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Voorwoord van de Voorzitter
Als aftredend voorzitter heb ik de eer hierbij verslag uit te brengen over de reorganisatie van de
taken van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen om haar in staat te stellen
haar opdracht als expert bij de Regering voort te zetten. Deze goed doordachte reorganisatie werd
tijdens het jaar 2016 ten uitvoer gebracht.
Ik wil hier drie punten belichten waarop we grote vooruitgang hebben geboekt.
Ten eerste hebben we prioriteiten gesteld in de dossiers die de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen in plenaire vergadering moet behandelen. Zo kunnen we stadsprojecten zo goed mogelijk begeleiden, zowel voor beschermde goederen als inzake de opwaardering
van het niet-beschermde erfgoed. De heroriëntering van de debatten in functie van de prioritaire
uitdagingen van het Gewest en zijn erfgoed, in de ruimste betekenis van het woord, bevestigt de
legitimiteit van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen op het moment dat
de hervorming van het BWRO ter tafel ligt. De voorbije jaren ging bijzondere aandacht uit naar verscheidene prioritaire thema’s, zoals de toepassing van de energieprestatienormen op de bestaande
bebouwing, het evenwicht tussen de culturele waarde van de groene ruimten en de biodiversiteit,
de goede aanleg van belangrijke openbare ruimten zoals de grote boulevards en de door koning
Leopold II aangelegde lanen, het antwoord van het oude stedelijke weefsel op de bevolkingstoename en de stedelijke verdichting, de aandacht voor het “scholenplan”, rekening houdend met de
urgentie van de toestand, enz. Dit alles vereiste de bereidheid van de Commissie om haar te rol
bevestigen als deskundigencollege dat actief en verantwoordelijk wil bijdragen tot de ontwikkeling
van een Gewest in volle verandering in deze 21ste eeuw.
De steeds nauwere samenwerking met het bestuur, met name de directie Monumenten en Landschappen en de directie Stedenbouw, vormt de tweede positieve ontwikkeling van de voorbije jaren. Er gaat inderdaad steeds meer aandacht uit naar het delen van expertise en aan uitwisselingen.
Ten derde is er het streven om af te stappen van de sectorale logica’s die voortvloeien uit de toenemende specialisatie van de verschillende materies en uit de versnippering van de met ruimtelijke
ordening belaste besturen. Zo kunnen we de grote projecten (milieu, mobiliteit, planning, enz.) op
een coherente en positieve manier ondersteunen. Deze aanzet tot samenwerking dient tijdens de
komende maanden te worden voortgezet en versterkt.
Het welslagen van de opdracht van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
wordt ook in grote mate bepaald door haar vast secretariaat. In dat opzicht kan ik mij enkel aansluiten bij de eis die mijn collega’s al jarenlang formuleren om het personeelsbestand van het secretariaat uit te breiden.
Ik wil iedereen alvast danken voor hun inzet, hun toewijding en de fijne samenwerking.

Marie-Laure Roggemans
Voorzitter van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen

I. OPDRACHTEN EN ENKELE VOORBEELDEN IN 2016
De KCML is een adviesorgaan. Op vraag van de Regering of op eigen initiatief brengt zij advies uit
aan de Regering over de bescherming en het behoud van het onroerend erfgoed.
De Commissie ziet toe op de oordeelkundige herbestemming van dit erfgoed als het niet meer
wordt gebruikt, evenals op het behoud van een coherent stedenbouwkundig kader. Het BWRO en
zijn toepassingsbesluiten bepalen de bevoegdheden en de samenstelling van de Commissie. De
interne organisatie en de werking van de KCML worden vastgelegd bij artikel 11 van het BWRO,
door de toepassingsbesluiten van 8 maart 2001 en van 8 januari 2003, alsook door huishoudelijk
reglement dat de Regering op 03/06/2004 goedkeurde.
De hoofdopdracht van de KCML bestaat in het uitbrengen van collegiale adviezen, zowel over beschermingsvoorstellen als over aanvragen voor werken aan al dan niet beschermde goederen. De
Commissie kan eveneens het initiatief nemen om haar bevindingen over erfgoedkundige thema’s
aan de Regering voor te leggen. Ze kan aanbevelingen formuleren over actuele onderwerpen die
bijzondere aandacht verdienen.

1. Adviezen over beschermde goederen
Adviezen over unieke vergunningen
In het geval van een beschermd of op de bewaarlijst ingeschreven goed (waarvoor de onderzoeksprocedure loopt of dat definitief beschermd is), zijn alle uit te voeren werken onderworpen aan
een unieke stedenbouwkundige vergunning. In het Brussels Gewest is de unieke vergunning een
vergunning die betrekking heeft op zowel stedenbouwkundige als erfgoedkundige aspecten. De
aanvraag wordt ingediend bij het bestuur (Brussel Stedelijke Ontwikkeling) en omvat een stedenbouwkundig en een erfgoedkundig deel. De gemachtigde ambtenaar levert de stedenbouwkundige vergunning af in naam van de Regering. De gedetailleerde lijst van de documenten waaruit
een volledig dossier voor de aanvraag van unieke vergunning moet bestaan, is vastgelegd bij het
toepassingsbesluit van 12 december 2013.
Nadat ze het advies van de directie Monumenten en Landschappen over het betreffende dossier
heeft ontvangen, raadpleegt de directie Stedenbouw de KCML voor de dossiers die dit vereisen*.
De Commissie brengt dan een advies uit dat “eensluidend” is (m.a.w. dwingend) voor de beschermde delen. Dit betekent dat de vergunning slechts door de gemachtigde ambtenaar van de Regering
kan worden afgeleverd onder voorbehoud van de voorwaarden uiteengezet in het advies van de
Commissie. In geval van een ongunstig advies kan de vergunning niet worden afgegeven (voor de
beschermde delen). In geval van geschil kan tegen de unieke vergunning een beroep worden ingesteld bij het Stedenbouwkundige College en dan bij de Regering.

* Onder bepaalde voorwaarden is het advies van de Commissie niet vereist voor onderhoudswerken of voor ingrepen van geringe omvang (lichte restauratiewerken waarvan de lijst is vastgesteld bij Regeringsbesluit van 7/5/2011)
waarvoor een vergunning hetzij niet vereist is, hetzij aan het oordeel van het bestuur wordt overgelaten.
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Enkele voorbeelden :
ɦɦ Project voor de restauratie/renovatie van de totaliteit
van het voormalige Aegidium te Sint-Gillis, met
behoud van de oorspronkelijke bestemming, namelijk
feestzaal en zaal voor publieksvoorstellingen
(arch. G. Segers en L. Denis, 1905-1933)
Het complex is lange tijd zo goed als verwaarloosd gebleven, behalve een
deel van de benedenverdieping dat ter beschikking is gesteld van een
vrijetijdscentrum voor de derde leeftijd. Het project beoogt de restauratie
en het herstel van het merendeel van de prachtige oorspronkelijke
decors. Er werden grondige voorstudies verricht (historiek, stratigrafie,

stabiliteit, akoestiek, elektriciteit, enz.) om te verzekeren dat de
restauratie volgens de regels van de kunst zou worden uitgevoerd.
Gezien de omvang en het belang van het project, en gezien het feit dat
de restauratie en de reconstructie van de oorspronkelijke decors een
ver doorgedreven opvolging zullen vereisen waarbij tijdens de werken
bepaalde beslissingen zullen moeten worden genomen, stelt de KCML
voor een begeleidingscomité op te richten waarin de DML en de KCML,
de projectontwerper en, desgevallend, de auteurs van de voorstudies
zijn vertegenwoordigd. De KCML leverde een gunstig eensluidend
advies onder voorbehoud af tijdens de zitting van 17/02/2016, na een
principeadvies dat ze had uitgebracht op 14/12/2014.

© GOB – M. Vanhulst

ɦɦ Projecten voor de restauratie en de verlichting van de
Noorddoorgang in Brussel (arch. H. Rieck, 1881-1882)
Het project betreft de restauratie volgens traditionele technieken van
de gevels en de beelden, alsook de reconstructie van enkele glas-inloodramen en de verlichting van de gevels van de Noorddoorgang. De
Commissie bracht twee gunstige adviezen uit (advies van 27/01/2016
en advies van 30/03/2016) onder voorbehoud van technische aard
(stabiliteit, keuze van de kleuren) en vroeg de eventuele reconstructie

A. de Ville de Goyet © GOB

van de glas-in-loodramen van de loopbrug opnieuw te evalueren na
de restauratie van de gevels en de plaatsing van de verlichting. Op
oude foto’s is inderdaad een transversale galerij te zien die de lengteas
van de doorgang open laat. Het zou interessant zijn dit perspectief
te herstellen. Voor de oude verlichting stelt de vergunningsaanvraag
voor de girandoles die zich boven de luifels bevonden in hun
oorspronkelijke staat te herstellen en de lampen die aan de gietijzeren
armen hangen te vervangen, aangevuld met ledverlichting om de
architectuur ten volle tot haar recht te laten komen.

A. de Ville de Goyet © GOB
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ɦɦ Projecten voor de verlichting van de Koningsgalerij
en de Koninginnegalerij (arch. J.-P. Cluysenaar)
De Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen worden onder meer
gekenmerkt door het overvloedige natuurlijke licht dat door de
grote glaskappen naar binnen stroomt. Al vanaf de opening van de
galerijen in 1847 moest kunstlicht een daglichteffect creëren om de
bezoekers ook ‘s avonds aan te trekken. Het project dat de Commissie

in 2015-2016 onderzocht, sluit aan bij de historische continuïteit
van de verlichtingstypen die elkaar opvolgden naarmate zich nieuwe
technologieën ontwikkelden. Het project gaat enerzijds uit van
de verlichting van de binnengevels van de galerijen door middel
van rails met leds geplaatst in de drie lagen, en anderzijds van de
verlichting van de beelden. Deze keuze verschaft de architectuur
ook een coherent nachtelijk uitzicht. De KCML bracht een gunstig
eensluidend advies onder voorbehoud uit op 27/01/2016.

© GOB

ɦɦ Rood-Klooster – Priorij :
restauratie en herinrichting tot horecazaak
met polyvalente zaal op de verdieping
Met zijn weinig ingrijpende programma had het project, dat op
talrijke voorbereidende studies steunde, vooral betrekking op
restauratiewerken. De grote uitdagingen betroffen de ingrepen

inzake de waterhuishouding van de site, de archeologische
overblijfselen in de kelderverdieping, de stabiliteit van de
houten structuren en de afwerking van de gevels. Na een lang
ontwikkelings- en begeleidingsproces van het project bracht de
KCML een gunstig advies onder voorbehoud uit (30/03/2016),
nadat ze een aanvullende studie had ontvangen (aangevraagd op
27/01/2016).

A. de Ville de Goyet © GOB
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ɦɦ Meyerbeerstraat, 29-33 te Vorst : sloop van nr. 35 ; bouw
van een nieuw gebouw en restauratie van de tuin.
Huis Danckaert werd in 1922 door architect Jean Baptiste Dewin
ontworpen. Het staat op een groot eigendom in de Meyerbeerstraat
dat zich in drie fazen ontwikkelde : links een halfopen huis (1951)
op nr. 35, in het midden een rozentuin achter een omheiningsmuur,
en rechts een garage. Aan de achterzijde en langs de Onderlinge
Bijstandstraat strekte zich een grote tuin van meer dan 30 are uit
die in 1951 in tweeën werd opgedeeld. Enkel het deel van de tuin
gelegen in het verlengde van het huis valt onder de bescherming. De
aanvraag betreft de sloop van nr. 35 en van de omheiningsmuur,
evenals de bouw van 51 woningen verdeeld over vier gebouwen

van vijf verdiepingen op de hoek van en langs de Onderlinge
Bijstandstraat, met een afnemende hoogte naar het beschermde
Huis Danckaert (Gv+1+dak) en naar het huis aan de Onderlinge
Bijstandstraat nr. 4 (Gv+2). Als gevolg van deze nieuwe constructie
moet een groot deel van de niet-beschermde, maar oorspronkelijke
tuin verdwijnen. Het project omvat tevens de restauratie van de
beschermde tuin en het vellen van vier van de 14 bomen die in de
tuin staan. De KCML bracht een gunstig advies onder voorbehoud
uit wat het deel met betrekking tot de beschermde tuin betreft,
maar een ongunstig advies voor wat het nieuwe gebouw betreft,
gezien zijn negatieve impact, niet alleen op het beschermde
herenhuis en zijn tuin, maar ook op het stedelijke kader
(advies van 14/09/2016).

© KCML

ɦɦ Project voor de restauratie van het zwembad
van Sint-Joost-ten-Node, gelegen SintFranciscusstraat 23-27 (arch. J. Bytebier, 1933)
In het zwembad van Sint-Joost, dat in 2010 voor het publiek
werd gesloten, zouden de restauratiewerken waarnaar talrijke
buurtbewoners ongeduldig uitkijken vanaf 2017 van start
gaan. De belangrijkste ingreep bestaat uit het herstellen van de
waterdichtheid van de kuip, zodat de oorspronkelijke betegeling
van het beschermde zwembad kan worden bewaard. Het project
voorziet eveneens in de restauratie naar oorspronkelijk ontwerp
van het bovendeel van de wanden van het zwembad tot aan
het overloopniveau (gewijzigd in de jaren 1990) en van de
borstweringen van de galerij, alsook het herstel van de in de jaren
1960 verwijderde badhokjes en het herstel van de betegelde zones
die in de jaren 1960 en 1990 werden gewijzigd. De KCML vroeg
om aanvullende informatie tijdens de zitting van 09/11/2016
en bracht op 14/12/2016 een gunstig eensluidend advies onder
voorbehoud uit.

© KCML
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Adviezen uitgebracht in het kader van de opvolging van reeds uitgebrachte
eensluidende adviezen
Sommige adviezen worden uitgebracht in het kader van de opvolging van reeds uitgebrachte eensluidende adviezen. In dat geval formuleert de Commissie doorgaans aanvullende opmerkingen of
nuances bij de reeds uitgebrachte adviezen. Deze adviezen zijn meestal het antwoord op vragen
die de medewerkers van de cel Werken van de Directie Monumenten en Landschappen (DML)
formuleren wanneer ze worden geconfronteerd met wijzigingen of onvoorziene omstandigheden
tijdens de werken. De adviezen begeleiden ook de uitwerking van plannen in het kader van een
aanvraag tot een wijzigingsvergunning.
Een voorbeeld :
ɦɦ Restauratie van de gevel aan de
Grasmarkt 99 te 1000 Brussel
Na de verwijdering van de cementbezetting (in slechte staat)
en de ontdekking van 17e-eeuwse elementen werd tijdens

de werken beslist om af te zien van de oorspronkelijk keuze,
namelijk het herstel van het 19e-eeuwse decor (foto links –
unieke vergunning van 8/09/2015), en in de plaats daarvan
het eind-17e-eeuwse decor met platte geprofileerde banden te
herstellen (foto rechts).

Vóór … en na de restauratie
© GOB
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Adviezen in het kader van plannen voor erfgoedbeheer
Het BWRO voorziet in de mogelijkheid beheersplannen voor erfgoed uit te werken met het oog op
het beheer van beschermde landschappen of grote gehelen. Het plan voor erfgoedbeheer is een
globaal beheersinstrument waarvan de bepalingen verordenende waarde hebben. Het beoogt het
coherente, harmonieuze en homogene beheer van een geheel van goederen die tot het onroerend
erfgoed behoren.
Artikel 242 van het BWRO machtigt de Regering om, “hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek
van een derde, een beheersplan voor erfgoed vaststellen voor een geheel, een gebouw met meerdere verdiepingen of een landschap […] met het oog op een harmonisch behoud van dit goed”.
Het plan bepaalt ook de doelstellingen voor het behoud die moeten worden bereikt, de middelen
en werken om dit mogelijk te maken, en de globale beheersvoorwaarden. Dit instrument maakt het
onder meer mogelijk een vrijstelling van vergunning voor de erin beschreven werken te verkrijgen,
op voorwaarde dat het bestuur hiervan op de hoogte is gebracht zodat ze de conformiteit ervan
met het plan voor erfgoedbeheer kan controleren.
In het kader van de plannen voor erfgoedbeheer wordt de KCML een eerste keer geraadpleegd
voorafgaand aan de uitwerking van het plan (art. 242/3), en nadien over het ontwerpplan (art. 242/8).
Enkele voorbeelden :
ɦɦ Beheersplan voor het beschermd landschap
van de Zavelenberg in Sint-Agatha-Berchem
Het beschermde landschap van de Zavelenberg in
Sint-Agatha-Berchem is het laatste overblijfsel van het
Brabantse rurale landschap aan de noordwestelijke
toegang tot Brussel, langsheen de Karel V-laan.
Dit landschap is het voorwerp van een gemengd
beheersplan “natuur en erfgoed”. De KCML bracht
hierover gunstig advies onder voorbehoud uit tijdens
de zitting van 01/06/2016.
© GOB

ɦɦ Herziening van het beheersplan van het Zoniënwoud
Het Zoniënwoud, dat als landschap is beschermd en
een Natura 2000-gebied is, beschikt al sinds 2003
over een beheersplan. Maar in het licht van de huidige
klimaatproblemen heeft de gewestelijke overheid beslist dit
plan te herzien. Zo werkt de KCML, in nauwe samenwerking
met de directie Monumenten en Landschappen en met
Leefmilieu Brussel, mee aan de werkzaamheden van het
begeleidingscomité dat is opgericht om het beheersplan
aan te passen en vooral om toe te zien op het onderhoud
en het goede behoud van een aanzienlijk percentage van de
beuken kathadraal. In dat kader formuleerde de Commissie
verscheidene opmerkingen tijdens de zittingen van
01/06/2016 en 14/12/2016.

© APAFS

KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN - ACTIVITEITENVERSLAG 2016

12

Principeadviezen
Met het oog op de goede opvolging van de aanvragen tot werken aan al dan niet beschermde
goederen, zet de KCML de aanvragers ertoe aan om de Commissie al van in het beginstadium
te raadplegen over de principes die ze willen toepassen op de geplande ingrepen. Dat betekent
dus ook dat ze worden aangemoedigd om al vanaf de aanvang van de uitwerking van hun project
aanvragen tot voorafgaand advies in te dienen. Dit proces is des te noodzakelijker daar de unieke
vergunning niet altijd de gewenste soepelheid in de administratieve behandeling van de dossiers
mogelijk maakt. De ervaring leert dat de principeadviezen, gecombineerd met voorbereidende
vergaderingen, een positieve impact kunnen hebben op zowel de kwaliteit van de ingrepen als het
goede verloop van het project.
Dankzij deze adviezen kunnen bepaalde opties indien nodig snel worden bijgestuurd en kunnen
geschikte oplossingen worden gevonden voordat een volledig aanvraagdossier tot unieke vergunning wordt ingediend. In haar adviezen vestigt de KCML de aandacht van de projectontwerpers
vaak op het aanvullende vooronderzoek dat ze nog dienen uit te voeren voordat ze de unieke vergunning aanvragen.
Enkele Voorbeeld :
ɦɦ Vervanging van het glaswerk van de Kruidtuin
Op 20/04/2016, 30/11/2016 en 14/12/2016 formuleerde de
KCML principeadviezen over de vervanging van het glas van
de serres en over de keuze van een referentietijdperk met het
oog op de heropbouw van een coherente toestand. De KCML

steunde de voortzetting van het project, dat het streven om
de perceptie van de gevel van 1890 te reconstrueren verzoent
met zijn serretypologie. De commissie steunde tevens het
antwoord dat het project geeft op de technische eisen die aan
de basis lagen van de aanvraag (waterdichtheid, enz.).

Coll. Belfius Bank © KAB-GOB
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ɦɦ Restauratie, renovatie en uitbreiding
van Hotel Astoria te 1000 Brussel
In haar gunstig advies onder voorbehoud van 14/12/2016 spreekt
de KCML haar enthousiaste steun uit voor de voortzetting van het
project en zijn programma, dat mikt op de opwaardering van een
opmerkelijk stuk erfgoed binnen de uitdagingen die de stedelijke,
maatschappelijke, economische en culturele ontwikkelingen
stellen. Met het oog op de opwaardering van het erfgoed vraagt
de KCML dat het beschermde volume van Hotel Astoria zich als
een aparte identiteit binnen het stedelijke landschap zou kunnen
manifesteren en dat het juiste evenwicht van zijn Beaux-Artscompositie zou worden behouden.

© Privéverzameling

ɦɦ Cinéma Variétés, Mechelsestraat 25 te 1000 Brussel
Een koper heeft belangstelling getoond voor de eventuele aankoop
van Cinéma Variétés (een voormalig theater) in de Mechelsestraat,
een gebouw dat al sinds 1983 verwaarloosd is. De KCML werd
geraadpleegd over een plan dat zou bestaan uit de bouw van, enerzijds,
een grote polylente zaal voor publieksvoorstellingen en, anderzijds,
andere, kleinere ruimten voor activiteiten die tegelijkertijd kunnen

plaatsvinden. Dit project impliceert een uitbreiding op het dak en de
restauratie van de hoofdgevel, met zijn toren en glaskap, evenals de
reconstructie van verscheidene oorspronkelijke volumes. Het project
bevordert een dynamiek van stedelijke wederopleving waartoe de
erfgoedkundige opwaardering van Cinéma Variétés – een opmerkelijk
gebouw dat een fraai voorbeeld van het modernisme is – bijdraagt.
In haar gunstig principeadvies van 12/12/2016 steunt de KCML de
voortzetting en verfijning van het project.

