
VILLE DE BRUXELLES 
STAD BRUSSEL 
 

COMMISSION DE CONCERTATION / OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 19/03/2013 - Point / Punt: 12 
 

DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: PU – SV + PE – MV 1A 
PROJET MIXTE -GEMENGD PROJECT 

 
Adresse / Adres: STEYLSSTRAAT, LINKS VAN HET NR  95 - EMILE DELVASTRAAT,  

TUSSEN NRS 100 EN 114  
 
Demandeur / Aanvrager: Hippodrome Projects NV  
 
Objet / Betreft:  
SV : partiële afbraak van de site, bouwen en omgevingsaanleg van appartementen, handelsruimte, rusthuis, 
serviceflats, kinderopvang, met bijhorende parkeergelegenheden (Blok A', B, C, C') - in opvolging van het 
stedenbouwkundig attest 009S/08 (dossier samen te behandelen met S.V. 052S/2012)    
 
MV : een inrichting omvattende: verbrandingsinrichtingen (gasketels) met een warmtevermogen van 3 x 500 kW, een 
generator met een vermogen van 250 kVA, aangedreven door een motor met inwendige verbranding van 200 kW, een 
verkoelinginrichting met een elektrisch vermogen van 250 kW, statische transformatoren met een vermogen van 3 x 
630 kVA en 1 x 1.000 kVA, ventilatoren (extractie en pulsie) met een debiet van 4 x 120.000 m³/u, een overdekte 
parking voor 347 voertuigen  
 
Ref.: 049S/2012  - MV   050S/2012   
 
Enquête publique – Réactions / Openbaar onderzoek - Reacties: 3 + 1 petitie met 188 handtekeningen 
 
Commission de concertation précédente – Voorafgaande Overlegcommissie: 05/03/2013 
 

 
EENPARIG ADVIES: Stad Brussel – GOMB: 
 
Bouwaanvraag : VERDAAGD teneinde bijkomende informatie te bekomen (vóór 28/03/2013) 
Milieuaanvraag : GUNSTIG 

                              Lijst van de bijkomende gevraagde informatie 
 
‐ Het grafisch en onder tabelvorm expliciteren van de fasering der werken (gebouwen en openbare ruimte):    

‐ aanleg en afwerking der wegenis en andere openbare ruimte (groene zones) in functie van de programmering, 
het begin der werken voor de gebouwen, de wegenis en hun voorlopige oplevering  

 
‐ het voorstellen door de aanvrager van een mechanisme van waarborgen (bankgarantie of andere waarborg) 

teneinde de realisatie en het beheer (gedurende 5 jaar) te verzekeren van de communautaire delen van het project 
(kinderdagverblijf, park, volledig uitgeruste weg, speeltuigen, …) 

 
‐ Het beter grafisch expliciteren van de evolutie van het gabariet der gebouwen over de verschillende aanvragen 

(Attest en Vergunning) : 
‐ Bijkomend aan de geplande toestand (de bouwaanvraag) en de toestand genaamd « attest na OV » (zoals 

hernomen in het dossier van de bouwaanvraag) tevens het gabariet aanduiden welke figureert in de aanvraag van 
het attest na effectenstudie (gewijzigd project) en dit op een vergelijkbare schaal.  
‐ dit met betrekking tot de omliggende gabarieten (Steyls- ,E. Delvastraat en de Jetse Haard) 
‐ met een duidelijke verwijzing naar : 

- de voorwaarden opgenomen in het Attest 
- de motivering van de gevraagde afwijking(en) 
 

‐ Het meer coherent maken van de maten op de inplantingsplannen van de wegenis en van de gebouwen 
 
‐ Het preciseren van de werking van de uitbating van de service-flat 

 
‐ Het beter voorstellen onder de vorm van een synthesetabel (detailberekening beschikbaar) van de evolutie van 

enkele stedenbouwkundige karakteristieken met betrekking tot de bouwdichtheid over de verschillende 
aanvragen (Attest en Vergunning) : 



‐ Bijkomend aan de geplande toestand (de bouwaanvraag) en de toestand genaamd « attest na OV » (zoals 
hernomen in het dossier van de bouwaanvraag) tevens de karakteristieken hernemen welke figureren in de 
aanvraag van het attest na effectenstudie (gewijzigd project) en dit in een vergelijkbare formaat, meer bepaald: 
‐ de oppervlaktes van de terreinen behorend van de aanvrager en behorend aan de NMBS 
‐ het bovengronds volume en de bovengrondse vloeroppervlakte (natuurlijk verlicht) per gebouw, per 

bestemming en in totaal 
‐ het volume en de vloeroppervlakte tov. de Steylsstraat (natuurlijk verlicht) per gebouw, per bestemming 

en in totaal 
‐ de terreinoppervlakte en de oppervlakte der gebouwbezetting in totaal 
‐ de verhouding V/T (bovengrondse vloeroppervlakte (natuurlijk verlicht) 
‐ de inname der openbare ruimtes en de privatieve ruimtes (buiten de gebouwen) in totaal 
‐ het % der doorlatende, semi-doorlatende en onderlaatbare bodem tov het terrein 

met een duidelijke verwijzing naar 
‐ de voorwaarden van het Attest en/of de voorschriften van de GSV 
‐ de motivering der gevraagde afwijkingen 
‐ de bestaande toestand op de site en in de wijk 

 
‐ Het documenteren van de vooruitgang der besprekingen / onderhandelingen met : 

‐ de NMBS-Holding en Infrabel voor het perceel in te richten als groene zone en voor de fietsers- / 
voetgangerstoegang naar de de Smet de Naeyerlaan 

‐ het tekenen van de spooruitbreidingszone op het inplantingsplan 
‐ de ALDI voor de doorgang naar deze winkel onder het gebouw C 
‐  de Jetse Haard voor de verbindingstrap tussen hun site en de site van Hippodrome 

‐ toelichting 
‐ genomen contacten (briefwisseling, …) 
‐ termijnplanning ter afronding van een akkoord. 

 
ONTHOUDING : K. Janssens (Stad Brussel) – M. Kreutz (BROH-DML) – M. Janssens (Gemeente 
Jette) – C. Defosse (BROH – DS), aangezien ze niet aanwezig waren bij de voorafgaande 
overlegcommissie (05/03/2013). 
 
 


