
Beste,  

 

gelieve hierbij volgende SV te vinden. 

 

In de Birminghamstraat  staat, naast de nr 57,  een pand waar in augustus 2011 een industriële 

bakkerij uitbrandde en in augustus 2014 opnieuw brand ontstond. 

Na de eerste brand werd het pand gelukkig niet meer gebruikt door de bakkerij die er eerder 

gevestigd was. Het gebouw werd oppervlakkig afgesloten, wat maakte dat het al gauw gekraakt werd 

door vreemde figuren die er af- en aanliepen. Na de tweede brand kwam daar verbetering in. 

Een tijdje geleden - het gebouw staat nu bijna vier jaar leeg - begonnen er stukken van de gevel naar 

beneden te donderen. Levensgevaarlijk, zeker op een stoep die 's ochtends en 's avonds druk 

gebruikt wordt door schoolkinderen. Het duurde niet lang voor er met een dubbele rij hekken een 

voorlopige voetgangersdoorgang werd aangelegd op de plaats waar normaal auto's geparkeerd 

staan. U kunt vermoedelijk wel raden wat er dan naar Brusselse traditie gebeurde: in eerste instantie 

werden er enkele hekken opzij geduwd om één auto te parkeren en na enkele weken was de 

voorlopige doorgang voor voetgangers verdwenen, doordat alle hekken op de stoep stonden. De 

parkeerruimte was hersteld en voetgangers hadden de keuze tussen hun leven wagen door op de 

Birminghamstraat - waar officieel maar 30 km/u gereden mag worden, maar de reële snelheid een 

heel stuk hoger ligt - te lopen of de stoep aan de andere kant te gebruiken. Ik laat u raden wat een 

bende pubers geneigd is om in zo'n geval te doen. 

 

Nu zitten we in de laatste fase van de 'aanpassingen': er is aan beide kanten van de hekken opnieuw 

een opening gemaakt waardoor voetgangers gewoon weer over de stoep voor het leegstaande pand 

kunnen (en het risico lopen om brokstukken van de gevel op hun hoofd te krijgen). 

Graag had ik geweten 

1. wie verantwoordelijk is voor de beveiliging van deze site 

2. welke stappen de gemeente al ondernomen heeft naar de eigenaar van de site 

3. welke maatregelen de gemeente zal nemen om de veiligheid voor voetgangers te garanderen en 

binnen welke tijdspanne die genomen zullen worden 

4. of er al een project is voor een definitieve oplossing 

 

met vriendelijke groeten 
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