
Mondelinge vraag van G. VERSTRAETEN, gemeenteraadslid, betreffende de
uitbreiding van de wekelijkse markt in het slachthuis van Anderlecht.

G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant :
G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst:
« Wekelijks wordt tijdens het weekend tussen 7 uur ’s ochtends en 14 uur in de namiddag
een grote markt georganiseerd op de terreinen van het slachthuis,  of  het abattoir van
Anderlecht. 

Een ware trekpleister voor mensen van uit het hele Brussels gewest en daarbuiten, die
massaal de markt komen bezoeken.

Een dergelijke wekelijkse  massagebeurtenis moet echter ook leefbaar blijven voor de
buurtbewoners. En daar wringt het schoentje zowat iedere week.

Er zijn meerdere zaken die fout lopen, en dan vooral rond de ingang van de metrohalte
Clemenceau aan de kant van de Bergensesteenweg. Er wordt duchtig wild geparkeerd. 

Iedere week staan er leurders van valse of gesmokkelde sigaretten hun waar te verkopen
aan de ingang van het slachthuis en de metro. 

In de Sergeant Debruynestraat wordt iedere week een wilde mini-brocante georganiseerd
waar allerlei waren verkocht worden en gokspelen gehouden worden, en dit gaat vaak
lang door na de officiële sluitingstijd van de markt om 14u.

Een aantal buurtbewoners zijn het ondertussen meer dan zat. Ik heb het als bezoeker van
de markt of passant zelf ook bij herhaling kunnen vaststellen: qua handhaving gebeurt er
bitter weinig, en het lijkt er dus op dat dit gewoon week na week getolereerd wordt. En dat
is mijns inziens onaanvaardbaar: de regels gelden voor iedereen en moeten in het belang
van de leefbaarheid van de buurt gehandhaafd worden.

Vandaar had ik de volgende vraag:

- Wat  plant  het  gemeentebestuur  te  doen  om dit  illegale  en  asociale  gedrag  rond  de
wekelijkse markten aan het slachthuis van Anderlecht aan te pakken? »

De heer burgemeester-voorzitter legt uit dat de vragen een beetje de bevoegdheden van de
raad zijn,  want  ze gaan meestal  over  de  acties van de politiediensten.  Toch,  zal  hij  ze
beantwoorden.

Wat heeft het college gedaan ?
De  laatste  zes  maanden,  werden  op  niet  minder  dan  31  verschillende  data  operaties
uitgevoerd door de diensten van eerste afdeling/divisie Anderlecht. Hier een overzicht van het
resultaat.

177 takelingen - 12 PV's van waarschuwing - 283 vereenvoudigde PV's – 1.730 gasboetes -
58 onmiddellijke inningen - 3 PV's verval van het recht tot sturen - 2 PV's voor ongevallen - 2
verslagen voor  rechtstukken -  1 PV dronkenschap -  1 PV voor verboden wapendracht -
70.540 euro onmiddellijke inningen voor vreemdelingen werden geïnd.



Bijkomend, werden er op alle zondagen van de laatste zes maanden, door de ordediensten
van de slachthuizen 106 PV's opgesteld,  voor zowel  inbreuken op douane en accijnzen,
meestal  sigaretten,  kansspelen, onwettig verblijf  en namaakartikelen.  Voor al  deze acties
werden 84 personeelsleden ingezet op zaterdagen, wat neerkomt op een totaal van 765 uren.
Er werden ook 252 personeelsleden ingezet op zondagen, wat neerkomt op een totaal van
2.268  uren.  Naar  de  toekomst  toe,  dient  nader  overleg  te  worden  gepleegd  tussen  de
uitbaters van de slachthuizen, de gemeentelijke diensten en de diensten van de politie. De
inzet van de gemeenschapswachten zou tevens in onderlinge samenwerking kunnen worden
geoptimaliseerd.

Omdat de budgettaire middelen van de politie niet onuitputtelijk zijn, zullen er keuzes dienen
te worden gemaakt en zal de terreinbezetting dienen te worden gerationaliseerd.

Dat zijn de cijfers van wat deze laatste zes maanden op het terrein is gebeurd. »

G. VERSTRAETEN dankt de heer burgemeester-voorzitter voor zijn antwoord. Hij is blij dat hij
de  cijfers  heeft  gegeven.  Het  is  natuurlijk  ook  altijd  een  beetje  moeilijk  qua
bevoegdheidskwesties zoals de burgemeester-voorzitter zegt omdat het ook over parkeren
gaat, over sluikstorten, enz. Allemaal goed en wel natuurlijk, die acties die zijn ondernomen,
maar het resultaat is wel dat dit toch elk weekend opnieuw op dezelfde manier plaatsvindt.
Dan moet er toch ergens nagedacht worden over bepaalde oplossingen om dat  aan te
pakken.

Hij wilt graag zeggen dat de gemeenschapswachten misschien een deel van het antwoord
zouden kunnen zijn maar, bij zijn weten, zijn er maar 10 gemeenschapswachten voor heel de
gemeente,  die  ook  gemeenschapswachten-vaststellers  zijn.  Deze  kunnen  effectief  GAS-
sancties kunnen uitdelen. Hij weet niet of daar momenteel veel van het antwoord gevonden
kan worden tenzij er serieus wordt ingezet op het opleiden van onze preventieambtenaren om
ook vaststellers te worden. Dat lijkt hem misschien een mogelijkheid die niet alleen de markt
van het abattoir ten goede zou kunnen komen, maar de hele gemeente. Want zoals de heer
burgemeester-voorzitter terecht zegt, de politie is natuurlijk beperkt: ze kunnen ook niet alles
doen. Als de gemeente voor een deel de vaststelling voor eenvoudige inbreuken zou kunnen
overnemen via GAS-sancties, dan kunnen we misschien tot het einde komen. Maar hij stelt
wel vast, week na week, dat de situatie, jammer genoeg, dezelfde blijft. Hij blijft wel een beetje
op zijn honger  zitten als  de heer burgemeester-voorzitter  zegt  “we hebben al  die  zaken
gedaan”. Het verandert niet. 

De heer burgemeester-voorzitter voegt toe dat het College een grote discussie zal hebben
met de uitbaters van de slachthuizen om een oplossing te proberen te vinden. Maar het is een
toestand die zeker moeilijk is, en alles moet herbeginnen elke week, elke zaterdag, elke
zondag.


