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NOODEDITIE
Sloop van Belle Epoque juweeltje
HOTEL PALOMA is bezig!
Maandag 7 juni werd begonnen met de sloop van Hotel
Paloma, één dag na de verkiezingen.
Het Oostends stadsbestuur laat opnieuw toe dat een
juweeltje uit de Belle Epoque wordt gesloopt: Hotel Paloma
van architect Charles Pil (eind 19e eeuw) in de Ijzerstraat
te Oostende. Al zeven jaar voeren diverse groeperingen
actie tegen de sloop van dit prachtig pand. Maandag zijn
ze begonnen met het uitbreken van de vensters en de
inboedel. Hiermee wordt de ziel van onze stad verder
gesloopt ten koste van de leefbaarheid van onze stad.
Hoe ver wil men nog gaan: eerst alle erfgoed afbreken om
daarna een erfgoedbeleid te voeren? Dit is Kafka op z'n
Oostends!! Nochtans zijn veel Oostendse bewoners niet
akkoord met deze gang van zaken, en kijken ze mede lede ogen toe hoe ons fragiel erfgoed
verder blijft gesloopt worden. Nog vorige week werd een perfect ingericht B&B in een oud
karakteristiek pand in de Euphrosina Beernaerstraat 50 gesloopt.
Voor moeilijke dossiers wordt de tactiek van de tijd gebruikt. Het stadsbestuur laat het dossier
aanslepen, en de eigenaar die het wenst te slopen laat het moedwillig verkrotten, zodat er
uiteindelijk maar één oplossing meer mogelijk is: de sloop. De stad moet hier een duidelijk
standpunt innemen en zijn verantwoordelijkheid nemen. Hotel Paloma werd jarenlang ernstig
verwaarloosd door zijn eigenaar, en deze werd hiervoor beloond met een sloopvergunning. De
Vlaamse regering geeft nochtans voldoende signalen dat verkrotting ontoelaatbaar is.
Deze afbraak is voor ons ontoelaatbaar!
Tijdens de voorstelling van de erfgoedstudie van Commissie A.be, besteld door ons
stadsbestuur, werd zeer duidelijk naar voren gebracht dat erfgoed van zeer groot belang is voor
de leefbaarheid van een stad.
Jammer genoeg primeert in Oostende nog steeds de vrijheid van de portemonnee boven de
leefbaarheid van Oostende !!!
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WE DOEN EEN OPROEP AAN ALLEN MET EEN HART VOOR OOSTENDE OM TE
VERZAMELEN AAN HET HOTEL OP ZATERDAG
ONZE VERONTWAARDIGING TE UITEN

13 JUNI OM 10 UUR

OM

Is het een actie ? Is het een wake ? Is het ramptoerisme ? Laten we samenkomen om te
bezinnen wat we kunnen doen om zulke schandalige feiten te vermijden. Heb je een hart
voor je stad, ben je ook zo verontwaardigd ? Kom af, zo leren we elkaar kennen…
ZEG HET DOOR.

Beste Oostendse vrienden,
Deze morgen deed ik om 11 een éénmansactie als
protest tegen de afbraak van Hotel la Paloma. In
het gezelschap van de fotograaf van De
Standaard en gewapend met een plakkaat, met
daarop de woorden La Paloma Adieu heb ik er
positie ingenomen met het voormalige hotel op de
achtergrond.
Daarna ben ik in het gebouw geweest dat volop in
afbraakwerkzaamheden was. De omstanders en
aanwezigen waren overigens geheel aan onze kant,
ze vonden het een schande dat dit gebouw wordt
afgebroken! Op de eerste verdieping kon ik er
achter de vers afgebroken valse plafonds twee
schitterene authentieke plafonds in stucwerk
aantreffen, van een veel virtuozere factuur dan
men gewoon ziet. Vooral het tweede plafond, dus
meer aan de Brusselstraat, was in een neorenaissance stijl, helemaal in gedeeltelijk
gekleurde stucco.
De trap naar de eerste verdieping (en hoger ook
denk ik ) is van witte marmer, dus geen houten
trap. De trappengalerij werd volop afgebroken
en stortte net na ons verder in. Pas bij afbraak
merk je hoe fantastisch deze monumenten in
essentie zijn. Alle omstaanders toonden zich
solitair en er waren zelfs een paar dames die een
tranen niet konden onderdrukken! Ook de
arbeiders van de afbraakfirma verstonden het
niet, ze vonden het een schande, ze kunnen
natuurlijk ook een mooi bouwwerk herkennen.
Want dit is waanzin! Ik vraag mij af of de politici
die hier verantwoordelijk voor zijn, niet tot
ontslag kunnen geroepen worden? Dat lijkt me
toch een logisch gevolg van een dergelijke
misstap? Want wat is het verschil met het
opblazen van Boedhabeelden in Afghanistan door
de Taliban, destijds? Regelrecht iconoclasme
dit.

Getekend, een bedroefde Herr Seele
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