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Service Aménagement du Territoire - Urbanisme  
Dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw 

1. 
 

08:30 
 
 

11515 

rehausser la façade arrière et rénover 
une maison unifamiliale 

achtergevel verhogen en renovatie van 
een eengezinswoning 
 

 Monsieur et Madame / 
Mijnheer en Mevrouw 

Fromm 

 Chaussée Saint-Pierre 125  
 zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement   

 Sint-Pieterssteenweg 125  
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)  
 
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)   
 
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 21. (schrijnwerk)    
 

02/05/2022-16/05/2022 
0 p

l./ 0 kl. 
 

2. 
 

08:55 
 
 

11446 

étendre le logement du 2ème étage 
vers les combles, rehausser, démolir une 
partie de l'annexe et aménager une 
terrasse au 2ème étage en façade 
arrière 

de woning op de 2e verdieping 
uitbreiden tot de zolder, verhogen, een 
deel van het bijgebouw afbreken en 
een terras aan de achterzijde op de 2e 
verdieping aanleggen 
 

Madame / Mevrouw 
TOMBROFF 

 Rue Beckers 10  
 zones d'habitation   

 Beckersstraat 10  
typisch woongebieden 

PRAS   
0.6. (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs 
d'îlots)  
 
RRU - titre I  
art.6 (toiture - hauteur)  
 
GBP   
0.6. (handelingen en werken die het binnenterrein van 
huizenblokken aantasten)  
 
GSV - titel I  
art.6 (dak - hoogte)  

02/05/2022-16/05/2022 
0 p

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

3. 
 

09:20 
 
 

11453 

transformer et rénover un immeuble de 
trois logements avec garage 

transformeren en renoveren van een 
gebouw met met drie eenheden en 
een garage 
 

Monsieur et Madame / 
Mijnheer en Mevrouw 

ERB - PORTALIER 

 Rue Antoine Gautier 92  
 zones d'habitation   

 Antoine Gautierstraat 92  
typisch woongebieden 

 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)  
 
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) 
 

02/05/2022-16/05/2022 
0 p

l./ 0 kl. 
 

4. 
 

09:45 
 
 

11502 

agrandir au rez et rénover une maison 
unifamiliale 

uitbreiden op de begane grond en een 
eengezinswoning renoveren 
 

Monsieur / Mijnheer 
Crutzen 

 Chaussée Saint-Pierre 385  
 zones de forte mixité   

 Sint-Pieterssteenweg 385  
sterk gemengde gebieden 

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) 
  

02/05/2022-
16/05/2022 
0 p

l./ 0 kl. 
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5. 
 

10:10 
 
 

11498 

rénover un immeuble de trois 
logements, étendre le logement du rez 
vers le sous-sol et celui du 2ème vers les 
combles et modifier les menuiseries en 
façade 

renovatie van een gebouw met drie 
appartementen, uitbreiding van het 
appartement op de begane grond 
naar de kelderverdieping en van het 
appartement op de tweede verdieping 
naar de zolderverdieping, en wijziging 
van het schrijnwerk aan de voorgevel 
 

S.P.R.L. / B.V.B.A. 
RESPECTEA INVEST 

 

 Rue des Boers 51  
 zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement   

 Boerenstraat 51  
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) 
  

02/05/2022-16/05/2022 
0 p

l./ 0 kl. 
 

6. 
 

10:35 
 
 

11504 

agrandir (véranda et lucarne) et 
rénover une maison unifamiliale, 
rehausser les murs mitoyens et créer une 
terrasse au 2e étage 

uitbreiding (veranda en dakkapel) en 
een eengezinswoning renoveren, 
verhoging van de scheidingsmuren en 
aanleg van een terras op de tweede 
verdieping 
 

Monsieur / Mijnheer 
Barbot 

 Rue Champ du Roi 43  
 zones d'habitation   

 Koningsveldstraat 43  
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)  

02/05/2022-16/05/2022 
0 p

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

7. 
 

11:00 
 
 

11343 

démolir un garage et construire un 
immeuble de R+4 étages divisé en trois 
logements côté Victor Jacobs ainsi 
qu'agrandir et rénover une maison 
unifamiliale afin de la diviser en 3 
logements côté Philippe Baucq 

een garage afbreken en een gebouw 
van vier verdiepingen opdelen in drie 
woningen aan de kant van Victor 
Jacobsstraat en een eengezinswoning 
uitbreiden en renoveren om deze op te 
splitsen in drie woningen aan de kant 
van Philippe Baucqstraat 
 

S.P.R.L. / B.V.B.A. 
BELGICA 

 

 Rue Philippe Baucq 126  
 zones mixtes, en zone d'intérêt 
culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, le long d'un 
espace structurant   

 Philippe Baucqstraat 126  
gemengde gebieden, in een 
gebied van culturele, historische, 
esthetische waarde of voor 
stadsverfraaiing, langs een 
structurerende ruimte 

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) 
 

02/05/2022-16/05/2022 
6 p

l./ 6 kl. 
 

