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Brandweer Brussel  (DBDMH) 

Aanvraagformulier brandpreventieadvies 

.FORMULIER.  Bij te voegen aan de aanvragen voor attesten en vergunningen 

9 Stedenbouwkundig attest of vergunning 
9 Milieu -attest of -vergunning 
9  Verkavelingsvergunningen 

  

Vak I.  [niet invullen, bestemd voor de administratie]  █ █ █ 

Gewest / Gemeente  

Dienst  

Contactpersoon  

Telefoon  

Email  

Referentie Nova  

Termijn advies DBDMH ☐ 15 dagen 
☐ 30 dagen 
☐ 60 dagen 

 

Vak II.  [niet invullen, bestemd voor de brandweer]  █ █ █ 

Referentie BW  

IN   

Officier   

OUT   

Factuur   

Neerleggingsdatum   

  



 2 / 6 

Vak III.  Beschrijving van de plaats die aan het advies onderworpen is  █ █ █ 

Straat, nummer 

en/of  kadastraal nr. 
 
 

Gemeente, postcode  

Bestaande feitelijke toestand  
 

Voorbeelden: woningen, kantoren, hotel, kinderdagverblijf, medisch centrum, 
detailhandel, snack, café, drankgelegenheden, parkings … 

Bestaande rechtstoestand  
 

Geplande toestand die het 
advies van DBDMH vereist 

 
 
 
 

Bestaand vloeroppervlak  m²   (souterrain, kelders en garages inbegrepen) 

Gepland vloeroppervlak   m²   (souterrain, kelders en garages inbegrepen) 

 

Vak IV.  Facturatiegegevens  █ █ █ 

Alle diensten uitgevoerd in het kader van de preventieopdrachten van de DBDMH, geven aanleiding tot de betaling van 
een vergoeding door de fysieke of morele persoon, die voordeel heeft bij de uitgevoerde dienst. 
Vul in voor een natuurlijke persoon of voor rechtspersoon. 

Natuurlijke persoon  

Familienaam, voornaam   

Nationaal registratienummer  

Rechtspersoon  

Naam van het bedrijf  

Ondernemingsnummer  

Rechtsvorm  

Straat, nummer  

Gemeente, postcode  

Telefoon  

Email  

Annie Cordy Park(21815/D/180d), Tacquetstraat (21815/D/188s, 188t), 
Kerkeveldstraat (21815/D/182m2), Prinses Clementinastraat (21815/D/187E3), 
Koninginnelaan (aan de hoogte van de Chambon-doorgang).

Laken, 1020

Park, straat, groententuin (openlucht), achterliggende Infrabel 
zone

Spoorweg zone, mixte zone

Heraanleg van de Tacquetstraat en aanleg van een 
wandel-en fietsverbinding lang de L28-lijn.

183

517

BELIRIS - FOD Mobiliteit en Vervoer

0308.357.852

Federale overheidsdienst

Vooruitgangsstraat 56

Sint-Joost-ten-Node, 1210

02/739.06.00

cedric.bossut@mobilit.fgov.be
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Vak V. Voorwerp van de adviesaanvraag aan DBDMH  █ █ █ 

Velden A en B invullen indien uw adviesaanvraag betrekking heeft op zowel een stedenbouwkundig attest of vergunning 
als een milieuvergunning (gemengd project) 

☐  A – Stedenbouwkundig attest of vergunning 

Indien vorig dossier vermelden, 
referentie DBDMH 

 
 

Indien vorig contact, naam 
gecontacteerde officier  

 

Onderworpen aan milieu 
effectenrapport of -studie? 

