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 Gemeente Sint-Gillis 

Dienst Stedenbouw 

Van Meenenplein 39 

B - 1060 BRUSSEL 

 

Brussel,  
Ref. aanvraag PU2021-188 

Ref. KCML : 

Ref NOVA : 

SGL20471_695_PU 
13/PU/1790568 

SAINT-GILLIS. Bronstraat 58 

(= VWZ van het schildersatelier A. Hennebicq, Lausannestraat 1) 

AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING : wijzigen van het 

aantal woningen, gevelrenovatie en volume uitbreiding - nieuwe plannen 

Aanvraag van de Gemeente per mail ontvangen op 28/07/2022 

 

Advies KCML 

 

    
Toestand van de gevel in 2013, oorspronkelijke modenatuur en huidige staat © Streetview 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

In antwoord op uw bovengenoemde aanvraag vindt u hierbij het advies dat de KCML hierover tijdens 

haar vergadering van 17/08/2022 uitgebracht heeft. De huidige versie van het ontwerp betreft een 

tweede, door de Gemeente opgelegde aanpassing van de initiële aanvraag. 

Tijdens haar zittingen van 20/10/2021 en 20/04/2022 had de KCML in dit kader bepaalde 

bemerkingen geuit m.b.t. de herwaardering van de voorgevel. Zij vroeg het PVC schrijnwerk door 

hout te vervangen, de gevel in een lichtere kleur dan de bestaande te schilderen en de detaillering 

ervan te verbeteren (steigergaten, borstweringen met paneel en druppels, de balustrades van de 2de 

verdieping verbeteren). 

Op deze punten bleef de huidige versie van het ontwerp ongewijzigd t.o.v. het in april 2022 

behandelde dossier. De KCML bevestigt dan ook haar eerdere adviezen, te raadlegen via volgende 

links : https://kcml.brussels/sites/default/files/avis/680/SGL20471_680_PU_Bronstraat_58.pdf ; 

https://kcml.brussels/sites/default/files/avis/689/SGL20471_689_PU_Bronstraat_58.pdf  

Verder formuleert zij geen bemerkingen over de gewijzigde plannen m.b.t. de binneninrichting 

aangezien dit hoofdzakelijk een stedenbouwkundig aspect betreft. 

Met de meeste hoogachting, 

   

G. MEYFROOTS C. FRISQUE 

 Adjunct-Secretaris Voorzitter 
 

c.c. : ivandeville@stgilles.brussels ; urbanisme.1060@stgilles.brussels ; hlelievre@urban.brussels ; 

mkreutz@urban.brussels ; mbadard@urban.brussels ; crms@urban.brussels 
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https://kcml.brussels/sites/default/files/avis/680/SGL20471_680_PU_Bronstraat_58.pdf
https://kcml.brussels/sites/default/files/avis/689/SGL20471_689_PU_Bronstraat_58.pdf
mailto:ivandeville@stgilles.brussels
mailto:urbanisme.1060@stgilles.brussels
mailto:hlelievre@urban.brussels
mailto:mkreutz@urban.brussels
mailto:mkreutz@urban.brussels
mailto:mbadard@urban.brussels
mailto:crms@urban.brussels

gmeyfroots


gmeyfroots


