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Gemeenteraad
Schriftelijke vraag Zitting van 

Schriftelijke vraag van raadslid Wouter Vermeersch: Brandveiligheid 
Stasegemsestraat 136 - 134

Schriftelijke vraag

Indiener(s):
WouterVermeersch

Gericht aan:
Tiene Castelein

Tijdstip van indienen:
16 april 2019 14:30

Toelichting:
Herhaaldelijk stuurden wij onderstaand bericht naar hulpverleningszone FLUVIA inzake de 
brandveiligheid van Stasegemsestraat 136 - 134, dit echter zonder resultaat. 

 

Vermits FLUVIA niet antwoordde op onze brieven en herinneringen, noch de ontvangst ervan 
bevestigde, zagen wij ons genoodzaakt om onderstaand bericht ook per aangetekend schrijven over 
te maken. Uiteindelijk ontvingen we onderstaand antwoord van FLUVIA.

 

ORIGINEEL BERICHT:

 

Geachte Heer/Mevrouw,

 

In de beslissing tot functiewijziging van Stasegemsestraat 134, 8500 Kortrijk lezen wij letterlijk 
onderstaande:

 

"Het advies van brandweerzone fluvia - hulpverleningszone fluvia (kortrijk) -
 brandpreventie@hvzfluvia.be

afgeleverd op 15/03/2018 is gunstig met voorwaarden.

Het advies wordt gevolgd.

In het bijzonder: hernemen van de bijzondere aandachtspunten uit het schrijven van 22/10/2013:

- De beperkingen inzake bezetting op basis van de capciteit van de aanwezige evacuatiewegen
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- Het verbod tot nachtbezetting"

 

Wij vrezen nochtans voor de brandveiligheid van de vele kinderen in het pand. Zoals de brandweer 
weet, komen in het pand per jaar 75 scholen en culturele verenigingen langs. 

Bron: https://www.hln.be/regio/kortrijk/opening-moskee-pas-begin-2019~acb5b974/

 

Bovendien staat in de functiewijziging letterlijk opgetekend dat "de verschillende ruimtes in de 
woning worden ingericht als gang, polyvalente ruimte, bureau, berging en leslokaal."

 

Kunt u expliciet bevestigen dat beide panden (Stasegemsestraat 136 én 134) voldoen aan de zeer 
strenge brandveiligheidsnormen voor scholen en klaslokalen?

 

ONTVANGEN ANTWOORD FLUVIA:

 

Geachte heer Vermeersch

 

Wij hebben uw brief in goede orde ontvangen echter dienen wij u door te verwijzen naar de 
desbetreffende diensten van de Stad waar de bouwvergunning uitgereikt wordt gezien wij enkel aan 
hen adviseren dit ten behoeve van de aanvrager.

 

CONCRETE VRAGEN:

 

Kunt u ons een kopie bezorgen van het schrijven van 22/10/2013?

Kunt u ons aangeven of er gevolg werd gegeven aan de bijzondere aandachtspunten uit het schrijven 
van 22/10/2013? 

Wanneer werd laatst een controle uitgevoerd op de bijzondere aandachtspunten uit het schrijven 
van 22/10/2013?

Kunt u expliciet bevestigen dat beide panden (Stasegemsestraat 136 én 134) voldoen aan de zeer 
strenge brandveiligheidsnormen voor scholen en klaslokalen?

https://www.hln.be/regio/kortrijk/opening-moskee-pas-begin-2019~acb5b974/

