
Dossier : JEAN-BAPTISTE LEPAGESTRAAT 31

BRUSSETSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Gemeente SINT-Pl ETERS-WOLUWE

ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE

De Overlegcommissie,
Vergadering van donderdag 22 september 2022 onder het voorzitterschap van de Heer Damien DE KEYSER,

gemeenteraadslid.
Waren aanwezig :

- de leden of plaatsvervangende leden aangeduid door :

' het College van Burgemeester en Schepenen : /
' de Brusselse Gewestregering voor :

- Urban Brussels - Directie van de Stedenbouw : de Heer Benjamin-Nathanian LEMMENS

- Directie van de Monumenten en Landschappen - Directie Cultureel Erfgoed :

Mevrouw Coralie SMETS

- LeefMilieu Brussel - Brussels lnstituut voor Milieubeheer : de Heer Bernard DUBOIS

- Mijnheer Nicolas GDALEWITCH, architect en secretaris van de Overlegcommissie

Gelet op het Brussels Wetboek van de ruimtelijke ordening goedgekeurd bij besluit van 9 april 2004 van de Brusselse

Hoofdstedelijke Regering ;

Gelet op het Besluit van 29 juni 1-992 van de Executieve van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de

Overlegcommissies ;

Gelet op het Besluit van 10 juli 1997 van de Brusselse Gewestregering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse

Gewestregering van 23 november 1993 betreffende de openbare onderzoeken en de speciale regelen van

openbaarmaking inzake stedenbouw en leefmilieu ;

Gelet op de aanvraag uitgaande van het College van Burgemeester en Schepenen die het advies van de

Overlegcommissie vraagt in toepassing van artikel 9 van voorvermeld Wetboek;

Gelet op de aanvraag om stedenbouwkundige vergunning
- ingediend door: Mijnheer Philippe LOUAGE

- op het eigendom gelegen : Jean-Baptiste Lepagestraat 3l-
- die ertoe strekt de volgende werken uit te voeren : regularisatie van de achterbouw en aanleg van een

extra wooneenheid

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van onderzoek opgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen

overeenkomstig artikel 150 van voornoemd Wetboek, waaruit blijkt dat geen bezwaar of opmerking werd

ingediend ;

Gehoord, na opening van de zitting voor de personen die geen deel uitmaken van de Commissie :

- de aanvrager : Mijnheer Philippe LOUAGE en Mevrouw Jacqueline VANDER ELST

- van ambtwege, de volgende personen of organismen : Mijnheer Koen VANDERPLAS, architect
- de volgende personen en organismen die het gevraagd hebben : /
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BESLUIT, in besloten zitting:

Artikel L. : De overlegcommissie brengt het volgende advies uit:

Overwegende:
- dat het project betrekking heeft op de regularisatie van de uitbreiding en splitsing van een eengezinswoning

in tweegezinswoning;
- dat het onroerend goed gelegen is in een residentieel woongebied volgens het Gewestelijk Bestemmingsplan

(cBP), goedgekeurd bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 03/05/2001 en

meermaals gewijzigd ;

- dat de regularisatie betrekking heeft op :

. de toevoeging van een verdieping ter hoogte van de uitbreiding langs de rechter grens aan de

achterzijde;
. de bouw van een veranda tussen de uitbreiding en de linker grens van de achtergevel ;

. het creëren van een extra woning ;

. de herinrichting van het interieur;
- dat de aanvraag afwijkt van de voorschriften van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV),

titel l, artikel4 : diepte;
- dat deze afwijking aanvaardbaar is :

. de uitbreiding in rechtstoestand had een diepte van 9,85 m ;

. de feitelijke uitbreiding heeft een diepte van 8,95m ;

. dat de veranda lijkt gebouwd te zijn voor L97l- op basis van de Bruciel-foto's ;

. dat de veranda zich aansluit op de uitbreiding van 8,95m ;

. dat het gebouw met 3,48m het gebouw van rechts overschrijdt en met 5,30m het gebouw van links

overschrijdt ;
. dat de aanpassing van de veranda aan de diepte van het naburige gebouw gelegen Jean-Baptiste

Lepagestraat 33 een beter geschikte diepte mogelijk zou maken ;
. dat de feitelijke toestand al minstens 50 jaar bestaand is en nooit opmerkingen gewekt heeft van de

geburen;
- dat de aanvraag afwijkt van de voorschriften van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, titel l,

artikel 5: hoogte;
- dat deze afwijking aanvaardbaar is :

