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Monsieur, Madame,  

 
Commission de concertation du mardi 23 avril 2019 
 
J’ai l’honneur de vous inviter à la réunion de la commission de concertation qui aura lieu 
le mardi 23 avril 2019 à 09:15 à l’Hôtel de Ville (salle Cérès) et dont vous trouverez l'ordre 
du jour ci-dessous. 

Veuillez agréer, Monsieur, Madame,  l’assurance de ma considération distinguée, 

 
Le secrétaire de la commission de concertation,  
 
 
 
 
 
Overlegcommissie van dinsdag 23 april 2019 
 
Hiermede heb ik de eer u uit te nodigen om deel te nemen aan de vergadering van de 
overlegcommissie die zal plaatsvinden op dinsdag 23 april 2019 om 09:15 in het 
Stadhuis van Sint-Gillis (Cérèszaal), teneinde de hieronder vermelde dossiers te 
onderzoeken. 
 
Hoogachtend, 
 
De secretaris van de overlegcommissie,  
 
 
 
 
 
 
 
 
François VANDERMEULEN. 
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Saint-Gilles, le 02/04/2019    



 

Point 1.  Approbation des PV des séances précédentes des 26 et 29 mars 
Point 2.  
09:15  

Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning PU2019-20 : modifier le permis 2018-83: modifier la lucarne, 
agrandir la terrasse ainsi qu'une baie en façade arrière, réaliser des 
travaux structurels et placer deux fenêtres de toit non axées en façade 
avant / het wijzigen van vergunning 2018-83 : het wijzigen van de 
dakkappel, het vegroten van het terras en vaan een baai aan de 
achtergevel, het uitvoeren van structurele werken en het plaatsen van 
twee niet geaxeerde dakvensters aan de voorgevel : Rue Jean Robie 28 / 
Jean Robiestraat 28 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur / Mijnheer Guillaume OVTCHARENKO 
et/en Madame/Mevrouw Morgane RIMLINGER 
 

Point 3.  
09:40  

Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning PU2017-224 : modifier la façade à rue au niveau du rez-de-
chaussée, modifier le nombre et la répartition des logements, réaliser un 
plafond vitré au R+3, changer l'utilisation du rez-de-chaussée, placer 
trois lanterneaux et une coupole, couvrir totalement la parcelle / het 
wijzigen van de voorgevel op het gelijkvloers, het wijzigen van het aantal 
woningen en hun indeling, het realiseren van een glazen plafond op de 
derde verdieping, het wijzigen van het gebruik van het gelijkvloers, het 
plaatsen van vier daklichten en het volledig dekken van de koer : Rue de 
Parme 17 / Parmastraat 17 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur / Mijnheer Ernani CATALDO 

 
 

Point 4.  
10:10  

Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning PU2018-167 : diviser la maison unifamiliale en 2 logements 
distincts, régulariser l'alignement de façade, avec modifications de 
façades et travaux structurels / het delen van een eengezinshuis in twee 
woningen, het regulariseren van de geveluitlijning, met gevelwijzigingen 
en struckturele werken : Rue de Bosnie 73 / Bosniëstraat 73 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur / Mijnheer Nicolas de Theux 

 
 

Point 5.  
10:40  

Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning PU2015-223 : modifier le nombre et la répartition des 
logements, modifier le volume, agrandir la terrasse du rez-de-chaussée 
tout en plaçant un nouvel escalier menant au jardin et aménager une 
terrasse au dernier étage  / het wijzigen van het aantal woningen en un 
indeling, het wijzigen van het volume, het vergroten van het terras op het 
gelijkvloers en het plaatsen van een nieuwe trap naar de tuin en het 
inrichten van een terras op de laatste verdieping : Avenue des Villas 63 / 
Villaslaan 63 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur / Mijnheer Pedro MENDES FREIRE 

Art. 126/1 CoBAT / GSV 
 

Point 6.  
11:10  

Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning PU2018-231 : changer la destination d’une maison 
unifamiliale en bureau et réaliser une baie de communication vers 
l’immeuble voisin du n°11 / de bestemmingswijziging van een 
eengezinswoning tot kantoor en het inrichten van een nieuwe 
doorgangsopening naar het aangrenzend gebouw nr 11 gelegen : Rue de 
la Linière 9 / Vlasfabriekstraat 9 

Demandeur / Aanvrager : SOS HONGER vzw (VANDEN BERGHE) 
 

Point 7.  
11:40  

Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning PU2017-285 : modifier la destination en bureau, aménager 
une terrasse en toiture au premier étage et créer de nouvelles 
connexions dans l'immeuble dont un escalier extérieur / het wijzigen van 
de bestemming tot kantoor, het inrichten van een dakterras op de eerste 
verdieping en het inrichten van nieuwe aansluitingen binnen het gebouw 
waarvan een buitentrap : Rue de la Linière 11-13  / Vlasfabriekstraat 11-13 

Demandeur / Aanvrager : S.O.S. Honger - A.S.B.L. (VANDEN BERGHE) 

Art. 126/1 CoBAT / GSV 



 

Point 8.  
13:00  

Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning PU2018-230 : Aménager une terrasse au premier étage / Het 
inrichten van een terras op de eerste verdieping : Rue de la Victoire 82 / 
Overwinningstraat 82 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur / Mijnheer Gilles Cattani 

 
 

Point 9.  
13:15  

Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning PU2016-155 : modifier le nombre et la répartition des 
logements (4ème étage) avec modification de volume et construction de 
terrasse / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling (4de 
verdieping) met volumewijziging en inrichting van een terras : Rue de la 
Source 67 / Bronstraat 67 

