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ORDRE DU JOUR N°533  / DAGORDE N°533 
 

Heure 

Uur 

 

OBJET 

ONDERWERP 

 

ADRESSE 

ADRES 

DEMANDEUR 

AANVRAGER 

 

MOTIFS 

MOTIEVEN 

 

RÉACTIONS 

REACTIES 

 

09:00 
 

PU/1847332/2022 (1) 
régulariser le changement de 
destination au rez-de-chaussée 
de commerce en logement, la 
réunification de deux logements 
en un logement unifamilial, la 
modification de la baie côté rue, la 
non-réalisation d'une toiture à 
versants, la création d’une fenêtre 
dans un mur mitoyen, la fermeture 
de la cour et la suppression de 
murs intérieurs de la maison 
unifamiliale 
 
regulariseren van de verandering 
van bestemming op het 
gelijkvloers van handel naar 
woning, het samenvoegen van 
twee woningen in één 
ééngezinswoning, de wijziging 
van de opening aan de straatkant, 
de niet-realisatie van een hellend 
dak, het creëren van een venster 
in een gemene muur, de 
overkapping van de koer en het 
verwijderen van binnenwanden 
van de ééngezinswoning 

 
Rue de la Bonne Reine 3 

 
Goede Koninginstraat 3 

 

 
Monsieur/ Mijnheer VERBRUGH 

  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de 
la construction) 
  
    
  
 
afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van 
de bouwwerken)  
  
    
  

 
2 
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10:00 
 

PU/1852508/2022 (2) 
régulariser les travaux effectués, 
supprimer un logement pour 
étendre le cabinet dentaire 
existant, déplacer l'entrée de ce 
cabinet en façade latérale et 
placer une installation technique 
dans la zone de recul latérale au 
rez-de-chaussée de l'immeuble 
 
regulariseren van de uitgevoerde 
werken, verwijderen van een 
woongelegenheid voor de 
uitbreiding van de bestaande 
tandartspraktijk verplaatsen van 
de ingang van deze 
tandartspraktijk aan de zijgevel en 
plaatsen van een externe 
technische installatie in de 
zijdelingse inspringstrook op het 
gelijkvloers van het gebouw 

 
Avenue Emile Vandervelde 

29 
 

Emile Vanderveldelaan 29 
 

 
S.A./ N.V. ODONTOLIA IMMO Monsieur/ 

Mijnheer BOTERDAEL 

  
dérogation à l'art.12 du titre I du RRU 
(aménagement des zones de cours et jardins ) 
application de la prescription générale  0.12. du 
PRAS (modification (totale ou partielle) de 
l'utilisation ou de la destination d'un logement ou 
démolition d'un logement) 
  
application de la prescription particulière 21. du 
PRAS (modification visible depuis les espaces 
publics)  
  
 afwijking op art.12 van titel I van de GSV (inrichting 
van de koer - en tuingebieden)  
toepassing van het algemeen voorschrift 0.12. van 
het GBP (volledige of gedeeltelijke wijziging van het 
gebruik of bestemming van een woning of afbraak 
van een woning)  
  
toepassing van het bijzonder voorschrift  21. van het 
GBP (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek 
toegankelijke ruimten)  
  

 
1 
 

 

10:30 
 

PU/1840581/2022 (3) 
agrandir la terrasse au premier 
étage et placer un escalier 
extérieur à l'arrière de l'immeuble 
 
uitbreiden van het terras op de 
eerste verdieping en plaatsen van 
een buitentrap aan de achterkant 
van het gebouw 

 
Avenue J.G. Van Goolen 53 

 
J.G. Van Goolenlaan 53 

 

 
Monsieur/ Mijnheer VAN MAELE 

  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de 
la construction) 
  
    
  
 
afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van 
de bouwwerken)  
  
    
  

 
0 
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11:00 
 

PU/1846471/2022 (4) 
régulariser le remplacement des 
menuiseries extérieures et 
peindre la façade avant de la 
maison unifamiliale 
 
regulariseren van de vervanging 
van het buitenschrijnwerk en 
schilderen van de voorgevel van 
de ééngezinswoning 

 
Rue Fabry 34 

 
Fabrystraat 34 

 

 
 Madame/ Mevrouw DEBATTY 

  
application de la prescription particulière 21. du 
PRAS (modification visible depuis les espaces 
publics)  
  
 
toepassing van het bijzonder voorschrift  21. van het 
GBP (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek 
toegankelijke ruimten)  
  

 
0 
 

 

11:30 
 

PU/1841388/2022 (5) 
isoler la toiture et la lucarne de la 
maison unifamiliale 
 
isoleren van het dak en van het 
dakkapel van de ééngezinswoning 

 
Chaussée de Roodebeek 

264 
 

Roodebeeksteenweg 264 
 

 
Monsieur/ Mijnheer BADJOU 

  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - 
hauteur) 
application de l'art. 153 §2.al 2-3 du COBAT 
(dérogation à un règlement communal d'urbanisme 
ou à un règlement des bâtisses) 
  
afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - 
hoogte)  
toepassing van art. 153 §2.al 2-3 van het BWRO 
(afwijking op de gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening of een bouwverordening)  
  
    
  

 
0 
 

 

12:00 
 

PU/1858196/2022 (6) 
isoler par l'extérieur la toiture de la 
maison unifamiliale 
 
het dak isoleren van buiten van de 
ééngezinswoning 

 
Clos des Bouleaux 8 

 
Berkenhof 8 

 

 
Monsieur et Madame/ Mijnheer en 

Mevrouw VANDEN BRANDE - MEEUS 

  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une 
construction mitoyenne) 
  
afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak van 
een mandleig bouwwerk)  
  
    
  

 
0 
 

 