A. de Ville de Goyet © GOB
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ɦɦ Voormalige Handelsbeurs te Brussel : restauratie
en herbestemming tot Belgian Beer Palace
Aan de basis van het project ligt de integratie van het programma
voor het “Belgian Beer Palace”. Dat programma wil zo min mogelijk
ingrijpen in de oorspronkelijke delen, die van de hand zijn van Léon
Suys, en wil de gevels, de bestaande toegangen en de belangrijkste
binnenruimten van het gebouw bewaren en herwaarderen. De
belangrijkste eigentijdse ingrepen zijn : een nieuwe ingang op de
hoek met de Zuidstraat en de Beursstraat ; twee nieuwe ingangen
in de sokkel in het midden van de zijgevels ; en de aanleg op het dak
van een “sky bar” en een terras, aan de achterzijde, met zicht op de
Grote Markt. Binnenin wordt voorzien in de openstelling van het
grote schip (+1) voor het publiek, dat erdoorheen kan lopen om van de
centrumlanen naar de Grote Markt te gaan en omgekeerd. Er wordt
ook voorzien in kunstwerken, zoals een nieuw granito op de vloer, en
totems. In de zijbeuken komen er tussenwanden.
De archeologische site, die gedeeltelijk ondergronds is in de
Beursstraat, zou toegankelijk worden via de Beurs. De site zou

in de openbare ruimte worden aangegeven door middel van
voorzieningen die een zicht op de ondergrond bieden. De site
krijgt een uitgang in de openbare ruimte. Aan het Beursplein is
voorzien in vijf luchters onder de zuilengalerij. In haar gunstig
advies onder voorbehoud van 14/12/2016 pleit de KCML
voor het project voor de herbestemming van de voormalige
Handelsbeurs voor culturele en toeristische doeleinden. Door de
Beurs opnieuw aantrekkelijk en toegankelijk voor het publiek te
maken en ze te herwaarderen, opent zich een mooi perspectief
voor Brussel. De Commissie onderschrijft de grote krachtlijnen,
maar vraagt het project te verfijnen en erop toe te zien dat de
eigentijdse ingrepen en de nieuwe vormen worden uitgevoerd
met eerbied voor de basisbeginselen van het gebouw (compositie,
massiviteit en architectuur). Ze dringt tevens aan op een unieke
en samenhangende interpretatie van de nieuwe ingrepen door
ze onderling met elkaar te verweven (architecturale expressie,
vorm, materiaal, afwerking, details, enz.). Tot slot vraagt ze de
uitgang van het museum Bruxella 1238 te herzien, de signalisatie
in het studiewerk op te nemen en de opwaardering van de
binnenaankleding in de emblematische plaatsen te waarborgen...

© GOB
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2. Adviezen over niet-beschermde goederen (vrijwaringszone, inventaris, vóór 1932)
Een ander belangrijk deel van de adviezen die de Commissie uitbrengt, betreft de werken aan gebouwen
of landschappen die noch beschermd zijn, noch op de bewaarlijst zijn ingeschreven. Deze adviesaanvragen gaan uit van de gemeenten of van het gewestelijk bestuur. Ze zijn verplicht wanneer ze betrekking
hebben op goederen gelegen in de vrijwaringszone van een beschermd goed (BWRO, art. 228 en art. 237
§1) en facultatief voor goederen die in de inventaris zijn opgenomen of die van voor 1932 dateren (BWRO,
art. 207). Deze adviezen van de KCML zijn niet dwingend, maar indicatief. Het gaat om aanbevelingen die
nuttig zijn voor het goede behoud van het niet-beschermde erfgoed en zijn onmiddellijke omgeving. De
beslissing om deze aanbevelingen al dan niet te volgen, ligt bij de gemeente of bij de gemachtigde ambtenaar van de gewestelijke directie Stedenbouw.
Enkele voorbeelden :
ɦɦ Project voor de reconstructie van een uitgebreid
complex van woningen, handelszaken en kantoren
met ondergrondse parkeergarage op de site van de
voormalige brouwerij Wielemans-Ceuppens te Vorst
Gezien het atypische karakter van dit oude industrieterrein
(gelegen langs de spoorweggronden) en van de
stedenbouwkundige keuze die is gemaakt (verstedelijking in
open bebouwing), vraagt de KCML (zitting van 22/06/2016)

de voortzetting van de studie naar de inplanting en de
profielen van de geplande gebouwen, gebaseerd op een globale
stedenbouwkundige evaluatie van diverse aspecten die een
rechtstreekse impact hebben op de kwaliteit van de stedelijke
ruimten en de woningen. Ze vraagt tevens na te denken over de
reconversie en opwaardering van het beschermde gebouw dat
centraal staat in het project, daar dit gebouw de natuurlijke focus
vormt van het landschap, zonder echter in de aanvraag te zijn
opgenomen.

© GOB

Schmitt-Global View © GOB

ɦɦ Project voor de sloop van drie neoclassicistische
gebouwen en van een opslagplaats, Kleine
Dalstraat, 6-10, en de bouw van twee nieuwe
gebouwen (Gv+7 aan de straatkant, Gv+3 binnen
het bouwblok en ondergrondse parkeerruimte)
Tijdens de zitting van 06/07/2016 bracht de KCML een ongunstig
advies uit over de sloop van de drie neoclassicistische huizen, daar
ze wezenlijk deel uitmaken van het stedenbouwkundige weefsel
van het centrum van Sint-Joost. Deze huizen kunnen makkelijk
tot woningen worden gerenoveerd. De sloop van de werkplaats zou
dan weer het huizenblok vrijmaken en het leven van de bewoners
veraangenamen. Toch zou het belang van deze opslagplaats
voorafgaandelijk moeten worden onderzocht. De Commissie verzoekt
de gemeente oog te blijven hebben voor het neoclassicistische erfgoed
dat bijna haar hele stedelijke weefsel nog altijd kenmerkt.

KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
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ɦɦ Heraanleg van de Havenlaan (tussen het
Saincteletteplein en de Koninginnelaan)
De Commissie heeft al herhaaldelijk het belang benadrukt
van de Havenlaan, met name in 2008 en in 2014. Ze steunde
tevens het voorstel tot bescherming van de laan in 2014 (zonder
gevolg) wegens haar uitzonderlijke herkenbaarheid binnen het
gewest, en vooral binnen de Brusselse havenwijk, rekening

houdend met haar historische, stedenbouwkundige, esthetische
en technische waarde. Na het gewijzigde project voor de
herinrichting van de Havenlaan bracht de KCML opnieuw een
ongunstig advies uit (20/12/2016) waarin ze de meeste al eerder
gemaakte opmerkingen hernam : de geplande ingrepen zouden
de intrinsieke kwaliteiten van de laan volledig teloor doen gaan,
ze zouden de laan banaliseren en haar uitzonderlijke industriële
identiteit ontnemen.

© GOB
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3. Adviezen over stedenbouwkundige plannen
Als een van de adviesorganen brengt de KCML advies uit over bepaalde plannen op het niveau van het
Gewest en/of van de gemeenten en/of van een territoriaal gebied.

De strategische plannen
Deze plannen moeten de territoriale strategie voorstellen en vastleggen die binnen het Brussels Gewest
moet worden ontplooid. Hun krachtlijnen vloeien voort uit de basisprincipes van de ruimtelijke ordening.
Ze hebben geen kracht van wet en hun naleving en toepassing berusten bij de politieke overheid die ze
heeft uitgewerkt.
• Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP) behandelt het volledige grondgebied van het Gewest.
• De Gemeentelijke Ontwikkelingsplannen (GemOP) behandelen het hele gemeentelijke grondgebied.
• De richtplannen, die zijn ontworpen in het kader van het GewOP van 2002, zijn de
ontwikkelingsinstrumenten voor de strategische gebieden van gewestelijk belang : de GGB’s (Gebieden
van Gewestelijk Belang, bepaald door het GBP), de hefboomgebieden (bepaald door het GewOP), en de
PGB’s (Perimeters van Gewestelijk Belang).

De bestemmingsplannen
Deze plannen bepalen de functies (huisvesting, kantoor, groene ruimte, enz.) in de verschillende buurten
en regelen hun geografische spreiding. Ze omvatten grafische voorschriften (bepaling van de gebieden)
en schriftelijke voorschriften (wat in elk gebied mag gebeuren). De voorschriften van het plan zijn dwingend voor iedereen en bepalen de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen.
Gewestelijk niveau : het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)
Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) vormt de referentie voor de ruimtelijke ordening in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Het GBP is van kracht in het hele Gewest, het is uniek en het bepaalt een algemene indeling in gebieden. Dit belangrijke hulpmiddel voor ruimtelijke planning sluit aan bij de koers van het
GewOP en kan de noodzakelijke wijzigingen aangeven die moeten worden aangebracht in de Gemeentelijke Ontwikkelingsplannen (GemOP’s) en in de Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP’s).
Gemeentelijk niveau : de Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP)
De gemeenten stellen BBP’s voor die de aanleg van bepaalde gebieden verder uitwerken. Deze BBP’s behandelen slechts een deel van het grondgebied. Ze verfijnen de bestemmingen van het GBP, leggen bebouwbare en niet-bebouwbare gebieden vast, trekken de grens tussen openbare ruimte en privéruimte,
enz. Ter plaatse gelden voorschriften voor constructies, hoogte, materialen, enz. De gemeenten houden
een kaart bij waarop de BBP’s op hun grondgebied worden aangegeven.
ɦɦ Basisdossier van het BBP “Biestebroek”, door de
KCML onderzocht tijdens de zitting van 14/09/2016,
met betrekking tot de ontwikkeling van een nieuwe
zone voor huisvesting en havenactiviteiten aan
weerszijden van het Kanaal van Charleroi, ter
hoogte van het Biestebroekdok in Anderlecht
Volgens de KCML vertoonde het basisdossier van het
bestemmingsplan te veel lacunes met betrekking tot het behoud
van het industrieel erfgoed en hield het te weinig rekening met
het stedelijke weefsel en landschap. Ze vroeg het project op die
punten aan te vullen, maar benadrukte vooral de noodzaak
om logische stedelijke vormen en hiërarchisch ingedeelde
ruimten te scheppen met grote, dicht bewoonde en intensief
gebruikte assen, om aldus het stedelijke karakter te schragen
en het oorspronkelijke erfgoed zijn volle waarde te geven. De
Commissie drong ook aan op een betere verbinding tussen de
toekomstige wijk en de aanpalende wijken, en vroeg beter gebruik
te maken van de assen gevormd door de Grondelsstraat / Pierre
Marchantstraat en de Bergensesteenweg.
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ɦɦ Basisdossier van het BBP “Universiteitscampussen”
te Elsene, dat de omkadering beoogt van de evolutie
van de terreinen gelegen tussen de Triomflaan,
de Pleinlaan en de Generaal Jacqueslaan – project
onderzocht tijdens de zitting van 09/11/2016
In haar advies drong de KCML aan op een grotere aandacht
voor de historische evolutie en de bestaande toestand van de
universiteitscampus van de ULB / VUB, die in de jaren 1970

werd aangelegd en heel kenmerkend voor die periode is. Ze
vroeg het BBP te herwerken en daarbij beter gebruik te maken
van de troeven en zwakke punten van het landschap en van
de bestaande stedelijke vormen, zowel binnen als buiten de
perimeter, als potentieel voor zijn ontwikkeling, namelijk : de
krachtlijnen van de huidige compositieassen van het landschap
blootleggen om het landschappelijke weefsel, de routes en de
gebouwen van de toekomstige stedelijke projecten volwaardig te
integreren.

Campus de la Plaine et tissu urbain environnant – © URBIS
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4. Adviezen over stedenbouwkundige verordeningen
De KCML kan door het Gewest of door een gemeente worden geraadpleegd over de stedenbouwkundige verordeningen. Het BWRO voorziet in de mogelijkheid om stedenbouwkundige verordeningen uit te vaardigen. Er zijn twee types :
• de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)
• de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening (GemSV/GemSZ)

De stedenbouwkundige verordeningen bevatten bepalingen voor de stedenbouwkundige kenmerken van de gebouwen of van hun onmiddellijke omgeving (bv. bouwprofiel, volume, vormgeving,
stevigheid). Ze leggen ook de regels voor de aanleg van de openbare ruimte vast.
De GSV staat hiërarchisch hoger dan de GemSV en kan dus niet-conforme bepalingen van de
GemSV’s opheffen.
De geplande werken moeten de voorschriften van de stedenbouwkundige verordeningen naleven.
Nochtans kunnen bepaalde afwijkingen van de voorschriften van de stedenbouwkundige verordeningen worden toegestaan.
Voorbeeld :
ɦɦ Gemeentelijke Stedenbouwkundige
Zoneverordening – Gemeenteplaats
te Sint-Jans-Molenbeek
Op 30/03/2016 bracht de KCML een gunstig advies uit
over de zoneverordening met het oog op het behoud en de
opwaardering van het historische centrum van de gemeente
Molenbeek. De perimeter loopt rond twee belangrijke

monumenten, die op hun beurt worden afgeboord door
coherente gehelen van gebouwen. Via haar bijzondere
voorschriften mikt de GemSZ op het behoud, het onderhoud
en het herstel van de elementen van de bestaande bebouwing
die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte ; tegelijk wil ze de
oorspronkelijke architecturale kenmerken beklemtonen en de
homogeniteit van de stedelijke gehelen en de bouwlijnen in
het algemeen versterken.

Place Communale à Molenbeek-Saint-Jean / Schmitt-Global View © GOB
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5. Adviezen over vrijwaringsvoorstellen (bescherming of bewaring)
Inzake vrijwaring wordt de Commissie geraadpleegd door de directie Monumenten en Landschappen over de vraag of het raadzaam is een goed te beschermen of op de bewaarlijst te plaatsen, en
dit voor zowel gebouwen als natuurlijke landschappen. Aan het einde van de procedure formuleert
de Commissie een antwoord op de eventuele opmerkingen of bezwaren van de eigenaars en de
gemeenten. De Commissie kan ook op eigen initiatief een goed voordragen voor bescherming of
bewaring. De uiteindelijke beslissing om een goed al dan niet te vrijwaren komt aan de Regering toe.
Voorbeeld :

ɦɦ Onderzoek van het afsluitend dossier van het
onderzoek dat voorafgaat aan de bescherming
als monument van de oude schuilkelder
onder het Vossenplein te Brussel
Hoewel ze betreurt dat de beschermingsmaatregel niet
is uitgebreid tot het Vossenplein als landschap (cf. advies
uitgebracht op 09/12/2015), spreekt de KCML zich toch

uit voor de bescherming als monument van alleen de oude
ondergrondse schuilkelder (zitting van 14/12/2016) en vraagt
ze een grondiger studie naar de motieven voor de bouw ervan,
naar zijn geschiedenis en naar zijn bouwwijze. Deze informatie
moet het mogelijk maken de typologische waarde van de
schuilkelder beter te bepalen en hem te plaatsen in de bredere
context van de hedendaagse Brusselse geschiedenis.

© KCML

ɦɦ Voorstel tot de bescherming als landschap van het
Tenboschpark, gelegen aan de Henri Michauxsquare,
de Vleurgatsesteenweg, de Lariksenstraat en
de Hector Denisstraat te Elsene (gunstig advies
van de KCML uitgebracht op 09/03/2016)
Dit ongeveer 2 ha grote park is opgenomen op de wettelijke

inventaris van landschappen en telt meer dan 90 bomen die
op de inventaris van opmerkelijke bomen van het Gewest zijn
opgenomen. Maar wegens zijn intrinsieke landschappelijke waarde
en gezien het gevaar van een overaanbod aan evenementen in het
park, heeft de KCML toch voorgesteld de beschermingsprocedure
in te leiden om het behoud van het landschap, zijn onderhoud en
opwaardering op lange termijn te waarborgen.

© GOB
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6. Adviezen over wettelijke aspecten
De KCML onderzoekt ook de juridische gevolgen van de voorstellen die onder meer door de Regering worden gedaan. Na de oprichting van een werkgroep in 2015 en de opstelling van omstandige
tussentijdse adviezen, rondde de KCML in 2016 haar advies af over de voorstellen die de Regering
heeft gedaan in haar algemene beleidsverklaring voor de regeerperiode 2014-2019, en met name
omtrent de 18e hervorming van het BWRO. Dit advies betrof in het bijzonder de wijzigingen doorgevoerd in het kader van de bescherming van het onroerend erfgoed van het Gewest (onder meer
de opheffing van het eensluidend advies van de KCML). De Commissie formuleerde er concrete
voorstellen om het toekomstige beheer van dit erfgoed te verbeteren (advies van 17/02/2016).

7. A anbevelingen
De Commissie kan ook het initiatief nemen om haar bevindingen over diverse erfgoedkundige thema’s aan de Regering voor te leggen. Ze kan aanbevelingen formuleren over actuele onderwerpen
die bijzondere aandacht verdienen.
Door bepaalde problemen nader te onderzoeken en aan te pakken (energieprestaties, restauratietechnieken, enz.), wil de Commissie bijdragen tot een betere algemene kennis van deze problemen en tot
de sensibilisering van zowel de aanvragers en de ontwerpers van de projecten als het grote publiek.

8. Wettelijke termijnen die het bwro aan de kcml oplegt
(in het kader van de meest voorkomende procedures)

Adviezen van de KCML over :
• d
 e vergunningsaanvragen met betrekking tot een beschermd goed / eensluidend advies :
30 dagen te rekenen vanaf de aanvraag. Wordt deze termijn niet in acht genomen, dan wordt
het advies geacht gunstig te zijn, tenzij de Commissie binnen die termijn beslist heeft om een
bijkomende studie te laten uitvoeren. In dat geval beschikt ze over een aanvullende termijn van
60 dagen om haar advies uit te brengen. Wordt deze termijn niet in acht genomen, dan wordt het
advies geacht gunstig te zijn (art. 177, § 2 van BWRO) ;
• d
 e aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning voor de goederen gelegen in een
vrijwaringszone, ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoed en/of daterend van voor
1932 : 30 dagen. Na verloop van deze termijn wordt de procedure voortgezet (art. 125 en art. 176) ;
• d
 e beschermingsaanvragen : 30 dagen. Na verloop van deze termijn wordt de procedure
voortgezet (art. 222, §4) ;
• h
 et onderzoek van de einddossiers in het kader van de beschermingsprocedure : 45 dagen. Na
verloop van deze termijn wordt de procedure voortgezet (art. 225, §2) ;
• d
 e aanvragen tot inschrijving van een goed op de bewaarlijst : 90 dagen. Na verloop van deze
termijn wordt de procedure voortgezet (art. 210, §2, 3°) ;
• d
 e aanvragen van derden om een beheersplan voor erfgoed op te maken : 45 dagen. Wordt deze
termijn niet in acht genomen, dan wordt het advies geacht gunstig te zijn (art. 242/4) ;
• d
 e ontwerpplannen voor erfgoedbeheer / eensluidend advies : 45 dagen. In de veronderstelling
dat het advies van de KCML gedeeltelijk ongunstig is zonder echter de essentie zelf van het project
ter discussie te stellen, kan de procedure worden voortgezet wanneer het project aan dit advies
wordt aangepast ;
• d
 e ontwerpen van GewOP’s : 60 dagen. Wanneer het advies niet binnen deze termijn wordt
overgemaakt, wordt het genegeerd en wordt de procedure voortgezet (art. 18, §4) ;
• d
 e ontwerpen van GBP’s : 60 dagen. Bij ontstentenis hiervan wordt de procedure voortgezet
(art. 25, §4) ;
• d
 e ontwerpen van GemOP’s en BBP’s : 30 dagen. Eens die termijn vervallen, worden de niet
uitgebrachte adviezen geacht gunstig te zijn (art. 35, §1 en art. 48, §3).
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9. Begeleiding van projecten, bezoeken, vergaderingen, werkgroepen
Naast de eigenlijke adviezen omvat het werk van de KCML ook de begeleiding, samen met de directie Monumenten en Landschappen, van de aanvragers bij de uitwerking van hun ontwerp, evenals de
deelname aan bezoeken en vergaderingen met de aanvragers en/of publieke of private partners en
met de adviseurs (architecten, studiebureaus, enz.).
Tijdens deze vergaderingen en bezoeken nemen de leden van de KCML kennis van de informatie die
de deelnemers hebben aangebracht. Zij informeren op hun beurt al de deelnemers over de algemene principes die de Commissie verdedigt en ze lichten de inhoud van de uitgebrachte adviezen toe.
Het is de leden echter verboden om de Commissie bij nog niet genomen beslissingen te betrekken :
ze houden zich strikt aan het principe van het collectieve karakter van de adviezen. Na elke vergadering of elk bezoek brengen deze leden verslag uit tijdens de volgende voltallige zitting van de Vergadering. Deze verslagen worden integraal overgenomen in de processen-verbaal van de zittingen.
De begeleiding van de ontwerpen, die soms over verscheidene jaren doorloopt, blijkt bijzonder nuttig te zijn om tot een gunstige afloop te komen.
Deze vergaderingen en bezoeken worden zo vroeg mogelijk in de procedure ingelast en vinden
plaats vanaf de ontmoeting met de aanvrager tot aan de eventuele wijzigingen op de werf. Ze bieden
de betrokken instanties de mogelijkheid om de evolutie van de ontwerpen efficiënt op te volgen.

Enkele Voorbeeld :
ɦɦ Begeleidingscomité voor het project-Droh!me
De KCML neemt deel aan talrijke vergaderingen en/of
werkgroepen met betrekking tot het project-Droh!me.
Dit project beoogt de aanleg van een park voor actieve
vrijetijdsbesteding om er activiteiten op het gebied van
cultuur, educatie, sport, ontspanning en natuur aan te bieden.
Dit project vloeit voort uit de gebruiksovereenkomst van de
site die het Gewest, de eigenaar van de site, heeft verleend
aan Droh!me Invest voor een duur van 15 jaar met ingang van

01/07/2014. Het project heeft twee grote doelstellingen : het
onthaal van een breed gezinspubliek dat zal kunnen kiezen
uit een ruim scala van activiteiten, en de omvorming van de
renbaansite tot poort tot het Zoniënwoud, met inbegrip van
activiteiten gericht op educatie en sensibilisering voor het
milieu. Een groot deel van de site is Natura 2000-gebied en
het landschap is beschermd (Zoniënwoud). De KCML streeft
naar een project dat de erfgoedkundige opwaardering van de
site waarborgt, zowel op het gebied van natuur en landschap
als op dat van de gebouwen.

© Drohme
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ɦɦ Gewestelijk Plan voor Duurzame
Ontwikkeling (GPDO)
In 2016 zette de KCML, samen met de directie Monumenten
en Landschappen, de uitwerking voort van de thematische

erfgoedkaart die het nieuwe ontwerp-GPDO moet aanvullen.
Deze werkgroep heeft ook een omstandig ontwerpadvies
uitgebracht dat in maart 2017 door de Vergadering werd
goedgekeurd in het kader van het publieke onderzoek voorafgaand
aan de goedkeuring van het ontwerp-GPDO door de Regering.

© KCML

10. Vertegenwoordiging van de KCML in de Gewestelijke
Ontwikkelingscommissie (GOC)
De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, die werd opgericht bij de Ordonnantie van 29 augustus
1991, geeft onder meer advies, op vraag van de Regering, over :
• d
 e ontwerpvoorschriften, alsook de ontwerpbesluiten met betrekking tot de materies die onder
het BWRO vallen en die een aanzienlijke impact hebben op de ontwikkeling van het Gewest ;
• d
 e ontwerpen van Gewestelijke Plannen voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), Gewestelijke
Bestemmingsplannen (GBP) en Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordeningen (GSV), alsook de
ontwerpen van Gemeentelijke Ontwikkelingsplannen (GemOP) en Bijzondere Bestemmingsplannen
(BBP), wanneer die bepalingen bevatten die van het GBP afwijken.

