
BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN – Jaar 2018 (eind) en 2019.

N°
Vraagsteller Voorwerp van de vraag gesteld door het

gemeenteraadslid
Inschrijvings-

datum
Antwoord verstrekt door het College van burgemeester en schepenen

210 Georges DE SMUL “Zou het mogelijk zijn mij op deze 4 punten te 
antwoorden.
Voor onze bijkomende Nederlandstalige schepen
ontvangt onze gemeente een toelage.
Kan u mij zeggen:

- welk het bedrag is van deze toelage;
- hoeveel van deze toelage gebruikt 

werd;
- welke projecten met dit bedrag 

gefinancierd werden en
- welk het bedrag is dat voor ieder van 

deze projecten uitgegeven werd.

Hartelijk dank bij voorbaat voor de informatie.”

11/04/2018 Op 03/12/2012 heeft de Gemeenteraad beslist om, overeenkomstig artikel 279 § 1 lid 2 
van de nieuwe gemeentewet, dat stelt dat: “Wanneer het aantal in functie zijnde 
schepenen overeenkomt met het aantal voorzien in art. 16 en indien geen enkele van 
deze schepenen ofwel van de Nederlandse ofwel van de Franse taalaanhorigheid is, 
kan de gemeenteraad beslissen over te gaan tot de verkiezing van een bijkomende 
schepen, van wie de taalaanhorigheid Nederlands is in het eerste geval, of Frans in het
tweede.”, het aantal schepenen van 8 op 9 te brengen en over te gaan tot de verkiezing
van deze bijkomende schepen.

Deze bijkomende schepen is tot op vandaag nog altijd in functie.

De bijzondere wet van 12/01/1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen voorziet 
in artikel 46bis eerste lid dat “Vanaf het begrotingsjaar 2002 worden bijzondere 
middelen ten laste van de federale overheid verdeeld onder de gemeenten waarvan 
het college van burgemeester en schepenen is samengesteld in overeenstemming met
artikel 279 van de nieuwe gemeentewet of waarvan het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn wordt voorgezeten in overeenstemming met het voornoemde 
artikel.”.

Volgende bedragen werden in dit kader door de Brusselse regering aan de gemeente 
overgemaakt:

2013 575.314,32 EUR 

2014 603.976,97 EUR 

2015 553.179,64 EUR 

2016 590.335,83 EUR 

2017 680.074,68 EUR 

Het tweede en volgende leden van voornoemd artikel van de wet van 12/01/1989 
bepalen nader de herkomst en de bestemming van deze middelen: 
“Het basisbedrag van deze middelen is gelijk aan 24.789.352,48 EUR. Vanaf 2003 
wordt dat bedrag jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het 
gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen en aan de reële groei van het bruto 
nationaal inkomen van het betrokken begrotingsjaar op de wijze bepaald in artikel 47, §
2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de 
gemeenschappen en de gewesten.
Deze middelen bestaan uit een gedeelte van de opbrengst uit de personenbelasting.
Deze middelen worden verdeeld onder de in het eerste lid bedoelde gemeenten 
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volgens de criteria en de wegingen bepaald in de artikelen 5 tot 15 van de ordonnantie 
van 21 december 1998 tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de 
algemene dotatie aan de gemeenten van het Brusselse Gewest. De middelen worden 
aan elke betrokken gemeente toegekend a rato van de periode van het jaar waarin 
deze voldoet aan de in het eerste lid bepaalde voorwaarde.
De regering verdeelt de bijzondere dotatie en keert het aandeel van de betrokken 
gemeenten uit, overeenkomstig de mechanismen van de voornoemde ordonnantie. 
Voor de eerste keer wordt de bijzondere dotatie echter verdeeld vóór 31 januari 2002.”