☐ Ja 
☐ Nee 

☐ Nieuwbouw (alle vakjes aanvinken die met het project overeenkomen) 
☐ Volledig 
☐ Gedeeltelijk (uitbreiding van een bestaand gebouw) 
☐ Regularisatieaanvraag 
☐ Wijziging tijdens vergunningsonderzoeksprocedure (indien vorig dossier, de DBDMH-

referentie in bovenstaand vak aangeven) * 

☐ Verbouwing (alle vakjes aanvinken die met het project overeenkomen)  
☐ Verbouwingen binnen in een bestaand gebouw 
☐ Regularisatieaanvraag 
☐ Wijziging tijdens vergunningsonderzoeksprocedure (indien vorig dossier, de DBDMH-

referentie in bovenstaand vak aangeven) * 

☐ Bestemmings/gebruikswijziging. Beschrijving: 

 
 
 
 
 
 

☐ Inrichting van de weg onderworpen aan het advies van DBDMH. Beschrijving: 

 
 
 
 

* Voor wijzigingen tijdens de procedure, een lijst van de wijzigingen en syntheseplannen ervan bijvoegen (1 per 
bouwlaag. 

VERPLICHTE BIJLAGE (behalve voor de attesten en de stedenbouwkundige vergunningen voor 
wegen): .BESCHRIJVINGSFICHE. 

Het wegdek van de Tacquetstraat wordt gewijzigd. Een nieuwe stoep wordt 
aangelegd. Dankzij deze wijzigingen is een een toegang mogelijk tot het gebouw 
van het oude station van Laken. Eneveens wordt er een fiets- en 
wandelverbinding aangelegd aan de overzijde van de spoorwegen. Het project 
wordt opgevolgd door Infrabel.
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☐  B – Milieuattest of -vergunning met ingedeelde inrichtingen die aan het advies van 
DBDMH onderworpen zijn 

Indien vorig dossier vermelden, 
referentie DBDMH 

 
 

Indien vorig contact, naam 
gecontacteerde officier  

 

Klasse 1A of 1B ☐ Ja 
☐ Nee 

 

☐ Wijziging van bestaande vergunning 

☐ Verlenging / hernieuwing van bestaande vergunning 

☐ Wijziging tijdens vergunningsonderzoeksprocedure (indien vorig dossier, de DBDMH-
referentie in bovenstaand vak aangeven)* 

☐ Tijdelijke vergunningsaanvraag 

* Voor wijzigingen tijdens de procedure, een lijst van de wijzigingen en syntheseplannen ervan bijvoegen (1 per 
bouwlaag. 

VERPLICHTE BIJLAGE (behalve voor de attesten): .BESCHRIJVINGSFICHE. 
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☐  C – Verkavelingsvergunning die als stedenbouwkundige vergunning geldt voor 
verbindingswegen 

Indien vorig dossier vermelden, 
referentie DBDMH 

 
 

Beschrijving: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  





MAÎTRE DE L’OUVRAGE / BOUWHEER : BELIRIS

ANNEXE DEMANDE AVIS SIAMU - BIJLAGE AANVRAAG DBDMH ADVIES 

RÉAMÉNAGEMENT DES ABORDS DE L’ANCIENNE GARE DE LAEKEN, COMPRENANT LA RÉALISATION D’UNE VOIE CYCLO-PIÉTONNE 
ET LA RÉALISATION D’UNE SERRE AGRICOLE URBAINE DANS LE CADRE DU CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « BOCKSTAEL » À BRUXELLES /

HERAANLEG VAN DE OMGEVING VAN HET OUDE STATION VAN LAKEN MET INBEGRIP VAN DE REALISATIE VAN EEN WANDEL- EN FIETSVERBINDING EN 
EEN STEDELIJKE KAS 

Equipe / Team
MSA + NEY & Partners + BLOC Paysage

DÉCEMBRE 2020 - DECEMBER 2020



SITUATION EXISTANTE - BESTAANDE SITUATIE 

FR

Le projet s’implante sur les deux rives du chemin de fer (ligne 28A) 
entre l’Avenue de la Reine, le Parvis de Notre Dame de Laeken 
et la rue du Champ de l’Eglise. Les travaux de réaménagement 
concernent la partie inférieure du parc Annie Cordy, la rue Tacquet 
et les arrières-jardins de la rue Stéphanie.