De KCML wordt binnen de GOC vertegenwoordigd door 2 effectieve en 2 plaatsvervangende leden. Tijdens de plenaire vergadering brengen deze leden systematisch verslag uit aan de Vergadering over de vergaderingen waaraan ze hebben deelgenomen.
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II. ENKELE CIJFERS
1. 2016 is :
• 17 voltallige vergaderingen ;
• 459 adviezen over aanvraagdossiers tot werken ;
• 96 eensluidende adviezen over unieke vergunningsaanvragen ;
• 52 principeadviezen over aanvragen tot werken aan beschermde goederen ;
• 5 adviezen over de opvolging van eensluidende adviezen ;
• 9 vragen om aanvullende studies ;
• 294 adviezen over niet-beschermde goederen ;
• h
 et onderzoek van 14 beschermingsaanvragen (voorstel tot definitieve bescherming van
6 goederen
• en 8 nieuwe beschermingsvoorstellen, enz.).

2. Overzicht van de verschillende soorten advies die de KCML in 2016
heeft uitgebracht
ADVIEZEN KCML

Aantal in
2014
197
121

Aantal in
2015
141
74

48
10
15
3
320
306
/
/
8
5

50
11
5
1
309
299
1
/
3
1

Aantal in
2016
165
96
9G
73 GOV
14 O
52
9
5
2
294
285
/
1
4
4

1
/

3
2

/
/

517

450

459

adviezen over wetgevende aspecten
adviezen in het kader van algemene bedenkingen

2
3

1
/

5
/

aantal adviezen in het kader van de vrijwaringsprocedures
totaal aantal adviezen uitgebracht tijdens plenaire vergaderingen
aantal plenaire vergaderingen
aantal bezoeken en vergaderingen

25
547
16
210

16
467
17
207

14
478
17
223

adviezen over beschermde goederen
eensluidende adviezen in het kader van UV-procedures
gunstige eensluidende adviezen
eensluidende adviezen onder voorbehoud
ongunstige eensluidende adviezen
voorafgaande informatieve adviezen
vragen om aanvullende informatie
opvolging na eensluidende adviezen
adviezen op vraag van plannen voor erfgoedbeheer
adviezen over niet-beschermde goederen
adviezen over aanvragen tot UNV
adviezen over aanvragen tot SA
adviezen over VERKV
adviezen over aanvragen tot BBP
adviezen over andere stedenbouwkundige plannen : GGSV,
Natuurplan, GPDO, GemOP, DWC, GBP, GemSV, GemSZ
voorafgaande adviezen
mededelingen / adviezen uitgaande van de KCML over nietbeschermde goederen
TOTAAL : adviezen over aanvragen tot werken (beschermde en nietbeschermde goederen)

Betekenis van de afkortingen :
UNV = unieke vergunning
UNAT = uniek attest
BBP = Bijzonder Bestemmingsplan

SV = stedenbouwkundige vergunning
SA = stedenbouwkundig attest
VERKV = verkavelingsaanvraag
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III. E
 EN MULTIDISCIPLINAIR TEAM VAN
LEDEN EN EEN VAST SECRETARIAAT
1. 18 multidisciplinaire leden
De Commissie is samengesteld uit achttien leden die worden aangesteld op basis van hun algemeen bekende kennis op het gebied van erfgoedbehoud in verschillende disciplines. Ze omvat
architecten en ingenieurs, evenals deskundigen op het gebied van natuurlijk erfgoed en historische
tuinen, restauratietechnieken en archeologie, aangevuld met historici en kunsthistorici, stedenbouwkundigen en specialisten op juridisch en economisch gebied.
Onder deze achttien leden, die allemaal door de Regering worden benoemd, zijn er twaalf aangeduid op voorstel van het Brussels Parlement, na een oproep tot kandidaatstelling, en zes op voorstel van de Commissie, en dit voor een mandaat van zes jaar, tweemaal hernieuwbaar. De Commissie wordt elke drie jaar voor de helft hernieuwd.
Elke twee à drie weken komt de Commissie in plenaire vergadering bijeen om de aanvragen afkomstig van de verschillende gewestelijke of gemeentelijke besturen of van particulieren te onderzoeken. In 2016 heeft de KCML 17 plenaire vergaderingen gehouden.
De zittingen worden geleid door de voorzitter, bijgestaan door de vicevoorzitter. Elke aanvraag
wordt door een of meer leden behandeld en aan de Commissie voorgesteld. Dat veronderstelt vanwege de verslaggever(s) een analyse van het dossier, een bezoek ter plaatse, eventuele contacten
met de besturen, de aanvrager en/of de ontwerper van het project, opzoekwerk in de literatuur of
in archieven, enz. Het secretariaat van de KCML staat de leden bij tijdens hun werkzaamheden en
hun opzoekingen.
Na deze uiteenzettingen brengt de KCML, na beraadslaging, haar adviezen collegiaal uit. Tijdens
de debatten respecteren de Commissieleden een strikte deontologische code die is vastgelegd in
een huishoudelijk reglement dat de Regering op 03/06/2004 heeft goedgekeurd. Zo moet elk lid
dat op een of andere manier aan een dossier verbonden is, de Vergadering tijdens de bespreking
van dit punt verlaten. Naast de aanvragen waarvoor een advies van de KCML vereist is, kunnen ook
debatten over algemene of actuele thema’s op de agenda van de zitting worden geplaatst.

© KCML
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Samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen in 2016
Leden benoemd in 2011 door de Regering op voordracht van het Parlement
voor een mandaat van 6 jaar dat afloopt op 31/12/2016
Steven DE BORGER Ondervoorzitter (NL)

Architect

Jean-François LEHEMBRE (F)

Architect

Michel PROVOST (F)

Burgerlijk ingenieur

Marie-Laure ROGGEMANS Voorzitter (F)

Doctor in de Sociale Wetenschappen

Christian SIBILDE (F)

Architect

Leden benoemd in 2011 door de Regering op voordracht van de KCML
6 jaar dat afloopt op 28/02/2017

voor een mandaat van

Charlotte NYS (NL)

Ingenieur-architect

Marie-Françoise DEGEMBE (F)

Licentiate Geschiedenis
(gespecialiseerd in de tuinrestauratie)

Guido STEGEN (NL)

Architect

Christophe POURTOIS (F)

Licentiaat Rechten en Kunstgeschiedenis

Leden benoemd in 2015 door de Regering op voordracht van het Parlement
voor een mandaat van 6 jaar dat afloopt in 2021
Aurélie AUTENNE * (F)

Architect – Master in Restauratie

Jérôme BERTRAND (F)

Licentiaat Kunstgeschiedenis

Filip DESCAMPS (NL)

Dr. Ingenieur-architect

Vincent HEYMANS (F)

Doctor in de Kunstgeschiedenis

Lise NAKHLE (F)

Licentiate Geschiedenis

André TOUSSAINT (F)

Em. Professor – Bio-ingenieur – Hortolanus

Ann VERDONCK (NL)

Architect – Doctor in de Kunstwetenschappen

Leden benoemd in 2015 door de Regering op voordracht van de Kcml
voor een mandaat van 6 jaar dat afloopt in 2021
Christian FRISQUE (F)

Architect – stedenbouwkundige

Ann VOETS (NL)

Licentiaat Kunstgeschiedenis en Archeologie –
Landschapsarchitecte

* Mevrouw Aurélie Autenne heeft, voorafgaand aan haar benoeming tot secretaris van de KCML in
oktober 2016, ontslag genomen als lid.
De grijze vakken zijn die van de leden die hun derde en dus laatste mandaat uitoefenen (een mandaat kan slechts tweemaal worden hernieuwd).
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Taken uitgevoerd door de leden van de KCML
A. Taken uitgevoerd in het kader van de plenaire vergaderingen
• bezoeken aan gebouwen met het oog op het dossieronderzoek ;
• deelname aan plenaire vergaderingen ;
• b
 epaalde dossiers onderzoeken, verslag uitbrengen en adviesvoorstellen aan de Vergadering
voorleggen ;
• deelname aan de debatten voorafgaand aan de collegiale adviezen ;
• verslagen opmaken van de werkvergaderingen en werkgroepen.

B. Taken uitgevoerd door de leden van de KCML in het kader van de dossieropvolging
• deelnemen aan de vergaderingen georganiseerd naar aanleiding van de uitgebrachte adviezen ;
• d
 eelnemen aan de begeleidingscomités die werden opgericht in het kader van sommige grote
restauratieprojecten.

C. Studiewerk en algemene aanbevelingen
De KCML neemt regelmatig het initiatief tot de oprichting van werkgroepen voor de studie van
de actuele onderwerpen in verband met het behoud van erfgoed in het Brussels Gewest (bijvoorbeeld, het studiewerk uit gevoerd in 2016 rond het GPDO). Dit impliceert :
• regelmatig deelnemen aan vergaderingen ;
• documentatie en studie van de behandelde onderwerpen ;
• referentieteksten opstellen en aan de plenaire vergadering voorleggen.

D. Diverse activiteiten
• aansturing en begeleiding van de studies die de KCML heeft besteld en aangestuurd ;
• vertegenwoordiging van de KCML bij de verschillende instanties en voorlichting van de burger
over de opdrachten en de werkzaamheden van de KCML ;
• vertegenwoordiging van de KCML in de GOC.

E. Specifieke opdrachten van de voorzitter en de ondervoorzitter
• voorbereiding van de plenaire zittingen samen met het secretariaat ;
• de zittingen voorzitten : inleiding en conclusie van de debatten, samenvatting van de adviezen ;
• g
 oedkeuring en ondertekening van de adviezen binnen de wettelijke termijnen, alsook van de
algemene correspondentie ;
• goedkeuring van de agenda’s en van de processen-verbaal van de plenaire zittingen ;
• n
 aleving tijdens de vergaderingen van de KCML van het huishoudelijk reglement van de KCML, de
wettelijke bepalingen en van kracht zijnde procedures.

© KCML
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Waarnemers in 2016
Nemen ook deel aan de zittingen in de hoedanigheid van waarnemers, vertegenwoordigers van
de Directie Monumenten en Landschappen en van de directie Stedenbouw – directies die allebei
ressorteren onder het Gewestelijk Bestuur dat de vergunning aflevert.
Voor de Directie Monumenten en L andschappen (B.S.O. – D.M.L.)
de heer Thierry WAUTERS

Directeur – gemachtigde ambtenaar

mevrouw Manja VANHAELEN

1e Ingenieur – verantwoordelijke van het departement
Restauratie – gemachtigde ambtenaar

de heer Jean-François LOXHAY

Architect – coördinator van de cel Werken

de dossierbeheerders

Voor de Directie Stedenbouw (B.S.O. – D.S.)
de heer Albert GOFFART

Directeur – gemachtigde ambtenaar

de heer François TIMMERMANS

1ste Attaché – gemachtigde ambtenaar
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2. Vast secretariaat
In haar dagelijkse werking wordt de KCML bijgestaan door een vast secretariaat, dat wordt geleid
door de secretaris en de adjunct-secretaris (art. 11§4 van het BWRO). Het secretariaat van de KCML
is een departement van de DML, net als de departementen Archeologisch Erfgoed, Documentatie
en Sensibilisering, Identificatie en Bescherming, Restauratie van het Erfgoed, en Natuurlijk Erfgoed.
In samenspraak met de voorzitter stelt het secretariaat de agenda’s en de processen-verbaal van
de vergaderingen op. Het documenteert de aanvragen die ter advies aan de KCML worden voorgelegd, neemt nota van de uitgebrachte adviezen, maakt ze op, legt ze ter goedkeuring aan de
Commissie voor, en maakt ze over aan de aanvrager. Het organiseert de bezoeken aan gebouwen
en landschappen, de werkvergaderingen en de denkgroepen. Het werkt de dossiers van de KCML
bij, archiveert ze en houdt de werkinstrumenten (databank, foto’s, enz.) en het register van deze
dossiers en van de uitgebrachte adviezen up-to-date. Het staat in voor de publicatie van de adviezen van de KCML op de website (www.kcml.irisnet.be).
Naast de administratieve en logistieke steun stellen de secretariaatsmedewerkers van de KCML ook
hun opleiding en hun ervaring op het gebied van het Brussels onroerend erfgoed ter beschikking
van de leden van de KCML. Ze bewaren het “geheugen” van de KCML en stellen de leden in staat
hun ideeën te baseren op een grondige kennis van de historiek van de dossiers en van de uitgebrachte adviezen ; zo kunnen de debatten en beslissingen vertrekken vanuit een algemeen bekend
en gedeeld denkkader. In die zin verzekert het secretariaat de continuïteit van de werkzaamheden
en de adviezen van de KCML.

Samenstelling van het vast secretariaat van de KCML in 2016
Anne VAN LOO

vast secretaris, architecte en stedenbouwkundige,
doctor in de Architectuur (F) (tot 1 augustus 2016) *

Aurélie AUTENNE

vast secretaris, architecte, Master in Conservatie (F)
(sinds 15 oktober 2016 *

Griet MEYFROOTS

adjunct-secretaris, licentiate in de Kunstgeschiedenis en de
Archeologie, Master in Conservatie (NL)

Jean-Marc BASYN

attaché, licentiaat in de Kunstgeschiedenis en de Archeologie,
Master in Conservatie, DES in het behoud van het Moderne en
eigentijdse gebouwde erfgoed (F)

Karin DEPICKER

attachee, licentiate in de Kunstgeschiedenis en de Archeologie (F)

Ann HEYLEN

attachee, licentiate in de Kunstgeschiedenis en de Archeologie (NL)

Carine VANDERSMISSEN

adjunct (F)

* De secretaris van de Commissie, mevr. Anne Van Loo, is op 1 augustus 2016 met pensioen gegaan. Ze heeft voor de KCML gewerkt vanaf haar oprichting in 1993 tot de zomer van 2016. In
oktober 2016 werd ze vervangen door mevr. Aurélie Autenne.
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IV. BUDGET
De KCML beschikt over een jaarlijks budget waarmee zij haar opdrachten flexibel en zelfstandig kan
uitvoeren. De secretariaatsmedewerker die voor de boekhouding verantwoordelijk is, wordt door
de ordonnateurs en door de dossierbeheerders gecontroleerd en bijgestaan en voert de budgettaire beslissingen van de KCML uit. Het gewestelijke budget wordt geregeld bij ordonnantie houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van
1/11/2006 (verscheidene updates). Het beheer ervan is opgenomen in het informaticasysteem SAP
(Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung), zodat de betrokkenen op elk
ogenblik de evolutie kunnen volgen.
De kredieten die ter beschikking van de KCML worden gesteld, zijn bestemd voor de uitvoering van
de beslissingen en projecten van de Commissie en voor de vergoeding, door middel van presentiegelden, van de leden voor hun prestaties tijdens de plenaire zittingen, de vergaderingen en de
bezoeken, alsook van de werkgroepen die binnen de Commissie zijn opgericht. Ze dekken tevens
de onkosten voor de organisatie van de zittingen en de vergaderingen.
In 2016 bedroeg het budget van de KCML 187.000 €, te weten 165.000 € als werkingsbudget en
22.000 € als investeringsbudget. Onderstaande tabel toont de in 2016 vastgelegde bedragen en
vergelijkt deze met die van de twee voorafgaande jaren.
Totaal budget KCML
2016
187.000 € *

2015
153.000 €

2014
146.000 €

Werkingsbudget (vastleggingskredieten – allocaties 2600308011211 en 20030702 1112)
BESCHIKBAAR BUDGET
presentiegelden van de leden
archiveringsopdracht van de KCML-dossiers
overige werkingskosten
aankopen voor de bibliotheek
TOTAAL
vastleggingspercentage

165.000 €
63.600 €
20.999 €
30.630 €
/
115.229 €
70 %

124.000 €
57.875 €
13.068 €
25.000 €
6.970 €
102.913 €
83 %

140.000 €
56.950 €
8.712 €
58.019 €
6.050 €
129.731 €
93 %

29.000 €
26.500 €
91.30 %

6.000 €
5.766 €
96,40 %

Investeringsbudget (vastleggingskredieten – allocatie 260031101 7422) *
BESCHIKBAAR BUDGET
TOTAAL
vastleggingspercentage

22.000 €
000 €
00 %

Uit bovenstaande tabel blijkt :
*d
 at het budget van 2016 dat van de voorafgaande jaren overtreft : de tabel vermeldt de kredieten
beschikbaar aan het einde van het begrotingsjaar dat, in 2016, overeenstemde met het initiële
budget aan het begin van het jaar, terwijl in 2014 en 2015 de initiële budgetten werden verlaagd
tijdens de begrotingsaanpassingen die in de loop van het jaar werden doorgevoerd ;
*e
 r in 2016 geen uitgaven op het investeringsbudget werden ingeschreven : dit budget was bestemd voor de verbetering van de uitrusting van de vergaderzaal van de KCML, en daar er sprake
van is om het bestuur van de DML te verhuizen, is van deze investering afgezien. De aankopen
van boeken en waardevolle werken voor de bibliotheek die de voorafgaande jaren op datzelfde
budget werden ingeschreven, hebben geen reden van bestaan meer, want de bibliotheek van de
KCML is opgenomen in en wordt beheerd door het Documentatiecentrum van BSO, dat eveneens
instaat voor de nieuwe aankopen.
Voor 2017 zal het initiële krediet van de KCML 172.000 € bedragen ; het gaat om een daling met 8%
vergeleken met 2016.
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V. VOORUITZICHTEN VOOR 2017
1. De hernieuwing van de helft van de Commissie
In 2017 zullen 9 mandaten worden hernieuwd (hernieuwing van de helft elke 3 jaar) en zal 1 mandaat worden vervangen, inclusief de mandaten van het voorzitterschap en het vicevoorzitterschap.
Het mandaat van 5 leden die in 2011 voor 6 jaar werden benoemd door de Regering op voordracht
van het Parlement, waaronder dat van het voorzitterschap en dat van het vicevoorzitterschap, verloopt op 31/12/2016. Het mandaat van 4 leden die in 2011 voor 6 jaar werden benoemd door de
Regering op voordracht van de KCML, verloopt op 28/02/2017.
Daarnaast heeft mevr. Aurélie Autenne, vast secretaris van de KCML sinds 17/10/2016, haar ontslag
ingediend als lid. Haar functie is momenteel dus vacant.

2. Werkgroep – Thema’s en beschouwingen
De KCML wil haar expertise te beschikking stellen van de beschouwingen ten gronde die haar essentieel lijken om, via haar adviezen, een harmonieuze ontwikkeling van Brussel, en meer bepaald
van zijn erfgoed, te begeleiden.
Sommige soorten dossiers worden herhaaldelijk ter advies aan de KCML voorgelegd, zoals :
• v erhogingen van gebouwen langs opmerkelijke verkeersaders, zoals de Tervurenlaan of de
Generaal Jacqueslaan ;
• verbouwingen van neoclassicistische gebouwen of gehelen ;
• wijzigingen van uitstalramen, bijvoorbeeld in de UNESCO-zone of in de Antoine Dansaertstraat ;
• verbouwingen en/of reconversies van opmerkelijke kantoorgebouwen uit de jaren 1970 en later ;
• de energieprestatie van de oude bebouwing ;
• de heraanleg van openbare ruimten (wijziging van de bomenrijen, enz.) ;
• - enz.

Het feit dat deze dossiers steeds terugkeren, illustreert de richting die de territoriale ontwikkelingen momenteel uitgaan, of het nu als antwoord op de demografische boom is of op het gebied van
energie of mobiliteit... Op basis van studies wil de KCML deze ontwikkelingen op een coherente
manier begeleiden en ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met de erfgoedkundige, stedenbouwkundige en landschappelijke waarden van Brussel.
Daarnaast wil de Commissie meer investeren in een beschermingsbeleid van het erfgoed dat is
geïntegreerd in het stedenbouwkundige en landschappelijke denkwerk voor de stad. Ze zal blijven
meewerken aan het GPDO-project via een Erfgoedkaart die een coherent plan voor de stad weerspiegelt dat rekening houdt met stedelijke en landschappelijke gehelen.

3. Samenwerking met de Directie Monumenten en L andschappen
Sinds de verhuizing in 2015 heeft de kleinere geografische afstand tussen de verschillende cellen van de
directie Monumenten en Landschappen de samenwerking en de uitwisselingen tussen de DML en de
KCML vergemakkelijkt, met name met de cellen Werken, Landschappen, Bescherming, Archeologie en
Documentatie.
De bibliotheek van de KCML is volledig gereorganiseerd en, na een nauwgezette inventarisatie, opgenomen in die van de Documentatiecentrum van Brussel Stedelijke Ontwikkeling.
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De samenwerking en de uitwisselingen met de cel Werken, belast met het onderzoek naar de unieke
vergunningen (beschermde goederen – eensluidend advies) verlopen thans vlotter. Vóór elke zitting
worden de dossiers betreffende beschermde goederen doorgenomen door de cel Werken en het secretariaat van de KCML, waardoor alle informatie kan doorstromen. De dag na de zitting wordt een
gezamenlijke debriefing georganiseerd. De onderlinge nabijheid van de lokalen maakt ook regelmatige
contacten mogelijk.
Voor het niet-beschermd erfgoed (informatieve adviezen) is de kalender, die volgens de voorschriften
van het BWRO is vastgelegd, niet altijd bevorderlijk voor goede uitwisselingen met de cel Bescherming. Het komt inderdaad geregeld voor dat de KCML een adviesaanvraag ontvangt voor een niet-beschermd goed, terwijl de agenda voor de overlegcommissie nog niet bekend is en de dossiers nog niet
zijn overgemaakt aan de medewerkers van de DML die voor het overleg zijn aangeduid. De KCML wil
nauwere banden met de cel Bescherming/Overleg van de DML en met de medewerkers die aan de
overlegcommissies deelnemen. De ingrepen aan niet-beschermde goederen zijn van kapitaal belang
voor de KCML, daar ze de huidige krachtlijnen en trends in de stedelijke ontwikkelingen illustreren. Het
is cruciaal dat men deze evolutie coherent en contextueel kan begeleiden met het oog op de harmonieuze ontwikkeling van Brussel. Het gaat om het stedelijke landschap in zijn geheel, en dus ook om het
erfgoed, want het is de fysionomie van Brussel die op het spel staat.
Deze samenwerking met het bestuur is heel waardevol en ondersteunt het denkwerk van de KCML.
Toch blijft het essentieel dat de KCML haar beslissingen collegiaal en zelfstandig neemt.

