
 

 

 

 

COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS ET DES S ITES  

KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN  

 

COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS ET DES SITES 

BRUXELLES URBANISME ET PATRIMOINE  

Arcadia (3e étage) – Mont des Arts, 10-13 – 1000 Bruxelles  

www.crms.irisnet.be – crms@urban.brussels – 02/432.85.00 

KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN  

BRUSSEL STEDENBOUW EN ERFGOED 

Arcadia (3de verdieping) – Kunstberg 10-13– 1000 Brussel  

www.kcml.irisnet.be – kcml@urban.brussels – 02/432.85.00 

 

GEMEENTE SINT-GILLIS 

Dienst Stedenbouw 

Mevrouw C. Morenville 

Schepen bevoegd voor Stedenbouw 

Van Meenenplein 39 

B - 1260 BRUSSEL 

 

Brussel,   

 
O. ref. :  
 

Uw ref. : 

 

Ref. NOVA : 

GM/AH/SGL20170_698_PU 
 

PU2022-170 (C. Bauvez) 

 

13/XFD/1847240  

ST-GILLIS. Sint-Gillisvoorplein 23 (architect J.-J. De Wit) 

(gelegen in de vrijwaringszone van de St-Gilliskerk en van het geheel 

gevormd door de huizen aan het St-Gillisvoorplein 11, 13 en 15 met de 

brasserie Verschueren / ingeschreven op de Inventaris) 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING : uitbreiding van een 

bankkantoor, wijzigen van het volume en van de gevel, plaatsen van 

uithangborden. 

Aanvraag per mail ontvangen op 7/10/2022  

Advies van de KCML 

Mevrouw de Schepen,  

In antwoord op uw mail over bovengenoemde aanvraag, sturen wij u het advies dat de KCML hierover 

uitgebracht heeft tijdens haar vergadering van 19/10/2022.  

 

   
Inplanting van het voorwerp van de aanvraag (© Brugis), foto van de vergunde toestand  

(© Streetview) en fotomontage van de ontworpen toestand, gevoegd bij de aanvraag 

 

Volgens de KCML hebben de voorgestelde werken geen negatieve visuele impact op de zichten naar en 

vanaf het nabijgelegen beschermde erfgoed en is dit ontwerp op erfgoedvlak aanvaardbaar.  

De Commissie vraagt wel de bepalingen van de Gewestelijke stedenbouwkundige vergunning 

nauwgezet toe te passen inzake de kenmerken en de afmetingen van de uithangborden. 

 

Hoogachtend,  

 

   G. MEYFROOTS         C. FRISQUE 

Adjunct-Secretaris           Voorzitter 

 

Kopie : mkreutz@urban.brussels ; hlelievre@urban.brussels ; npauwels@urban.brussels 

; urbanisme.1060@stgilles.brussels ; cbeauvez@stgilles.brussels ; crms@urban.brussels ; urban_avis.advies@urban.brussels 

26/10/2022
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