La rue Tacquet, principal objet de la demande, peut-être considérée 
comme une rue arrière sur laquelle aucune maison ne possède 
de façade principale. Elle est aujourd’hui difficilement accessible 
et ne possède pas de voirie stabilisée (dolomie). Elle termine en 
“cul-de-sac”, généralement utilisée pour du parking sauvage. Les 
constructions de l’Avenue de la Reine et du Parvis de Notre Dame 
de Laeken y ont des accès garage.

Le projet vise à améliorer la situation existante pour permettre un 
pasage pompiers sur toute la rue tacquet, jusqu’à l’entresol du 
bâtiment de l’ancienne gare de Laeken.

NL

Het project is gelegen aan weerszijden van de spoorlijn (lijn 28A) 
tussen de Koninginnelaan, Onze-Lieve-Vrouw van Laken en de 
Kerkeveldstraat. De herontwikkelingswerken hebben betrekking tot 
het lager gelegen deel van het Annie Cordy Park, de Tacquetstraat 
en de archtertuinen van de Stefaniastraat.

De Tacquetstraat, het hoofdonderwerp van het verzoek, kan worden 
beschouwd als een achterstraat waarin geen huis een hoofdgevel 
heeft. Het is nu moeilijk toegankelijk en heeft geen gestabiliseerd 
wegdek (dolomiet). Het eindigt in een “doodlopende weg”, meestal 
gebruikt voor ongeautoriseerd parkeren. De gebouwen aan de 
Koninginnelaan en het voorplein van Laken hebben er toegang tot 
een garage.

Het project heeft tot doel de bestaande situatie te verbeteren om een   
brandweerpassage mogelijk te maken over de hele Tacquetstraat, 
tot aan het gebouw van het oude station van Laken.
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SITUATION PRJETÉE - GEPROJECTEERDE SITUATIE 

FR

Le projet vise à améliorer la situation existante. Tout, d’abord, une 
largeur plus large et constante est donnée à la rue Tacquet. Le 
revêtement en dolomie est remplacée par un revêtement en pavés 
de pierre naturelle sur la partie carrossable. Le trottoir au droit de la 
serre est en dolomie stabilisée.

L’accès aux garages des construtions de l’Avenue de la Reine et 
du Parvis de Notre Dame de Laeken est conservé. Un travail de 
terrassement sera également effectué pour permettre une rampe 
douce carrossable entre le niveau de la rue Tacquet et celui de la 
placette arrière de l’ancienne gare.

La piste cyclable, construite en arrière-jardin des maisons rue 
Stéphanie, restpecte les exigeances d’Infrabel quant à la hauteur 
et le type de grillages. Les garde-corps de la ville de BXL seront 
dédoublés par un nouveau garde-corps fin (aux normes) au droit 
du trou sur le tunnel de l’Avenue de la Reine.

NL

Het project heeft tot doel de bestaande situatie te verbeteren. 
Allereerst wordt aan de Tacquetstraat een grotere en constante 
breedte gegeven. De dolomiet is vervangen door een coating van 
natuursteen op het verrijdbare deel. De stoep rechts van de kas is 
gemaakt van gestabiliseerd dolomiet.

De toegang tot de garages van de constructies van de 
Koninginnelaan en het Voorplein van  Laken blijft behouden. Er zullen 
ook grondwerken worden uitgevoerd om een   vlotte oprit mogelijk 
te maken die geschikt is voor voertuigen tussen het niveau van de 
Tacquetstraat en dat van het achterplein van het oude station.

Het fietspad, aangelegd in de achtertuinen van de woningen aan 
de Stefaniastraat, beantwoordt aan de eisen van Infrabel inzake 
hoogte en type hekwerk. De vangrails, typisch voor de Stad, zullen 
worden verdubbeld door een nieuwe dunne vangrail (naar normen) 
ter hoogte van het gat in de tunnel van de Koninginnelaan.
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