4. Oprichting van het ministerie Brussel Stedenbouw en Erfgoed (bse) :
een nieuwe verhuizing ?
Op 20 juli 2016 besliste de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE) op te richten. Als gevolg daarvan zou Brussel Stedelijke Ontwikkeling wellicht in twee
besturen worden opgedeeld : Brussel Huisvesting en Brussel Stedenbouw en Erfgoed, met de
volgende indeling :
Brussel Huisvesting zal bestaan uit :
• de directie Huisvesting
• de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie
• de algemene directie van Brussel Huisvesting
• een deel van de directie Administratieve en Financiële Zaken
• een deel van de directie Advies en Beroep

Brussel Stedenbouw en Erfgoed zal bestaan uit :
• de directie Stedenbouw
• de directie Monumenten en Landschappen
• de directie Stadsvernieuwing
• de algemene directie van Brussel Stedenbouw en Erfgoed
• de cel Inspectie en Administratieve Sancties
• het secretariaat van de Colleges
• het secretariaat van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
• een deel van de directie Administratieve en Financiële Zaken
• een deel van de directie Advies en Beroep

Wellicht zal de oprichting van BSE ook een verhuizing met zich brengen. Er zou worden gezocht
naar een locatie in de wijk van het Centraal Station.
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De KCML herinnert eraan dat ze, bij besluit van het Brusselse Gewest van 2014, in mei 2015 was
verhuisd van haar kantoren in het Koninklijk Pakhuis van Tour & Taxis naar het Communicatiecentrum Noord (CCN) in de lokalen van het Gewestelijk Bestuur en van de Directie Monumenten en
Landschappen. Deze verhuizing vond plaats in het kader van de hergroepering van de gewestelijke diensten (het Be moving project). Terzelfder tijd werd het Gewestelijk Bestuur omgedoopt
tot Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en werd het Bestuur Ruimtelijke Ordening en
Huisvesting (BROH) omgevormd tot Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSE). Eind 2018 (onder de
benaming Be together) zouden alle gewestelijke diensten worden ondergebracht in één enkel
gebouw (te bouwen of te renoveren). Deze doelstelling is sine die uitgesteld.
De voorbereiding en de organisatie van deze verhuizing noodzaakten een grote inzet vanwege
het secretariaatsteam van de KCML (cf. Activiteitenverslag 2015), terwijl de continuïteit van de
opdracht van de Commissie, met naleving van de wettelijke termijnen, verzekerd moest blijven.
Het kwam er dus op aan om, op een kleinere oppervlakte en in verspreide lokalen, de kantoren
van haar secretariaat, de dossiers die haar werkingsfonds vormen, haar archief, haar fototheek en
haar documentatie onder te brengen.
Thans is dus sprake van een nieuwe verhuizing voor BSE. De KCML hoopt, en zal er zich desgevallend over verheugen, dat zal worden gekozen voor een ruimte die representatief is voor de
inspanningen die het Gewest levert om zijn bouwkundig erfgoed op te waarderen. Ze dringt aan
op goede arbeidsomstandigheden die transversaliteit mogelijk maken en wenst dat de aan de
KCML toegekende lokalen aansluiten bij de eigenheid van haar werking. Een grote, moderne
zaal uitgerust met up-to-date technologie zal de voorstelling van de dossiers en de kwaliteitsvolle contacten optimaliseren.

5. De 18e herziening van het BWRO (ontwerp) en de afschaffing van het
eensluidend advies van de KCML
Het Brusselse Parlement zal zich in 2017 buigen over het plan voor de hervorming van het Brussels
Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO). In 2015 onderzocht de Commissie het hervormingsplan dat het resultaat was van de voorstellen die de Regering formuleerde in haar Algemene Beleidsverklaring voor de regeerperiode 2014-2019. Deze Algemene Beleidsverklaring verduidelijkte
de nieuwe rol die het erfgoed moet spelen in de economische ontwikkeling van het Stadsgewest.
Het ontwerp voor de hervorming van het BWRO voorziet onder meer in de afschaffing van het eensluidende (dwingende) karakter van de adviezen van de KCML voor de vergunningsaanvragen die
betrekking hebben op beschermde goederen of goederen ingeschreven op de bewaarlijst, of op
goederen waarvoor de beschermings- of bewaringsprocedure loopt. Een van de compenserende
maatregelen beoogt de institutionalisering van een voorafgaand advies, met motivering van de gemachtigde ambtenaar mocht hij daarvan afwijken.
Op 17/02/2016 bracht de KCML een collegiaal advies uit over het hervormingsplan van het BWRO.
Haar analyse spitst zich toe op het nut van de doorgevoerde wijzigingen vanuit het oogpunt van
het erfgoedbehoud, en met name op de afschaffing van het eensluidend advies. Volgens de KCML
houdt die afschaffing een wezenlijke wijziging van het globale beheerssysteem van de stad in en
verzwakt ze de bescherming van de omgeving voor de burgers. De KCML onderzocht ook de voorgestelde compensaties opdat, desgevallend, de afschaffing van het eensluidend advies geen stap
achteruit zou betekenen tegenover het huidige beschermingsniveau. Tegelijk formuleerde de Commissie een reeks voorstellen die het beheer van het onroerend erfgoed van het Gewest moeten
vergemakkelijken en verbeteren. Tot slot heeft ze een aantal artikelen aangeduid waarvan de inhoud en/of de verwoording voor herziening in aanmerking komen.
In elk geval zal de KCML in 2017 klaar moeten staan om de hervorming door te voeren en aan de
wensen van de wetgevers tegemoet te komen… Dat zal ongetwijfeld een impact hebben op het
aantal te behandelen dossiers en op het werk van haar leden en van het secretariaat.
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6. Roerend en immaterieel erfgoed
Met de zesde staatshervorming kreeg het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overheidsbevoegdheden inzake het roerend en immaterieel cultureel erfgoed toegewezen. Deze bevoegdheden vullen
de bevoegdheid voor het onroerend erfgoed aan die al in 1989 werd overgedragen. Zo wordt een
globaal beheer van het gewestelijke culturele erfgoed mogelijk.
In 2017 zal de ontwerpordonnantie (die momenteel wordt opgesteld) met betrekking tot de culturele goederen en tot het immaterieel erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verder worden
uitgewerkt. Uit de huidige versie van het ontwerp blijkt alvast dat de huidige Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (KCML) zou kunnen
worden omgedoopt tot “Gewestelijke Commissie voor het Cultureel Erfgoed”, die, aangevuld met
enkele gespecialiseerde leden, ook zou moeten instaan voor de nieuwe materies, namelijk het roerend erfgoed en het immaterieel erfgoed. Tot heden zijn de bepalingen met betrekking tot de
samenstelling, de organisatie en de werkingsregels van deze Commissie voor de toepassing van de
ontwerpordonnantie niet bekend.
Toch zal desgevallend een beroep worden gedaan op het enthousiasme en de inzet van de KCML
en haar secretariaat, zodat ze deze nieuwe materies in 2017 in haar competenties en werking kan
opnemen.

7. Voldoende middelen
De KCML benadrukt het belang van te kunnen beschikken over voldoende materiële en menselijke
middelen, niet alleen om haar wettelijke taken te kunnen blijven verzekeren, maar ook om haar rol
als onafhankelijk adviseur bij de Regering op erfgoedgebied te versterken en de nieuwe doelstellingen en vooruitzichten voor 2017 waar te kunnen maken.
Toch doet een aantal elementen haar vrezen dat ze niet langer in staat zal zijn haar rol in redelijke
arbeidsomstandigheden te vervullen, met name wat haar secretariaat betreft.
Enkele voorbeelden :
• het vertrek van een medewerker in 2014, nooit vervangen ;
• h
 et voor april 2017 aangekondigde vertrek van de adjunct-secretaris (NL taalstelsel) zonder
voorziene vervanging ;
➤ dit stemt overeen met de afschaffing van 2 VTE op een team van 7 VTE
(dus bijna 30% van het personeel)
• de hervorming van het BWRO en, desgevallend, de institutionalisering van het voorafgaand
advies ;
• de totstandkoming van de ordonnantie inzake het roerend erfgoed ;
• enz...

De KCML vraagt met aandrang dat het personeel voor het secretariaat onverwijld zou worden
versterkt.

KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN - ACTIVITEITENVERSLAG 2016

35

VI. BIJLAGEN
1. Overzicht van de aanvragen tot unieke vergunning die in 2016 bij de KCML zijn ingediend
(De 165 aanvragen tot unieke vergunning onderzocht door de KCML zijn uitgemond in 96 definitieve eensluidende adviezen en 9 vragen om aanvullende informatie.)
zitting

advies dossiernummer

adres

Voorwerp aanvraag

1

6/01/16 GOV

UCL-3.40

UKL - Sint-Jobsesteenweg / Waterkasteelstraat Bouw van 9 gebouwen, verwezenlijking van 46 ondergrondse
parkings

2

6/01/16 GOV

WSL-2.32

SLW - Woluwelaan, 100-102

Bouw van 48 woningen en 60 parkings, vellen van bomen

3

6/01/16 G

BXL-2.90

BXL - Villersstraat, 29

Artistieke lichtinstallatie – verlenging met 1 jaar

4

6/01/16 GOV

BXL-2.245

BXL - Grasmarkt, 66

Restauratie, renovatie, herbestemming, inrichting van een
nieuwe toegang

5 27/01/16 GOV

BXL-2.469

BXL - Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen

Restauratie en vernieuwing van de verlichting

6 27/01/16 GOV

BXL-2.1719

BXL - Bodenbroekstraat, 8A

Vernieuwing dakbedekking, regularisatie dakkapel en
wijziging dakvensters

7 27/01/16 GOV

ETB-2.10

ETB - Sint-Pieterssteenweg, 58 - La Baronnie

Restauratie van de topgevel

8 27/01/16 G

SBK-3.1

SBK - Josaphatpark

Plaatsing van een stele ter ere van Pogge

9 27/01/16 GOV

BXL-2.2525

BXL - Beursstraat, 10-12 - Hotel Matignon

Plaatsing terrasscheidingen, uithangbord, zonwering

10 27/01/16 O

BXL-2.714

BXL - Anjelierenstraat, 3

Restauratie van voorgevel en dak, renovatie interieur met
uitbreiding achteraan

11 27/01/16 G

BXL-1.11

BXL - Nieuwstraat, 74 – Kerk Onze-Lieve-Vrouw
van Finisterrae

Restauratie dak, reconstructie interieurafwerking van de kapel
OLV van Goed Succes

12 17/02/16 GOV

AUD-3.9

OUD - Waversesteenweg, 1850 – Tuin Massart

Afbraak van een koetshuis, renovatie van 3 paviljoenen en
bouw van 1 nieuw paviljoen

13 17/02/16 GOV

SGL-2.81

SGL - Sint-Gillisvoorplein, 14-18 - Aegidium

Volledige restauratie en renovatie

14 17/02/16 O

UCL-2.341

UKL - Floridalaan, 125-127

Afbraak villa, stallen, serres en paviljoen, vellen van 65 bomen
en bouw van 3 gebouwen

15 17/02/16 GOV

BXL-2.1470

BXL - Taborastraat, 4

Wijziging vitrine en restauratie gevel, uithangbord en
zonwering

16 17/02/16 GOV

SBK - 2.32

SBK - Colignonplein - Gemeentehuis

Inrichting van bouwlaag -1 (benedenverdieping)

17

9/03/16 O

BXL-2.106

BXL - Rijkeklarenstraat, 23/ SintKristoffelsstraat, 36-38 - klooster

Vervanging van golfplaten door dakvensters

18

9/03/16 O

XL-2.143

BXL - Luxemburgplein, 9

Renovatie en verbouwing van de appartementen op de
verdiepingen en van de commerciële benedenverdieping

19

9/03/16 GOV

BXL-2.1655

BXL - Brandhoutkaai, 27

Herinrichting van de binnendecoratie van de
benedenverdieping, schilderen van de straatgevel

20

9/03/16 GOV

BXL-3.20

BXL - Egmontpark

Plaatsing van een kunstwerk voor beperkte duur

21 30/03/16 GOV

BXL-2.1175

BXL - Noorddoorgang

Restauratie van de binnengevels en verlichtingsproject

22 30/03/16 GOV

AUD-2.10

OUD – Domein Rood-Klooster - Priorij

Restauratie, inrichting van een horecazaak op de
benedenverdieping en polyvalente zaal op de 1e verdieping

23 30/03/16 O

FRT-2.19

VRT - Pastoorstraat, 2 - Gemeentehuis

Inrichting van een toegang voor PBM

24 30/03/16 GOV

SJN-2.43

SJN - A. Steurssquare, 12

Verbouwing van een gebouw tot twee woningen

25 30/03/16 O

BXL-2.911

BXL - Belliardstraat, 58 - Goethe Institut

Renovatie en wijziging, afbraak van de gebouwen op de site,
restauratie voorgevel

26 30/03/16 GOV

WSP-3.1

SPW - Tervurenlaan, Park van Woluwe,
Woluwelaan, Vootstraat, Beaulieulaan

Aanleg van een artistiek parcours

27 20/04/16 O

SJN-3.2

SJN - Victoria Reginaplantsoen, 1 - Kruidtuin

Renovatie en herinrichting van de Regina-toren met wijziging
materialen gevel en wijziging volume

28 20/04/16 GOV

BXL-2.1057

BXL - Villa Hermosastraat, 10

Restauratie van gevels en raamwerk, wijziging indeling van de
woningen, zonnepanelen

▲▲ G : gunstig advies / GOV : gunstig advies onder voorbehoud / O : ongunstig advies / AI : vraag om aanvullende informatie
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29 20/04/16 GOV

BXL-2.1424

BXL - Zuidlaan, 61 en Lemonnierlaan, 216-218
- Perle Caulier

Verbouwing en uitbreiding (regularisatie)

30 20/04/16 GOV

BXL-2.922

BXL - Grote Markt 12A - Le Roi de Bavière

Schakelbord, koeleenheid, vochtwering, enz. (regularisatie)

31 20/04/16 GOV

UCL-2.94

UKL - Léo Erreralaan, 41 – Van Buuren Museum Aanpassing aan de technische normen en
beschermingswerken interieur

32 20/04/16 O

UCL-2.94

UKL - Léo Erreralaan, 41 - Van Buuren Museum

Vervanging van de tapijten van de eetkamer en opslag van de
originelen

33 20/04/16 GOV

BXL-2.1705

BXL - Grote Zavel, 38

Restauratie van het dak

34 11/05/16 GOV

BXL-2.121

BXL - Wetstraat, 155 - Résidence Palace Blok A

Herstructurering Blok A - regularisatie

35 11/05/16 G

BXL-2.1721

BXL - Koningsgalerij, 30-32 - Théâtre des
Galeries.

Reproductie naar oorspronkelijk ontwerp van de 6
toegangsdeuren van de theaterzaal

36 11/05/16 GOV

XL-2.203

ELS - Paul Emile Jansonstraat, 23-25 – Huis
José Ciamberlani

Renovatie en restauratie voor de inrichting van een
eengezinswoning

37 11/05/16 O

BXL-2.469

BXL - Sint-Hubertusgalerijen - Arenbergstraat,
1B

Herinrichting interieur en herbestemming 1e verdieping tot
horecazaak (regularisatie)

38 11/05/16 GOV

BXL-2.595

BXL - Notelaarsstraat, 211, Patriottenstraat 81,
Newtonstraat, Kortenberglaan

Afbraak van het gebouw en bouw van 3 nieuwe gebouwen,
heraanleg park - nieuwe plannen

39 11/05/16 GOV

BXL-2.1025

BXL - Oude Graanmarkt, 9 / hoek A.
Dansaertstraat 75-79

Vervanging van 4 lichtreclames

40 11/05/16 GOV

ETB-2.158

ETB - Stafhouder Braffortstraat, 9-11

Wijziging benedenverdieping voorgevel

41 11/05/16 GOV

BXL-2.1515

BXL - Heuvelstraat, 9-11

Nieuw uitstalraam, aanpassing van de winkel, bouw van een
toegang

42 11/05/16 O

BXL-2.106

BXL - Rijkeklarenstraat, 23 / SintKristoffelsstraat, 36-38 - klooster

Restauratie en vervanging van sommige elementen, nieuwe
voorzieningen

43

1/06/16 GOV

BXL-2.1595

BXL - Hoedenmakersstraat, 18-20

Verbouwing en restauratie van een rijwoning

44

1/06/16 GOV

SGL-2.80

SGL - Faiderstraat, 6 / Veydtstraat, 15 –
Voormalige Royal Skating

Verbouwing van een kunstgalerie tot privémuseum
(regularisatie)

45

1/06/16 GOV

BXL-2.1470

BXL - Korte Boterstraat, 7-9, 11

Restauratie van de gevels en daken

46

1/06/16 O

SJN-3.2

SJN - Kruidtuinstraat, Spoorwegstraat Kruidtuinpark

Heraanleg van de sportzone en het speelplein

47 22/06/16 GOV

BXL-2.1439

BXL - H. Mausstraat, 49-51 / Zuidstraat, 1-3

Restauratie van de gevels en van het dak, toevoeging van
dakkapellen, vervanging van het uitstalraam

48 22/06/16 GOV

BXL-2.1967

BXL - Arduinkaai, 21

Restauratie van de voorgevel en van het dak

49 22/06/16 GOV

BXL-2.1577

BXL - Boterstraat, 24-26 en 28. Juwelierszaak
De Greef.

Uitbreiding van de juwelierszaak tot het aanpalende huis (nr.
28), herinrichting interieur

50 22/06/16 GOV

BXL-2.762

BXL - H. Mausstraat, 5-7

Plaatsing nieuw terras na verwijdering overdekt terras

51 22/06/16 GOV

BXL-2.2486

BXL - Beursstraat, 34

Vernieuwing uitstalraam (regularisatie)

52 22/06/16 GOV

BXL-2.2542

BXL - Beursstraat, 4-6

Afbraak en heropbouw van uitstalraam

53 22/06/16 GOV

BSA-3.11

SAB - Broekweg

Bouw van een stormbekken

54 22/06/16 GOV

BXL-2.1199

BXL - Pachecolaan - Halte Brussel-Congres

Compartimentering van de drie tunnels

55

6/07/16 GOV

BXL-2.469b

BXL / Beenhouwersstraat, 44 / Koningsgalerij,
1

Opdeling van 1 winkel in 2 winkels, bestemmingswijziging
winkel tot horecazaak, uithangbord en luifels

56

6/07/16 GOV

FRT-3.10

VRT - Kersbeeklaan, 254-270 - Jacques Brel
Park

Plaatsing van een pedagogische bijenstal

57

6/07/16 GOV

WMB-2.20

WMB – Wijk Le Logis - Silfenlaan, 10-12

Inrichting van een verhoogde voetgangersoversteekplaats om
de toegang tot de zone 30 te beveiligen

58

6/07/16 GOV

BXL-2.1520/2.1829

BXL - Taborastraat, 5

Renovatie en herinrichting : vervanging van het uitstalraam

59

6/07/16 GOV

BXL-2.1025

BXL - A. Dansaertstraat, 79 / Oude Graanmarkt, Renovatie en herbestemming van een appartement, herstel
9 - GKF
van het schrijnwerk

60 24/08/16 GOV

BXL-2.1471

BXL - Grasmarkt, 28

Renovatie van een etalage

61 24/08/16 GOV

BXL-2.1141

BXL - Luxemburgstraat, 20

Bestemmingswijziging van leslokalen tot 3 appartementen en
6 studio’s

62 24/08/16 G

WSP-3.4

SPW - Bovenberg, 122 – voormalig eigendom
Blaton

Verbouwing en uitbreiding van een woning en een kippenhok
tot kunstenaarsatelier

▲▲ G : gunstig advies / GOV : gunstig advies onder voorbehoud / O : ongunstig advies / AI : vraag om aanvullende informatie
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63 24/08/16 GOV

UCL-3.26

UKL - Terhulpensesteenweg, 51-53, 61 –
Renbaan van Bosvoorde

Afbraak van 6 gebouwen zonder heropbouw, om de site te
saneren

64 24/08/16 GOV

UCL-3.26

UKL - Terhulpensesteenweg, 51-53, 61 –
Renbaan van Bosvoorde

Afbraak van 6 gebouwen zonder heropbouw, om de site te
saneren

65 24/08/16 GOV

WSP-3.16

SPW - Schermlaan, 67

Bouw van een villa - eengezinswoning

66 24/08/16 GOV

XL-2.86

ELS - Meerstraat, 6 / Dalstraat, 5

Restauratie en renovatie

67 24/08/16 GOV

BXL-2.1137

BXL - Belliardstraat, 19

Verbouwing van de voormalige stal en bijgebouw tot kantoren,
verbouwing gevel

68 24/08/16 GOV

XL-2.1138

ELS - De Meeûssquare, 22 - Résidence Léopold

Restauratie van het metalen schrijnwerk, dubbele beglazing
van een appartement op de 1e verdieping

69 24/08/16 GOV

BXL-2.2544

BXL - Beursstraat, 38-40

Verbouwing voorgevel en plaatsing van een (afzuigkap) op de
achtergevel (regularisatie)

70 24/08/16 G

BXL-2.1199/2.1152

BXL - Noord-Zuidverbinding

Centraal Station : compartimentering van de 3 stortbakken

71 24/08/16 GOV

XL-2.39

ELS - Flageyplein - voormalig NIR

Vernieuwing van de dakbedekking van Studio 4

72 24/08/16 GOV

BXL-2.912

BXL - Montoyerstraat, 61 – Huis Malou

Restauratie en versteviging van de toegangsdeur

73 24/08/16 O

BXL-2.1708

BXL - Grote Zavel, 49

Plaatsing van een reclamedoek tijdens de renovatiewerken

74 24/08/16 GOV

MSJ-2.3

SJM - Ransfortstraat, 27 - La Fonderie

Verwezenlijking van een atelier bestemd voor de initiatie tot de
metaalbewerking

75 24/08/16 GOV

FRT-2.75

VRT - Besmelaan, 103.

