
  

COMMISSION DE CONCERTATION 
OVERLEGCOMMISSIE 
SEANCE DU / ZITTING VAN  

 14/06/2022 

ORDRE DU JOUR / DAGORDE 

HEURE 
UUR 

TENDANT À 
STREKKENDE TOT 

INTRODUIT PAR 
INGEDIEND DOOR 

ADRESSE 
ADRES 

MOTIFS 
MOTIEVEN 

EP 
OO 

 

14/06/2022                   1 / 3 

Service Aménagement du Territoire - Urbanisme  
Dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw 

1. 
 

09:00 
 
 

11529 

changer l'affectation d'un bureau en un 
logement deux chambres au 3e étage 
et installer une échelle de secours 
déployable (R+3 au R+1) en façade 
avant d'un bâtiment en intérieur d'îlot 

wijziging van het gebruik van een 
kantoor in een appartement met twee 
slaapkamers op de 3e verdieping en 
installatie van een uitneembare 
brandtrap (G+3 tot G+1) aan de 
voorgevel van een gebouw in het 
interieur van het huizenblok. 
 

 Monsieur et Madame / 
Mijnheer en Mevrouw 

Notaro - Pecoraro 

 Rue de Haerne 51  
 zones mixtes, en zone d'intérêt 
culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement   

 de Haernestraat 51  
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)   
3.5.1° (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
 
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) 
3.5.1° (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter 
van de bouwwerken)  
 
GSV - titel I  
art.4 (diepte van de bouwwerken) 
art.6 (dak - hoogte) 
 

16/05/2022-30/05/2022 
3 p

l./ 3 kl. 
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Service Aménagement du Territoire - Urbanisme  
Dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw 

2. 
 

09:25 
 
 

11324 

changer l'affectation d'un bureau en 
commerce (restaurant) au rez et 1er 
étage, placer un escalier intérieur et des 
installations techniques en façade 
arrière ainsi que modifier la vitrine 

het wijzigen van de bestemming van 
een kantoor in handelszaak (restaurant) 
op de gelijkvloerse en de 1ste 
verdieping, het plaatsen van een 
binnentrap en technische installaties 
aan de achtergevel evenals het 
wijzigen van de winkelraam 
 

Monsieur / Mijnheer 
Yagli 

Avenue d'Auderghem 350  
 zones d'habitation, en liseré de 
noyau commercial, le long d'un 
espace structurant   

 Oudergemlaan 350  
typisch woongebieden, in een lint 
voor handelskernen, langs een 
structurerende ruimte 

PRAS   
0.6. (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs 
d'îlots)  
22.1. (affectation des étages au commerce en liseré 
de noyau commercial) 
 
Règlement communal d'urbanisme sur l'ouverture et 
l'extension de certaines activités commerciales entré 
en vigueur le 7 novembre 1999   
articles 1 et 3  
  

GBP  
0.6. (handelingen en werken die het binnenterrein van 
huizenblokken aantasten)  
22.1. (bestemming van de bovenverdiepingen tot 
handel in een lint voor handelskernen) 
 
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 
betreffende het openen en uitbreiden van sommige 
handelsactiviteiten dat van kracht werd op 7 
november 1999    
artikels 1 en 3  

16/05/2022-30/05/2022 
0 p

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

3. 
 

09:50 
 
 

11430 

transformer et réaménager un 
immeuble (ajout d'annexes, isoler la 
façade arrière, agrandissement de la 
lucarne existante, modifier les châssis en 
façade avant...) et y aménager 3 
logements 

een gebouw transformeren en 
herinrichten (bijgebouwen toevoegen, 
de achtergevel isoleren, de bestaande 
dakkapel vergroten, de ramen aan de 
voorgevel wijzigen, enz.) en het 
verbouwen tot 3 woningen 
 

Monsieur et Madame / 
Mijnheer en Mevrouw 

Yagan 

 Rue du Clocher 11  
 zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement   

 Kloktorenstraat 11  
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 d'une construction mitoyenne) 
 
Règlement général sur la bâtisse des quartiers 
entourant le square Ambiorix et le parc 
Cinquantenaire 
article 21. (menuiseries)   
article 24. (eclairement des locaux sous toiture)    
 
GBP   
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) 
 
Algemene bouwverordening voor de wijken rond de 
square Ambiorix en het Jubelpark 
artikel 21. (schrijnwerk)   
artikel 24. (verlichting van de vertrekken onder het 
dak)  
 

16/05/2022-30/05/2022 
1 p

l./ 1 kl. 
 

4. 
 

10:15 
 
 

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)   
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