Demandeur / Aanvrager : Madame / Mevrouw Dominique Palante 

Art. 126/1 CoBAT / GSV 
Point 10.  
13:30  

Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning PU2018-101 : modifier la destination d'un commerce en 
bureau pour profession libérale et modifier la façade avant / het wijzigen 
van de bestemming van een handel tot kantoor voor een zelfstandig 
beroep en het wijzigen van de voorgevel : Chaussée de Waterloo 23 / 
Waterlosesteenweg 23 

Demandeur / Aanvrager : Madame  / Mevrouw Maria del Carmen TELLA-
LOPEZ 

 
 

Point 11.  
13:55  

Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning PU2018-165 : modifier le nombre et la répartition des 
logements avec modification du volume et de la façade avant et 
aménagement de terrasses / het wijzigen van het aantal woningen en hun 
indeling met volumewijziging en wijziging van de voorgevel en inrichting 
van terrassen : Rue Alfred Cluysenaar 38 / Alfred Cluysenaarstraat 38 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur / Mijnheer Miguel LAMARCHE 

 
 

Point 12.  
14:25  

Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning PU2018-217 : modifier les aménagements intérieurs d’une 
maison unifamiliale avec construction d’une annexe au rez-de-chaussée, 
travaux structurels, modification de la façade et pose d’une fenêtre de 
toit / het wijzigen van de binneninrichtingen van een eengezinshuis met 
bouwing van een bijgebouw aan de gelijkvloers, structurele werken, 
wijziging van de gevel en plaatsing van een dakvenster : Rue de Savoie 15 
/ Savoiestraat 15 

Demandeur / Aanvrager : Madame  / Mevrouw Saminela PAUKER 

 
 

Point 13.  
14:50  

Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning PU2018-141 : modifier l’aménagement et étendre le logement 
du 2ème étage dans les combles, faire des travaux structurels, créer une 
lucarne, une verrière et aménager une terrasse avec rehausse de 
mitoyen / het wijzigen van de inrichting van de woning  van de twede 
verdieping en deze woning uitbreiden tot de dakverdieping, het uivoeren 
van structurele werken, het creëren van een dakkappel, een glazen dak 
en het inrichten van een terras met verhoging van de mandeligheid : Rue 
de la Victoire 138 / Overwinningstraat 138 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur / Mijnheer Jacques Paris 

 
 

Point 14.  
15:15  

Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning PU2017-254 : modifier le nombre et la répartition des 
logements, changer la destination du rez-de-chaussée commercial en 
bureau et augmenter le volume /  het wijzigen van het aantal woningen en 
hun indeling, het wijzigen van de bestemming van het handelgelijkvloers 
tot kantoor en het vergroten van het volume: Rue d'Espagne 15 -17 / 
Spanjestraat 15 - 17  



 

Demandeur / Aanvrager : Michaeli Samuel - S.P.R.L. (Michaeli) 

Art. 126/1 CoBAT / GSV 
 

Point 15.  
15:40  

Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning PU2017-4 : réaménager le logement du rez/sous-sol en 
modifiant la répartition entre les espaces communs et le logement, 
modifier la façade arrière en modifiant le relief du sol, aménager un 
escalier en intérieur d’îlot et abattre un arbre / het herinrichten van de 
woning van het gelijkvloers/ondergrond door het wijzigen van de indeling 
van de gemene ruimten en van de woning, het wijzigen van de 
achtergevel door wijziging van het bodemreliëf, het inrichten van een trap 
binnen de huizenblok en het vellen van een boom: Rue Américaine 6 / 
Amerikastraat 6 

Demandeur / Aanvrager : Madame / Mevrouw Sabine Peckers 

 
 

Point 16.  
16:10  

Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning FD2018-18 : Modifier la destination pendant une période de 
deux ans, précédant la réalisation de l’affectation définitive. Occupation 
temporaire qi consiste à la mise à disposition du bâtiment pour un centre 
urbain d’expression (projet CUBE). Les locaux seront destinés à des 
activités socio-culturelles. / Het wijzigen van de bestemming gedurende 
twee jaren voor de uitvoering van de definitive bestemming. Tijdelijke 
bezetting van het gebouw voor een stedelijk centrum voor expressie 
(CUBE project). De lokalen worden aan socio-culturele activiteiten 
bestemd : Avenue Fonsny 131 / Fonsnylaan 131 

Demandeur / Aanvrager : Commune de Saint-Gilles (David) / Gemeente 
Sint-Gillis (David) 

 
 

Point 17.  
16:45  

Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning PU2018-229 : étendre le logement du rez-de-chaussée au 
sous-sol avec travaux structurels et aménagement d’un escalier extérieur 
/ het uitbreiden van de woning van het gelijkvloers tot de ondergrond met 
structurele werken en het inrichten van een buitentrap 
 : Rue de Neufchâtel 48 / Nieuwburgstraat 48 

Demandeur / Aanvrager : Madame / Mevrouw Victoire KAISER 

 
 

Point 18.  
17:15  

Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning FD2018-21 : Déplacer 1 station Villo ! avec borne publicitaire / 
het verplaatsen van een Villo!-station met reclamepaal van 2m² : Place 
Marcel Broodthaers 3 / Marcel Broodthaersplein 3 

Demandeur / Aanvrager : Région de Bruxelles-Capitale  (SMET) / Brussels 
hoofdstedelijk Gewest 

Report de la séance du 26 mars 2019 / Uitstel van zitting van 26 maart 
 

 
 