Herinrichting tot eengezinswoning

76 14/09/16 O

BXL-2321

BXL - Eburonenstraat, 85-87

Afbraak en bouw van een appartementsgebouw met kantoren
en een ondergrondse parking

77 14/09/16 GOV/O FRT-2.123

VRT / Meyerbeerstraat 35 / Ziekenfonds

Afbraak van nr. 35, bouw van een appartementsgebouw,
heraanleg van de beschermde tuin

78 14/09/16 GOV

AND-3.11

AND - Mijlenmeersstraat / Vogelenzang

Inrichting groene wandeling en herwaardering van de
Vogelzangvallei

79 14/09/16 GOV

WMB-2.10

WMB - Charle-Albertlaan 7 - Kasteel Charle
Albert

Heraanleg van de tuin en van de toegangen

80 14/09/16 GOV

WSL-1.1

SLW - Sint-Hendrikskerk

Restauratie binnen en buiten

81 14/09/16 O

XL-2.282

ELS - Kroonlaan, 206-208 – Huis Watteyne

Afbraak en heropbouw van nr. 208, regularisatie van de
bestaande doorgangen tussen nr. 206 en 208

82 14/09/16 GOV

BXL-2.1472

BXL - Grasmarkt, 93

Verbouwing van het uitstalraam

83 14/09/16 GOV

BXLBXL - Sint-Petronillagang, Schuddeveldgang,
4.155/2.231/3.84/2.469 zuilengalerij Sint-Hubertusgalerijen

Inrichting van de openbare ruimte

84 14/09/16 GOV

BXL-2.1482

BXL - H. Mausstraat, 9-15

Vernieuwing van het uitstalraam en plaatsing van een luifel

85 19/10/16 GOV

BXL-2.81

BXL - Oud Korenhuis, 30

Wijziging raamwerk benedenverdieping en afwerking van de
gevel (regularisatie)

86 19/10/16 GOV

BXL-2.1396

BXL - Stoofstraat, 39-41

Restauratie en herbestemming tot museum met winkel en 4
woningen

87 19/10/16 GOV

BXL-2.443

BXL - Koninklijke Muntschouwburg

Verwezenlijking van een tunnel onder de Leopoldstraat

88 19/10/16 G

BXL-2.1705

BXL - Grote Zavel, 38

Restauratie dak, bestemmingswijziging van de 3e en 4e
verdieping tot gemeubileerde toerismewoningen

89

9/11/16 GOV

BXL-2.1812

BXL - Vlaamsesteenweg, 180

Restauratie, herstel tot staat vóór 2003, topgevels,
keperfriezen, wind- en regenbescherming

90

9/11/16 GOV

BXL-2.1964

BXL - Magdalenasteenweg, 31

Herinrichting tot 7 wooneenheden, restauratie van de gevels
en het dak

91

9/11/16 GOV

BXL-2.1612

BXL - Stoofstraat, 49-51

Restauratie en verbouwing

92

9/11/16 G

JET-2.4

JET - Kardinaal Mercierplein, 1 - voormalig
Gemeentehuis

Verlichting van de noord- en zuidgevels

93

9/11/16 GOV

BSA-2.22

SAB - Groendreefstraat

Herinrichting van de openbare ruimte

94 30/11/16 GOV

SBK-3.6

SBK - Chaumontelstraat, 5-7 - Institut SainteFamille

Versterking draagstructuren van de rotonde van het “kasteel”,
dakkoepel, dak

95 14/12/16 GOV

SJN-2.56

SJN - Sint-Franciscusstraat, 23-27 – Zwembad
van Sint-Joost-ten-Node

Restauratie van het zwembad van Sint-Joost

96 14/12/16 G

BXL-2.278

BXL - Lambermontstraat, 1

Gedeeltelijke vernieuwing van het buitenschrijnwerk

▲▲ G : gunstig advies / GOV : gunstig advies onder voorbehoud / O : ongunstig advies / AI : vraag om aanvullende informatie
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2. Overzicht van de voorafgaande adviezen
zitting

advies

dossiernummer

adres

voorwerp aanvraag

1 6/01/16

GOV

BXL-2.1725

BXL - Boterstraat, 35-37

Wijziging uitstalraam en uithangbord

2 6/01/16

OPM

WMB-2.14

WMB - A. Gilsonplein, 1 - Gemeentehuis

Inrichting van een toegang voor PBM

3 6/01/16

OPM

JET-3.13

JET - Titecapark.

Historische studie en landschapsstudie van de site

4 6/01/16

OPM

WSP-2.57

SPW – R. Vandendriesschelaan, 28A

Wijziging van de gevels en van het interieur (regularisatie)

5 6/01/16

OPM

BXL-2.1270

BXL - Kerkeveldstraat, 2 – Voormalig
station van Laken

Herbestemming in het kader van het DWC “Bockstael”

6 27/01/16 OPM

BXL-2.534

BXL - Keizer Karelstraat, 103 – voormalige
werkplaats Rogiers

Installatie van zonnepanelen

7 27/01/16 OPM

FRT-2.16

VRT - Monnikenstraat, 21 - bioscoop Le
Movy Club

Herbestemming tot theater en verbouwingen aan het interieur

8 9/03/16

BXL-2.534

BXL - Keizer Karelstraat, 103 – voormalige
werkplaats Rogiers

Plaatsing van zonnepanelen op het dak

OPM

9 30/03/16 OPM

WSP-3.

SPW - Parmentierpark

Richtschema

10 30/03/16 OPM

XL-2.39

ELS - Flageyplein - voormalig NIR

Vernieuwing van de dakbedekking van Studio 4

11 30/03/16 GOV

BXL-2.1058

BXL - Jozef II-straat, 148-150

Verbouwing en opdeling van het bovenste appartement

12 20/04/16 G

BXL-2.156

BXL – Grote Markt, 7 - Le Renard

Restauratie en kopie van het standbeeld van Sint-Nikolaas.

13 20/04/16 OPM

SJN-3.2

SJN - Kruidtuin

Vervanging van de glasramen

14 20/04/16 OPM

BXL-2.198

BXL - Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat, 58 Volledige renovatie

15 20/04/16 OPM

BXL-2.1515

BXL - Heuvelstraat, 7

Restauratie en aanpassing aan de normen van het gebouw

16 20/04/16 O

BXL-2.2122

BXL - Antoine Dansaertstraat, 67-69 –
Winkel Arthur Orlans

Wijziging van voorgevel, van het uitstalraam en van het
uithangbord

17 20/04/16 OPM

FRT-3.1

VRT - Park van Vorst (tussen Albertplein en Plan voor de bouw van een tunnel in het Park van Vorst
Rochefortplein)

18 11/05/16 OPM

WSP-2.57

SPW - R. Vandendriesschelaan, 28A voormalig Atelier Wolfers

Verbouwing van de gevels en van het interieur (regularisatie)

19 1/06/16

OPM

WSP-3.1/3.2/3.3

SPW - Woluwepark, Mellaertspark,
Parmentierpark

Historische en landschappelijke studie, conceptnota
(Woluwepark), boomgroepen (Woluwepark en Parmentierpark)

20 1/06/16

GOV

XL-2.164

ELS - Géo Bernierlaan, 132 - Ambassade
van Zweden

Inrichting van een toegang voor PBM en bouw van een lift

21 1/06/16

OPM

UCL-3.26

UKL - Terhulpensesteenweg, 51-53, 61 –
project Droh!me

Onderzoek van de benedenverdieping voorafgaand aan de
effectenstudie en vorderingsstaat

22 1/06/16

OPM

FRT-3.1

VRT - Park van Vorst en onmiddellijke
omgeving

Onderzoek van de scenario’s voor een verbindingstunnel voor
trams onder het park

23 1/06/16

OPM

BXL-3.4

BXL - Jubelpark, 14 – Islamitisch en
Cultureel Centrum

Renovatie van de gevels en daken

24 1/06/16

OPM

BXL-2.569

BXL - Regentschapsstraat, 30. Koninklijk
Muziekconservatorium

Restauratie en renovatie van het Conservatorium

25 1/06/16

OPM

UCL-2.67

UKL - Waterloosesteenweg, 830

Restauratie en verbouwing, herinrichting van de commerciële
benedenverdieping, duplex

26 1/06/16

OPM

XL-2.139

ELS - Luxemburgplein, 4.

Renovatie en verbouwing van het gebouw

27 22/06/16 OPM

FRT-2.19

VRT - Pastoorstraat, 2 - Gemeentehuis

Inrichting van een toegang voor PBM

28 22/06/16 OPM

SBK-1.6

SBK - Gustave Latinislaan - SintSuzannakerk

Aanpassing van sommige restauratieopties

29 22/06/16 GOV

ETB-2.99

ETB - Tervurenlaan, 68-70 en 72 – Kliniek
van dr. Coppez

Bouw noodtrap, parkings, verbinding tussen 2 gebouwen, herstel
van de glas-in-loodramen

30 22/06/16 OPM

BXL-2.330/2.339/2.366

BXL - Begijnhof, 5-17, Infirmerie 1-7 en
2-8, Groot Godshuis, 6-20

Restauratie van de gevels – nieuw voorstel

31 6/07/16

OPM

BXL-2.640/2.2197

BXL - Martelaarsplein, 4-5 - C&A

Opties voor de restauratie van de gevel

32 6/07/16

O

SJN-2.38/2.114

SJN - Leuvensesteenweg, 33 (Marignan)/
Scailquin, 36-38 (school St-Julienne)

Bouw van een Huis van Culturen en Sociale Samenhang

▲▲ G
 : gunstig advies / GOV : gunstig advies onder voorbehoud / O : ongunstig advies / AI : vraag om aanvullende informatie / Opm : opmerkingen en
aanbevelingen
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33 24/08/16 OPM

SBK-2.40

SBK - Pr. Elisabethlaan - Station van
Schaarbeek / Trainworld

Geluidsisolatie van de lokettenzaal en verduistering

34 24/08/16 G

BXL-2.1729

BXL - Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis – zaal Wolfers

Reconstructie van de winkel Wolfers

35 24/08/16 OPM

BXL-2.1015

BXL - Wolstraat, 13 – Huis de Lannoy

Herinrichting van het binnentuintje

36 24/08/16 OPM

BXL-3.8

BXL - Leopoldpark

Vergroening van de vijveroevers

37 14/09/16 OPM

BXL-2.208

BXL - Eikstraat, 27 - Huis Scott

Herinrichting van een medisch cabinet

38 19/10/16 OPM

AUD-2.10

OUD - Rood-Klooster

Restauratie en verbouwing van de stallen, schuur en gebouw
bosklassen

39 19/10/16 GOV

XL-2.166

ELS - Molièrelaan, 172

Diverse wijzigingen aan de afgeleverde vergunning

40 19/10/16 GOV

AND-3.11

AND - Site Vogelzang - Kattekasteel

Lage-energierenovatie van villa Kattekasteel

41 19/10/16 GOV

BXL-2.1521

BXL - Spoormakersstraat, 57

Plaatsing van isolatie op een gemene muur

42 19/10/16 G

XL-2.479

ELS - Graystraat / Kroonlaan

Verwezenlijking van een stadslift

OPM

ETB-3.4

ETB - Park Jean-Félix Hap

Restauratie en herinrichting van de tuin

44 30/11/16 OPM

43 9/11/16

FRT-3.1

VRT - Brusselsesteenweg, 26 - SintDenijskerk

Voorontwerp van de restauratie van de kerk

45 30/11/16 OPM

JET-3.13

JET - Park van het Kasteel van Dielegem

Historische en landschappelijke studie – voorstellen voor
voorzieningen

46 30/11/16 OPM

BXL-2.43

BXL - Martelaarsplein, 22 - Théâtre des
Martyrs

Plaatsing van een hellend toegangsvlak voor het publiek aan de
hoofdingang

47 30/11/16 G

BXL-2.497

BXL - Mechelsestraat, 25 - voormalige
Cinéma Variétés

Herinrichting en bouw van een nieuwe zaal

48 14/12/16 OPM

SJN-3.2

SJN - Koningsstraat - Kruidtuin

Restauratie van de buitenschil

49 14/12/16 OPM

BXL-2.335

BXL - Beursplein - Handelsbeurs

Herbestemming en restauratie

50 14/12/16 OPM

BXL-2.508

BXL - Koningsstraat, 101-107 /
Verenigingstraat, 29-37 - Hotel Astoria

Restauratie, renovatie en uitbreiding van het hotel

51 14/12/16 O

AUD-3.1

OUD - Zoniënwoud

Herziening van het beheersplan

52 14/12/16 GOV

ETB-2.24

ETB - Waversesteenweg, 508 - Huis Hap

Algemene restauratie

Overzicht van de vragen om aanvullende informatie
dossiernummer adres

voorwerp aanvraag

1 27/01/16 AI

zitting advies

BXL-2.1175

BXL - De Brouckèreplein / Nieuwstraat, 40-44 Noorddoorgang

Restauratie van de binnengevels en verlichtingsproject

2 27/01/16 AI

AUD-2.10

OUD - Domein Rood-Klooster - Priorij

Restauratie, bouw van een horecazaak op de
benedenverdieping en van een polyvalente zaal op de 1e
verdieping

3 17/02/16 AI

FRT-2.19

VRT - Pastoorstraat, 2 - Gemeentehuis

Inrichting van een toegang voor PBM

4

9/03/16 AI

BXL-2.1057

BXL - Villa Hermosastraat, 10

Restauratie van gevels en raamwerk, wijziging indeling van de
woningen, zonnepanelen

5 11/05/16 AI

BXL-2.1595

BXL - Hoedenmakersstraat, 18-20

Verbouwing en restauratie van een rijhuis
Installatie van een pedagogisch bijenhuis

6 11/05/16 AI

FRT-3.10

VRT - Kersbeeklaan, 254-270 - Jacques Brel Park

7 14/09/16 AI

FRT2.60

VRT- Brusselsesteenweg, 221-227 - Marienstadion Restauratie van de gevels
(voorm. Union Sint-Gillis)

8

9/11/16 AI +
vergadering

SJN-2.56

SJN - Sint-Franciscusstraat, 23-27 – Zwembad van
Sint-Joost-ten-Node

Restauratie van het zwembad van Sint-Joost.

9

9/11/16 AI

UCL-2.140

UKL - Achille Reisdorfflaan, 36 - Nationaal
Instituut voor Oorlogsinvaliden.

Renovatie, verbouwing en uitbreiding
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Overzicht van de dossiers behandeld in het kader van de opvolging van eensluidende adviezen
dossiernummer

adres

voorwerp aanvraag

1 20/04/16 OPM

zitting advies

BXL-2.771

BXL - Grasmarkt, 99

Herbepleistering van de straatgevel

2 11/05/16 Gewijzigd
advies

BXL-2.771

BXL - Grasmarkt, 99

Herbepleistering van de straatgevel

XL-2.371

ELS - Zwemkunststraat, 10 - zwembad

Restauratie van het gemeentelijk zwembad

4 19/10/16 G

3

1/06/16 OPM

BXL-2.1521

BXL - Spoormakersstraat, 53

Restauratie van de gevels

5 19/10/16 OPM

BXL-3.6

BXL - Ter Kamerenbos - Floralaan, 3-4 /
Jachtkoppelweg – The Wood

Regularisatie van werken in overtreding (beroep tegen
weigering vergunning)

3. Overzicht van de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning
zitting

advies

dossiernummer

adres

voorwerp aanvraag

1

6/01/16 OPM

ETB-2.205

ETB - Fétisstraat, 18

Verhoging gebouw straatkant, regularisatie inrichting
dakruimte en achterbouw

2

6/01/16 OPM

WSP - 2.178

SPW - Tervurenlaan, 282

Renovatie en verbouwing van het gebouw

3

6/01/16 OPM

SBK-2.305

SBK - Florisstraat, 66-68

Wijziging raamwerk en deur van winkel, structuurwerken
interieur

4

6/01/16 OPM

WSP-2.179

SPW - Pater Eudore Devroyestraat, 189-191

Uitbreiding van een villa met bijgebouwen

5

6/01/16 OPM

WSP-2.180

SPW - Sint-Michielslaan, 1

Verbouwing en uitbreiding van een herenhuis

6

6/01/16 GOV

WSL-2.23

SLW - Paul Hymanslaan, 2 - Gemeentehuis

Installatie van 3 beeldhouwwerken achter het gemeentehuis

7

6/01/16 OPM

FRT-2.134

VRT - Jean-Baptiste Vanpéstraat, 31

Wijziging uitstalraam, overdekking van de binnenplaats,
diverse werken (regularisatie)

8

6/01/16 OPM

SBK-2.304

SBK - Florisstraat, 20

Wijziging van het architecturale uitzicht van de straatgevel

9

6/01/16 OPM

WSP-2.116

SPW - Horizonlaan, 31

Vellen van 2 bomen

10

6/01/16 OPM

WSP-2.181

SPW - Kellestraat, 47

Afbraak en heropbouw van volume achteraan en herinrichting
interieur

11

6/01/16 O

XL-2.536

ELS - Fernand Cocqplein, 23

Wijziging raamwerk etalage en plaatsing van een vaste houten
luifel

12

6/01/16 OPM

MSJ-2.194

SJM – Gemeenteplaats, 3

Verbouwing van een bestaande handelszaak

13

6/01/16 OPM

SBK-2.131

SBK - Colignonplein, 41 / Quinauxstraat, 1

Herbestemming en verbouwing benedenverdieping
(regularisatie)

14

6/01/16 OPM

UCL-2.347

UKL - Dieweg, 120

Wijziging van het schrijnwerk van een bakkerij

15 27/01/16 O

BXL-3.107

BXL - Franklin Rooseveltlaan

Inrichting van de openbare ruimte en verwezenlijking van
fietspaden

16 27/01/16 O

BXL-2.1822

BXL - Lakensestraat, 69-71 / hoek Vander
Elststraat

Wijziging van de indeling van de woningen, verhoging,
uitbreiding van de daken van de 2 gebouwen (regularisatie)

17 27/01/16 OPM

SJN-2.112

SJN - Koningsstraat, 243

Renovatie en verbouwing van 1 kantoorgebouw tot 4
woningen met verhoging van het dak

18 27/01/16 OPM

WSP-2.182

SPW - Vogelzang, 43

Uitbreiding, inrichting binnenplaats, herinrichting woningen
op de 1e verdieping, isolatie en verhoging dak

19 27/01/16 O

WSP-2.183

SPW - Toeristenlaan, 40

Afbraak en bouw van een eengezinswoning

20 27/01/16 OPM

XL-2.457

ELS - Prins Albertstraat, 32-36 – voormalige
site Solvay

Afbraak en bouw van een hotel met horeca op de
benedenverdieping - nieuwe plannen

21 27/01/16 G

AUD-2.90

OUD - Waversesteenweg, 1879-1881

Plaatsing van een dichtingsmembraan tegen de achtergevel

22 27/01/16 OPM

WSL-2.117

SLW - Solleveldstraat, 182

Renovatie interieur, vervanging raamwerk vooraan en
wijziging geveltop zijkant

23 27/01/16 OPM

SJN-2.113

SJN - Warmoesstraat, 154

Vervanging van de toegangsdeur en van het houten raamwerk
door PVC (regularisatie)

24 27/01/16 OPM

WSP-2.184

SPW - Pater Eudore Devroyestraat, 56

Verbouwing, uitbreiding en vervanging van het raamwerk

25 27/01/16 OPM

BXL-2.2343

BXL - Louizalaan, 523

Plaatsing van een lichtreclame (regularisatie)

26 17/02/16 O

ETB-2.206

SPW - Tervurenlaan, 28 - Les Iris

Afbraak van een art-decohuis, bouw van 1
appartementsgebouw met ondergrondse parkings

▲▲ SV : stedenbouwkundige vergunning / Gem : Gemeente / OC : Overlegcommissie / DS : Directie Stedenbouw / DML : Directie Monumenten en Landschappen /
OW : ontwerper / AANVR : aanvrager / G : gunstig / GOV : gunstig onder voorbehoud / O : ongunstig / AI : vraag om aanvullende informatie / OPM : Opmerkingen
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27 17/02/16 OPM

BXL-4.167

BXL/AND/SGL - Poincarélaan, Zuidlaan en
Slachthuislaan

Inrichting van afgescheiden fietspaden langs de lanen

28 17/02/16 OPM

UCL-2.350

UKL - Dieweg, 49

Renovatie, wijziging en uitbreiding van het huis

29 17/02/16 GOV

SBK-4.16

SBK - Trooststraat, Louis Bertrandlaan – berm Vellen van 211 hoogstammige bomen op de site van Infrabel
van Lijn 161

30 17/02/16 OPM

AUD-2.91

OUD - Mezenlaan, 3

Uitbreiding, verhoging, verbouwing en isolatie

31 17/02/16 GOV

XL-2.537

ELS - Goffartstraat 7-9 - Théâtre Le Rideau

Renovatie en uitbreiding van het theater

32 17/02/16 OPM

BXL-2.1270

BXL - Onze-Lieve-Vrouwvoorplein

Vellen van 4 gevaarlijke bomen

33 17/02/16 OPM

BXL-2.2451

BXL - Louizalaan, 149 - Generali Tower

Herinrichting van de esplanade - nieuwe plannen

34 17/02/16 OPM

BXL-2.2430

BXL - Sint-Elisabethstraat, 31-33

Afbraak van de ruïnes, bouw van een opbrengsthuis (5
woningen) – nieuwe plannen

35 17/02/16 OPM

UCL-2.349

UKL - Vissersstraat, 22-24

Herinrichting van de tuin na de opdeling in 2 delen, bouw
zwembad (regularisatie)

36 17/02/16 G

WSP-2.186

SPW - Tervurenlaan, 268A

Vellen van een boom

37 17/02/16 OPM

AND-3.20

AND - Processiestraat, 24

Plaatsing van een tuinhuis

38 17/02/16 GOV

AUD-2.84

OUD - Louisa Chaudoirdreef, 10

Buitenisolatie van het dak (regularisatie)

39 17/02/16 OPM

AND-2.236

AND - Geurstraat, 30

Werken voor het aanpassen aan de normen van een
eengezinswoning (regularisatie)

40 17/02/16 OPM

AND-2.193

AND - Moderne-Schoolstraat, 11

Bestemmingswijziging van een kantoor tot 2 studio’s

41 17/02/16 OPM

AND-2.237

AND - Raadsplein, 2

Inrichting van een duplex en bestemmingswijziging van de
zolder tot woning

42 17/02/16 OPM

ETB-2.207

ETB - Tervurenlaan, 16

Vervanging van het raamwerk op de 1e verdieping van een
appartementsgebouw (regularisatie)

43 17/02/16 OPM

SGL-2.375

SGL - Jean Volderslaan, 66-66A

Bouw van een bijkomende woning op de 5e verdieping en
bouw van een dakkapel op de voorgevel

44 17/02/16 OPM

SBK-2.308

SBK - Koninklijke Sint-Mariastraat, 174

Bouw bijgebouw en dakkapel achteraan op de 1e verdieping,
inrichting 2 bijkomende woningen, vervanging raamwerk

45 17/02/16 OPM

SBK-2.306

SBK - Maarschalk Fochlaan, 33

Wijziging indeling woningen, zolder, luifel, bijgebouw,
wijziging kroonlijst, venster 1e verdieping (regularisatie)

46 17/02/16 OPM

SBK-2.307

SBK - Koninklijke Sint-Mariastraat, 147

Wijziging aantal woningen, plaatsing van een venster type
uilenbord achteraan (regularisatie)

47 17/02/16 OPM

UCL-2.348

UKL - Avijlweg, 2-4

Verbouwing en uitbreiding van een eengezinswoning

48 17/02/16 OPM

WSP-2.185

SPW - Julius Caesarlaan, 2

Wijziging en uitbreiding van een penthouse in een
appartementsgebouw (regularisatie)

49 17/02/16 OPM

BXL-2.532

BXL - Heuvelstraat, 12

Wijziging van het uitstalraam

50 17/02/16 OPM

BXL-7.79

BXL - Zuidstraat, Ninove, Willebroek, enz.

