
Brand in het voormalige “Maison du Peuple”: het gebouw is beveiligd en
de gezinnen worden begeleid door de gemeentediensten.

Iets voor 8u deze morgen brak er een brand uit  in het voormalige “Maison du Peuple” aan de
Bergensesteenweg 423, in Anderlecht. Na de snelle en efficiënte tussenkomst van de hulpdiensten
en  de  agenten  van  de  politiezone  Zuid  kreeg  men  de  brand  onder  controle  en  werden  de
aanwezigen geëvacueerd. Uit een eerste verslag blijkt dat 4 mensen in verschillende ziekenhuizen
werden opgenomen met ademhalingsproblemen.

Door de omvang van de interventie van de hulpdiensten werd een veiligheidsperimeter ingesteld
om het verkeer op de Bergensesteenweg en het openbaar vervoer om te leiden tot omstreeks 11u.

Naast  de  interventie  van  de  hulpdiensten,  werd  een  sociale  noodeenheid gemobiliseerd.  Op
vrijwillige basis werden 23 inwoners samengebracht in het sociale restaurant, iets verderop op de
Bergensesteenweg.  Ze  werden  er  opgevangen  door  de  sociale  diensten  die  aan  een  oplossing
werken om deze personen huisvesting te bieden.

Na een onteigeningsprocedure voor het pand dat toebehoorde aan een huisjesmelker, werd het
afgebrande  gebouw eind  februari  2020  gemeente-eigendom.  De gemeente  voert  een  grondige
renovatie uit van dit pand en de aangrenzende huizen, die ook werden onteigend. Met de hulp van
de gewestelijke middelen van het stadsvernieuwingscontract (SVC) en het Stadsbeleid, zullen deze
gebouwen gerenoveerd en worden omgetoverd tot woningen en economische activiteiten, die de
sociale cohesie in de wijk ten goede moet komen.

"Sinds het einde van de onteigeningsprocedure,  wanneer de gemeente dus de wettige eigenaar
werd, werd voor dit gebouw een besluit van onbewoonbaarheid uitgevaardigd", legt Anderlechts
burgemeester Fabrice Cumps uit. In dit kader werden alle toenmalige bewoners (einde winter 2020)
begeleid door de sociale diensten om huisvesting te verzekeren. Het gebouw, waarin al een brand
was uitgebroken, werd ook hermetisch afgesloten.
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Aangezien er weer mensen waren ingetrokken, was er sinds begin maart een ontruimingsprocedure
aan de gang. "Deze procedure moest door de Coronacrisis onderbroken worden, in het bijzonder het
moratorium  inzake  uitzettingen  waartoe  de  gewestelijke  instanties  hadden  besloten",  voegt  de
burgemeester van Anderlecht eraan toe.

"In de komende uren zal onze politie het gebouw en de omgeving beveiligen. Wat de sociale diensten
betreft, bieden zij personen en gezinnen individuele begeleiding om voor noodopvang te zorgen",
besluit Fabrice Cumps.
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