
Asbest in het puin van afgebroken sociale woningen 

Interpellatie op de gemeenteraadszitting van 28 juni 2016 

 

Mijnheer de voorzitter, geacht college, beste collega’s, 

 

Met verbijstering vernam ik, na mijn interpellatie over dumping van asbest in 

Sint-Kruis verleden maand, dat er opnieuw asbest werd gevonden. Op 6 juni ll. 

werd ik door verontruste bewoners van de Kruisabelewijk gealarmeerd. Daar 

zou in het puin van gesloopte sociale woningen, dat er reeds weken 

onbeschermd zou bij liggen, asbesthoudend materiaal zijn gevonden. Kinderen 

speelden enkele tientallen meters van de vervuilde puinberg op het speelplein. 

En ja, ze speelden zelfs op het puin. 

Nadat het de burgemeester ter ore kwam schoot hij in actie! In allerijl riep hij 

de hulp van de brandweer in. Gemaskerde mannen in witte pakken daagden op 

om te voorkomen dat de omwonenden de kankerverwekkende partikels 

zouden inademen… Rijkelijk te laat! De vervuilde site werd afgesloten. Het puin 

nat gespoten en met folie bedekt.  

Maar het stadsbestuur maakt zich geen al te grote zorgen! Waarom ook? De 

volksgezondheid van de Bruggelingen zal hen een zorg wezen! Rekenen zij op 

de onwetendheid van de burgers? De burgemeester relativeert zelfs in zijn 

bewonersbrief: “Als omwonende dient u geen speciale maatregelen te nemen. 

Het belangrijkste is dat u het terrein niet betreedt en dat u uw groenten uit de 

tuin grondig afspoelt. Reden tot ongerustheid is er niet.”. Niet alle burgers kan 

je dom houden. Mijn machteloosheid en de laksheid en de desinteresse van de 

burgemeester en de schepen van leefmilieu maken mij woedend en baren mij 

grote zorgen! 

Daarom eist de N-VA-fractie ditmaal een duidelijk en klaar antwoord op de 

volgende vragen: 

1. Hoe lang reeds lag het puin er onbeschermd bij? 



2. Hoe kan het dat er in het puin nog asbest werd gevonden?   Werd er dan 

geen beroep gedaan op een professioneel asbestverwijderaar? 

3. Bij sloping van bestaande gebouwen moet steeds een asbestinventaris 

worden opgemaakt in opdracht van de SHM.   Was er wel een asbestinventaris? 

4. Wanneer asbest in het puin wordt aangetroffen moet een beheers-

programma opgemaakt worden.   Werd er wel degelijk een opgemaakt?  

5. Welke asbest werd er gevonden? Hechtgebonden of niet-hechtgebonden? 

6. De gezondheid van de bewoners in de Kruisabelewijk kwam ernstig in 

gevaar!    Werden er metingen verricht op asbestpartikels?    Zo ja, door wie? En 

met welke apparatuur? Wat zijn de resultaten (aantal getelde asbestpartikels 

per m3)?   Zo neen, dan kan ik enkel dergelijke laksheid crimineel noemen. 

Waarom werden niet de nodige stappen ondernomen om de gespecialiseerde 

meetwagen van de Civiele Bescherming of een particulier mobiel laboratorium 

te vragen om deze metingen uit te voeren?  

7. Hoe kan het dat woningen, waarin zich asbest bevindt, zomaar worden 

afgebroken? Is er dan geen asbestinventaris voor deze gesloopte woningen? 

8. Kort na de tweede wereldoorlog werd het goedkope asbest aangewend. In 

de jaren 60 tot midden de jaren 80 was asbest uiterst populair en werd in 

zowat elk product verwerkt en massaal gebruikt. In deze periode werden ook 

heel wat sociale woningen gebouwd. Daarom mijn volgende vraag:   kan het 

College aangeven hoeveel sociale huurwoningen, in eigendom van ‘Vivendo’ en 

‘de Brugse Maatschappij voor Huisvesting’, over een asbestinventaris 

beschikken? Zo niet, wordt het niet dringend tijd om dit in kaart te brengen? 

9. Wanneer wordt het asbesthoudend puin, indien het nog niet werd 

verwijderd, opgeruimd?  

10. Indien het puin reeds werd opgeruimd: werden er metingen van de 

luchtkwaliteit in de omgeving uitgevoerd? Werd er een bodemonderzoek 

verricht? 

11. Welke stappen zullen er worden ondernomen om dergelijke toestanden in 

de toekomst te voorkomen? 



12. Mevrouw Hoste, wanneer wordt nu eindelijk de folder ‘Asbest in en om het 

huis’ verdeeld? Naar aanleiding van mijn interpellatie op 26 januari 2016 

‘Asbestopslag in de containerparken’ pleitte ik om deze folder zo snel mogelijk 

met het stedelijk infoblad ‘BruggeInspraak’ te verdelen naar alle huishoudens. 

Sindsdien zijn we vijf maanden verder. Jouw belofte dat dit héél binnenkort zou 

gebeuren heb je niet gehouden!  

Dank voor jullie aandacht. 

Hugo De Bondt 

Gemeenteraadslid N-VA 

 

 

   

   

 

  

   

  


