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Betreft: uw schriftelijke vraag 2021_SV_411 i.v.m.
Paviljoen Blaisantvest

Geacht raadslid

In antwoord op uw bovenvermelde schriftelijke vraag kan ik u het volgende
melden.
Het paviljoen langs de Blaisantvest wordt dit najaar ‘gerenoveerd’. Hierbij zal
het typerende dak (vooral de balkenstructuur en de dakbedekking) gerenoveerd
worden. De kostprijs van de dakwerken wordt voorzien op 18.099 € + BTW. De
werken worden uitgevoerd door een gespecialiseerde externe aannemer.
Daarna volgen nog werken, waaronder het vervangen van gebroken glas door
vandalismebestendige platen en schilderwerken. Deze renovatiewerken worden
door eigen personeel FM uitgevoerd.
Het paviljoen wordt vooral gebruikt als beschutting bij heet of koud weer door
verschillende doelgroepen (waaronder jongeren en daklozen).
In deze buurt worden inderdaad regelmatig sluikstorten gemeld. We hebben de
sluikstortmeldingen uit de buurt Blaisantvest opgevraagd bij IVAGO. Het
paviljoen lijkt op basis hiervan geen specifieke hotspot voor sluikstort te zijn.
De aanwezige problematiek van sluikstort en zwerfvuil in de omgeving is bekend
bij de verschillende diensten. Een gemeld sluikstort wordt zo snel mogelijk
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opgeruimd en de veegploeg van DBSE verwijdert minimaal 2 maal per week
zwerfvuil in de Blaisantvest. Gemeenschapswachten sensibiliseren actief
in de omliggende wijken rond de afvalproblematiek. Als sluitstuk vinden er in
de omgeving ook regelmatig handhavingsacties plaats om daders van sluikstort
te identificeren. Sluikstorten worden regelmatig doorzocht door politie of
gemeenschapswachten alvorens ze worden opgeruimd door IVAGO. Daarnaast
zette de politie reeds sluikstortcamera’s in op verschillende hotspots in de
omgeving van de Blaisantvest.

Met vriendelijke groeten

Annelies Storms
Schepen van Feesten, Evenementen en FM
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