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Betreft :  ELSENE. Collegestraat 1 (site 77) en Generaal de Gaullelaan 49-50 (site 86). Plaatsen van camera’s voor de 

uitbouw van het CCTV- cameranetwerk van de politiezone Brussel-Elsene 

 

Advies van de KCML 

 

Geachte, 

 

In antwoord op uw brief van 19/05/2021, sturen wij u het advies dat onze Commissie over 

bovengenoemd onderwerp uitgebracht heeft tijdens haar vergadering van 22/06/2021.  

 

De aanvraag betreft het plaatsen van camera’s op masten van 8m hoog voor de uitbouw van het CCTV-

netwerk van de Politiezone Brussel-Elsene. Ze kadert in de beroepsprocedure tegen de vergunning die 

werd afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar voor de plaatsing van meerdere camera’s op het 

grondgebied van de gemeente Elsene. Het advies van de KCML wordt twee camera’s ingewonnen. De 

KCML spreekt zich hier als volgt uit:  

 

Collegestraat nr.1 (site 77) 

Volgens het inplantingsplan zou de camera worden geplaatst op het trottoir langs de muur van de tuin 

van het gemeentehuis en zou hij zich bijgevolg in de beschermde tuin van het gemeentehuis van Elsene 

(voormalige Malibranpaviljoen) bevinden (zie afbakening Brugis) evenals in de wettelijke 

vrijwaringszone van het als monument en landschap beschermde gemeentehuis en zijn tuin.    

n      
© Brugis       Uittreksel uit de aanvraag   © StreetView 

 

De KCML brengt een ongunstig advies uit over de plaatsing van de camera. Ze meent dat de camera op 

paal een storend element zou vormen in het beschermde landschap en dat hij de zichten op de tuinmuur 

en de beschermde zijgevel van het gemeentehuis zouden verstoren. Ze vraagt de camera dan ook elders 

te plaatsen en bij voorkeur uit het beschermde landschap te weren (eventueel op de gevels aan de 
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overzijde). In elk geval moet er bij de nieuwe locatie over worden gewaakt dat de zichten van en op het 

beschermde goed zo mogelijk gevrijwaard blijven.  

Generaal de Gaullelaan 49-50 (site 86)  

De camera op paal (8m hoog) wordt voorzien op het driehoekig verkeerseilandje dat zich recht tegenover 

het beschermde appartementsgebouw Le Tonneau bevindt. De voorgestelde locatie is gelegen  in de 

wettelijke vrijwaringszone van het monument.  

        
© Brugis            Uittreksel uit de aanvraag                        © StreetView 

 

De Commissie acht de voorgestelde locatie ongeschikt omdat de camera op paal de zichten op het 

beschermde monument sterk zou verstoren, zowel vanop korte als vanop langere afstand. De inplanting 

zou de zichten vanaf het beschermde gebouw naar de omgeving, en meer bepaald naar de Vijvers van 

Elsene (beschermd als landschap) evenmin ten goede komen. De KCML vraagt de camera dan ook op 

een minder storende plaats in te planten. In dat verband vraagt ze te onderzoeken of het mogelijk is de 

reeds bestaande verlichtingspaal op het verkeerseiland te benutten voor de plaatsing van deze camera. 

Op die manier kan een verdere opeenstapeling van allerhande elementen in de openbare ruimte 

vermeden worden en kunnen de zichten op het beschermde gebouw, maar ook de kwaliteit van het 

stedelijk landschap in het algemeen, beter gevrijwaard blijven. Indien dat niet mogelijk is moet naar een 

meer geschikte locatie worden gezocht. 

 

Hoogachtend,  

 

                 G. MEYFROOTS                  C. FRISQUE 

Adjunct-secretaris        Voorzitter 

 

 
Kopie :  scu-scc@urban.brussels;  mbadard@urban.brussels ; crms@urban.brussels  
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