GR. Toepassing van het artikel 51bis van het reglement van inwendige orde.
Mondelinge vraag van N. VAN LYSEBETTEN, gemeenteraadslid, omtrent de
aanwezigheid van daklozen in het straatbeeld.
N. VAN LYSEBETTEN geeft lezing van de volgende tekst:
N. VAN LYSEBETTEN donne lecture du texte suivant:
Aan de Maurice Herbettelaan staat al gedurende een aantal weken een tent opgeslagen
die duidelijk dienst doet als verblijfplaats voor een dakloze.
Rond de tent ligt allerhande afval, waaronder etensresten en zelfs een matras en een
aantal dekens.
Ik verbaas me erover dat dergelijke schrijnende toestanden in Anderlecht überhaupt
bestaan, maar nog meer dat ze een aantal weken kunnen blijven duren zonder dat
iemand ingrijpt.
Ik hoef u niet te herinneren aan de toestanden rond het Zuidstation, waar reizigers bijna
letterlijk struikelden over mensen in slaapzakken die een onderdak zochten in de
overdekte straat.
Mijn vragen zijn:
1) hoe kan het dat iemand weken lang op straat in een tent verblijft zonder dat iemand

ingrijpt?
2) wat doet de gemeente om dergelijke hulpbehoevende personen op te sporen en/of te

voorkomen dat ze op straat overnachten?
3) hoeveel personen zijn verwezen naar het opvangcentrum van Samusocial dat sinds

mei aan de Poincarélaan is gevestigd?
Ik dank u voor uw antwoord.
Monsieur le Bourgmestre-Président donne lecture du texte suivant:
De heer burgemeester-voorzitter geeft lezing van de volgende tekst:
Ik nodig u kennis te nemen van de volgende elementen:
1) de gemeente en de politiediensten zijn op de hoogte van de toestand van de dakloze
die, ter hoogte van de Maurice Herbettelaan 7, zijn tent heeft opgeslagen. Op 14 augustus
2017, heeft Samusocial mij een eerste keer benaderd. Deze persoon wacht op een
sociale woning en wordt door twee sociale assistenten van het OCMW opgevolgd, maar
wilt niet in een huisvestingscentrum geherbergd worden. Wat de hygiëne betreft, kent
deze man een vereniging uit de sector die hem dagelijks de mogelijkheid biedt om te
douchen en te eten.
2) Op 8 september 2017, heeft een gemeenschapswacht hem opnieuw naar de sociale
diensten doorverwezen, maar de dakloze weigert hierop in te gaan. Ook de wijkagent is
op de hoogte van zijn aanwezigheid en heeft hem hulp aangeboden.
3) Een politieverslag van deze week bevestigt dat hij in het bezit is van een plastic stoel
en een rugzak. De matras in de buurt van zijn tent zou niet van hem zijn en hij zou ook
geen afval rond zijn tent achterlaten.

Hoewel het om een gewestelijke bevoegdheid gaat, laat de daklozenproblematiek de
gemeentelijke overheden zeker niet onberoerd. Zozeer dat, op 9 mei 2017, een werkgroep
opgericht wordt, bestaande uit personeelsleden van de gemeentediensten. De doelstelling
ervan bestaan erin ieders rol te definiëren en een oplossing voor deze problematiek te
vinden inzake wettelijke principes, gezondheid en netheid, met behoud van de fysieke en
morele integriteit van deze mensen.
Ten slotte, is Samusocial als enige bevoegd om zich over daklozen te ontfermen. "La
Maraude", de mobiele ploeg van Samusocial, staat met patrouilles in voor sociale en
verpleegkundige zorg. Wanneer een langdurige situatie echter hygiënische of andere
problemen met zich meebrengt, is evacuatie de enige oplossing. Deze wordt in
samenwerking met de sociale werkers, de politie en de dienst Netheid georganiseerd.
N. VAN LYSEBETTEN begrijpt dat de heer burgemeester-voorzitter dus wel kan ingrijpen
in dergelijke situaties als de toestand te erg is.
Monsieur le Bourgmestre-Président précise que cela peut se passer s'il n'y a pas de
solution via les services sociaux.

