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Nr. 5 in de Paul Devignestraat zal verkocht worden door het OCMW 
van Schaarbeek 

  
Het potentieel van het gebouw in de Paul Devignestraat 5 kon 
de laatste jaren niet naar waarde benut worden. Om het 
gebouw weer in goede staat te brengen, zal het binnenkort te 
koop gezet worden door zijn eigenaar, het OCMW van 
Schaarbeek.  
  
Het huis in de Paul Devignestraat 5, dat eigendom is van het 
OCMW van Schaarbeek, zal uit de hand verkocht worden. Het 
gebouw wordt al verschillende maanden regelmatig gekraakt 
waardoor het verder in verval raakt en een bron van overlast is 
voor de buurtbewoners. 
  
Eind 2018 zijn de technische en sociale diensten van het OCMW naar de krakers van het 
gebouw gestapt om hen op de hoogte te brengen van de verkoopbeslissing en hen te vragen 
om het gebouw te ontruimen en naar de permanentiediensten van de dienst Wonen van het 
OCMW te komen om andere alternatieven te vinden. Tot op vandaag hebben de krakers het 
pand nog altijd niet verlaten. 
  
Volgens Sophie Querton, de nieuwe voorzitster van het OCMW van Schaarbeek, ‘moet er een 
einde gesteld worden aan de illegale bezetting van het gebouw, in samenspraak met onze 
dienst Wonen die de betrokkenen zal kunnen begeleiden voor wat de sociale aspecten 
betreft.’ En verder: ‘spreekt het voor zich dat we het vastgoedpatrimonium dat eigendom is 
van het OCMW van Schaarbeek, dus dit huis in de Paul Devignestraat, moeten valoriseren. 
Het is onze plicht om een oplossing te vinden voor de toekomst van dit gebouw. De opbrengst 
van de verkoop zal ons de mogelijkheid bieden om nieuwe projecten uit te werken ten gunste 
van de meest kwetsbare Schaarbekenaren’. 
  
In zijn vergadering van 20 maart 2019 heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van 
Schaarbeek beslist om niet alleen tot de nodige werken over te gaan, maar ook de lopende 
procedures voort te zetten om het gebouw te ontruimen met het oog op een verkoop uit de 
hand. 
 


