Vrederechter heeft geen geduld met
krakers in Gent
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Onder toezicht van een groepje politieagenten verlieten de krakers dinsdagochtend
de Braempoort in Gent. FOTO: BST
Gent - De krakers die drie weken lang de leegstaande galerij Braempoort in Gent
hebben bezet, hebben het pand dinsdag verlaten. De krakers vroegen maandag
aan de vrederechter in Gent nog 'wat respijt', maar die toonde geen genade en
liet het pand meteen ontruimen.
Een groepje politieagenten dook dinsdag op aan de Braempoort in Gent, een
leegstaande winkelgalerij in de Brabantdam in Gent die enkele weken geleden werd
gekraakt door een groepje anarchisten en actievoerders. Het pand werd op 15
februari opengebroken vlak voor een betoging tegen de nieuwe kraakwet.
Het parket plakte na vier dagen een uitzettingsbevel aan de gevel van het pand, wat
de krakers acht dagen de tijd gaf om het pand te verlaten. Maar omdat de krakers
beroep aantekenden, verhuisde het dossier naar de vrederechter. Die behandelde
de zaak maandag.
Acitivist of dakloze?
Een 29-jarige kraker verscheen voor de rechter, tegenover een vertegenwoordiger
van projectontwikkelaar Urban Link, die eigenaar is van de Braempoort. “Bent u een
activist of een dakloze? Het is niet het eerste pand dat u kraakt", zei de
vrederechter. "Maar een dak boven uw hoofd is wel een basisrecht. Als iemand in de
miserie zit, kan ik wat respijt geven. Maar dan moet het wel te goeder trouw zijn.”
“Ik vraag alleen wat respijt”, probeerde de kraker. “Ik sta op de wachtlijst voor een
sociale woning, maar ik hoor daar al jaren niets van. Ik heb geen plaats om te
verblijven. De huurmarkt kan ik niet betalen. Er is geen schade in het pand en we
hebben een goed contact met de eigenaar.”
Maar die laatste wil de krakers er weg. “De sloten zijn uitgeboord. En we moeten
hen bellen als we naar binnen willen: de omgekeerde wereld.”
De vrederechter vroeg bewijzen dat de kraker op de wachtlijst staat voor een sociale
woning en las krantenartikels voor waarin de krakers uit de Braempoort zich uitten
als activisten. De kraker kon geen documenten voorleggen.

Vervolgen

Op het einde van de zitting sprak de vrederechter een vonnis uit dat het eerdere
uitzettingsbevel bevestigde en de krakers beval om het pand onmiddellijk te
verlaten.
Dat gebeurde dinsdagochtend ook. Onder toezicht van een groepje politieagenten
verlieten de krakers het pand zonder zich te verzetten.
Het is nu afwachten of het Oost-Vlaamse parket de krakers ook nog zal vervolgen,
iets wat mogelijk is sinds de nieuwe kraakwet. Het bezetten van een pand zonder
de toestemming van de eigenaar is immers een misdrijf.
De kans dat het parket de drie krakers die werden geïdentificeerd op de avond van
de kraak ook zal dagvaarden is groot. Procureur des Konings Johan Sabbe liet al
verstaan "de wet strikt toe te passen".
Projectontwikkelaar Urban Link maakt zich sterk "dit jaar" te willen beginnen met
de Braempoort te verbouwen. Er is een bouwvergunning uitgeschreven in februari
2017 om er een hotel met kantoorruimtes van te maken.

