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PRO-Actief Oostende voegt aan het dossier de onweerlegbare bewijstukken toe. Er kan dus geen 
twijfels bestaan dat het stadsbestuur Oostende reeds van 2 september 2020 op de hoogte was van de 
inbreuk op bestaande brandveiligheid regels. Ook de Brandweer ZONE 1 is reeds sedert 2 september 
2020 op de hoogte van de inbreuk.   
 
 
 
---------- Forwarded message --------- 
Van: LEO BRODEAU <leobrodeau5@gmail.com> 
Date: wo 2 sep. 2020 10:05 
Subject: Rwa defect ondergrondse parking 
To: <dries.vanderveken@zone1.be>, LEO BRODEAU <leobrodeau5@gmail.com>, Elsie 
<elsieachtergaele@hotmail.com> 
 
Geachte heer, 
 
De brandweer heeft me naar u door verwezen. 
Ik ben 2 de verblijver en woon schuin tegenover het ventilatorhuis en lift gebouw. Mijn buurvrouw 
Elsie woont er rechtover.alb 1 from.40 
Momenteel zijn we erg bang en kunnen bijna niet meer slapen omdat de rwa sinds minstens 1 
maand defect is. 
Dit kunnen we vaststellen op de 2 controlepanelen aan casino en rock strangers. hier brand lichtje 
twas defect 
 
Uiteraard zijn we geen voorstander van het gebouw,maar ik heb al eens een elec.auto gezien wat 
verboden is. Aan kurt Claeys is deze gevaarlijke situatie reeds 2 keer per mail gemeld. Dit steeds 
zonder antwoord of reparatie. 
 
Tevens gaan de alarmen te pas en te onpas lang af en castelein neemt zelfs haar tel. Niet meer af. 
Ten einde raad en met veel angst, vraag ik u beleefd of u de macht en connecties hebt om hier iets 
aan te doen 
 
 
Vriendelijke groeten 
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Op 24 aug. 2020 23:03 schreef LEO BRODEAU <leobrodeau5@gmail.com>: 
 
Geachte Heren, 
 
Bij deze herinner ik jullie aan het schrijven van Mevrouw Achtergaele van 3 augustus 2020 ,dat het  
rwa alarm in de nieuwe ondergrondse parking defect is .Op 23 augustus of 20 dagen later,  stel ik vast, 
dat haar positief advies is genegeerd en hierdoor deze hoogst gevaarlijke situatie niet is weg genomen. 
 
Tevens wil ik jullie melden dat ik minstens 1 elektrische wagen heb geparkeerd gezien.. Zoals jullie 
weten is dit verboden. Ik wil me niet inbeelden wat er zou gebeuren mocht er op dit ogenblik brand in 
de parking uitbreken. De veiligheid parking niet in orde is en, Denk aan alle doden en zwaar gekwetsten 
in de garage en op de zeedijk en in de appartements gebouwen. De rook zal niet afgevoerd worden. 
 
In een van onze gesprekken had ik reeds gewag gemaakt dat 1 grote ventilator beter zou vervangen 
worden door 2 of 3 kleinere omdat er steeds een technisch defect kan voorkomen. Jullie hebben dit 
dan weggewuifd dat de rwa steeds zal werken. Als voorbeeld heb ik de 3 liften van de majestic (ons 
gebouw) vernoemd, waar vorig jaar tijdens het seizoen de 3 liften tot 2x toe defect waren. Beeld u in 
dat de enige ventilator stuk is op een ongelukkig moment We zijn nog geen half jaar verder en jullie 
rwa is reeds minstens 3 weken stuk. Misschien toch overwegen of het niet veiliger en aangewezen is 
,diverse kleinere ventilatoren te voorzien . 
 
Verder wil ik me het onherstelbaar imagoverlies van de stad Oostende ,bij brand niet inbeelden. Dit 
zou wereldnieuws worden zoals in BEIRUT. Explosieve situatie op de zeedijk van Oostende 
 
Tevens vraag ik me af hoe de stad Oostende zo een nonchalante uitbaters zomaar laat begaan. Dit 
zowel in uitvoering van de bouwwerken als op veiligheid en wetgeving. Volgens mij klopt dit niet meer. 
 De uitbaters zijn mijn inziens enkel op papier in orde, maar hun houding toont aan dat ze  totaal 
ongeïnteresseerd zijn  in de veiligheid van de bewoners en toeristen. Volgens mij is hun  enige 
bekommernis  hoe ze zichzelf verder zo snel mogelijk kunnen verrijken . 
 
Verder zijn er weer diverse waterinsijpelingen. Hoe sterk is de weerstand van de  dijk bij een echte 
storm Zoals jullie weten zijn mijn buurvrouw en ikzelf vragende partij om een copie van de  
bouwvergunning te ontvangen (zie ons lopende schrijven)en met als doel, deze bunker of te 
verplaatsen waar hij voorzien is of af te breken Of een esthetische oplossing te vinden zodat we terug 
vrij zeezicht hebben.  
 
Onze insteek bij ons eerder gesprek op het stadhuis  was dat we redelijk en begripvol wilden zijn. Op 
de meeting waren jullie dit ook . Echter op de vooravond van de volgende geplande meeting  werden 
door jullie de gesprekken die ons naar een oplossing  moesten brengen, eenzijdig  en zonder uitleg 
definitief afgeblazen. 
 
Jullie kunnen deze mail zien als een 2 de officiële verwittiging, wegens nalatigheid en overtreding van 
de veiligheidsvoorzieningen van deze parking. Het staat jullie vrij jullie bevoegde instanties te 
raadplegen. Verder zijn we nog altijd vragende partij die willen komen naar een gezamenlijke 
oplossing. In bijlage foto 23 augustus rwa defect 
 
Hoogachtend 
Leo brodeau 
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PRO-Actief  afdeling Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer Wyffels René ging op 29 
december 2021 een kijkje nemen. Met verbazing neemt hijzelf kennis, dat de ROOK EN 
WARMTEAFVOER stuursysteem nog steeds een “DEFECT” aantoont.  
 

 
 
Conclusie: 
 
PRO-Actief  afdeling Oostende stellen zonder plaats voor enige twijfels vast. Het stadsbestuur heeft 
reeds sedert maanden kennis van een mogelijke gevaar voor de openbare orde en veiligheid van zowel 
de gebruikers als omwonende uitgaande van de ondergrondse parking Albert I Promenade te 
Oostende met betrekking tot de brandveiligheid.  


