
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Administration communale 
         BATISSES         d'ANDERLECHT

COMMISSION DE CONCERTATION : PROCES-VERBAL :
séance du 12 septembre 2013

SONT PRESENTS :

-   ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT     :

Président : M. VAN GOIDSENHOVEN

Secrétaire : Mme PARIJS

M. SWALENS

- URBANISME RÉGIONAL :

Mme BUELINCKX

- S.D.R.B. :

Mme JACQUES

- I.B.G.E. :

Mme FRANCHIOLY

- MONUMENTS ET SITES :

Mm CORDIER

La séance est présidée par M. VAN GOIDSENHOVEN et est ouverte à 9h.

DOSSIER

     3. Demande de permis d'urbanisme introduite par ANDERLECHT, LA COMMUNE (Mr 
DIELIS) : transformer et rénover l'extérieur et l'intérieur du bâtiment principal de 
l'ancienne école des vétérinaires - rue des Vétérinaires, 47 - PRAS : zone d'intérêt 
régional (réf. : ind. 48325)



EXAMEN DU DOSSIER PAR LA COMMISSION

A. REMARQUES ET/OU PLAINTES ARRIVEES A L'ADMINISTRATION :

Une lettre avec opposition a été introduite.

Une demande à être entendu a été introduite.

B. PERSONNES QUI ONT DEMANDE A ETRE ENTENDUES ET QUI SONT CONVOQUEES :

Le demandeur et l'architecte ont été entendus.

Un des co-propriétaire du site a été entendu : se demande ce qu'il se passe au niveau du plan 
d'expropriation.  Evoque aussi l'aspect visuel de l'escalier par rapport à l'architecture.

c.



DECIDE :

AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION

Overwegende dat het goed zich situeert in een gebied van culturele, historische, esthetische 
waarde of voor stadsverfraaiingen en een GGB NR. 10 - Veeartsenchool van het Gewestelijk 
Bestemmingsplan (GBP) vastgelegd bij Besluit van de Regering van 03 mei 2001; 
Overwegende  dat  de  aanvraag  beoogt  de  herbestemming  van  het  hoofdgebouw van  de 
veeartsenijschool, gelegen Veeartsenstraat, nr. 47 te 1070 Anderlecht, tot een centrum voor jonge 
bedrijven en conferentieruimte en meer bepaald :
- Het inrichten van 847 m² voorzieningen,
- Het inrichten van 2692 m² kantoren, (question à poser en séance, est-ce du bureau ou de 

l’équipement ?)
- Het  plaatsen  van  externe  noodtrappen en  creëren  van  2  engelse  koeren  langs  beide 

zijgevels,
Gelet op het besluit van de executieve van het Brusselse hoofstedelijke gewest van 22/02/1990 
die rangschikt als monument de gevels en bedakingen van de ooorspronkelijke gebouwen van de 
veeartsenschool van Kuregem te Anderlecht en als landschap het geheel gevormd door deze 
gebouwen en het park waarzin ze zijn gelegen;
Overwegende het eensluidend gunstig advies onder voorwaarden van de Koninkijle Commissie 
voor Monumenten en Landchappen  (KCML) in haar zitting van 17/07/2013, opgestuurd d.d. 
25/07/2013 en ontvangen op 26/07/2013;
Overwegende dat de voorwaarden op volgende punten slaan :
Be  schermde delen      
- isolatie : de proclamatiezaal op de tweede verdieping (linkervleugel) isoleren met een 

isolerende bepleistering (type unilit).  Op de eerste verdieping van de linkervleugel de 
geplande multipor-isolatie van voor - en zijgevel vervangen door unilit,

- achterzetramen: ter goedkeuring voorleggen aan de DML van de uitvoeringsdetails van 
de nieuw achterzetramen (aangepast aan alle verschillende raamtypes van het gebouw). 
Hierbij streven naar een zo fijn mogelijke vormgeving, een minimale visuele impact op 
de gevels en een discrete integratie in het interieur,

- Noodtrappen : opteren voor de volledig zelfdragende trap die geen verankering in de 
gevels vereist.  In samenspraak met de DML zoeken naar een aangepaste kleur (geen 
zwart) zodat het uitzicht van de trappen minder zwaar oogt,

- Engelse koeren: constructieve details en een nauwkeurige omschrijving van de werken 
op voorhand ter goedkeuring voorleggen aan de DML. Alle nodige voorzorgsmaatregelen 
treffen om waterinfiltratie en vochtproblemen te vermijden.

