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Service Aménagement du Territoire - Urbanisme  
Dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw 

1. 
 

09:00 
 
 

11284 

modifier le PU 10667 en ce qui concerne 
la démolition d'une partie du bâtiment 
au rez-de-chaussée pour créer une 
zone de jardin, la création d'une trémie 
(puit de lumière) vers le sous-sol et la 
modification des menuiseries en façade 

wijziging van SV10667 met betrekking tot 
het slopen van een deel van het 
gebouw op de begane grond om een 
tuin te creëren, het creëren van een 
tremi (dakraam) naar de kelder en het 
aanpassen van het schrijnwerk op de 
voorgevel 
 

Monsieur et Madame / 
Mijnheer en Mevrouw 

- LESIRE Caroline 

 Rue des Cultivateurs 54  
 zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement   

 Landbouwersstraat 54  
typisch woongebieden, 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)   

21/06/2021-05/07/2021 
0 p

l./ 0 kl. 
 

2. 
 

09:30 
 
 

11237 

régulariser les modifications apportées à 
un immeuble avec rez commercial dont 
l'ajout d'un appartement, rehausser 
l'immeuble et rénover 

de aanpassingen aan een gebouw met 
een commerciële begane grond 
regulariseren, waarvan de toevoeging 
van een appartement, het gebouw 
verhogen en renoveren. 
 

Monsieur / Mijnheer 
Islam 

 Avenue Eudore Pirmez 7  
 zones d'habitation, en liseré de 
noyau commercial, le long d'un 
espace structurant   
PPAS Bloc 600 (partie) - chaussée 
de Wavre, avenue Eudore Pirmez, 
rue de Chambéry, rue Philippe 
Baucq - Arrêté de l’Exécutif du 12 
novembre 1992 
  

Eudore Pirmezlaan 7  
typisch woongebieden, in een lint 
voor handelskernen, langs een 
structurerende ruimte  
BBP van Blok 600 (deel) - 
Waversesteenweg, Eudore 
Pirmezlaan, Chambérystraat, 
Philippe Baucqstraat - Besluit van 
de Executieve van 12 november 
1992 

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

GBP 
0.6. (handelingen en werken die het binnenterrein van 
huizenblokken aantasten)  
 
GSV - titel I  
art.4 (diepte van de bouwwerken)  

21/06/2021-05/07/2021 
0 p

l./ 0 kl. 
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Service Aménagement du Territoire - Urbanisme  
Dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw 

3. 
 

10:00 
 
 

11303 

changer l'affectation d'un atelier arrière 
en logement afin d'étendre le duplex 
inférieur situé dans l'immeuble avant et 
construire un passage entre les deux 

de besteming van een achterste 
werkplaats wijzigen in huisvesting om de 
onderste duplex in het voorgebouw uit 
te breiden en een doorgang tussen de 
twee te bouwen 
 

Monsieur et Madame / 
Mijnheer en Mevrouw 

Hamel-Simion 

 Rue de Theux 100  
 zones mixtes, en zone d'intérêt 
culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement   

 de Theuxstraat 100  
gemengde gebieden, 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)   
 
RRU - titre I 
art.4 (profondeur de la construction) 
art.6 (toiture d'une construction mitoyenne)  
 
GBP  
0.6. (handelingen en werken die het binnenterrein van 
huizenblokken aantasten) 
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)  

21/06/2021-05/07/2021 
0 p

l./ 0 kl. 
 

4. 
 

10:30 
 
 

11253 

modifier le PU 10927 en ce qui concerne 
la construction d'une annexe à 
l'arrière,d'une terrasse 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,een terras 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) - chaussée 
de Wavre, avenue Eudore Pirmez, 
rue de Chambéry, rue Philippe 
Baucq - Arrêté de l’Exécutif du 12 
novembre 1992 
  

 Chambérystraat 6  
typisch woongebieden 
BBP van Blok 600 (deel) - 
Waversesteenweg, Eudore 
Pirmezlaan, Chambérystraat, 
Philippe Baucqstraat - Besluit van 
de Executieve van 12 november 
1992 

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. 
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Service Aménagement du Territoire - Urbanisme  
Dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw 

5. 
 

11:00 
 
 

11315 

remplacer le châssis au rez de 
l'immeuble 

het raam van de gelijkvloerse 
verdieping vervangen 
 

A.S.B.L. / V.Z.W. 
Espace Rencontre 

Bruxelles 
 

 Chaussée Saint-Pierre 258A  
 zones mixtes, en zone d'intérêt 
culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement   

 Sint-Pieterssteenweg 258A  
gemengde gebieden, in een 
gebied van culturele, historische, 
esthetische waarde of voor 
stadsverfraaiing 

PRAS  
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)   
 
GBP 
21. (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek 
toegankelijke ruimten)  

Algemene bouwverordening voor de wijken rond de 
square Ambiorix en het Jubelpark 
artikel 21. (schrijnwerk)  

- 
0 p

l./ 0 kl. 
 

 


