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Service Aménagement du Territoire - Urbanisme  
Dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw 

1. 
 

09:00 
 
 

11196 

régulariser l'union de 2 appartements 
afin de créer un duplex et la 
construction d'une terrasse suspendue à 
l'arrière 

de vereniging van 2 appartementen 
om een duplex te creëren en de 
constructie van een hangend terras 
aan de achterkant van het 
gebouw.regulariseren 
 

Monsieur / Mijnheer 
Galiay 

 Avenue de l'Armée 63  
 zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement    

 Legerlaan 63  
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)   
 
PRAS 
0.12. (modification (totale ou partielle) de l'utilisation 
ou de la destination d'un logement ou démolition d'un 
logement) 
 
GSV - titel I  
art.4 (diepte van de bouwwerken)  
art.6 (dak - hoogte) 
GBP 
0.12. (volledige of gedeeltelijke wijziging van het 
gebruik of bestemming van een woning of afbraak 
van een woning) 
 

22/03/2021-05/04/2021 
8 p

l./ 8 kl. 
 

2. 
 

09:30 
 
 

11219 

rénover une maison unifamiliale, 
étendre au rez et régulariser la couleur 
de la corniche 

een eengezinswoning renoveren, en 
doortrekken tot op de begane grond 
en de kleur van de dakrand 
regulariseren 
 

Monsieur et Madame / 
Mijnheer en Mevrouw 
LARSSON - QURBAN 

 Rue du Clocher 38  
 zones d'équipement d'intérêt 
collectif ou de service public, 
zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement    

 Kloktorenstraat 38  
gebied voor voorzieningen van 
collectief belang of van 
openbare diensten, typisch 
woongebieden, in een gebied 
van culturele, historische, 
esthetische waarde of voor 
stadsverfraaiing 

PRAS 
21. (modification visible depuis les espaces publics)  
  
RRU - titre I 
art.4 (profondeur de la construction) 
art.6 (toiture d'une construction mitoyenne)   
 
GBP 
21. (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek 
toegankelijke ruimten) 
 
GSV - titel I  
art.4 (diepte van de bouwwerken)  
art.6 (dak van een mandleig bouwwerk) 
 

22/03/2021-05/04/2021 
2 p

l./ 2 kl. 
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Service Aménagement du Territoire - Urbanisme  
Dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw 

3. 
 

09:55 
 
 

11224 

régulariser la création d'un duplex 4 
chambres au sous-sol et rez-de-
chaussée d'un immeuble comprenant 3 
logements 

de creatie van een duplex met 4 
slaapkamers in de kelder en op de 
begane grond van een gebouw met 3 
appartementen regulariseren 
 

Monsieur / Mijnheer 
CAUCHIE 

 Rue Major Pétillon 41  
 zones d'habitation    

 Majoor Pétillonstraat 41  
typisch woongebieden 

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) 
  

22/03/2021-05/04/2021 
0 p

l./ 0 kl. 
 

4. 
 

10:20 
 
 

11228 

transformer et changer l'affectation 
d'un arrière bâtiment (atelier) en un 
logement unifamilial 

een achtergebouw transformeren en 
het gerbruik vanderen van werkplaats in 
een eengezinswoning 
 

Monsieur et Madame / 
Mijnheer en Mevrouw 

SEKORANJA Ziva 

 Avenue Jules Malou 65  
 zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement   

 Jules Maloulaan 65  
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) 

GBP 
0.6. (handelingen en werken die het binnenterrein van 
huizenblokken aantasten)  

22/03/2021-
05/04/2021 
1 p

l./ 1 kl. 
 

5. 
 

10:45 
 
 

11221 

transformer un immeuble, modifier le 
nombre de logements (de 3 à 4 ), 
étendre en toiture, construire des 
annexes à l'arrière et des lucarnes à 
l'avant et modifier les châssis en façade 
avant 

een gebouw omvormen, het aantal 
woningen veranderen (van 3 naar 4), 
het dak verlengen, een bijgebouw aan 
de achterkant bouwen en een 
dakramen aan de voorkant, de kozijnen 
aan de voorgevel wijzigen. 
 

S.R.L. / B.V. 
Be XL 

 

 Rue des Atrébates 153  
 zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement    

 Atrebatenstraat 153  
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)   
 
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)   
 

22/03/2021-05/04/2021 
1 p

l./ 1 kl. 
 

 


