SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 0278/17 van raadslid Johan Deckmyn
gericht aan de burgemeester
Betreft: Illegale bewoning aan de Meeuwstraat.

Toelichting:
Buurtbewoners signaleerden mij dat er op de hoek van de Meeuwstraat en de New
Orleansstraat illegale bewoning zou zijn. Men vermoedt dat één of meerdere Romagezinnen daar in kampeerwagens huizen. De kampeerwagen op de foto heeft een Franse
nummerplaat. De locatie is door begroeiing aan het zicht onttrokken, maar er zijn
duidelijke tekenen van bewoning.
Sommige buurtbewoners maken zich hieromtrent de nodige zorgen.

Vraag:

1. Is het stadsbestuur op de hoogte van deze feiten?
2. Werden hieromtrent reeds klachten ingediend?
3. Werden er maatregelen genomen om aan deze problematiek een oplossing te bieden?
Antwoord van de burgemeester:

Geacht raadslid
De buurtstewards weten sedert vorige week dat de mensen die in de container woonden
in de Muide, ter hoogte van de Voorhavenlaan, verhuisd zijn naar de locatie waarvan
sprake. Het gaat over een gezin van 4 personen (2 kinderen).
Noch de buurtstewards noch de overlastregisseurs hebben weet van klachten. De
buurtstewards bieden ondersteuning aan het gezin. De ondersteuning bestaat uit
informatie aanbieden over rechten en plichten in Gent/België. Het gezin geeft aan een
toekomst te willen opbouwen in Gent. Zij willen graag een pand huren. Vader werkt
sedert kort en moeder wil graag beginnen werken. De kinderen gaan dagelijks naar
school.
Ook de Wijkpolitie is op de hoogte van de bewoning van twee caravans die zijn opgesteld
op de hoek van de Meeuwstraat–Windmolenstraat–New-Orleansstraat. Het gezin werd
geïdentificeerd door de buurtinspecteur. De Scheepvaartpolitie is tevens op de hoogte.
Ook bij de Politie zijn er nog geen klachten inzake overlast gekend die gerelateerd zijn
aan de vestiging van het gezin op de gestelde plaats. Enkel via mail kreeg de Wijkpolitie
al enkele loutere meldingen binnen van hun aanwezigheid aldaar.

De buurtinspecteur heeft regelmatig contact met de bewoners en schakelde de sociale
partners in om een oplossing (alternatief) te zoeken inzake herhuisvesting. Een
onderzoek en begeleiding ter zake wordt momenteel gevoerd door het Departement
Samenleven en Welzijn, meer bepaald door de Dienst ‘Outreachend werken’. De
resultaten hiervan worden ingewacht.
Inmiddels wordt regelmatig toezicht gehouden door de Politie en wordt er blijvend
contact onderhouden.
In de hoop u hiermee een afdoend antwoord op uw vragen te hebben gegeven verblijf ik,
hoogachtend

Daniël Termont
Burgemeester

