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Geachte,

Betreft : SCHAARBEEK.  Notelaarstraat  282.  Aanvraag  van  unieke  vergunning  voor  de
aanpassing  van  een  bestaande  installatie  voor  telecommunicatie  op  het  dak  het
woningcomplex “les Pavillons français”. Eensluidend advies.
Dossier behandeld door Dhr. F. Stévenne, DS, en door Mevr. E. de Sart, DML

In  antwoord  op  uw  brief  van  17  maart  2014  met  bovengenoemde  referentie,  ontvangen  op
19 maart,  sturen  wij  u  het  eensluidend  gunstig  advies dat  de  KCML  over  bovengenoemd
onderwerp uitgebracht heeft tijdens haar vergadering van 2 april 2014, in toepassing van artikel
177 §2 van het BWRO.

Het dossier betreft  het appartementsgebouw dat gerealiseerd werd tussen 1930 en 1934 n.o.v.
architect Marcel Peeters. Het werd als monument beschermd bij besluit van 19/04/2007 voor de
gevels, de daken en bepaalde binnenruimten.

De aanvraag beoogt de vervanging van bestaande antennes, de verplaatsing van een mast op het
dak  en  het  aanbrengen  van  veiligheidsvoorzieningen.  De  bestaande  paneelantennes  zullen
vervangen  worden  door  buisantennes,  wat  resulteert  in  een  kleinere  visuele  impact  op  de
omgeving dan momenteel het geval is.

De Commissie heeft geen bezwaar tegen de geplande werken aangezien de antennes behoren tot
de karakteristieke  skyline van de hoogbouw en dus geen afbreuk doen aan de erfgoedwaarde
ervan. De plaatsing op beschermd erfgoed van antennes alsook hun noodzakelijke aanpassingen
is in dit specifieke geval dan ook uitzonderlijk aanvaardbaar. Het zou wel aangewezen zijn dat de
DML de as built plannen van de verschillende bestaande installaties zou opvragen om het beheer
ervan op lange termijn te kunnen opvolgen en het  behoud van het  beschermde monument  te
garanderen.

Met de meeste hoogachting, 

G. MEYFROOTS         M.-L. ROGGEMANS
Adjunct-Secretaris                Voorzitter
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