
  

COMMISSION DE CONCERTATION 
OVERLEGCOMMISSIE 
SEANCE DU / ZITTING VAN  

 08/12/2020 

ORDRE DU JOUR / DAGORDE 

HEURE 
UUR 

TENDANT À 
STREKKENDE TOT 

INTRODUIT PAR 
INGEDIEND DOOR 

ADRESSE 
ADRES 

MOTIFS 
MOTIEVEN 

EP 
OO 

 

08/12/2020                   1 / 6 

Service Aménagement du Territoire - Urbanisme  
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1. 
 

09:00 
 
 

10603 

agrandir, réaménager, rénover un 
immeuble, changer l'affectation du 1er 
étage de bureau en logement et 
régulariser la construction d'une annexe 

het vergroten, het herinrichten en het 
renoveren van een gebouw, het 
wijzigen van de bestemming van de 
1ste verdieping van bureau tot woning 
en het regulariseren van het bouwen 
van een bijgebouw 
 

S.P.R.L. / B.V.B.A. 
Hygienet 

Monsieur / Mijnheer 
Scime 

 Boulevard Saint-Michel 43  
 zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement, le 
long d'un espace structurant    

 Sint-Michielslaan 43  
typisch woongebieden, in een 

gebied van culturele, historische, 

esthetische waarde of voor 

stadsverfraaiing, langs een 

structurerende ruimte 

PRAS  
21. (modification visible depuis les espaces publics)   
 
RRU - titre I 
art.6 (toiture - lucarnes) 
 
GBP 

21. (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek 

toegankelijke ruimten) 

GSV - titel I 
art.6 (dak - dakkapellen)  
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2. 
 

09:25 
 
 

11074 

agrandir, revoir les aménagements 
intérieurs, isoler la façade arrière et 
mettre en conformité les châssis en 
façade avant d'une maison unifamiliale 

het vergroten, het herzien van de 
binneninrichting, het isoleren van de 
achtergevel en het in overeenstemming 
brengen van de vensterramen in de 
voorgevel van een eengezinswoning 
 

Monsieur / Mijnheer 
Mennig 

 Rue des Sicambres 12  
 zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement   

 Sikambrenstraat 12  
typisch woongebieden, in een 

gebied van culturele, historische, 

esthetische waarde of voor 

stadsverfraaiing 

RRU - titre I 
art.4 (profondeur de la construction) 
art.6 (toiture - hauteur)  
 
GSV - titel I 
art.4 (diepte van de bouwwerken)  

art.6 (dak - hoogte) 
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3. 
 

09:50 
 
 

11019 

régulariser les modifications apportées à 
un immeuble comportant un 
commerce et 3 logements, agrandir et 
rénover 

het regulariseren van de wijzigingen 
aangebracht aan een gebouw met 
een handel en 3 woningen, het 
vergroten en het renoveren 
 

Monsieur / Mijnheer 
ZUHOOR 

 Avenue Eudore Pirmez 4  
 zones d'habitation, en liseré de 
noyau commercial, le long d'un 
espace structurant    

 Eudore Pirmezlaan 4  
typisch woongebieden, in een lint 

voor handelskernen, langs een 

structurerende ruimte 

RRU -  titre I 
art.4 (profondeur de la construction)  
art.13 (maintien d'une surface perméable)    
 
GSV - titel I 
art.4 (diepte van de bouwwerken)   

art.13 (behoud van een doorlaatbare oppervlakte)    
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Service Aménagement du Territoire - Urbanisme  
Dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw 

4. 
 

10:15 
 
 

11141 

changer l'affectation d'un rez 
commercial lié au logement en maison 
unifamiliale, démolir les annexes 
existantes, construire une nouvelle 
extension au rez et modifier le châssis du 
rez en façade avant; 

het wijzigen van de bestemming van 
een handelsgelijkvloers verbonden aan 
een woning in eengezinswoning, het 
afbreken van de bestaande 
bijgebouwen, het bouwen van een 
nieuwe uitbreiding op de gelijkvloerse 
verdieping en het wijzigen van het 
vensterraam van de gelijkvloers 
verdieping in de voorgevel 
 

 Monsieur et Madame / 
Mijnheer en Mevrouw 

 

 Rue du Clocher 6  
 zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement   

 Kloktorenstraat 6  
typisch woongebieden, in een 

gebied van culturele, historische, 

esthetische waarde of voor 

stadsverfraaiing 

PRAS  
0.6. (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs 
d'îlots)  
21. (modification visible depuis les espaces publics)  
 
Règlement général sur la bâtisse des quartiers 
entourant le square Ambiorix et le parc du 
Cinquantenaire 
article 21. (menuiseries)  
article 26. (cours) 
 
RRU - titre I  
art.4 (profondeur de la construction) 
art.6 (toiture - hauteur) 
art.13 (maintien d'une surface perméable)  
 
GBP 

0.6. (handelingen en werken die het binnenterrein van 

huizenblokken aantasten) 

21. (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek 

toegankelijke ruimten)   

 

Algemene bouwverordening voor de wijken rond de 
square Ambiorix en het Jubelpark  

artikel 21. (schrijnwerk) 

artikel 26.(binnenplaatsen) 

 
GSV - titel I 
art.4 (diepte van de bouwwerken)  

art.6 (dak - hoogte)  

art.13 (behoud van een doorlaatbare oppervlakte)  
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Service Aménagement du Territoire - Urbanisme  
Dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw 

5. 
 

