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Service Aménagement du Territoire - Urbanisme  
Dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw 

1. 
 

09:00 
 
 

11491 

régulariser le changement d'affectation 
d'un immeuble de bureaux en 
équipement culturel (centre 
d'expression et de créativité) et y 
implanter un ascenseur 

de wijziging van het gebruik van een 
kantoorgebouw in een culturele 
voorziening (centrum voor expressie en 
creativiteit) te regulariseren en een lift 
installeren. 
 

A.S.B.L. / V.Z.W. 
Plateau 96 

  

 Avenue de Tervueren 3A  
 zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement, 
en liseré de noyau commercial, le 
long d'un espace structurant  

 Tervurenlaan 3A  
typisch woongebieden, in een 
gebied van culturele, historische, 
esthetische waarde of voor 
stadsverfraaiing, in een lint voor 
handelskernen, langs een 
structurerende ruimte 

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. 
 

2. 
 

09:25 
 
 

11302 

régulariser les modifications apportées à 
l'immeuble : châssis, lucarne et le 
changement d'affectation d'un 
commerce de service (garage) en un 
bureau et un commerce de bien 

het regulariseren van de aanpassingen 
aan het gebouw: ramen, dakkapel en 
de verandering van gebruik van een 
diensthandelszaak (garage) naar een 
kantoor en een goederenhandelszaak 
 

S.A. / N.V. 
Transeuroinvestments 

 

 Place Saint-Pierre 38  
     

 Sint-Pietersplein 38  
 

R PRAS  
21. (modification visible depuis les espaces publics)  
 
èglement 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. 
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Service Aménagement du Territoire - Urbanisme  
Dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw 

3. 
 

09:50 
 
 

11547 

rénover les étages de l'immeuble afin 
d'y aménager deux appartements 3 
chambres, un par niveau 

de verdiepingen van het gebouw 
renoveren om er twee appartementen 
met 3 slaapkamers in te richten, één per 
verdieping 
 

 Madame / Mevrouw 
de Crombrugghe c/o 

HOGESIM 

Avenue des Celtes 33  
 zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement, 
en liseré de noyau commercial, le 
long d'un espace structurant   

 Keltenlaan 33  
typisch woongebieden, in een 
gebied van culturele, historische, 
esthetische waarde of voor 
stadsverfraaiing, in een lint voor 
handelskernen, langs een 
structurerende ruimte 

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. 
 

4. 
 

10:15 
 
 

11487 

régulariser les modifications apportées à 
un immeuble à appartements, la 
transformation d'un commerce en 
logement et l'aménagement de  3 
logements aux étages 

het regulariseren van de aanpassingen 
aan een appartementsgebouw, de 
transformatie van een handelszaak 
naar woning en de inrichting van 3 
appartementen op de bovenste 
verdiepingen 
 

Madame / Mevrouw 
FAIN 

Rue Albert Meurice 17  
 zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement   

 Albert Meuricestraat 17  
typisch woongebieden, 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. 
 

 


