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Service Aménagement du Territoire - Urbanisme  
Dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw 

1. 
 

09:00 
 
 

11493 

Rénover 4 immeubles de logements 
sociaux; rénover les toitures; remplacer 
les châssis de fenêtres et réaménager 
les combles. 

Renoveren van 4 gebouwen voor 
sociale huisvesting; renoveren van de 
daken; vervangen van de raamkozijnen 
en inrichten van de zolders. 
 

LOG'IRIS 
 

 Rue Jean Massart 1  
 zones mixtes, en zone d'intérêt 
culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement  

 Jean Massartstraat 1  
gemengde gebieden, in een 
gebied van culturele, historische, 
esthetische waarde of voor 
stadsverfraaiing 

PRAS   
0.12. (modification (totale ou partielle) de l'utilisation 
ou de la destination d'un logement ou démolition d'un 
logement)  
21. (modification visible depuis les espaces publics)  
3.5.1° (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
 
RRU - titre I 
art.4 (profondeur de la construction)  
art.6 (toiture - hauteur) 
 
GBP 
0.12. (volledige of gedeeltelijke wijziging van het 
gebruik of bestemming van een woning of afbraak 
van een woning)  
21. (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek 
toegankelijke ruimten)  
3.5.1° (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter 
van de bouwwerken) 
 
GSV - titel I 
art.4 (diepte van de bouwwerken)   
art.6 (dak - hoogte)  
 

17/01/2022-31/01/2022 
1 p

l./ 1 kl. 
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Service Aménagement du Territoire - Urbanisme  
Dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw 

2. 
 

09:25 
 
 

11410 

modifier le nombre de logements dans 
un immeuble (de 5 à 3) 

het aantal eenheden in een gebouw 
wijzigen (van 5 naar 3) 
 

 Monsieur / Mijnheer 
DURAND 

 Rue Louis Hap 93  
 zones de parcs, zones 
d'habitation, en zone d'intérêt 
culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement   

 Louis Hapstraat 93  
parkgebieden, 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)  
  

17/01/2022-31/01/2022 
0 p

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

3. 
 

09:50 
 
 

11389 

démolir et reconstruire la partie 
intérieure d'un arrière-bâtiment et 
changer son affectation d'atelier en 
logement (maison unifamiliale) 

afbreken en heropbouwen van het 
inwendige gedeelte van een 
achtergebouw en wijziging van het 
gebruik van een werkplaats in een 
woning (eengezinswoning) 
 

Monsieur / Mijnheer 
Jacobs 

 Rue de l'Orme 37  
 zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement   

 Olmstraat 37  
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)  
 
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 13. (hauteur sous plafond)   
 
GBP 
0.6. (handelingen en werken die het binnenterrein van 
huizenblokken aantasten)  
 
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 13. (hoogte onder plafond)  
  

17/01/2022-31/01/2022 
4 p

l./ 4 kl. 
 

4. 
 

10:15 
 
 

633 

maintenir un dispositif publicitaire 
double face et éclairé de l'intérieur de 
8m² sur pied 

 

een dubbelzijdig, van binnenuit verlicht 
vrijstaand reclamebord van 8 m² in 
stand houden 

S.A. / N.V. 
JCDECAUX BILLBOARD 

BELGIUM 

  

 Boulevard Général Jacques 222  
 zones d'habitation à 
prédominance résidentielle, en 
zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement, le 
long d'un espace structurant   

 Generaal Jacqueslaan 222  
woongebieden met residentieel 
karakter, 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)  
 

- 
0 p

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

5. 
 

10:40 
 
 

11438 

changer la destination du rez-de-
chaussée (garderie pour enfants 
(équipement d'intérêt collectif ou de 
service public) en logement une 
chambre) 

wijziging van het gebruik van de 
benedenverdieping 
(kinderopvangvoorziening (van 
algemeen belang of openbare dienst) 
in een appartement met één 
slaapkamer) 
 

Madame / Mevrouw 
IDADINI 

 Rue Peter Benoit 16  
 zones d'habitation à 
prédominance résidentielle, en 
zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement   
 
PPAS  BLOC 537 délimité par la 
chaussée de Wavre, la rue Peter 
Benoit, l'avenue Jules Malou,la rue 
Ph. Baucq - Arrêté du 02/04/1974.  

 Peter Benoitstraat 16  
woongebieden met residentieel 
karakter, in een gebied van 
culturele, historische, esthetische 
waarde of voor stadsverfraaiing 
 
BBP Blok 537 begrensd door 
Waversesteenweg, Peter 
Benoîtstraat, Jules Maloulaan, 
Philippe Baucqstraat - K.B. van 
2 april 1974 

COBAT   
art. 237 (zone de protection d'un bien classé (actes et 
travaux modifiant les perspectives sur ce bien classé 
ou à partir de celui-ci))   
 
BWRO   
art. 237 (vrijwaringszone van een beschermd goed 
(handelingen en werken die het uitzicht op het goed 
of vanaf dit goed wijzigen))   

- 
0 p

l./ 0 kl. 
 

 


