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Brussel, 25/04/2022

Mijnheer de Directeur,
Betreft : ELSENE. Troonstraat 65. Plaatsen van een camera op de gevel voor de uitbouw van het
CCTVcameranetwerk voor de politiezone BrusselElsene (site 80). Aanvraag van een unieke
vergunning
Advies van de KCML
In antwoord op uw brief van 30/03/2022, sturen wij u het ongunstig advies dat onze Commissie over
bovengenoemd onderwerp uitgebracht heeft tijdens haar vergadering van 20/04/2022.
Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 maart 1996 beschermt bepaalde delen van
het pand gelegen Troonstraat 65 te Elsene als monument, met name: de voorgevels, de bedakingen en
de winkelpui.

Troonstraat 65 (Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed © URBAN)

De aanvraag betreft een fraai hoekgebouw in eclectische stijl waar aan het begin van de XXste eeuw een
ArtNouveau winkelpui op het gelijkvloers en bowwindow op de eerste verdieping werden toegevoegd.
De aanvraag maakt deel uit van een project van de Politiezone BrusselElsene voor de uitbouw van een
CCTVcameranetwerk wenst op 105 locaties in de openbare ruimte.
Voorgestelde inplanting met fotomontage –
afbeelding uit het aanvraagdossier
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De huidige aanvraag betreft de plaatsing van een camera op de
gevel van het beschermde pand aan de Troonstraat 65. De camera
en bijhorende arm zouden op de hoek van het gebouw worden
bevestigd, aan de kant van de Troonstraat. De kabels zouden via de
gevel aan het Londenplein naar de gevelkast (43 cm hoog, 33 cm
breed en 20 cm diep) lopen die naast het bestaande balkon wordt
geplaatst. De verbinding met het netwerk gebeurt ondergronds.
Advies KCML
Zowel de camera als het gevelkastje zijn storende elementen die
het architecturaal aanzicht van de beschermde gevels zouden
aantasten. De KCML brengt dan ook een ongunstig advies uit over
de aanvraag. Algemeen genomen vraagt ze de plaatsing van
dergelijke toestellen zoveel mogelijk te vermijden op gevrijwaard
erfgoed aangezien deze elementen nooit een meerwaarde betekenen
op erfgoedkundig vlak.
In dit specifieke geval vraagt ze de camera en toebehoren niet op de
beschermde gevels maar elders te plaatsen waarbij verschillende
mogelijkheden onderzocht kunnen worden. Zo lijkt de plaatsing van de
camera op een paal aan de overzijde van de Troonstraat, op de kruising
met de Carolystraat, een haalbare optie zonder dat de zichtkegel van de
camera aan bereik zou moeten inboeten. Die piste verdient dan ook om
verder te worden onderzocht.
© Brugis – in het geel een piste voor alternatieve
locatie voor de camera (op een paal)
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