Plaatsing van reclameborden nabij 11 Villo!-stations

51 17/02/16 OPM

AND-7.4

AND - Poincaré, van Lint

Plaatsing van reclameborden nabij 2 Villo!-stations

52 17/02/16 OPM

SGL-2.99

SGL - Charleroise Steenweg, 258

Uithangborden en schilderen van het raamwerk op de
benedenverdieping

53 17/02/16 OPM

BXL-2.850

BXL - Nieuwstraat, 30 – voormalige bioscoop
Métropole

Wijziging van het schrijnwerk en van de luifel

54

9/03/16 O

WMB-2.195

WMB - Terhulpensesteenweg, 211 –
voormalig eigendom Verhaegen

Bouw van een appartementsgebouw, inrichting van de
onmiddellijke omgeving en vellen van 31 bomen

55

9/03/16 O

UCL-2.190

UKL - Winston Churchilllaan, 228-228A - Puy
Fleury

Verbouwing en uitbreiding

56

9/03/16 OPM

SGL-4.11

SGL - Sint-Gillisvoorplein

Herinrichting en herwaardering van de openbare ruimte nieuwe plannen

57

9/03/16 G

WSP-2.159

SPW - François Gaystraat, 207

Renovatie en verbouwing

58

9/03/16 OPM

FRT-2.135

VRT - Molièrelaan, 113-115

Verbouwing en bestemmingswijziging van 1 sportzaal tot
woning, buitenzwembad, uitbreiding parkings

59

9/03/16 OPM

BSA-2.43

SAB - Kattestraat

Bouw van een crèche

60

9/03/16 GOV

WMB-2.196

WMB - Ministerstraat, 11

Renovatie, vervanging van het raamwerk, wijziging indelingen,
isolatie van de zijgevel

61

9/03/16 OPM

SBK-2.309

SBK - Huart Hamoirlaan, 124

Verbouwing, renovatie, verbouwing interieur, isolatie gevel,
vervanging raamwerk, verwijdering balkons achteraan
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62

9/03/16 GOV

AND-2.238

AND - Nationale Maatschappijlaan, 43

Uitbreiding van een huis en terras

63

9/03/16 OPM

BXL-2.2526

BXL - Filips de Goedestraat 60

Inrichting van een woning in de dakruimte en vervanging van
het raamwerk

64

9/03/16 OPM

BXL-2.2527

BXL - Circusstraat, 18-20

Bestemmingswijziging, diverse werken

65

9/03/16 OPM

BXL-2.2528

BXL - Sint-Annadreef 66A /
Tuinbouwersstraat, 2-4

Verbouwing/uitbreiding op binnenterrein huizenblok,
bestemmingswijziging benedenverdieping, terras, nieuw
raamwerk in PVC (regularisatie)

66

9/03/16 OPM

WSP-2.187

SPW - Bemelstraat, 119

Verbouwing en uitbreiding van een huis en regularisatie van
een bijgebouw aan de achterzijde van het perceel

67

9/03/16 OPM

SGL-2.377

SGL - Sint-Gilliskerkstraat, 53

Verbouwing van de dakruimte tot woning

68

9/03/16 OPM

SBK-2.310

SBK - Vergotesquare, 35

Uitbreiding met een verdieping onder het dak van een
eengezinswoning

69

9/03/16 OPM

UCL-2.351

UKL - Dolezlaan, 47

Wijziging van de materialen van de gebarsten gevel en nieuw
raamwerk in PVC

70

9/03/16 OPM

WSP-2.188

SPW - Guldendallaan, 6-8

Afbraak 1 deel van de achtergevel en regularisatie van de
ruwbouw om de werf te beëindigen

71

9/03/16 OPM

WSP-2.189

SPW - Manoir d’Anjoulaan, 23

Achterbouw en bouw van 2 uilenborden, isolatie dak

72

9/03/16 OPM

BSA-2.32

SAB - Dendermondestraat, 13

Uitbreiding en verbouwing van een eengezinswoning

73

9/03/16 OPM

BXL - 2.2529

BXL - Antoine Dansaertstraat, 39-41

Opdeling van 1 winkel in 2 eenheden, overdekking
binnenplaats en wijziging uitstalramen winkel (regularisatie)

74

9/03/16 OPM

BXL-2.2530

BXL - Grote Zavel, 20

Verbouwing van een uitstalraam plaatsing van een markies

75

9/03/16 OPM

XL-2.538

ELS - Sint-Bonifaasstraat, 36

Installatie van een zonwering op de voorgevel

76

9/03/16 OPM

WMB-2.197

WMB - Middelburgstraat, 8

Herschilderen van de voorgevel en plaatsing van een
uithangbord

77 30/03/16 OPM

MSJ-2.197

SJM - Gemeenteplaats, 4

Wijziging van een etalage

78 30/03/16 GOV

WSP-2.191

SPW - Tervurenlaan, 290

Afbraak van een gebouw, bouw van 2 appartementsgebouwen,
inrichting onmiddellijke omgeving en vellen bomen

79 30/03/16 GOV

BXL-2.1956

BXL - Philippe de Champagnestraat, 23 - Huis Vervanging van het raamwerk van de voorgevels (regularisatie)
van het Nederlands

80 30/03/16 OPM

BXL-2.2129

BXL - Wolstraat, 68-72

Afbraak en heropbouw van een kantoorgebouw

81 30/03/16 OPM

AND-2.208

AND - Chomé-Wynsstraat, 5

Plaatsing van geprefabriceerde modules voor 4 klassen met
sanitair

82 30/03/16 OPM

BXL-4.168

BXL - Boudewijnlaan en Antwerpselaan
(tussen Willebroek en Albert II)

Herinrichting openbare ruimte, fietspad, vellen van bomen en
heraanplanting

83 30/03/16 OPM

BXL-2.2532

BXL - Cellebroersstraat, 75

Verbouwing en renovatie (regularisatie)

84 30/03/16 OPM

BXL-2.1338

BXL - Vossenplein, 50-80 – voormalige
brandweerkazerne

Renovatie en aanpassing aan de normen van het voormalige
café “De skieven architek”

85 30/03/16 G

SGL-2.362

SGL - Loixplein, 3

Afbraak deel van een huis en heropbouw van een uitbreiding
voor het aanpalende herenhuis – nieuwe plannen

86 30/03/16 OPM

AND-2.239

AND - de Fiennesstraat, 29

Bestemmingswijziging en renovatie van de commerciële
benedenverdieping (van kapsalon tot café)

87 30/03/16 OPM

AUD-2.92

OUD - Priorijdreef, 19

Wijziging van de omgeving en van het toegangsportiek,
aanleg weg en vellen van 5 bomen

88 30/03/16 OPM

BXL-2.1323

BXL - Koningsstraat, 164

Gebruikswijziging en bouw van 2 dakkapellen (regularisatie)

89 30/03/16 OPM

BXL-2.2531

BXL - Borgwal, 7

Gebruikswijziging en overdekking van de binnenplaats
(regularisatie)

90 30/03/16 OPM

MSJ-2.195

SJM - Mommaertsstraat, 31 / Hovenierstraat, Renovatie van een eengezinswoning (gedeeltelijke
42a
regularisatie)

91 30/03/16 OPM

MSJ-2.196

SJM - Scheldestraat, 123

Uitbreiding van het bijgebouw achteraan (kelder en 3e
verdieping) (regularisatie), vervanging raamwerk en deur

92 30/03/16 OPM

SGL-2.356

SGL - Waterloosesteenweg, 57

Bestemmingswijziging van 1 winkel tot horecazaak en
uithangborden (regularisatie), en bouw van 1 bijkomende
woning

93 30/03/16 OPM

WSP-2.188

SPW - Tervurenlaan, 453

Aanpassing aan de normen van de feitelijke toestand,
technische installatie en nieuw bijgebouw
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94 20/04/16 OPM

UCL-2.172

UKL - Prins van Oranjelaan, 49-51 –
eigendom Fond’Roy

Renovatie en uitbreiding van het kasteel, afbraak
bijgebouwen, ondergrondse parking en heraanleg park

95 20/04/16 G

FRT-2.136

VRT - Marconistraat, 41

Bouw buurthuis en herinrichting van de zone voor koeren en
tuinen

96 20/04/16 OPM

BXL-2.2534

BXL - Ransbeekstraat, Meudonstraat,
Bosduifstraat

Bouw van een complex van 42 woningen voor senioren

97 20/04/16 OPM

WSP-2.193

SPW - Charles Thielemanslaan, 22-24

Verbouwing van een gebouw met wijziging van het volume en
gedeeltelijke bestemmingswijziging

98 20/04/16 OPM

BXL-2.2535

BXL - Thielemansstraat, 8

Afbraak van en garage en bouw van een appartementsgebouw

99 20/04/16 GOV

AND-2.240

AND - Tweestationsstraat, Goederenstraat,
Grondelsstraat

Verkaveling van de site “Marchandises”

100 20/04/16 OPM

SGL-2.82

SGL - Charleroise Steenweg, 50

Verbouwing, uitbreiding met wijziging volume,
bestemmingswijziging van restaurant tot hotel

101 20/04/16 GOV

BXL-2.2453

BXL - Palmerstonlaan, 18

Renovatie en inrichting van een herenhuis

102 20/04/16 OPM

BXL-2.2533

BXL - Waterloolaan, 57 / Grotehertstraat, 26

Bestemmingswijziging van de 1e verdieping van een woning
tot handelszaak (gedeeltelijke regularisatie)

103 20/04/16 OPM

BXL-2.2278

BXL - Koningsstraat, 160

Bouw bijgebouwen 8e verdieping, vervanging 2 kamers door 1
sportzaal (gedeeltelijke regularisatie)

104 20/04/16 OPM

XL-2.539

ELS - Burgemeestersstraat, 6-10

Afbraak van een opslagruimte en bouw van een woongebouw

105 20/04/16 OPM

SGL-2.378

SGL - Henri Wafelaertsstraat, 64

Wijziging voorgevel en indeling woningen, dakkapel achteraan
en 2 veluxramen

106 20/04/16 OPM

BXL-2.332

BXL - Baksteenkaai, 26

Inrichting van 7 woningen met wijziging volume (gedeeltelijke
regularisatie)

107 20/04/16 OPM

WSP-2.192

SPW - Jules de Troozlaan, 56 /
Thielemanslaan, 46

Wijziging van de etalages op de benedenverdieping

108 11/05/16 OPM

AND-4.20

AND - Paapsemlaan

Opwaardering van de oevers van de Zenne, vellen van bomen
en heraanplanting, restauratie brug

109 11/05/16 OPM

AND-2.241

AND - Koeivijverstraat, 119

Renovatie van de woning met wijziging van de gevels en van
het volume

110 11/05/16 O

EVR-2.47

EVR - Cicerolaan / Zaventemstraat

Afbraak van een school en bouw van een nieuwe school, vellen
van 41 bomen

111 11/05/16 OPM

XL-2.540

ELS - Lariksenstraat, 3

Renovatie en verbouwing van een huis

112 11/05/16 O

MSJ-2.198

SJM - Koolmijnenkaai, 86 / Werkhuizenstraat Afbraak van de opslagruimten en bouw van een collectieve
voorziening met woning

113 11/05/16 OPM

WSP-2.194

SPW - Konkelstraat, 17

Verbouwing en uitbreiding van een huis

114 11/05/16 OPM

BXL-2.2136

BXL - Boudewijnlaan, 11

Renovatie met volumewijziging

115 11/05/16 OPM

FRT-2.137

VRT - Vanden Corputstraat, 44

Renovatie en uitbreiding van een crèche

116 11/05/16 OPM

SGL-2.379

SGL - Antoine Bréartstraat, 20 / hoek
Albaniëstraat

Opdeling van 1 eengezinswoning met handelszaak in
verscheidene woningen (behoud van de commerciële
benedenverdieping)

117 11/05/16 OPM

SGL-2.380

SGL - Emile Herenstraat, 62

Bestemmingswijziging handelszaak met woning tot woning,
wijziging gevel benedenverdieping en binnenvolume

118 11/05/16 OPM

WSP-2.195

SPW - Roger Vandendriesschelaan 1B-1C

Verhoging met één bouwlaag van een appartementsgebouw

119 11/05/16 OPM

WSP-2.196

SPW - Ed. Parmentierlaan, 161.

Aanpassing aan de normen van een eengezinswoning
(regularisatie)

120 11/05/16 OPM

WSP-3.17

SPW - Gerustheidsplein, 7-9

Wijziging gevels, isolatie dak en achterbouw van nr. 7
(gedeeltelijke regularisatie)

121 11/05/16 OPM

BXL-2.2374

BXL - Baljuwstraat, 7-7A

Bestemmingswijziging, wijziging van het uitstalraam

122 11/05/16 OPM

BXL-2.2374

BXL - Baljuwstraat, 7-7A

Plaatsing van een uithangbord en van twee zelfklevende
stickers op de etalage

123

1/06/16 G

WSP-2.197

SPW - Doorndal, 1-7 – School Joli Bois

Installatie van 2 voorlopige klassen en sanitair

124

1/06/16 GOV

XL-2.388

ELS - Franz Merjaystraat, 75

Wijziging van de binneninrichting, uitbreiding 1e verdieping,
inrichting 2 terrassen

125

1/06/16 GOV

WMB-2.190

WMB - Middelburgstraat, 90

Vergroting en verbouwing van de woningen op de 2e
verdieping en de dakruimte, wijziging achtergevel
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126

1/06/16 OPM

SBK-2.243

SBK - de Jamblinne de Meuxplein, 13-14 /
Institut de la Vierge Fidèle

Gedeeltelijke herbestemming van het voormalige pensionaat
met kapel tot woningen, kantoren en parkings

127

1/06/16 O

BXL-2.2171

BXL - Froissartstraat, 79-93 / Belliardstraat,
222-228

Afbraak van een hoekhuis, bouw van een gemengd gebouw

128

1/06/16 OPM

SGL-2.381

SGL - Parmastraat, 76

Verbouwing en renovatie, wijziging indeling woningen,
volumewijziging en terrassen

129

1/06/16 OPM

ETB-2.221

ETB - Waversesteenweg, 532

Renovatie van een eengezinswoning en bouw veranda

130

1/06/16 OPM

XL-2.542

ELS - Londenplein, 3

Verhoging gebouw, bouw dakkapel, terras in dak achteraan,
uitbreiding handelszaak en herinrichting woning

131

1/06/16 OPM

XL-2.226

ELS - Molièrelaan, 226

Aanpassing aan de normen van de kleurwijziging van het
houten raamwerk (regularisatie)

132

1/06/16 OPM

MSJ-2.199

SJM - Liverpoolstraat, 41

Opdeling van 1 woning, met bouw van 1 dakkapel vooraan en
vervanging raamwerk

133

1/06/16 OPM

MSJ-2.115

SJM - Koolmijnenkaai, 62

Verbouwing van een muuropening in de gevel

134

1/06/16 OPM

WSP-2.198

SPW - Kwikstaartlaan, 12

Bouw van een pergola op het terras achteraan verbouwing
interieur (regularisatie)

135

1/06/16 OPM

XL-2.541

ELS - Fernand Cocqplein, 16

Verbouwing, renovatie gebouw vooraan en achteraan,
verhoging dak gebouw vooraan, bestemmingswijziging
(gedeeltelijke regularisatie)

136 22/06/16 OPM

KKB-2.105

KKB - Herkoliersstraat, 39

Verbouwing van een opbrengstgebouw, isolatie, uitbreiding
en vervanging van het raamwerk

137 22/06/16 OPM

FRT-2.15

VRT - Van Volxemlaan, 366-374 – Voormalige Complex van woningen, handelszaken, kantoren en
brouwerij Wielemans-Ceuppens
ondergrondse parking

138 22/06/16 OPM

AUD-2.19b

OUD - Generaal Jacqueslaan, Triomflaan,
Waversesteenweg - site Glacière

Bouw van een complex van woningen met handelszaken en
ondergrondse parking

139 22/06/16 GOV

WSP-2.199

SPW - Kellestraat, 146

Verbouwing, renovatie en uitbreiding van een gebouw binnen
het huizenblok

140 22/06/16 OPM

AND-2.240

AND - Dokter Kubornstraat,
Tweestationsstraat, Goederenstraat

Verwezenlijking van een complex van woningen en
handelszaken met ondergrondse parking

141 22/06/16 O

UCL-2.143

UKL - P. Stroobantlaan, 44 – Tennis Club de
l’Observatoire

Verbouwing en uitbreiding van het sportcomplex, zwembad,
buitensportterreinen, ondergrondse parking

142 22/06/16 OPM

XL-2.457

ELS - Prins Albertstraat, 32-36 – voormalige
site Solvay

Afbraak van de gebouwen (behalve gevel mess) en bouw van
een hotel - wijziging

143 22/06/16 OPM

BXL-2.2537

BXL - Minimenstraat, 17.

Verbouwing van het uitstalraam, bestemmingswijziging van
een werkplaats tot handelszaak, enz. (regularisatie)

144 22/06/16 O

BXL-2.2538

BXL - Duquesnoystraat, 38-42 / SintJansplein, 5

Aanleg van het terras in het voorvlak van het dak

145 22/06/16 OPM

BXL-2.1637

BXL - Getrouwheidsgang, 4-8 / Greepstraat,
43

Opwaardering van 4 gebouwen met bar op de
benedenverdieping en woning op de verdiepingen

146 22/06/16 OPM

SGL-2.29

SGL - Blanchestraat, 29

Verbouwing van gebouw als voorziening van collectief belang
tot woningen met ondergrondse parkings

147 22/06/16 OPM

BXL-2.2539

BXL - Fransmanstraat, 104

Opdeling van een huis tot duplex en 2 appartementen,
uitbreiding achteraan

148 22/06/16 OPM

XL-2.333

ELS - Collegestraat, 22

Vervanging van het aluminium raamwerk vooraan door PVC
(regularisatie)

149 22/06/16 OPM

SGL-2.382

SGL - Jean Volderslaan, 55

Wijziging indeling woningen, uitbreiding luifel

150 22/06/16 OPM

BXL-2.2541

BXL - Steenstraat, 35

Verbouwing en isolatie van de straatgevel

151 22/06/16 OPM

FRT-2.138

VRT - Jean-Baptiste Vanpéstraat, 35-37

Verbouwing van een handelszaak tot medisch centrum en
verhoging

152 22/06/16 OPM

FRT-2.128

VRT - Neerstalsesteenweg, 16 / hoek
Bemptlaan, 2A

Bouw van een nieuw volume aan de rooilijn voor de uitbreiding
van de handelszaak op de hoek

153 22/06/16 OPM

SBK-2.312

SBK - F. Degreefstraat, 3

Herinrichting van het appartement op de 1e verdieping en
wijziging gevel

154 22/06/16 OPM

MSJ-2.204

SJM - Graaf van Vlaanderenstraat, 41-43

Herbestemming van horecazaak tot tandheelkundige kliniek

155 22/06/16 OPM

BXL-2.2062

BXL - Kartuizersstraat, 45 / Kogelstraat

Verbouwing toegang en herinrichting omgeving : installatie
hellend toegangsvlak en buitenparkings
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156

6/07/16 OPM

SBK-2.243

SBK - Linthoutstraat, 20-30 en 32 / Institut de Bouw van een schoolgebouw aan de straatkant (scholenplan)
la Vierge Fidèle

157

6/07/16 OPM

SBK-2.243

SBK – de Jamblinne de Meuxplein, 14 /
Institut de la Vierge Fidèle

Uitbreiding van een bestaand schoolgebouw + lift
(scholenplan)

158

6/07/16 OPM

WSP-2.200

SPW - Jean Lambottestraat, 23 – wijk MooiBos

Verbouwing en uitbreiding van een eengezinswoning

159

6/07/16 DO

SJN-2.115

SJN - Kleine Dalstraat, 6-10

Afbraak van 3 neoclassicistische gebouwen en bouw van 2
appartementsgebouwen

160

6/07/16 GOV

XL-2.544

ELS - Paul Emile Jansonstraat, 17

Verbouwing van een eengezinswoning tot 3 woningen

161

6/07/16 O

XL-2.545

ELS - Defacqzstraat, 32

Verbouwing en uitbreiding van een huis met verhoging

162

6/07/16 OPM

BXL-2.1974

BXL - Sint-Katelijnestraat, 2 / hoek
Visverkopersstraat

Verbouwing van een appartementsgebouw

163

6/07/16 OPM

ETB-2.130

ETB - Galliërslaan, 7-8

Bestemmingswijziging van kantoren tot crèche, verbouwing
interieur en plaatsing noodtrap

164

6/07/16 OPM

WMB-2.199

WMB - Léopold Wienerlaan, 22a-22c

Plaatsing van een rietscherm op een toegangsportaal
(regularisatie)

165

6/07/16 OPM

WSP-2.201

SPW - Kwikstaartlaan, 22

Vervanging van een veranda

166 24/08/16 OPM

BXL-3.112

BXL - Maria-Christinastraat

Vellen van 33 pyrus calleryana “Chanticleer” en heraanplanting
van een bomenrij

167 24/08/16 GOV

WSP-2.204

SPW - Orbanlaan, 84

Verbouwing van een eengezinswoning tot 3 wooneenheden

168 24/08/16 O

SJN-4.11

SJN - Leuvensesteenweg, Clovislaan, Keizer
Karellaan, Schietschijfstraat, Delhayestraat

Inrichting van de openbare ruimte, verlenging van de “coulée
verte”

169 24/08/16 GOV

BXL-2.1589

BXL - Naamsestraat, 43

Bestemmingswijziging van 2 verdiepingen tot 4, uitbreiding
dak, enz. (gedeeltelijke regularisatie)

