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Brussel, 15 april 2020

Vanwege Covid 19 wordt dit advies uitsluitend digitaal verzonden (geadresseerden onderaan dit advies)

Betreft : BRUSSEL (Laken). Leopold I-straat 38-42. Bouw van een appartementsgebouw
Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ▪ Advies van de KCML

Mevrouw de Directeur-generaal,

In  antwoord  op  uw  brief  van  01/04/2020,  sturen  wij  u  het  advies  dat  onze  Commissie  over
bovengenoemd onderwerp uitgebracht heeft tijdens haar vergadering van 08/04/2020. 

De aanvraag betreft de bouw van een appartementsgebouw met 37 woningen en 32 ondergrondse 
parkeerplaatsen in de Leopold I-straat. De nieuwbouw bevindt zich op een onbebouwd perceel 
(vroeger gebruikt door een marmerbewerker en vervaardiger van grafmonumenten) dat deels gelegen 
is in de wettelijke vrijwaringszone van de begraafplaats van Laken en dat zich bevindt tegenover het 
deel van de omheiningsmuur waarachter de meest recente zone van de begraafplaats ligt. Het 
appartementsgebouw sluit aan de linkerzijde aan op een eclectische woning van rond de 
eeuwwisseling (opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed) en rechts op een recenter 
geheel van sociale woningen. 

De nieuwbouw sluit passend aan op de bestaande bebouwing, zal  omwille van zijn sober karakter 
goed in het straatbeeld geïntegreerd zijn en heeft geen nadelige impact op erfgoedwaarde van de 
beschermde begraafplaats. De KCML heeft dan ook geen opmerkingen of verdere aanbevelingen 
over deze aanvraag. 

Hoogachtend, 

Vanwege Covid 19 wordt dit advies uitsluitend digitaal verzonden
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