10:40 
 
 

11116 

régulariser la couverture de la cour et 
modifier l'utilisation d'un rez-de chaussée 
commercial (bar) en restaurant 

het regulariseren van de overdekking 
van de binnenkoer en het wijzigen van 
het gebruik van een handelsgelijkvloers 
(bar) in restaurant 
 

 

KOM à la maison 
 

 Rue des Champs 46  
 zones d'habitation   

 Veldstraat 46  
typisch woongebieden 

Règlement communal d'urbanisme sur l'ouverture et 
l'extension de certaines activités commerciales entré 
en vigueur le 7 novembre 1999    
 articles 1 et 3 
 
PRAS 
0.6. (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs 
d'îlots)  
 
RRU - titre I  
art.4 (profondeur de la construction)  
art.6 (toiture d'une construction mitoyenne)  
 
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 
betreffende het openen en uitbreiden van sommige 
handelsactiviteiten dat van kracht werd op 7 
november 1999  
artikels 1 en 3 
 
GBP 

 0.6. (handelingen en werken die het binnenterrein van 

huizenblokken aantasten) 

 

GSV - titel I  
art.4 (diepte van de bouwwerken) 

art.6 (dak van een mandleig bouwwerk)  

0
9

/1
1

/2
0

2
0

-2
5

/1
1

/2
0

2
0
 

0
 p

l./ 0
 k

l. 

 



  

COMMISSION DE CONCERTATION 
OVERLEGCOMMISSIE 
SEANCE DU / ZITTING VAN  

 08/12/2020 

ORDRE DU JOUR / DAGORDE 

HEURE 
UUR 

TENDANT À 
STREKKENDE TOT 

INTRODUIT PAR 
INGEDIEND DOOR 

ADRESSE 
ADRES 

MOTIFS 
MOTIEVEN 

EP 
OO 

 

08/12/2020                   4 / 6 

Service Aménagement du Territoire - Urbanisme  
Dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw 

6. 
 

11:05 
 
 

11079 

créer une terrasse au 1er étage d'un 
immeuble de logements 

het inrichten van een terras op de 1ste 
verdieping van een woongebouw 
 

Monsieur et Madame / 
Mijnheer en Mevrouw 

CATELLANI BOSSUYT 

 Chaussée de Wavre 641  
 zones d'habitation, le long d'un 
espace structurant   
PPAS BLOC 702 "CASERNE ROLIN" 

 Steenweg op Waver 641  
typisch woongebieden, langs een 

structurerende ruimte 

BBP BLOK 702 "CASERNE ROLIN"  
 

RRU - titre I 
art.4 (profondeur de la construction)  
art.6 (toiture - hauteur) 
 
PRAS 
0.6. (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs 
d'îlots)  
 

GSV - titel I  
art.4 (diepte van de bouwwerken)  

art.6 (dak - hoogte)  

 

GBP   

0.6. (handelingen en werken die het binnenterrein van 

huizenblokken aantasten) 
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7. 
 

11:30 
 
 

10986 

changer l'affectation d'un logement en 
cabinet de médecine générale 
(équipement) et placer une porte dans 
le hall commun 

de bestemming van een woning 
wijzigen in een dokterspraktijk 
(voorziening) 
 

Monsieur / Mijnheer 
VANCRAEYNEST 

 Avenue René Piret 6  
 zones d'habitation   
PPAS BLOC 702 "CASERNE ROLIN"  

 René Piretlaan 6  
typisch woongebieden 

BBP BLOK 702 "CASERNE ROLIN"  
 

PRAS 
0.12. (modification (totale ou partielle) de l'utilisation 
ou de la destination d'un logement ou démolition d'un 
logement)  

GBP 
0.12. (volledige of gedeeltelijke wijziging van het 

gebruik of bestemming van een woning of afbraak 

van een woning)  
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8. 
 

11:55 
 
 

10923 

régulariser le changement d'affectation 
du rez de commerce en logement et 
rénover les 2 logements 

het regulariseren van de 
bestemmingswijziging van handelzaak 
in woning op de gelijksvloerverdieping 
en het renoveren 
 

Monsieur / Mijnheer 
Huygens 

 Rue Philippe Baucq 63  
 zones d'habitation à 
prédominance résidentielle, en 
zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement    

 Philippe Baucqstraat 63  
woongebieden met residentieel 

karakter, in een gebied van 

culturele, historische, esthetische 

waarde of voor stadsverfraaiing 

PRAS  
21. (modification visible depuis les espaces publics)   
 
GBP 

21. (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek 

toegankelijke ruimten)   
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Dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw 

9. 
 