8. 
 

11:25 
 
 

11522 

rénover une maison unifamiliale et revoir 
les volumes en façade arrière 

renovatie van een eengezinswoning en 
de volumes aan de achtergevel herzien 
 

Monsieur et Madame / 
Mijnheer en Mevrouw 
HENRICOT - MORELLE 

 Avenue Henri Dietrich 17  
 zones d'habitation   

 Henri Dietrichlaan 17  
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)   

02/05/2022-
16/05/2022 
0 p

l./ 0 kl. 
 

9. 
 

11:50 
 
 

11443 

rehausser d'un niveau un immeuble R+3 
de quatre logements et l'annexer pour 
en faire un duplex deux chambres avec 
terrasse en façade avant 

een gebouw R+3-met vier 
wooneenheden verhogen met één 
niveau en deze aanbouw annexeren 
om een duplex te creëren met twee 
slaapkamers en een terras aan de 
voorgevel 
 

 Monsieur / Mijnheer 
HELBIG DE BALZAC 

 Rue Aviateur Thieffry 52  
 zones d'habitation   

 Vlieger Thieffrystraat 52  
typisch woongebieden 

RRU - titre I  
art.4 (profondeur de la construction)  
art.5 (hauteur de la façade avant)  
art.6 (toiture - hauteur)  

 
GSV - titel I  
art.4 (diepte van de bouwwerken) 
art.5 (hoogte van de voorgevel)  
art.6 (dak - hoogte)  

02/05/2022-16/05/2022 
4 p

l./ 4 kl. 
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10. 
 

13:30 
 
 

11542 

placer neuf panneaux photovoltaïques 
sur le toit d'une maison unifamiliale 

het plaatsen van negen fotovoltaïsche 
panelen op het dak van een 
eengezinswoning 
 

Monsieur / Mijnheer 
Castrillejo 

 Rue Lieutenant Jérôme Becker 2  
 zones d'habitation à 
prédominance résidentielle, en 
zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement   

 Luitenant Jérôme Beckerstraat 2  
woongebieden met residentieel 
karakter, 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)  

- 
0 p

l./ 0 kl. 
 

11. 
 

13:55 
 
 

11516 

rehausser d'un niveau, construire une 
annexe sur 3 niveaux et une terrasse au 
3ème étage ainsi que rénover une 
maison unifamiliale 

het verhogen van een niveau, het 
bouwen van een aanbouw van drie 
verdiepingen en een terras op de derde 
verdieping, en het renoveren van een 
eengezinswoning 
 

Messieurs / Mijne Heren 
Couch-Diewitz 

 Rue des Aduatiques 90  
 zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement 

 Aduatiekersstraat 90  
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)  
21. (modification visible depuis les espaces publics)  
 
RRU - titre I  
art.4 (profondeur de la construction)  
  
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)   

02/05/2022-16/05/2022 
5 p

l./ 5 kl. 
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12. 
 

14:20 
 
 

11369 

agrandir un double garage privatif en 
vue d'aménager 6 emplacements de 
parking couverts 

een dubbele privé garage uitbreiden 
tot 6 overdekte parkeerplaatsen 
 

 Monsieur / Mijnheer 
T'SERSTEVENS 

 Rue des Bollandistes 32  
 zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement  

 Bollandistenstraat 32  
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)  
21. (modification visible depuis les espaces publics)  
 
RRU - titre I  
art.4 (profondeur de la construction)  
  
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)  

02/05/2022-16/05/2022 
0 p

l./ 0 kl. 
 

13. 
 

14:45 
 
 

11349 

rénover en profondeur une maison 
unifamiliale, aménager les combles, 
modifier les châssis en façade avant et 
les lucarnes à l'arrière 

een ééngezinswoning renoveren, de 
zolder inrichten,de vensteraam (voor) 
en de dakkapellen (achter) wijzingen 
 

Monsieur / Mijnheer 
Hanin 

 Boulevard Saint-Michel 71  
 zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement, le 
long d'un espace structurant   

 Sint-Michielslaan 71  
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)  

- 
0 p

l./ 0 kl. 
 

 


