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Openbare zitting van 29.06.2015

Interpellatie

van

de

onaangenaamheden

heer

John

veroorzaakt

Buyani

door

de

Ilungu
lopende

betreffende

een

van

de

werkzaamheden

aan

het

voormalige gebouw van Financiën, Veldstraat
DE FEITEN
Het materiaal dat op de openbare weg geplaatst werd door de aannemer van de
bovenvermelde werken heeft de doorgang belemmerd voor personen met beperkte
mobiliteit of mensen met een kinderwagen die het postkantoor willen betreden. Naar
aanleiding van de klachten van enkele burgers zijn wij de feiten begin mei 2015 ter
plaatse gaan controleren.
Nadat we de problemen eigenhandig hadden vastgesteld, hebben we onmiddellijk aan
de heer Rik Jellema, schepen van Openbare Werken en Wegenis gevraagd om het
nodige te doen om dit ongemak te verhelpen.
We zijn zeer verheugd over de efficiëntie en doeltreffendheid van het optreden van de
heer Jellema en zijn medewerkers. Alles is op zeer korte tijd weer in orde gekomen. Dit
gezegd zijnde vinden we het vanzelfsprekend om hierover de volgende vragen te
stellen.
VRAGEN
1. Hoe komt het dat de schepen en zijn medewerkers dit probleem niet eerder
vastgesteld hebben?
2. Werken ze samen met de Preventiedienst? Hoe gaat dit in zijn werk? Dank bij
voorbaat.
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De burgemeester neemt het woord:
“Mijnheer Buyani, ik dank u voor uw interpellatie. Allereerst, mijnheer Buyani, moet u
weten

dat

de

werkzaamheden

waarover

het

gaat

geen

gemeentelijke

werkzaamheden zijn. Het zijn werkzaamheden die uitgevoerd worden in een gebouw
dat gemeentelijk geworden is omdat wij het eigendom ervan verworven hebben.
Vervolgens hebben wij een erfpachtovereenkomst gesloten met het Institut « Reine
Fabiola » dat het technisch blok moet verlaten omdat het afgebroken zal worden voor
het Jachthofproject en het is dus de school « Reine Fabiola » die, met subsidies van het
fonds voor schoolgebouwen, aanpassingswerken uitvoert om er de toekomstige
studenten en assistent-verpleegkundigen van haar school onder te brengen.
Wij hebben dus helemaal niets met deze werkzaamheden te maken. Het gaat om
privéwerkzaamheden uitgevoerd door een organisatie waar wij niets mee te maken
hebben. De aannemer werd inderdaad al verschillende keren door onze diensten
gewaarschuwd omdat hij de veiligheidsregels voor een gemakkelijke doorgang niet
heeft gerespecteerd. Elke keer heeft hij zich naar onze eisen geschikt. Dat is de reden
waarom er nog geen administratieve sancties opgelegd werden aangezien hij opnieuw
in regel is.
U moet weten dat de gemeente in de toekomst de mogelijkheid zal hebben om aan
bepaalde agenten het statuut van officier van gerechtelijke politie toe te kennen, in het
kader van de ordonnantie betreffende bouwplaatsen. Het bedrag van de boetes zal
dan kunnen oplopen tot € 25.000 per inbreuk. Dat zou zeker meer moeten afschrikken.
Wanneer gemeenschapswachten nu een inbreuk vaststellen, geven zij dit door aan het
diensthoofd die, naargelang het geval, communiceert met de dienst openbare werken
of met de politie.
Zo, mijnheer Buyani, dit is de informatie waarover ik momenteel beschik.”
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