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1. 
 

08:45 
 
 

11188 

transformer une maison unifamiliale en 
augmentant le volume de la toiture 

een eengezinswoning verbouwen door 
het volume van het dak te vergroten  

 

Monsieur et Madame / 
Mijnheer en Mevrouw 

Vincenzo 

 Rue Général Tombeur 19  
 zones mixtes    

 Generaal Tombeurstraat 19  
gemengde gebieden 

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) 
  

- 
0 p

l./ 0 kl. 
 

2. 
 

09:00 
 
 

11167 

régulariser la modification de la division 
des deux appartements , la création 
d'une terrasse et la pose d'un garde-
corps sur l’acrotère existant au 5e étage 

de aanpassing van de indeling van de 
twee appartementen regulariseren, de 
creatie van een terras en de installatie 
van een vangrail op de bestaande 
acroterium op de 5e verdieping 
 

Monsieur / Mijnheer 
Dugailly 

 Rue Charles Legrelle 19  
 zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement   

 Charles Legrellestraat 19  
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 - hauteur) 
 
GBP   
21 (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek 
toegankelijke 
 
 GSV - titel I 
art.4 (diepte van de bouwwerken)  
art.6 (dak - hoogte) 
 

26/04/2021-10/05/2021 
0 p

l./ 0 kl. 
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3. 
 

09:25 
 
 

11189 

rehausser de deux étages un immeuble 
afin d'ajouter deux logements 

een gebouw met twee verdiepingen 
verhogen van om er 2 appartementen 
toe te voegen 
 

Monsieur / Mijnheer 
Legrelle 

 Rue de Haerne 173  
 zones d'habitation    

 de Haernestraat 173  
typisch woongebieden 

RRU - titre I 
art.4 (profondeur de la construction)  
art.5 (hauteur de la façade avant) 
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.5 (hoogte van de voorgevel)  
art.6 (dak - hoogte) 
 
GBP   
0.6. (handelingen en werken die het binnenterrein van 
huizenblokken aantasten)  
 

26/04/2021-10/05/2021 
6 p

l./ 6 kl. 
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4. 
 

09:50 
 
 

11231 

agrandir et rénover une maison 
unifamiliale 

een eengezinswoning uitbreiden en 
renoveren 
 

Monsieur et Madame / 
Mijnheer en Mevrouw 
de BOURNONVILLE - 

DEDEURWAERDER 

 Rue Posschier 5  
 zones d'équipement d'intérêt 
collectif ou de service public, 
zones mixtes, en zone d'intérêt 
culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement  

 Posschierstraat 5  
gebied voor voorzieningen van 
collectief belang of van 
openbare diensten, gemengde 
gebieden, 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 - hauteur) 
 
Règlement général sur la bâtisse des quartiers 
entourant le square Ambiorix et le parc du 
Cinquantenaire 
article 24.(eclairement des locaux sous toiture)  
 
GBP   
21 (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek 
toegankelijke 
 
GSV - titel I 
art.4 (diepte van de bouwwerken)  
art.6 (dak - hoogte) 
 
Algemene bouwverordening voor de wijken rond de 
square Ambiorix en het Jubelpark  
artikel 24. (verlichting van de vertrekken onder het 
dak)   

26/04/2021-10/05/2021 
0 p

l./ 0 kl. 
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5. 
 

10:15 
 
 

11244 

changer l'affectation du rez commercial  
en partie d'une maison unifamiliale, 
agrandir et rénover 

het gebruik van de handelsgrond 
veranderen in een deel van een 
eengezinswoning, uitbreiden en 
renoveren 
 

Monsieur et Madame / 
Mijnheer en Mevrouw 

GOLDBETER Joel 

 Rue Général Leman 32  
 zones d'équipement d'intérêt 
collectif ou de service public, 
zones de forte mixité, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement  

 Generaal Lemanstraat 32  
gebied voor voorzieningen van 
collectief belang of van 
openbare diensten, sterk 
gemengde gebieden, 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 
 
 GSV - titel I 
art.4 (diepte van de bouwwerken)  
art.6 (dak van een mandleig bouwwerk) 
 

26/04/2021-10/05/2021 
0 p

l./ 0 kl. 
 

6. 
 

10:40 
 
 

11233 

rénover un immeuble à appartements, 
modifier le nombre de logements, 
construire une extension en façade 
arrière au 3e étage et aménager des 
terrasses 

een appartementengebouw renoveren, 
het aantal appartementen aanpassen, 
een uitbouw bouwen aan de 
achtergevel op de 3e verdieping en 
terrassen creëren 
 

Monsieur / Mijnheer 
Vanobbergen 

 Rue Commandant Ponthier 84  
 zones d'habitation   

 Kommandant Ponthierstraat 84  
typisch woongebieden 

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)  

26/04/2021-10/05/2021 
0 p

l./ 0 kl. 
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7. 
 

11:05 
 
 

11229 

régulariser le remplacement des châssis 
en façade avant et la construction 
d'une terrasse arrière 

de vervanging van de raamkozijnen 
aan de voorgevel regulariseren en de 
aanleg van een terras aan de 
achterkant. 
 

