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Graffiti
weghalen:
21.596 euro
DORIEN COLMAN
BRUSSEL

Er is naar schatting 21.596 euro
nodig om de graffiti weg te halen
waarmee vandalen tot drie keer toe
de koepel van Het Brusselse
Justitiepaleis hebben beklad. Als de
Inspectie van Financiën zijn goedkeuring geeft om het ongevraagde
staaltje straatkunst weg te krijgen,
kunnen de reinigingswerken een
aanvang nemen. De daders kijken
tegen een fikse boete aan, als ze tenminste gevonden kunnen worden.
Hoe de daders tot aan de koepel
zijn geraakt, niet minder dan 104 m
hoog, weet niemand. Nochtans zijn
er redelijk wat maatregelen genomen om graffitispuiters en andere
vandalen weg te houden van de koepel. De panelen die de stellingen aan
de voet afsluiten, zijn versterkt. Het
valluik naar het buitenplatform
rond de koepel is ook beter beveiligd. De binnenkant van de koepel is
nu enkel nog toegankelijk voor wie
een elektronische badge heeft. Het
publiek kan er niet meer bij.
De felbekritiseerde veiligheidssituatie van het Justitiepaleis is misschien verbeterd, maar nog niet
genoeg om de vandalen buiten te
houden. Pas nadat het onderzoek
afgelopen is, wordt beslist of er nog
bijkomende maatregelen nodig
zijn, antwoordde Staatssecretaris
Servais Verherstraeten (CD&V) op
een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen
(Open Vld).
“Er zijn voldoende workshops,
verenigingen en samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en
graffiti-artiesten waar iedereen zijn
artistieke expressie kan uitleven,
zonder dat dit de belastingbetaler
handenvol geld hoeft te kosten.”
aldus Van Biesen.
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