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Interpellatie van de h. De Bock: Reusachtige initialen getekend op het dak van het Longchampzwembad.
De h. De Bock heeft op Google Maps gezien dat er op het dak de letters "JCR ET" werden geschilderd
of gespoten. Heeft het college kennis van deze beschadiging? Is dit recent gebeurd of in het verleden? Is er
nood aan meer beveiliging, gelet op de meermaalse inbraken en zelf vrijwillige brandstichting? Beschikt het
college over informatie over de gevolgen van het onderzoek? Werd dit onderzoek geklasseerd? Hoeveel
bedroegen de kosten voor de gemeente? Werden de herstellingen vergoed door de verzekeringen en, indien
ja, voor welk bedrag?
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat, sinds de verschijning van het artikel in La Capitale, Ukkelse burgers foto's van het zwembad van Google naar het bestuur hebben gestuurd. Hieruit blijkt dat er in 2009 geen
letters te zien waren, wel in 2012, en dat ze minder zichtbaar werden tussen 2014 en 2016. De directie van
het zwembad heeft aan schepen Gol-Lescot gemeld dat deze tags vóór 2012 al aanwezig waren. Eén van de
bewijsfoto's met de letters dateert namelijk uit 23 juli 2012. Schepen Gol-Lescot en andere leden van het
college werden daarvoor niet over dit incident ingelicht. Dit vandalisme werd gepleegd nog voor de plaatsing
van balustrades die de toegang tot het dak zouden moeten verhinderen. Sindsdien heeft de gemeente echter
geen enkele aanwijzing die aangeeft dat iemand al dan niet op dit dak geweest zou zijn. Schepen Gol-Lescot
weet niet wat de letters betekenen. De letters zijn niet gegraveerd met gemaakt met witte kalk, zonder verlies van kwaliteit van het dak. Er werden camera's geïnstalleerd rond het zwembad. Dit bleek bijzonder effectief voor een geval van diefstal één of twee jaar geleden. De camera's bewijzen hun nut. De dieven hadden
precies 28 seconden nodig om op de De Frésquare te rijden, achteruit te rijden voor het kantoor, het raam
van het zwembad stuk te maken en een koffer van ± 150 kg mee te nemen. Deze termijn van 28 seconden
was voldoende om de politie te verwittigen, die de koffer heeft kunnen recupereren in de bestelwagen van
de inbrekers onderaan de De Frélaan. Dit toont aan dat camera's steeds nuttig zijn. Omwille van deze diefstal
heeft de gemeente de ramen vervangen door steviger glas en de koffer aan de grond vastgemaakt. Potentiële dieven zullen veel meer dan 28 seconden nodig hebben om hun daad te plegen. Deze investeringen werden niet integraal vergoed door de verzekeringen, aangezien de gemeente van de gelegenheid gebruik had
gemaakt om het kantoor volledig te renoveren wegens vochtproblemen. Hoewel de Commissie voor Monumenten en Landschappen geen voorstander was van een wijziging van het raamwerk, was het toch mogelijk
om het te vervangen omdat het door de dieven geplooid was.