170 24/08/16 GOV

WSP-2.203

SPW - Hertogstraat, 96-98-100 /
Broquevillelaan, 12

Renovatie van een gebouw aan de koer achteraan

171 24/08/16 OPM

XL-2.546

ELS - Waversesteenweg, 166-168

Verbouwing en herbestemming van een kantoorgebouw

172 24/08/16 O

BXL-2.2018

BXL - Kleine Zavel, 1

Wijziging handelszaak tot restaurant, vervanging etalage en
raamwerk verdiepingen (regularisatie)

173 24/08/16 OPM

BXL-2.2545

BXL - Sint-Kristoffelstraat, 6

Afbraak dak en vervanging door een nieuw volume

174 24/08/16 OPM

WSP-2.205

SPW - David Van Beverstraat, 33

Afbraak en heropbouw van een bijgebouw, twee dakkappelen
en wijziging van het schrijnwerk

175 24/08/16 OPM

WSP-2.206

SPW - Bosstraat, 173

Bouw douchezaal op de 1e verdieping

176 24/08/16 OPM

ETB-2.214

ETB - Fétisstraat, 6

Renovatie en uitbreiding van een huis met 3 woningen

177 24/08/16 OPM

SBK-2.240

SBK - Roodebeeklaan, 91-93

Bestemmingswijziging van kantoren, handelszaak en
werkplaatsen tot handelszaak en woningen – nieuw project

178 24/08/16 OPM

ETB-2.213

ETB - Louis Hapstraat, 91

Uitbreiding van een huis

179 24/08/16 OPM

ETB-2.160

ETB - Oudergemlaan, 195

Verwezenlijking van een muurfresco op de geveltop aan de
ingang van het park

180 24/08/16 OPM

BXL-2.2543

BXL/NOH - Weilandstraat, 43

Verbouwing van een huis tot twee duplexen

181 24/08/16 OPM

WSP-2.202

SPW - Palmboomstraat, 52

Vervanging van het raamwerk en van de deur door PVC

182 24/08/16 OPM

SBK-2.313

SBK - Hancartstraat, 10-11

Uitbreiding van de commerciële benedenverdieping en
wijziging van het raamwerk achteraan in PVC

183 24/08/16 OPM

SBK-2.314

SBK - Poststraat, 125

Herbestemming van een horecazaak tot woningen en wijziging
gevel

184 24/08/16 OPM

ETB-2.212

ETB - Jachtlaan, 171

Vervanging van de etalage door een nieuwe etalage in
aluminium

185 24/08/16 OPM

BXL-2.2540

BXL - Diksmuidelaan, 38

Inrichting van een sandwichbar tot een handelszaak en
wijziging uitstalraam

186 24/08/16 OPM

XL-2.289

ELS - Waversesteenweg, 168

Plaatsing van een zonwering

187 24/08/16 OPM

XL-2.192

ELS - Fernand Cocqplein, 3

Wijziging van het uitstalraam en plaatsing van een markies

188 24/08/16 OPM

UCL-2.352

UKL - De Wansijnstraat, 76

Installatie van een led-reclamebord in een van de etalages
(regularisatie)

189 24/08/16 OPM

ETB-2.35

ETB - Waversesteenweg, 467

Renovatie en uitbreiding van een gebouw en achterbouw voor
1 handelszaak, 3 woningen, parking
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190 14/09/16 O

BXL-2.23

BXL - Warandeberg, 3 – zetel BNP Paribas
Fortis

Afbraak kantoren, bouw nieuw kantoorgebouw, handelszaak,
voorzieningen, parking en inrit

191 14/09/16 O

BXL-4.171

BXL – Dieudonnéstraat, Lefèvrestraat,
Niellonstraat en Stapelhuisstraat

Heraanleg openbare ruimte

192 14/09/16 OPM

AND-4.21

AND - BBP Biestebroek

Onderzoek van het basisdossier

193 14/09/16 OPM

BXL/SJN-4.170

BXL - Kardinaalstraat

Herinrichting van de openbare ruimte

194 14/09/16 OPM

BXL-2.2377

BXL - Hoogstraat, 235-237

Herindeling van de handelsruimte tot twee eenheden

195 14/09/16 OPM

BXL-2.2546

BXL - Naamsestraat, 45

Verbouwing tot appartementsgebouw met commerciële
benedenverdieping en verhoging

196 14/09/16 OPM

BSA-2.44

SAB - Zelliksesteenweg, 4-10 - winkelcentrum Uitbreiding van een winkel

197 14/09/16 OPM

WSP-2.207

SPW - Vrijwilligerslaan, 189

Verbouwing en opdeling van een eengezinswoning tot 2
duplexen met volumewijziging

198 14/09/16 OPM

WSP-2.208

SPW - Roger Vandendriesschelaan, 11

Verbouwing van het gebouw en opdeling in 4 woningen

199 14/09/16 OPM

BXL-2.1280

BXL - Sint-Katelijnestraat, 25-27

Verbouwing van de handelsruimte en vernieuwing van het
uitstalraam

200 14/09/16 OPM

BXL-2.2547

BXL - Anspachlaan, 81-83

Wijziging van het uitstalraam (regularisatie)

201 19/10/16 OPM

XL-2.535

ELS - Wiertzstraat, 21-23 – voormalige
werkplaats De Coene

Afbraak van 2 gebouwen en voormalige werkplaatsen,
heropbouw van 2 gebouwen, reconversie industrieel gebouw

202 19/10/16 O

XL-2.547

ELS - Vredestraat, 32-34 / Lang-Levenstraat,
15-17

Zware verbouwing voor de inrichting van 45 studentenkamers

203 19/10/16 O

UCL-2.353

UKL - Waterloosesteenweg, 1504 - Institut
Royal pour Sourds et Aveugles

Gedeeltelijk afbraak, heropbouw en uitbreiding

204 19/10/16 GOV

UCL-2.354

UKL - Diepestraat, 134 – Maison Minimum

Verhoging met een verdieping, volume aan de achterkant van
de 1e verdieping (regularisatie)

205 19/10/16 OPM

ETB-1.1

ETB - Sint-Antoonplein

Vellen van de bomen rond de Sint-Antonius-van-Paduakerk en
heraanleg

206 19/10/16 OPM

BXL-2.2550

BXL - Lakensestraat, 66 /
Kastanjeboomstraat, 29-31

Verbouwing en herbestemming van een eengezinswoning

207 19/10/16 O

BXL-2.905/2.1505 BXL - Troonplein, 1 / Regentlaan, 1-8 /
Boomkwekerijstraat

Verbouwing met verhoging van 3 kantoorgebouwen –
gewijzigde vergunning

208 19/10/16 OPM

BXL-4.172

BXL/SJN – Kleine Ring, Queteletplein en
Madouplein

Herwaardering van de openbare ruimte

209 19/10/16 OPM

BSA-3.8

SAB - Goede Herderstraat

Bouw van een appartementsgebouw

210 19/10/16 OPM

BXL-2.2549

BXL - Lemonnierlaan, 223-227 / Zuidlaan, 59

Bestemmingswijziging van een handelsruimte en een
voorziening tot horecazaak

211 19/10/16 G

WSP-2.211

SPW - Tervurenlaan, 186-188

Vellen van een ceder

212 19/10/16 OPM

ETB-2.208

ETB - Tervurenlaan, 2

Verbouwing en verhoging van een kantoorgebouw

213 19/10/16 OPM

SBK-2.228

SBK - Station van Schaarbeek Vorming –
Elektrische Tractiewerkplaats

Verbouwing van de werkplaats en toevoeging van een
onafhankelijke winkel tegen de oostgevel

214 19/10/16 OPM

WSP-2.212

SPW - Merellaan, 23

Verbouwing van een eengezinswoning, bouw van een
bijgebouw, buitenisolatie

215 19/10/16 OPM

WSP-2.213

SPW - Schermlaan, 28

Verbouwing van een vrijstaand huis

216 19/10/16 OPM

WSP-2.104

SPW - Tervurenlaan, 270

Herinrichting van een deel van de benedenverdieping

217 19/10/16 OPM

WSP-2.214

SPW - Palmboomstraat, 80

Vervanging van een hellend dak door een plat groendak

218 19/10/16 OPM

MSJ-2.200

SJM - Steenweg op Gent, 32

Wijziging van de voorgevel

219 19/10/16 OPM

WSP-2.215

SPW - Horizonlaan, 45

Bestemmingswijziging, uitbreiding, toevoeging van
muuropeningen

220 19/10/16 OPM

MSJ-2.201

SJM - Gemeenteplaats, 28-29-30

Verbouwing, uitbreiding van de handelszaak op de
benedenverdieping, bestemmingswijziging, renovatie van 3
gebouwen, herinrichting woning

221 19/10/16 OPM

XL-2.548

ELS - Burgemeestersstraat, 13

Verbouwing van een gebouw voor PBM

222 19/10/16 Zonder
antwoord :
annulatie
zitting
05/10/16

BXL-2.2548

BXL - Leopold I-straat, 19

Verbouwing van een gebouw tot 3 woningen, achterbouw,
vervanging raamwerk
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223 19/10/16 Zonder
antwoord :
annulatie
zitting
05/10/16

BXL-2.1705

BXL - Grote Zavel, 39

Verbouwing van een duplex, inrichting terras achteraan en
dakkapel

224 19/10/16 Zonder
antwoord :
annulatie
zitting
05/10/16

FRT-2.139

VRT - Sint-Denijsstraat, 7

Wijziging van de commerciële benedenverdieping, aanpassing
aan de normen van de voorgevel, verbouwing van de tuin tot
koer

225 19/10/16 Zonder
antwoord :
annulatie
zitting
05/10/16

FRT-2.140

VRT - Albertlaan, 79.

Inrichting van terrassen, bijgebouw benedenverdieping,
bestemmingswijziging benedenverdieping van woning tot
kantoor

226 19/10/16 Zonder
antwoord :
annulatie
zitting
05/10/16

WMB-2.199

WMB - Léopold Wienerlaan, 22a-22c

Bouw van een technische erker (regularisatie)

227 19/10/16 Zonder
antwoord :
annulatie
zitting
05/10/16

WSP-2.209

SPW - Pater Damiaanlaan, 36 / François
Gaystraat, 278

Verhoging met één verdieping van een appartementsgebouw

228 19/10/16 Zonder
antwoord :
annulatie
zitting
05/10/16

WSP-2.210

SPW - François Gaystraat, 280

Bouw van een gebouw met 3 appartementen

229 19/10/16 OPM

BXL-2.673

BXL - Waterloolaan, 27 – Huis Calmeyn

Verbouwing van het uitstalraam

230

9/11/16 GOV

BXL-2.1812

BXL - Stoofstraat, 180.

Restauratie, herstel tot de toestand van vóór 2003, topgevels,
daksparren, wind- en regenbescherming

231

9/11/16 GOV

BXL-2.1964

BXL - Magdalenasteenweg, 31

Herinrichting in 7 wooneenheden, restauratie van de gevels
en het dak

232

9/11/16 GOV

BXL-2.1612

BXL - Stoofstraat, 49-51

Restauratie en verbouwing

233

9/11/16 G

JET-2.4

JET - Kardinaal Mercierplein, 1 - voormalig
Gemeentehuis

Verlichting van de noord- en oostgevels

234

9/11/16 GOV

BSA-2.22

SAB - Groendreefstraat

Herinrichting van de openbare ruimte

235

9/11/16 OPM

ETB-3.4

ETB - Park Jean-Félix Hap

Restauratie en herinrichting van de tuin

236

9/11/16 O

SJN-2.59

SJN - Middaglijnstraat, 8 / hoek Uniestraat

Isolatie van een neoclassicistisch hoekgebouw

237

9/11/16 OPM

WSP-2.216

SPW - Tervurenlaan, 263-265

Zware verbouwing van twee herenhuizen

238

9/11/16 OPM

AND-2.243

AND - Vogelenzangstraat, 221

Afbraak van de hoeve van de Mijlenmeers

239

9/11/16 GOV

UCL-3.92

UKL - Waterloosesteenweg, Fr.
Rooseveltlaan, ‘s Heeren Huys, enz.

Beheer van de vegetatie langs de weg : Snoeien en vellen van
890 bomen

240

9/11/16 OPM

BXL-2.2551

BXL - Sint-Katelijnestraat, 3-7

Verbouwing van een handelszaak

241

9/11/16 OPM

BXL-2.2552

BXL - Marcqstraat, 4

Opdeling van een eengezinswoning, vervanging van het
raamwerk op de voorgevel

242

9/11/16 OPM

WSP-2.186

SPW - Toeristenlaan, 40

Afbraak van het goed en heropbouw van een
eengezinswoning, vellen van bomen

243

9/11/16 OPM

WSP-2.217

SPW - Leeuwerikenlaan, 40 – Wijk Vogelzang Zware verbouwing van een eengezinswoning

244

9/11/16 OPM

WSP-2.156

SPW - Tervurenlaan, 300

Uitbreiding en verbouwing van een kantoorgebouw tot woning
met commerciële benedenverdieping – gewijzigde plannen

245

9/11/16 OPM

SGL-2.297

SGL - Waterloosesteenweg, 29-33

Isolatie van de zijgevel en plaatsing van gevelbekleding in
leisteen

246

9/11/16 OPM

AND-2.244

AND - Transvaalstraat, 69

Aanpassing aan de normen van een appartementsgebouw met
handelszaak

247

9/11/16 OPM

WSP-2.217

SPW - Louis Thysstraat, 40

Renovatie met achterbouw van een arbeidershuis
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248 30/11/16 GOV

AND-4.23

AND - Barastraat, Fiennesstraat, Raadstraat,
Van Lintstraat

20 nieuwe palen voor bovenleidingen

249 30/11/16 OPM

WMB-2.200

WMB - Drie Lindenstraat, 5

Verbouwing van een villa

250 30/11/16 OPM

BXL-2.2555

BXL - Korte Beenhouwersstraat, 18-20

Verbouwing en uitbreiding van 4 gebouwen en
herbestemming tot 1 hotel met restaurant

251 30/11/16 GOV

WMB-2.201

WMB - Kruisbooglaan, 43

Verhoging met een bouwlaag

252 30/11/16 O

UCL-2.358

UKL - Verrewinkelstraat, 3-96

Bouw van een voetgangers- en fietsersbrug

253 30/11/16 OPM

BXL-2.1533

BXL - Willebroekkaai, 23-26 / Akenkaai, 47

Bouw van een geheel van woningen met handelszaak en
kantoren

254 30/11/16 OPM

AND-2.245

AND - Paapsemlaan

Bouw van een opslagruimte

255 30/11/16 OPM

XL-2.549

ELS - Waversesteenweg, 153

Renovatie en regularisatie van de opdeling in 2 woningen

256 30/11/16 OPM

UCL-2.357

UKL - Oude Molenstraat, 10

Vergroting dakkapel vooraan, dakkapel achteraan, toegang tot
de tuin, raamwerk in PVC (gedeeltelijke regularisatie)

257 30/11/16 OPM

WSL-2.119

SLW - O.-L.-Vrouwstraat, 52-54

Verbouwing van twee identieke woningen en verhoging

258 30/11/16 OPM

BXL-2.2554

BXL - Kolenmarkt, 81

Opdeling van een eengezinswoning in 3 woningen, dakkapel
achteraan en wijziging uitstalraam

259 30/11/16 OPM

BXL-2.2162

BXL - Emile Delvastraat, Steylstraat - Project
Renbaan

Verlaging van het aantal woningen en aanpassingen op de
gevel – gewijzigde vergunning

260 30/11/16 OPM

BXL-2.707

BXL - Renaissancelaan, 47-51

Bouw woongebouw met 17 woningen en crèche - regularisatie
afwijking van de afgeleverde bouwvergunning

261 30/11/16 OPM

BXL-2.2556

BXL - Louizalaan, 189

Gebruikswijziging van winkel in snack, 3 woningen, wijziging
uitstalraam

262 30/11/16 OPM

SGL-2.384

SGL - Munthofstraat, 107

Herbestemming benedenverdieping (gereedschapswinkel),
wijziging gevel, benedenverdieping, herinrichting woningen

263 30/11/16 OPM

XL-2.550

ELS - Lariksenstraat, 70

Verhoging met één bouwlaag

264 30/11/16 OPM

SBK-2.147

SBK - Koninklijke Sint-Mariastraat, 141

Werken interieur, wijziging kelders en uitstalraam en van
recent gebouw

265 30/11/16 OPM

BXL-2.2553

BXL - Bloemenhofplein, 2A, 3-4

Opdeling van een winkel in twee eenheden en wijziging van
de etalage

266 30/11/16 OPM

BXL-2.2556

BXL - Louizalaan, 189

Plaatsing van een uithangbord

267 30/11/16 OPM

FRT-2.141

VRT - Brusselsesteenweg, 7

Wijziging van de etalage

268 14/12/16 O

BXL-4.105

BXL - Havenlaan / Claessenstraat

Herinrichting van de weg

269 14/12/16 O

MSJ-2.202

SJM - Havenlaan, 16

Herschilderen van het schrijnwerk van de uitbouw en de daken

270 14/12/16 O

UCL-2.356

UKL - Dolezlaan, 578-586

Bouw van een villa

271 14/12/16 OPM

SGL-2.361

SGL - Loixplein, 3

Gedeeltelijke afbraak van een huis en heropbouw voor de
uitbreiding van het aanpalende hotel

272 14/12/16 OPM

BXL-2.2466

BXL - Beenhouwersstraat, 58-62

273 14/12/16 OPM

WSP-2.99

SPW - Tervurenlaan, 313

Vellen van een wegkwijnende zoete kers

274 14/12/16 OPM

SGL-2.381

SGL - Parmastraat, 76

Nieuwe indeling van de woningen met volumewijziging en
inrichting van terrassen

275 14/12/16 OPM

SGL-2.385

SGL - Amerikaansestraat, 17

Verbouwing van een eengezinswoning met vervanging van de
dakkapellen vooraan en van de achterbouw

276 14/12/16 OPM

SGL-2.386

SGL - Ducpétiauxlaan, 16

Wijziging van het aantal en de indeling van de woningen,
wijziging gevel, terrassen binnen het huizenblok (regularisatie)

277 14/12/16 OPM

SGL-2.372

SGL - Adolphe Demeurlaan, 23-25

Wijziging indeling woningen, bestemming
benedenverdieping, lift, dakkapellen achteraan (gedeeltelijke
regularisatie)

278 14/12/16 OPM

BXL-2.2558

BXL - Europakruispunt, 3

Plaatsing van een luifel boven de hoofdingang van het hotel

279 14/12/16 OPM

BXL-2.2559

BXL - Nachtvlinderslaan, 32

Isolatie van de blinde geveltop

280 14/12/16 OPM

UCL-2.359

UKL - Karmelietenstraat, 164

Schilderen van een garagepoort met een “street art”-fresco

281 14/12/16 OPM

FRT-2.142

VRT - Sint-Denijsplein, 61

Wijziging van het uitstalraam, overdekking van de koer,
uitbreiding van de handelszaak op de 1e verdieping, woning
op de 2e

282 14/12/16 OPM

SGL-7.9

SGL - Jamarlaan

Plaatsing van 3 vlaktemeters Villo! in de openbare ruimte
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283 14/12/16 OPM

SJN-7.9

SJN - Willemsstraat, 5-11

Plaatsing van 1 vlaktemeter Villo! in de openbare ruimte

284 14/12/16 OPM

BSA-7.2

SAB - Verscheidene adressen

Plaatsing van 2 vlaktemeters Villo! in de openbare ruimte

285 14/12/16 OPM

SBK-7.7

SAB - Verscheidene adressen

Plaatsing van vlaktemeters Villo! in de openbare ruimte

4. Overzicht van de adviezen uitgebracht in het kader van beschermingsprocedures
zitting advies
1

9/03/16 G

dossiernummer adres

voorwerp aanvraag

XL-3.7

Beschermingsvoorstel

ELS - Vleurgatsesteenweg, Lariksenstraat, Denisstraat Tenboschpark

2 20/04/16 G

UCL-2.190

UKL - Winston Churchilllaan, 228 - Le Puy Fleury

Nieuw beschermingsvoorstel

3 14/09/16 G

SGL-2.374

SGL - Jamarlaan, 1A en 1B - Le Laboureur en A l’Epervier

Bescherming als geheel van de gevels en de commerciële
benedenverdieping

4 14/09/16 G

SGL-2.32

SGL - Ducpétiauxlaan, 106 - Gevangenis van Sint-Gillis

Uitbreiding van de bescherming

5 19/10/16 GOV

SGL-2.108

SGL - Paul Dejaerlaan, 39 / A. Demeurlaan, 35

Bescherming als geheel van de gevels van 2 gebouwen en
van de benedenverdieping Dejaerlaan 39

6 19/10/16 G

SGL-2.283

SGL - Alsembergsesteenweg, 108 – voormalige slagerij

Bescherming als monument van de straatgevel en van de
commerciële benedenverdieping

7 30/11/16 G

FRT-2.53

VRT - Marconistraat, 123-127 - voormalige firma Le
Magneto Belge

Beschermingsaanvraag voor de straatgevel uitgaande van
de mede-eigendom

8 14/12/16 O

SBK-2.315

SBK - Haachtsesteenweg, 369-371 – Voormalige herberg
Au Trois Rois

Beschermingsaanvraag

9 27/01/16 G

FRT-2.50

VRT - Verbindingslaan, 50-52 - Gevangenis van Vorst

Definitieve bescherming als monument van bepaalde
delen

10 17/02/16 G

FRT-2.123

VRT - Meyerbeerstraat, 29-31 – Hotel Danckaert (J.-B.
Dewin)

Definitieve bescherming als monument van de totaliteit
van een huis en een deel van de tuin

11

WSL-2.118

SLW - A & M-L Servais-Kinetstraat, 13

Definitieve bescherming

1/06/16 G

12 30/11/16 G

BXL-2.2468

BXL - Fr. Rooseveltlaan, 48 - ULB / Auditorium Janson

Definitieve bescherming

13 14/12/16 G

ETB - 2.206

ETB - Tervurenlaan, 28 - Les Iris.

Definitieve bescherming van villa Les Iris

14 14/12/16 G

BXL-3.111

BXL - Vossenplein – ondergrondse schuilkelder

Definitieve bescherming van de ondergrondse schuilkelder

5. Overzicht van de bezoeken en vergaderingen in 2016
(de vergaderingen voorafgegaan door een * betreffen de begeleidingscomités (BC) en werkgroepen ; die voorafgegaan door een ° betreffen zittingen van de GOC)
datum plaats

Voorwerp van de vergadering of van het bezoek

1

5-1 City Center

° GOC – Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering. Algemene voorstelling.

