Woensdag 29 september 2021
PERSBERICHT

Meeste bewoners
terug naar huis na
evacuatie in
Anderlecht
In de Goudonlaan en op het Verdiplein in Anderlecht werden dit weekend 7 panden
geëvacueerd nadat er grote barsten waren opgedoken in de muren. De panden werden
tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Na een expertise is die onbewoonbaarverklaring nu
opgeheven voor 5 van de 7 panden. Twee panden blijven dus onbewoonbaar.
Op vrijdagnamiddag doken er plots barsten op in een aantal panden op de Goudonlaan en het
Verdiplein in Anderlecht. Ter plaatse werd vastgesteld dat de barsten steeds groter werden.
Uiteindelijk werden er die avond 6 gebouwen geëvacueerd. Maandag kwam daar nog een
zevende woning bij. De Brusselse brandweer en Vivaqua stelden vast dat het om een groot
waterlek ging. Water, gas en elektriciteit werden eveneens afgesloten om te vermijden dat die
ook schade opliepen.
De slachtoffers werden opgevangen door het OCMW van Anderlecht en de Dienst Slachtofferhulp
van de politiezone Zuid die hen in hotels onderbrachten. Sommigen kozen er voor om bij vrienden
of familie te verblijven. Daarnaast voorziet het OCMW de slachtoffers ook van sociale begeleiding.
Volgens expertises, waaronder een onafhankelijke expert aangesteld door de gemeente, zijn 5
van de 7 woningen bewoonbaar. De onbewoonbaarheidsverklaring werd voor deze huizen
opgeheven.
Twee huizen zijn nog steeds onbewoonbaar in afwachting van beveiligingswerkzaamheden.
Zowel de slachtoffers wier huizen onbewoonbaar blijven, als de bewoners die terug naar huis
mogen, worden nog steeds bijgestaan door het OCMW en de Dienst Slachtofferhulp. Daarnaast
heeft de gemeente aan Sibelga en Vivaqua gevraagd om terug water, gas en elektriciteit aan te
zetten. “Ik wil graag alle hulpverleners en diensten feliciteren voor hun reactiviteit en ben
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verheugd dat de meeste bewoners terug naar huis mogen”, aldus burgemeester van Anderlecht,
Fabrice Cumps.
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