Interieur  
- zo snel mogelijk de gemaroufleerde doeken onder begeleiding van een gespecialiseerd 

conservator/restaurator  zorgvuldig  demonteren,  wegnemen  en  in  adequate 
omstandigheden opbergen en stockeren. De doeken binnen redelijke termijn restaureren 
en opnieuw op hun oorspronkelijke plaats aanbrengen,

- op de begane grond en de eerste verdieping van minstens de linkervleugel de bestaande 
compositie met centrale gang te behouden in plaats van de wanden te verwijderen.;

Overwegende dat de aanvraag onderworpen werd aan de speciale regelen van openbaarmaking 
van 25/08/2013 tot 08/09/2013 in toepassing van :
- Algemeen voorschrift 0.8 van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP): erbestemming 

in een beschermd, of op de bewaarlijst ingeschreven goed;
- Bijzonder  voorschrift  18.al3  van  het  Gewestelijk  Bestemmingslan  (GBP):  18.  al3 

Handeling  en  werken zonder  Bijzonder  Bestemmingsplan  (BBP)  in  een Gebied  van 
Gewestelijk Belang;



- Artikel  147  van  het  Brussels  Wetboek  van  Ruimtelijke  Ordening  (BWRO): 
Effectenverslag;

Gezien het advies van de Dienst voor brandweer en dringende medische hulp van 10/12/2012, 
ref. : A.2000.1089/27/DX/dm ;
Gezien het effectenverslag, volledig verklaard op 26/06/2013 ;
Overwegende  dat  de  inrichting  van  het  GGB  nr.10  niet  vastgesteld  wordt  door  een 
bestemmingsplan; dat bij ontstentenis van dergelijk plan enkel handelingen en werken worden 
toegelaten die overeentsemmen met het voorschrift betreffende het sterk gemengd gebied en met 
het programma van het betrokken gebied;
Overwegende dat de voorgestelde bestemmingen, t.t.z. voorzieningen van collectief belang of 
van openbare diensten, kantoren en productiactiviteiten,  conform zijn met die voorschriften;

Avis de l'AATL et de la DMS :

Overwegende dat de 2 voorziene Engelse koeren en externe noodtrappen  zouden gerealiseerd 
worden op een terrien waarvan de aanvrager niet  de eigenaar is;  dat de realisatie ervan niet 
zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken eigenaar zal kunnen doorgaan;
Overwegende dat het al dan niet bestaan of situering van de noodtrappen rechtstreeks het gevolg 
is van de keuzes die werden gemaakt voor het inplanten van de verschillende functie in het 
gebouw;
Overwegende dat een minder hoge bezetting van het gebouw zou leiden tot een onopvallendere 
oplossing voor de evacuatie ervan, b.v. aan de achtterzijde van het gebouw of binnenin ;
Overwegende dat de architecturale expressie van de noodtrappen, gekoppeld aan de ligging van 
het  gebouw dat  het  einde  van het  perspectief  van de Herzieningslaan  de perceptie  van het 
geklasseerd gebouw en site devaloriseren ;
Overwegende bijgevolg dat de 2 zijdelingse noodtrappen dienen afgeschaft te worden;
Overwegende  dat  de  voorgestelde  functies  kunnen  respectvol  verenigd  worden  met  een 
kwalitatieve bewaring van de beschermde gedeelte mits  het naleven van de hierna vermelde 
voorwaarden.
Gunstig advies onder voorwaarden :

o De  zijdelingse  externe  noodtrappen  afschaffen  en  de  binneninrichting  en/of 
verdeling van de bestemmingen van het gebouw in functie daarvan herzien.

o Het advies van de KCML naleven m.b.t. de beschermde delen (gevels en dak),

Avis minoritaire de la SDRB :

Considérant l'avis favorable conditionnel de la CRMS demandant een volledig zelfdragende trap 
die geen verankering in de gevels vereist;
Considérant que l'aspect monumental de la façade n'est pas mis à mal par cet escalier vu sa 
localisation en retrait;
Considérant que la présence de cet escalier conditionne le projet dans son affectation projetée et 
que sa présence est réversible;

AVIS FAVORABLE à condition d'opter pour une couleur gris clair en harmonie avec la couleur 
de la façade.

Avis minoritaire de Bruxelles-Environnement :

Considérant que la rénovation du bâtiment permettra la reconversion de celui-ci en centres 
pour jeunes entreprises et de conférence;



Considérant que cette utilisation génèrera entre 60 et 120 travailleurs et 340 places dans le 
centre de conférence;

Considérant qu'aucun emplacement de parking ne fait pas partie de la demande;

Considérant que le RI fait état de la possibilité de stationnement dans le quartier et un 
stationnement possible dans le site classé si nécessaire;

Considérant qu'aucune gestion globale du stationnement sur le site n'a toujours pas été 
solutionnée;

AVIS DEFAVORABLE sur la demande telle qu'introduite.

La commune, demanderesse, s'abstient.

Le Secrétaire, Le Président,

Les Délégués :