2

6-1 CCN

WMB - Gemeentehuis. Inrichting van de toegang voor PBM.

3

7-1 CCN

* GEWEST - GPDO. Uitwerking van de Erfgoedkaart (Werkgroep).

4

8-1 CCN

SBK - Notelaarsstraat, 282. Franse paviljoenen. Inrichting van de onmiddellijke omgeving.

5

8-1 CCN

ELS - Zwemkunststraat. Gemeentelijk zwembad. Restauratie van de betonbekleding van de kuip (voorbereidende
vergadering).

6

8-1 Beliris

ELS - Zwemkunststraat. Gemeentelijk zwembad. Restauratie van de betonbekleding van de kuip.

7

12-1 City Center

° GOC - Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering. Adviesvoorstel.

8

12-1 Ter plaatse

VRT - Molièrelaan, 124. gebouw uitgevoerd door A. Nyst.

9

13-1 CCN

BXL - A. Maxlaan en De Brouckèreplein. Toegang metro Beurs en De Brouckère.

10

13-1 CCN

AND - Tuinwijken Het Rad en Goede Lucht. Renovatieproject (voorbereidende vergadering).

11

13-1 CCN

AND - Tuinwijken Het Rad en Goede Lucht. Renovatieproject. Ontmoeting aanvragers.

12

14-1 CCN

OUD – Tuin Jean Massart. Bouwproject.

13

14-1 CCN

* GEWEST - GPDO. Uitwerking van de Erfgoedkaart (Werkgroep).
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14

15-1 City Center

° GOC – Hervorming van het BWRO. Debat.

15

15-1 Gemeente

SPW / SLW / OUD - Parcours hedendaagse kunst (Par(T) Cours(KUNST).

16

16-1 Ter plaatse

UKL - Dieweg, 49

17

18-1 CCN

* GEWEST - GPDO. Uitwerking van de Erfgoedkaart (Werkgroep).

18

18-1 City Center

° GOC - Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering. Definitief advies.

19

19-1 Cabinet Laanan

AND - Grysonlaan, 1. Vestiging van een school op de site van CERIA.

20

20-1 CCN

* GEWEST – Hervorming van het BWRO.

21

20-1 Beliris

ELS - Zwemkunststraat. Gemeentelijk zwembad. Restauratie van de betonbekleding van de kuip.

22

21-1 City Center

° GOC - Hervorming van het BWRO. Adviesvoorstel.

23

22-1 CCN

* GEWEST - GPDO. Uitwerking van de Erfgoedkaart (Werkgroep).

24

22-1 CCN

GEWEST – Hervorming van het BWRO. Onderzoek van het voorontwerp door de DML.

25

25-1 CCN

SGL - Gemeentehuis. Voorstelling van het masterplan.

26

26-1 City Center

° GOC - Hervorming van het BWRO. Adviesvoorstel.

27

26-1 CCN

AND - Grysonlaan, 1. Vestiging van een school op de site van de CERIA.

28

27-1 City Center

° GOC - Hervorming van het BWRO. Goedkeuring van het advies.

29

27-1 Ter plaatse

VRT – Monnikenstraat, 21. Cine Movy. Eventuele herinrichting tot theater.

30

29-1 CCN

* GEWEST - GPDO. Uitwerking van de Erfgoedkaart (Werkgroep).

31

29-1 CCN

* GEWEST - GPDO (Werkgroep).

32

1-2 CCN

* GEWEST - GPDO. Voorstelling van de Erfgoedkaart aan de heer B. Périlleux (Werkgroep).

33

1-2 City Center

° GOC - Hervorming van het BWRO. Adviesvoorstel.

34

2-2 Ter plaatse

BXL - Egmontpark. Tuinmuur van het goed gelegen Waterloolaan.

35

3-2 Kabinet El Ktibi

BXL - Leopoldpark. Aanleg van de bermen.

36

3-2 Kabinet Vervoort

* GEWEST - GPDO. Voorstelling van de Erfgoedkaart aan het kabinet R. Vervoort (Werkgroep).

37

4-2 CCN

BXL - Kerkeveldstraat. Voormalig station van Laken.

38

4-2 City Center

° GOC - Hervorming van het BWRO. Adviesvoorstel.

39

5-2 CCN

VRT - Gemeentehuis. Inrichting van de toegang voor PBM.

10-2 Ter plaatse

ELS - Luxemburgplein, 4.

41

12-2 Ter plaatse

SPW - Tervurenlaan, 28. Sloop / nieuwbouw.

42

15-2 Kabinet Vervoort

ELS - Molièrelaan, 172. Woning Dewin.

43

15-2 Ter plaatse

SBK - Pr. Elisabethplein. Station van Schaarbeek. Akoestiek.

44

16-2 Ter plaatse

UKL – Dieweg, 49.

45

17-2 CCN

ETB - Tervurenlaan, 2. Verbouwing van kantoren.

40

46

17-2 CCN

GEWEST - GPDO. Voorstelling van de erfgoedkaarten.

47

18-2 City Center

° GOC – Ontwerpbestek van het MER / GSV.

48

19-2 CCN

BXL - Noord-Zuidverbinding. Beschotting van de spuien.

49

24-2 Leefmilieu Brussel

* GEWEST – Zoniënwoud. Herziening van het beheersplan (BC).

50

25-2 City Center

° GOC - Ontwerpbestek van het MER / GSV 15 van de Heizel.

51

26-2 Ter plaatse

BXL – Brandhoutkaai, 27

52

1-3 Beliris

BXL – Koninklijke Muntschouwburg. Aanleg van een ondergrondse tunnel.

53

2-3 CCN

BXL - Stoofstraat, 29-31, Inrichting van het Chocolademuseum.

54

2-3 Leefmilieu Brussel

* GEWEST - GPDO. Voorstelling van de erfgoedkaart op Leefmilieu Brussel (Werkgroep).

55

2-3 CCN

* GEWEST - GPDO. Voorstelling van de erfgoedkaart op perspective.brussels (Werkgroep).

56

2-3 Ter plaatse

57

11-3 Ter plaatse

VRT - Besmelaan, 103.

BXL - Academiënpaleis. Test verlichting.

58

11-3 CCN

VRT - Gemeentehuis. Inrichting van de toegang voor PBM.

59

15-3 CCN

* BXL - Leopoldpark. Beheersplan (BC).

60

15-3 City Center

° GOC – Ontwerpbestek voor het MER / GSV en BBP Zuidstation.

61

18-3 Ter plaatse

AND - Grysonlaan, 1. Vestiging van een school op de site van de CERIA.

62

24-3 Ter plaatse

BXL - Cellebroersstraat, 75.
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63

24-3 CCN

BXL - Ravensteinstraat, 1. Inrichting van Cinématec in Huis Ravenstein.

64

30-3 CCN

VRT - Gemeentehuis. Inrichting van de toegang voor PBM.

65

5-4 CCN

VRT - Park van Vorst. Aanleg van een tramtunnel.

66

11-4 Antwerpen Zottegem

* BXL - Grote Markt. Restauratie van het Monument ‘t Serclaes (BC).

67

11-4 Beliris

GEWEST – Vorderingsstaat van de projecten opgevolgd door Beliris.

68

12-4 Beliris

BXL - Regentschapsstraat, 30. Koninklijk Muziekconservatorium.

69

12-4 Ter plaatse

BXL - Grote Markt, 7. Le Renard. Beeld van Sint-Nicolaas.

70

13-4

WMB - International School of Brussels. Herwaardering van de Campus.

Ter plaatse

71

13-4 Ter plaatse

SPW - R. Vandendriesschestraat, 28A. Woning Wolfers.

72

14-4 City Center

° GOC - BBP Zuid.

73

14-4 CCN

AND - Astridpark. Koningin Fabiolapaviljoen.

74

15-4 CCN

VRT - Park van Vorst. Aanleg van een tramtunnel.

75

18-4 CCN

BXL - Kerkeveldstraat. Voormalig station van Laken.

76

19-4 Ter plaatse

UKL – Eigendom Fond’Roy. Verbouwing van het kasteel, heraanleg van het park.

77

20-4 CCN

JET - Titecapark. Interne voorbereidende vergadering.

78

20-4 Ter plaatse

BXL - Grasmarkt, 99. Restauratie van de gevel.

79

20-4 CCN

JET - Titecapark. Vergadering met de projectontwerper.

80

20-4 Ter plaatse

BXL - Treurenberg. Deel van de eerste stadswal.

81

22-4 Gemeente

JET - Site van het Poelbos. Uitbreiding van de Nederlandstalige school.

82

22-4 CCN

VRT - Meyerbeerstraat, 35.

83

26-4 City Center

° GOC - Ordonnantie houdende organisatie van de stadsvernieuwing.

84

28-4 City Center

° GOC - Ordonnantie houdende organisatie van de stadsvernieuwing.

85

29-4 Leefmilieu Brussel

GEWEST - “Fietssnelweg Oudergem-Tervuren” doorheen het Zoniënwoud.

86

3-5 Ter plaatse

BXL - Koningsgalerij, 30-32 - Théâtre des Galeries.

87

3-5 Ter plaatse

* ELS – Vijvers van Elsene. Restauratie van het rocaille (BC).

88

3-5 Gemeente

AND - Inrichting van een parkeerruimte onder het Dapperheidsplein.

89

4-5 CCN

BXL - Grasmarkt, 99. Restauratie van de gevel.

90

9-5 Gemeente

SBK - L. Bertrandlaan. Stadion van de Crossing. Noordelijke tribune.

91

10-5 Commune

ETB - Waversesteenweg. Tuin Hap. Ontwerp van de heraanleg.

92

10-5 Ter plaatse

BXL - Jubelpark. Renovatie van de Grote Moskee.

93

12-5 KIK

GEWEST - Inventaris van het onroerend erfgoed (BC).

94

13-5 Ter plaatse

BXL - Defacqzstraat. Huis Wielemans.

95

17-5 Ter plaatse

* BXL - Leopoldpark. Beheersplan (CA).

96

17-5 Ter plaatse

BXL - Palmerstonlaan, 4. Hotel Van Eetvelde.

97

18-5 Ter plaatse

VRT - Park van Vorst. Aanleg van een tramtunnel.

98

18-5 CCN

UKL - Terhulpensesteenweg. Project Droh!me

99

18-5 Beliris

ELS - Zwemkunststraat. Gemeentelijk zwembad. Restauratie van de betonbekleding van de kuip.

100

19-5 Ter plaatse

UKL - Waterloosesteenweg, 830.

101

19-5 Ter plaatse

BXL - Defacqzstraat. Hotel Wielemans.

102

19-5 BIP

GEWEST - Voorstelling du het gewestelijk Lichtplan.

103

20-5 Ter plaatse

VRT - Dudenpark. Restauratie van de voormalige smidse.

104

20-5 Ter plaatse

BXL - Kruitmolenstraat, 58 - vergadering met de aanvragers.

105

25-5 KCML

UKL - Terhulpensesteenweg. Project Droh!me

106

25-5 CCN

VRT - Gemeentehuis. Inrichting van de toegang voor PBM.

107

25-5 Ter plaatse

BXL - Wetstraat. Résidence Palace.

108

26-5 CCN

* GEWEST - GPDO (Werkgroep).

109

26-5 Ter plaatse

SBK - De Jamblinne de Meuxplein. Institut de la Vierge Fidèle.

110

26-5 Ter plaatse

BXL - Fr. Rooseveltlaan. Woning De Bodt.

111

26-5 City Center

° GOC - BBP Molenbeek 6D.
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112

26-5 KCML

GEWEST - Hervorming van het BWRO.

113

27-5 Ter plaatse

BXL - Fr. Rooseveltlaan. Heraanleg van de openbare ruimte.

114

27-5 Ter plaatse

SGL - Faiderstraat. Royal Skating.

115

27-5 Stad

* BXL – Opvolgingscomité Grote Markt Unesco (BC).

116

30-5 Kabinet Vervoort

UKL - Terhulpensesteenweg. Project Droh!me

117

30-5 CCN

* GEWEST - Zoniënwoud. Herziening van het beheersplan (BC).

118

30-5 Ter plaatse

BXL - Halte Brussel-Congres. Test verlichting.

119

31-5 City Center

° GOC - BBP Molenbeek 6D.

120

1-6 CCN

ELS - Zwemkunststraat. Gemeentelijk zwembad. Restauratie van de betonbekleding van de kuip.

121

2-6 Beliris

* VRT - Restauratie van het Dudenpark en het Jupiterpark (BC).

122

3-6

SLW - Th. De Cuyperstraat, 284.

123

7-6 Ter plaatse

* ELS - Vijvers van Elsene. Restauratie van het rocaille (BC).

124

7-6 City Center

° GOC – Ordonnantie Natuur. Besluiten natuur- en bosreservaten.

125

9-6 CCN

BXL – Kiekenmarkt. Grande Maison de Blanc. Uitbreiding van het herenhuis.

126

9-6 CCN

* GEWEST - GPDO (Werkgroep).

CCN

127

10-6 Ter plaatse

BXL - Boterstraat, 24-28. Juwelierszaak De Greef.

128

13-6 Kabinet Vervoort

UKL - Terhulpensesteenweg. Project Droh!me. Vergadering met de landschapsarchitecten.
BXL - Egmontpark. Tuinmuur van het goed gelegen Waterloolaan.

129

14-6 Ter plaatse

130

14-6 Ter plaatse

BXL - Koningsstraat. Hotel Astoria. Heropstart van het renovatieproject.

131

15-6 Ter plaatse

BXL - Koningsstraat. Hotel Astoria. Heropstart van het renovatieproject.

132

15-6 Ter plaatse

VRT - Jacques Brelpark. Plaatsing van bijenhuizen.

133

16-6 City Center

° GOC – Voorstelling van BRU-NET.

134

17-6 Ter plaatse

BXL - Minimenstraat, 17.

135

21-6 Ter plaatse

AND - Site Vogelzang. Restauratie van het Kattekasteel.

136

21-6 Warocqué

* BXL - Leopoldpark. Beheersplan (BC).

137

22-6 CCN

ELS - Luxemburgplein. Aanleg van horecaterrassen.

138

23-6 Ter plaatse

BXL - Kiekenmarkt. Grande Maison de Blanc. Uitbreiding van het herenhuis.

139

29-6 Ter plaatse

140

1-7 Ter plaatse

* ELS - Vijvers van Elsene. Restauratie van het rocaille (BC).

141

2-7 Ter plaatse

* ELS - Vijvers van Elsene. Restauratie van het rocaille (BC).

SJN – Leuvensesteenweg / Scailquinstraat. Bioscoop Marignan.

142

5-7 Beliris

* BXL – Heraanleg van het Koningsplein (BC).

143

6-7 CCN

* GEWEST - GPDO (Werkgroep).

144

11-7 CCN

* GEWEST - GPDO (Werkgroep).

145

12-7 Warocqué

* BXL - Leopoldpark. Beheersplan (BC).

146

13-7 Ter plaatse

SPW - Thielemansstraat. Auberge des Maïeurs.

147

19-7 CCN

WMB - Tuinwijk Floréal. Overdracht van de wegen.

3-8 Ter plaatse

BXL – Negende Linielaan. Klein Kasteeltje.

149

2-8 Ter plaatse

ELS - Luxemburgplein. Aanleg van horecaterrassen.

150

10-8 Ter plaatse

BXL - Paleis voor Schone Kunsten. Plafond van de Le Boeufzaal.

151

16-8 Ter plaatse

BXL – Theater van het Martelaarsplein en de zichtbaarheid ervan op het plein.

152

23-8 BBP

BXL - BBP Tour & Taxis.

153

24-8 BGHM

BSA - Typologische studie van de tuinwijk Cité Moderne. De bovenhuizen.

154

25-8 CCN

KCML - Werkgroep Reorganisatie van de werkzaalheden KCML.

155

1-9 BBP

° GOC. Voorontwerp ordonnantie : oprichting van Brussel Stedenbouw & Erfgoed.

156

6-9 BBP

° GOC. Wijziging van het GBP met betrekking tot het project metro Noord – Bestek van het MER.

157

7-9 Ter plaatse

BXL - Hoedenmakersstraat, 18-20.

158

8-9

Studiedag “The Genius of la Mémé, how to preserve postmodern participative architecture”.

148

BOZAR

159

13-9 CCN

BXL - Werkvergadering over de bescherming van het Leopoldpark.

160

15-9 CCN

WMB – Tuinwijken Le Logis en Floréal. Aanbevelingen openbare ruimte.
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161

15-9 CCN

162

AND – Bouw van een parkeerruimte onder het Dapperheidsplein.

16-9 CCN

SJN - Kruidtuin. Onderzoek van de inbreuken vastgesteld op de site.

163

21-9 Ter plaatse

BXL - Koningsstraat. Hotel Astoria.

164

21-9 Kabinet P. Smet

ELS – Stadslift tussen de Graystraat en de Kroonlaan.

165

27-9 Stad

* BXL - Leopoldpark. Beheersplan (BC).

166

28-9 CCN

KCML - Werkgroep Reorganisatie van de werkzaalheden KCML.

167

4-10 CCN

AND - Uitbreiding van het Gemeentehuis.

168

4-10 BBP

° GOC - BXL. Wijziging van GBP Heizel.

169

4-10 Ter plaatse

OUD - Rood-Klooster. Stallen, schuur en bosklassen.

170

5-10 Ter plaatse

BXL - Ter Kamerenbos. Chalet van het Gymnasium.

171

5-10 Ter plaatse

* ELS - Vijvers van Elsene. Restauratie van het rocaille (BC) - verlichting.

172

6-10 BBP

° GOC - BXL. Wijziging van GBP Heizel.

173

11-10 Projectontwerper

BXL - Koningsstraat. Hotel Astoria. Restauratie, renovatie en verhoging.

174

12-10 Ter plaatse

BXL - Mechelsestraat, 25. Théâtre des Variétés (architect V. Bourgeois).

175

17-10 CCN

GEWEST. Publieke ruimte en openbaar groen. Overleg KCML – Leefmilieu Brussel.

176

18-10 BBP

° GOC - BXL. Wijziging van GBP Heizel.

177

18-10

GEWEST. Ronde tafel “Brussels : Pathways to a Competitive Future”

Citydev

178

18-10 Beliris

BXL - Koningsplein. Herinrichting en verlichting.

179

19-10 Leefmilieu Brussel

* SPW – Park van Woluwe – beheer van de bospartijen (Werkgroep).

180

19-10 Leefmilieu Brussel

BXL - Jubelpark. Parkeerruimte op de site.

181

19-10 CCN

* GEWEST - GPDO. Uitwerking van de Erfgoedkaart (Werkgroep).

182

19-10 Leefmilieu Brussel

Studiedag EECB “Erfgoed en energieperformantie”.

183

20-10 Leefmilieu Brussel

Studiedag EECB “Erfgoed en energieperformantie”.

184

20-10 BBP

° GOC - BXL. Wijziging van GBP Heizel.

185

21-10 CCN

BXL – Beurs van Brussel.

186

21-10 CCN

AND - Vrij-Onderzoekstraat, 13-15. Brouwerij Atlas.

187

25-10 BBP

° GOC - BXL. Wijziging van GBP Heizel.

188

27-10 Beliris

* VRT - Restauratie van het Dudenpark en het Jupiterpark (BC).

189

3-11 Ter plaatse

ELS - Derbylaan. Evaluatie van de erfgoedwaarde van het beboste terrein.

190

8-11 BBP

° GOC - BXL. Wijziging van GBP Heizel.

191

10-11 BBP

° GOC - BXL. Wijziging van GBP Heizel.

192

16-11 Ter plaatse

SBK - Sint-Servaaskerk. Staat van aantasting van de stenen van de steunbogen.

194

16-11 CCN

* UKL – Renbaan van Bosvoorde. Project “Droh!me” (BC).

195

17-11 Ter plaatse

BXL - Stoofstraat, 53.

196

17-11 Ter plaatse

BXL - Regentschapsstraat. Koninklijk Muziekconservatorium. Restauratie van het raamwerk.

197

18-11 Ter plaatse

BXL - Grote Markt / Zuidstraat, 8-10. KBC-Gebouw.

198

18-11 Ter plaatse

BXL - Sint-Pietersstraat. Cinéma Marivaux. Verwezenlijking van studentenkamers.

199

21-11 CCN

SJN - Kruidtuin. Historische studie en referentietijdstip.

200

22-11 BBP

° GOC - BXL. Wijziging van GBP Heizel.

201

18-11 Ter plaatse

BXL - Bortiergalerij. Test verlichting.

202

23-11 Ter plaatse

SJN - Sint-Franciscusstraat. Restauratie van de baden van Sint-Joost.

203

23-11 Ter plaatse

ETB - Waversesteenweg, 508, Woning Hap.

204

24-11 BBP

° GOC - BXL. Besluit CSV/ BRUSSEL.

205

24-11 Ter plaatse

BXL - Koningsstraat. Hotel Astoria.

206

24-11 Ter plaatse

AND - Scheutlaan, 145. Muurfresco’s van de kunstenaar Dubrunfaut.

207

30-11 CCN

ELS - Molièrelaan, 172. Woning Dewin.

208

1-12 Ter plaatse

210

1-12 Ter plaatse

BXL - Beurs van Brussel. Bezoek ter plaatse.
BXL - Beurs van Brussel. Bezoek ter plaatse.

211

6-12 Beliris

BXL - Koningsplein. Herinrichting en verlichting.
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212

6-12 Ter plaatse

BXL - Jubelpark. Parkeerruimte op de site.

213

7-12 Ter plaatse

ETB - Tervurenlaan, 28. Villa Les Iris.

214

7-12 CCN

AND - Vrij-Onderzoekstraat, 13-15. Brouwerij Atlas.

215

7-12 Stadhuis

BXL – Herziening van het beheersplan “Grote Markt Unesco”. Participatieve workshops.

216

7-12 Ter plaatse

* BXL – Baden van Brussel (BC).

217

8-12 Ter plaatse

BXL - Vossenplein. Bunker onder de openbare ruimte.

218

12-12 KCML

* UKL - Renbaan van Bosvoorde. Project “Droh!me” (BC).

219

13-12 Ter plaatse

SGL - Bordeauxstraat. School J.J. Michel.

220

13-12 CCN

WMB - Terhulpensesteenweg, 285. Reconversie van het CBR-gebouw.

221

14-12 KCML

* OUD - Zoniënwoud. Beheersplan (BC).

222

16-12 Gemeente

AND - Site Vogelzang. Restauratie van het Kattekasteel.

223

21-12 Ter plaatse

UKL - A. Reisdorfflaan, 36. Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden.
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