, van de bouw van verschillende 
bijgebouwen, alsook van de wijziging van het esthetische uitzicht van de 
voorgevel en uitvoeren van structurele werken in het gebouw en aan de 
achtergevel 

Ernest Cambierlaan 87  

 

11:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/770=081/087 (FR) 

om: In een gebouw met gemengd gebruik met een medisch kabinet voor 
kinesitherapie op het gelijkvloers en een woning in de rest van het gebouw, in 
overeenstemming brengen van de parkeerplaats in de voortuin 

Leuvensesteenweg 550  

 

11:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/767=179/540-552 (FR) 

om: Afbraak van twee gebouwen voor gemengd gebruik (nr. 540: handelszaak 
en twee woningen / nr. 542-544: handelszaak behorend bij de 
productieactiviteit uitgeoefend in het achterliggende gebouw en vier woningen), 
een ruimte gelegen op het binnenterrein van het huizenblok met een productie-
eenheid en twee verdiepingen parkeerruimte. Bouw van een gebouw dat plaats 
biedt aan 30 woningen, kantoorruimten en een verdieping met parkeerruimte 
(34 plaatsen), vernieuwen en uitbreiden van een handelsruimte op het 
gelijkvloers en wijzigen van de bestemming van een mezzanine van de 
handelszaak (van handels- naar kantoorruimte - 48 m²) en wijzigen van de 
voorgevel Milcampslaan ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping. 

Landbouwstraat 25  

 

14:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/296=006/025-027 (FR) 

om: in een opbrengstgebouw (1 handelszaak en 2 woningen), regulariseren van 
de bestemmingswijziging van de handelszaak in woning, van de inrichting van 
een bijkomende woning in de zolderverdieping (van 2 naar 4 wooneenheden), 
van de toevoeging van een dakkapel aan de achtergevel en van de aanleg van 
een terras op de 3de verdieping aan de achtergevel 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Hutstraat 14  

 

14:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/393=044/014 (FR) 

om: in een eengezinswoning, in overeenstemming brengen van de bouw van 
een bijgebouw op het gelijkvloers, van de opsplitsing in 4 woningen, van de 
bouw van een dakkapel achteraan en van de esthetische wijziging van de 
voorgevel, bouwen van een dakkapel aan de voorgevel en uitvoeren van 
structurele binnenwerken 

Josafatstraat 97  

 

14:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/130=154/099 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik (commercieel gelijkvloers en 3 
woningen), wijzigen van de bestemming van de handelszaak in woning (van 3 
naar 4 eenheden), afbreken van de koeroverdekking om een bijgebouw in het 
binnengebied op te trekken, wijzigen van de voorgevel en uitvoeren van 
structurele binnenwerken 

Lambermontlaan 119  

 

15:20 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/469=164/119 (FR) 

om: in een gebouw met 4 woningen, in overeenstemming brengen van de 
esthetische wijziging van de voorgevel, de bouw van volumes op alle niveaus aan 
de achtergevel aan de rechterkant, de verbouwing van het dakvolume aan de 
voorgevel en haar verhoging aan de achtergevel, de aanleg van 2 terrassen aan 
de 4de en de 5de verdieping, de plaatsing van een buitentrap, de uitbreiding van 
de woning van het gelijkvloers in de kelderverdieping en de uitvoering van 
structurele binnenwerken 

Victor Lefèvrestraat 58  

 

15:50 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/927=279/58 (FR) 

om: in een gebouw met 2 woningen, regulariseren van de verbouwing van een 
eengezinswoning (gebruik als gedeelde woning), van de dichtmaking van de 
bijgebouwen aan de linkerkant en van de uitvoering van structurele 
binnenwerken, in overeenstemming brengen van de verlenging van het balkon 
op het gelijkvloers en van de plaatsing van een buitentrap 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Gustave Latinislaan 69  

 

16:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/571=127/069 (FR) 

om: In een gebouw met twee woningen, in overeenstemming brengen van de 
bouw van een bijgebouw en van de aan de voorgevel aangebrachte wijzigingen, 
bouwen van een bijkomende verdieping en toevoegen van een woning (van 2 
naar 3 wooneenheden) 

Generaal Eenensstraat 19  

 

17:05 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1214=113/019 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik (1 handelszaak en 3 woningen), 
regulariseren van de bouw van verschillende bijgebouwen en van een dakkapel 
aan de achtergevel, van de overdekking van de koer, van de plaatsing van een 
afvoerbuis en van de esthetische wijzigingen aan de voorgevel 

Adolphe Marbotinstraat 23  

 

17:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/128=004/023 (FR) 

om: op twee aangrenzende percelen met op het nr 23 een eengezinswoning aan 
de straatkant en op het nr 25 een achtergebouw met een productieactiviteit, 
bouwen van een gebouw met 7 woningen dat de gevellijn sluit en de 
eengezinswoning integreert en haar met een niveau verhoogt 
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