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Adres Voorwerp van de aanvraag 

François Bossaertsstraat 120  

 

08:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/175=105/120 (FR) 

om: in een gebouw met 3 woningen, bouwen van bijgebouw op dubbele hoogte 
op de 1ste verdieping rechts, aanleggen van een terras en verhogen van de 
gemene muur op de 1ste verdieping rechts, uitbreiden van de woning op de 1ste 
verdieping in de tussenverdiepingen aan de achtergevel en uitvoeren van 
structurele binnenwerken 

Gustave Latinislaan 22  

 

09:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/353=127/022 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik (handelszaak en 3 woningen), in 
overeenstemming brengen van de dichtmaking van het balkon op de 2de 
verdieping en de uitbreiding van de woning op de 3de verdieping in de 
zolderverdieping, aanleggen van een terras op de 3de verdieping 

Voltairelaan 33  

 

09:25 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/689=283/033 (FR) 

om: in een gebouw met 4 woningen, regulariseren van de bouw van een 
bijgebouw op het tuinniveau, de aanleg van een terras op de bel-etage, de 
wijziging van de onderverdeling van de woningen, de herziening van de 
inrichting van de woningen, de uivoering van structurele binnenwerken en in 
overeenstemming brengen van de wijziging van de voortuin 

Georges Raeymaekersstraat 24  

 

09:55 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/883=118/024 (FR) 

om: op een doorlopend perceel (1 handelszaak en 4 woningen), in 
overeenstemmig brengen van de bouw van twee dakkapellen aan de voorgevel, 
de bouw van 2 bijgebouwen op het dakniveau, de inrichting van een 5de woning 
in de zolderverdieping en de esthetische wijziging van de voorgevel 

Eugène Plaskylaan 48  

 

10:20 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/169=088/048 (FR) 

om: in een eengezinswoning, afbreken en heropbouwen van een bijgebouw op 
het gelijkvloers 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Stephensonplein 5  

 

10:45 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/499=248/005 (FR) 

om: in een eengezinswoning, regelen van de wijzigingen die aan de voorgevel 
aangebracht worden en toevoegen van een nieuwe venster in de voorgevel 

Rogierlaan 4  

 

11:10 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/976=233/004 (FR) 

om: in een eengezinswoning, regulariseren van de toevoeging van 3 woningen 
(van 1 naar 4), de bouw van 2 bijgebouwen op de kelderverdieping en het 
gelijkvloers, bouwen van een bijgebouw op de 2de verdieping, aanleggen van 
een terras op de 3de verdieping, verhogen van de achtergevel op de 3de 
verdieping 

Houffalizeplein 4  

 

11:40 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1190=023/003-004 
(FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik (1 handelszaak – café en 2 woningen), 
regulariseren van de wijziging van het aantal woningen (3 i.p.v. 2) en van de 
wijziging van het architecturale uitzicht van de voorgevel en toevoegen van een 
dakkapel aan de achtergevel 

Emile Maxlaan 139  

 

12:05 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1169=076/139 (FR) 

om: op een perceel met een artisanale productieactiviteit, wijzigen van de 
bestemming van de 1ste verdieping van een van de werkplaatsen om er de 
conciërgewoning in uit te breiden (studio), gedeeltelijk verhogen van het 
bestaande dak, aanleggen van een terras aan de voorkant en uitvoeren van 
structurele binnenwerken 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Paleizenstraat 26  

 

14:00 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/266=204/026-028-030 
(FR) 

om: in twee gebouwen bestemd voor kantoren en handel, inrichten van 5 
woningen (waaronder een duplex een kamer, een studio en drie appartementen 
deux kamers), regulariseren van het bijgebouw aan de linkerkant van het n°28 
(opslagruimte van de hndelszaak), van het bijgebouw van de duplex 
gelijkvloers/kelderverdieping en van de structurele binnenwerken, plaatsen van 
een nieuwe buitentrap, wijzigen van het bodemreliëf van de tuin, toevoegen van 
balkons aan de 1ste en de 3de verdieping, verhogen van het dakvolume aan de 
achtergevel en aanbrengen van wijzigingen aan het architecturale uitzicht van 
de voorgevel van het n°28 (onderverdeling van de vensters) 

Dokter Dejaselaan 31  

 

14:30 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1047=335/031-037 
(FR) 

om: op 2 percelen genummerd 31 en 33 met elk een gebouw, afbreken van de 
bestaande bouwwerken, bouwen van een gebouw met 14 woningen en 22 
overdekte autostaanplaatsen 

Fernand Séverinstraat 16  

 

15:05 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2019/1180=092/016 (FR) 

om: In een gebouw met drie woningen, regulariseren van de bouw van 
bijgebouwen achteraan, van de onderverdeling van de duplexwoning 
gelijkvloers/kelderverdieping, van de structurele binnenwerken en van de 
esthetische wijziging van de voorgevel 

Metsysstraat 57  

 

15:35 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/269=192/057-059 (FR) 

om: in een gebouw met gemengd gebruik (productieactiviteit 227 m² en 2 
woningen op de verdiepingen), wijzigen van de bestemming van de 
productieactiviteit in een woning, inrichten van 6 woningen op de verdiepingen 
wat het totaal aantal woningen op 7 brengt, bouwen van bijgebouwen op de 
1ste en de 2de verdieping en wijzigen van het dak op de 3de en de 4de 
verdieping aan de achtergevel 



 

 

 

 

 

 
 

Adres Voorwerp van de aanvraag 

Eugène Demolderlaan 111  

 

16:05 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/3=087/111 (FR) 

om: op een perceel met een gebouw met 2 woningen, regulariseren aan de 
achtergevel van de plaatsing van een trap tussen de 1ste verdieping en de tuin, 
de verhoging van de rechter gemene muur (n°109), de realisatie van een balkon 
op de 1ste verdieping, de aanleg van een terras op het ganse platte dak op de 
3de verdieping en de plaatsing van een zichtscherm langs de linker gemene 
grens (n°113) en in overeenstemming brengen van de afmetingen van de 
dakkapel in het achterste dakvlak 

Verwéestraat 12  

 

16:35 

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, Ref.2020/775=277/000 (FR) 

om:  
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