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Mijnheer de Directeur,

Betreft : BRUSSEL.  Arenbergstraat 13.  Wolferswinkel.  Aanvraag tot  unieke vergunning m.b.t.
het bevestigen van twee vlaggen op de bestaande vlaggemasten.
Dossier behandeld door M.-Z. Van Haeperen, DS, en door G. Conde-Reis, DML

In antwoord op uw brief van 9 december 2014 met bovengenoemde referentie,  ontvangen op 10
december, sturen wij u het  eensluidend gunstig advies onder voorbehoud dat onze Commissie
tijdens haar vergadering van 17 december 2014 uitgebracht heeft over hoger vermelde instalatie.

De aanvraag betreft de voormalige winkel et ateliers van de juweliers Wolfers. Dit Art Nouveau
gebouw  werd  opgetrokken  in  1909  n.o.v.  architect  Victor  Horta.  Het  heeft  een  belangrijke
erfgoedwaarde en werd als monument beschermd bij  besluit  van 1/10/1981 voor de gevel en de
winkelruimte. Het pand is gelegen in de Unesco bufferzone die afgebakend is rond de Grote Markt,
ingeschreven op de lijst van het Werelderfgoed.

De aanvraag werd ingediend door de huidige gebruiker en beoogt het bevestigen van twee vlaggen
op de bestaande vlaggemasten die sinds  de oorsprong aangebracht zijn ter hoogte van de eerste
verdieping en die rusten op de granieten winkelpui. Op de vlaggen worden de naam en het logo van
de aanvrager aangebracht, uitgevoerd in wit/rood tegen een blauwe achtergrond.

De CRMS uit geen bezwaar tegen het gebruik van de bestaande vlaggemasten aangezien dat geen
afbreuk doet aan de erfgoedwaarde van het beschermde gebouw. Zij brengt een gunstig advies uit
over de aanvraag op voorwaarde dat men aan de masten traditionele stoffen vlaggen bevestigt en
geen spandoeken (bijvoorbeeld in kunststof).  De vlaggen moeten dus uitgevoerd worden in een
soepel materiaal, ze mogen niet verstevigd worden d.m.v. dwarsroeden en niet voorzien worden van
een bijkomende verlichting.  De Commissie vraagt de vlaggen vóór de plaatsing ter goedkeuring
voor te leggen aan de DML.

Met de meeste hoogachting, 

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