. dat de uitbreiding bij rechtsituatie de bouw van een schuin dakvolume met een hoogte van 5m37 op het

niveau van de nok toestond ;

. dat het te regulariseren volume een hoogte van 6,30m bereikt met een plat dak;

. dat het derhalve gaat om een belangrijke volumetrische verhoging ten opzichte van de

rechtstoestand ;
. dat deze omvorming vôôr 1971- lijkt te zijn uitgevoerd op basis van de Bruciel-foto's ;

. dat de volumetrische wijziging de creatie van een 2d" verdieping in de uitbreiding mogelijk maakt ;

. dat de vermindering van de diepte met bijna 1 meter tussen de rechtstoestand en de feitelijke toestand

het effect van het afwijkende volume verbetert ;

Overwegende:
- dat het oorspronkelijke eigendom bestond uit een eengezinswoning met een wasruimte ;

- dat de wasruimte op de begane grond omgebouwd werd tot slaapkamer;
- dat op de bovenste verdiepingen een tweede woning werd gecreëerd ;
- dat de aanvraag afwijkt van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, titel ll, artikel 3: minimale

oppervlakte voor de slaapkamer op de begane grond ;

- dat deze afwijking niet aanvaardbaar is :

. dat de opgegeven oppervlakte van de kamer 13,7m2 is;

. dat het de enige slaapkamer van de woning is ;

. dat de slaapkamer zich tussen de badkamer en de keuken bevindt ;

. dat de herinrichting van het interieur van het appartement zou het mogelijk maken om de slaapkamer

comfortabeler te maken ;
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- dat de aanvraag afwijkt van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, titel ll, artikel 4 :

plafond hoogte voor bewoon ba re zo lde rve rd iepingslo ka len ;
- dat deze afwijking niet aanvaardbaar is :

. dat de slaapkamers op de zolderverdieping 2m17 hoog zijn ;

. dat er nog een zolder is boven de slaapkamers;

. dat de verhoging van het plafond mogelijk is door de bovenste zolderruimte te verwijderen ;

- dat de aanvraag afwijkt van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, titel ll, artikel 10: natuurlijke
verlichting voor bewoonbare ruimten ;

- dat deze afwijking niet aanvaardbaar is :

. dat het hele pand een afwijking vertoont qua natuurlijke verlichting ;

. dat de natuurlijke verlichting in zolderruimtes verbeterd kan worden door het plaatsen van dakramen ;

. dat de herinrichting van het interieur, en meer bepaald de verplaatsing van de badkamers, die zich thans
langs de achtergevel bevinden, de verlichting van de leefruimten zou verbeteren ;

Overwegende :

- dat de omvang van het gebouw het niettemin mogelijk maakt 2 wooneenheden te creëren ;
- dat de bestaande binneninrichting niet kwalitatief is gezien de talrijke afwijkingen ;

- dat de inrichting van de 2 woningen herzien moet worden om alle afwijkingen van titel ll van de GSV te
schrappen ;

- dat de regularisatie bijgevolg in strijd is met de goede plaatselijke aanleg ;

- dat het verzoek om regularisatie in dit geval niet aanvaard kan worden ;

Gelet op het openbaar onderzoek dat van 29/08/2022tot L2/09/2022 plaatsvond ;
Gelet op de afwezigheid van klacht ;

Overwegende dat in zitting verklaard werd dat een watertank aanwezig is die als huishoudelijk water gebruikt
wordt;
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Eenparig GUNSTIG ADVIES te geven aan het project zoals voorgesteld, in aanwezigheid van de vertegenwoordiger
van de stedenbouwkundige administratie op voorwaarde dat :

- de interne aanleg van het pand te wijzigen zodat de Gewesteliike Stedenbouwkundige Vergunning Titel
ll gerespecteerd wordt ;

- het végétaliseren van het plat dak te studeren ofwel een hoog albedo voorzien als dak afwerking ;
- een nota in te dienen voor het beheer van regenwaterl

De afwijking aan artikel 6 van Titel I van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening wordt aanvaard om
bovengenoemde redenen ;

De afwijking aan artikel 4 van Titel I van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening wordt aanvaard om

bovengenoemde redenen ;

De afwiikingen aan artikels 3, 4, en 10, van Titel ll van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening worden
geweigerd om bovengenoemde redenen.

De Commissie,

De leden, Voorzitte
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