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Meerderheid laat gemeentelijke gebouwen verkommeren - 01/04/2013

Kraainem - Tijdens de gemeenteraad vorige week klaagde OPEN-raadslid Joost Vanfleteren vijf
duidelijke gevallen van het niet onderhouden van gemeentelijk patrimonium aan.OPEN stelt dat dit
slechts enkele voorbeelden zijn van het systematisch gebrek aan de wil van de Franstalige
meerderheid om het gemeentelijk patrimonium te onderhouden.

Een eerste dossier is  het in verval geraakte balkon van het ingang van het OCMW-gebouw (oud
gemeentehuis), waar enkele weken geleden er brokstukken steen naar beneden kwamen en werd het
afgezet met nadarhekken en wit-rood lint.

Een tweede klacht gaat over de zeer slechte staat van de muur aan de parking achter het
gemeentehuis . Reeds jaren bestaat een dossier om dit probleem op te lossen, maar de herstelling
blijft uit. Eén dezer dagen stort deze muur in en valt deze op het voetpad; hopelijk worden er dan
geen voetgangers of spelende kinderen bedolven.

Er is ook sprake van het afbrokkelen van het Vredesmonument ter ere van onze oorlogsslachtoffers
(Vredeplein). Ook hier zijn grote brokken bepleistering losgekomen.

De schepen van Gemeentelijk Patrimonium Olivier Joris erkende de problemen maar stelde dat de
werken slechts "bij hoogdringendheid" zullen gebeuren ergens in 2014 als het meerjarenplan zou zijn
uitgewerkt en dat er niets kan gebeuren in 2013.

OPEN-fractieleider Luk Van Biesen stelde de zware tekortkomingen aan de elektrische installaties,
de verwarming en het sanitair vast in de Vlaamse Jeugdclub "De Villa". Reeds vele malen heeft het
bestuur van de jeugdclub de gevaarlijke situatie aangekaard en enkele kleine herstellingen op eigen
kosten gedaan. Ook Haviland heeft reeds een veiligheidsrapport opgemaakt en dringt aan om snel
werk te maken teneinde de veiligheid opnieuw de garanderen.

De schepen van Openbare Werken Vandenplas merkte op dat een budget van 65.000 euro is
voorzien. Er is een samenwerking met EANDIS voor een nieuwe stookinstallatie. De gunning zal
gebeuren in september van dit jaar maar de werken zullen slechts gebeuren in mei 2014. Open vroeg
echter om direct na de gunning de werken te starten, al moet hierdoor de jeugdclub tijdelijk sluiten.
De veiligheid van onze kinderen staat prioritair.
 

OPEN-gemeenteraadslid Jef Van Eeckhoudt stelde zich vragen bij het alweer uitstellen van de
vernieuwing van de centrale verwarming in het Nederlandstalig ontmoetingscentrum Cammeland.
Deze werken stonden reeds geprogrammeerd voor 2012. De schepen antwoordde dat de werken
zullen uitgevoerd worden in augustus 2013. Hierdoor zal het Cammeland minstens één maand haar
deuren moeten sluiten.
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