14:00 

10500 

régulariser l'aménagement d'une 
terrasse au 3ème étage arrière ainsi que 
les modifications apportées à 
l'immeuble (annexes, baies) et à la zone 
de recul 

MODIFIE EN : régulariser l'aménagement 
d'une terrasse au 3ème étage arrière, le 
changement d'affectation du sous-sol 
en bureau ainsi que les modifications 
apportées à l'immeuble (annexes, 
baies) et à la zone de recul 

in overeenstemming brengen van het 

inrichten van een terrass op de 3de 

verdieping (achter kant) en de 

wijzigingen die aangebrachten werden 

aan het gebouw   

GEWIJZIGD IN : in overeenstemming 

brengen van het inrichten van een 

terrass op de 3de verdieping (achter 

kant), de bestemmingswijziging van de 

ondergrond verdieping naar bureau en 

de wijzigingen die aangebrachten 

werden aan het gebouw  en aan de 

achteruitbouwstrook 

 

S.A. / N.V. 

 TBS 

Boulevard Louis Schmidt 26   
zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement, le 
long d'un espace structurant 
 
Louis Schmidtlaan 26   
typisch woongebieden, in een 
gebied van culturele, historische, 
esthetische waarde of voor 
stadsverfraaiing, langs een 
structurerende ruimte 

RRU - Titre I 
art.4 (profondeur de la construction)   
art.6 (toiture - hauteur)  
art.11 (aménagement de la zone de recul)   
 
Règlement communal d’urbanisme 
article 25. (zone de recul - plantations) 
 
PRAS  
2.2 (la superficie dépassant les 250 m² autorisés) 
 
GSV -  titel I 
art.4 (diepte van de bouwwerken)   
art.6 (dak - hoogte)  
art.11 (inrichting van de inspringstroken)   
 
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 
artikel 25. (achteruitbouwstroken - beplantingen)  
 
GBP 
2.2. (de oppervlakte groter dan de toegelaten 250 m²) 
 

16/11/2020 - 30/11/2020 
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10. 
 

14:30 
 
 

11063 
réaménager la voirie en zone 
résidentielle (zone 20) avec 
modification du profil de la voirie et du 
sens de la circulation, 
-aménager un intérieur d’îlot en espace 
vert public comprenant : un potager 
collectif, des modules de jeux, un 
système de fermeture par portiques, un 
parking de 16 places de 290 m² et 
supprimer un parking semi-enterré de 
598 m², 
-modifier le relief du sol, 
-abattre 19 arbres de haute tige et 
planter 45 sujets 
 
het wijzigen van de inrichting van een 
lokale weg (zone 30) in een woonerf 
(zone 20) bestaande uit : 
- het wijzigen van het profiel van de 
rijbaan, - het wijzigen van de rijrichting, 
- aanpassing van coatings 
(wegbedekking), om het binnenterrein 
van een huizenblok in te richten als 
openbare groene ruimte bestaande uit: 
- een collectieve moestuin, - 
speelmodules, - een afsluitingssysteem 
met hekken en toegangspoorten,  
- de verwijdering van een 598 m² grote 
half-begraven parkeergarage,- de 
aanleg van een 16 parkeerplaatsen 
tellende parkeergarage van 290 m²,- de 
wijziging van het bodemreliëf, - het 
vellen van 19 hoogstammen en het 
planten van 45 nieuwe exemplaren- het 
uitrusten van de openbare ruimte met 
straatmeubilair. 

Commune d'Etterbeek 
 

 Rue Commandant Ponthier 20  
 zones d'habitation, zones 
d'habitation à prédominance 
résidentielle, en zone d'intérêt 
culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, le long d'un 
espace structurant 
PPAS « BLOC 543 (PARTIE) compris 
entre les rues commandant 
ponthier, general henry, general 
five et baron dhanis »,  
PPAS BLOC 702 "CASERNE ROLIN".  

 Kommandant Ponthierstraat 20  
typisch woongebieden, 

woongebieden met residentieel 

karakter, in een gebied van 

culturele, historische, esthetische 

waarde of voor stadsverfraaiing, 

langs een structurerende ruimte 

BBP BLOK 543 (DEEL) tussen 
Kommanant Ponthierstraat, 
Generaal Henrystraat, Generaal 
Fivéstraat en Baron Dhanisstraat 
PPB BLOK 702 “CASERNE ROLIN” 

PPAS du bloc 543    
article C.2. (plantations)  
 
PRAS  
25.1. (actes et travaux ayant pour objet la création ou 
la modification de l'aménagement des voiries et 
itinéraires des transports en commun) 
 
Rapport d'incidences 
Art. 175/20 - MPP - Enquête de 30 jours   

BBP van het blok 543   
artikel C.2. (beplantingen) 

 

GBP 
 25.1. (handelingen en werken voor de aanleg of de 

wijziging van de inrichtingen van wegen en lijnen van 

het openbaar vervoer)  

 

 Effectenverslag  
Art. 175/20 - SRO - openbaar onderzoek van 30 dagen  

2
3

/1
0

/2
0

2
0

-2
3

/1
1

/2
0

2
0
 

5
 p

l./ 5
 k

l. 

 

 