Monsieur / Mijnheer 
Platteuw 

 Rue des Pères Blancs 39  
 zones d'habitation   

 Witte Patersstraat 39  
typisch woongebieden 

RRU - titre I 
art.4 (profondeur de la construction)  
art.6 (toiture d'une construction mitoyenne) 
 
 GSV - titel I 
art.4 (diepte van de bouwwerken)  
art.6 (dak van een mandleig bouwwerk) 
  

26/04/2021-10/05/2021 
0 p

l./ 0 kl. 
 

8. 
 

11:30 
 
 

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) 
  

26/04/2021-10/05/2021 
0 p

l./ 0 kl. 
 

9. 
 

11:55 
 
 

11256 

rénover et étendre une maison 
unifamiliale. 

een eengezinswoning renoveren en 
uitbreiden. 
 

Monsieur et Madame / 
Mijnheer en Mevrouw 
Eva BEYER BLUMENTAL 

 Rue des Métaux 13  
 zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement   

 Metalenstraat 13  
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 - hauteur) 
 
GBP 
21. (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek 
toegankelijke ruimten) 
 
GSV - titel I 
art.4 (diepte van de bouwwerken) 
art.6 (dak - hoogte) 
 

26/04/2021-10/05/2021 
0 p

l./ 0 kl. 
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10. 
 

13:30 
 
 

11258 

régulariser la pose d'un bardage en bois 
sur la façade en retrait, et d'un claustra 
en bois  longeant la balustrade de la 
terrasse au 5e étage 

de plaatsing van een houten bekleding 
op de verzonken gevel regulariseren, en 
een houten claustra langs de 
balustrade van het terras op de 5e 
verdieping. 
 

 Monsieur et Madame / 
Mijnheer en Mevrouw 
STEVENART - d'AOUT 

 Rue Charles Legrelle 56  
 zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement, le 
long d'un espace structurant  

 Charles Legrellestraat 56  
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) 
 
 GBP 
21. (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek 
toegankelijke ruimten) 
 

26/04/2021-10/05/2021 
0 p

l./ 0 kl. 
 

11. 
 

13:55 
 
 

11278 

construire une annexe au 3ème étage 
arrière et une terrasse au 4ème étage 
arrière au profit du duplex supérieur 

het bouwen van een aanbouw op de 
achterkant van de 3de verdieping 
evenals een terras op de achterkant 
van de 4e verdieping ten behoeve van 
de bovenste duplex. 
 

Madame / Mevrouw 
Ghesquière 

 Rue Charles Legrelle 29  
 zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement  

 Charles Legrellestraat 29  
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) 

26/04/2021-10/05/2021 
0 p

l./ 0 kl. 
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12. 
 

14:20 
 
 

11253 

modifier le PU 10927 en ce qui concerne 
la construction d'une annexe à l'arrière, 
de deux terrasses et d'un plancher dans 
les combles et la modification du 
volume de l'entresol, dans un immeuble 
comprenant 3 logements 

het wijzigen van de SV 10927 wat betreft 
het bouwen van een bijgebouw 
achteraan, twee terrassen en een vloer 
op de zolderverdieping en de wijziging 
van het volume van de 
tussenverdieping, in een gebouw met 3 
wooneenheden 
 

Madame / Mevrouw 
NAUWELAERS 

 Rue de Chambéry 6  
 zones d'habitation  
PPAS « BLOC 600 (partie) » 
longeant la chaussee de Wavre, 
l'avenue Eudore Pirmez, les rues 
de Chambery et Philippe Baucq  

 Chambérystraat 6  
typisch woongebieden 
BBP « Blok 600 (deel) » begrensd 
door de Waversesteenweg, 
Eudore Pirmezlaan, 
Chambérystraat, Philippe 
Baucqstraat 

RRU - titre I 
art.4 (profondeur de la construction)  
art.6 (toiture d'une construction mitoyenne) 
 
PRAS  
0.6. (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs 
d'îlots) 
 
 GSV - titel I 
art.4 (diepte van de bouwwerken)  
art.6 (dak van een mandleig bouwwerk) 
 
GBP 
0.6. (handelingen en werken die het binnenterrein van 
huizenblokken aantasten)   

26/04/2021-10/05/2021 
0 p

l./ 0 kl. 
 

13. 
 

14:45 
 
 

11240 

régulariser et modifier la division d'une 
maison unifamiliale en immeuble 
comprenant 3 logements, construire 
une annexe et modifier la façade avant 

het regulariseren en het wijzigen van de 
opdeling van een eengezinswoning in 
een gebouw met 3 wooneenheden, het 
bouwen van een bijgebouw en het 
wijzigen van de voorgevel 
 

Monsieur / Mijnheer 
RADZISZEWSKI 

 Rue de Theux 82  
 zones mixtes, en zone d'intérêt 
culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement   

 de Theuxstraat 82  
gemengde gebieden, 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 - hauteur) 
art.13 (maintien d'une surface perméable) 
 
GBP 
21. (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek 
toegankelijke ruimten) 
 
GSV - titel I 
art.4 (diepte van de bouwwerken) 
art.6 (dak - hoogte) 
art.13 (behoud van een doorlaatbare oppervlakte) 
 

26/04/2021-10/05/2021 
0 p

l./ 0 kl. 
 

 