Deze bijkomende middelen worden dus toegekend overeenkomstig de regels voor de 
verdeling van de algemene dotatie aan de Brusselse gemeenten en dienen bijgevolg te
worden beschouwd als algemene middelen van de gemeente. 
In overeenstemming met de politieke beslissing van het College maken deze 
bijkomende inkomsten het mogelijk om nieuwe projecten te financieren ter steun aan 
nobele en democratische zaken (verdediging van mensenrechten en minderheden, 
internationale solidariteit, ontwikkelingssamenwerking …)

211 Danielle CARON "Meneer de burgemeester,
De Gemeentewet verleent de gemeenten een 
ruime bevoegdheid op het gebied van openbare 
netheid, met inbegrip van de volgende 
activiteiten op de gemeentelijke wegen: vegen, 
schoonmaken van waterslikkers, legen van 
gemeentelijke vuilnisbakken, verwijderen van 
wild afval, graffiti, uitwerpselen van honden, enz.

De gemeenten hebben ook repressieve 
bevoegdheden, met name ten aanzien van 
ongepaste handelingen.

Ten slotte worden, na de uitvoering van het intra-
Brusselse onderdeel van de 6e staatshervorming
op het gebied van openbare netheid, de veeg- en
reinigingsactiviteiten van het gewestelijke 
wegennet georganiseerd in het kader van een 
overeenkomst tussen het Agentschap en elke 
gemeente van het Gewest. In deze 
overeenkomst moeten met name de 
gemeenschappelijke doelstellingen inzake 
openbare netheid worden vastgesteld, alsmede 
een beschrijving van de operationele organisatie 
van de werkzaamheden die het Agentschap 
uitvoert om deze doelstellingen te bereiken.

In het licht van deze elementen zou ik u de 

26/04/2018 In antwoord op uw vragen geven wij u de volgende antwoorden en een tabel 
(ANNEXE 1 niet gecommuniceerd), als bijlage, die door de HRM-dienst wordt 
verstrekt:

Het Public Cleaning team bestaat uit 43 medewerkers.

Het team bestaat uit 6 gekwalificeerde agenten, waarvan er 3 verantwoordelijk zijn 
voor de brigade (1 niveau C / administratief medewerker en 2 niveaus C4 / 
gespecialiseerde teamleiders) en 37 semi-gekwalificeerde agenten.

Van de 43 medewerkers van de dienst netheid zijn er 40 toegewezen aan 
schoonmaakwerkzaamheden op het terrein.

Van de 43 officieren zijn er 24 specifiek voor veegactiviteiten ingezet.

Wat de inzameling van afval op scholen betreft, hebben we een contract met Net 
Brussel, maar we compenseren de tekortkomingen.

Afhankelijk van de site, varieert de frequentie van de ophaling tussen 1 tot 3 keer per
week.

De kosten voor openbare netheidsactiviteiten worden u door de HRM-afdeling 
toegestuurd. (ANNEXE 211-1).

Het wagenpark van de dienst openbare netheid omvat:

- 3 Pick-Up (diesel), worden ze gebruikt voor het ophalen van sluikafval, het plaatsen
van borden, het transport van containers, het afleveren van vuilniszakken, het 
transport van apparatuur voor het reinigen van straatmeubilair, voor het verspreiden 
van zout in de winter, het transport van de mannen, het ophalen van vuilnisbakken in
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volgende vragen willen stellen:
- kunt u me meer vertellen over de situatie van 
het personeel van de dienst openbare netheid?
- hoeveel gemeentemedewerkers zijn bij de 
openbare netheidsdienst ingedeeld?
- Wat is de verdeling van dit personeel naar 
kwalificatieniveau?
- Wat is de verdeling van het personeel naar 
activiteitenniveau?
- hoeveel agenten in het veld worden ingezet 
voor schoonmaakwerkzaamheden (vegen, 
schoonmaken van de waterslikker, legen van 
gemeentelijke vuilnisbakken, verwijderen van 
wild water, graffiti, hondenuitwerpselen, enz.)
- hoeveel agenten zijn specifiek voor 
veegactiviteiten aangewezen?
- In voorkomend geval, hoeveel agenten worden 
ingezet voor specifieke 
afvalinzamelingsactiviteiten (scholen, 
kleuterscholen)? Hoe wordt dit soort inzameling 
georganiseerd (aantal per week, type ingezameld
afval?)?
- Wat zijn de kosten van het personeel dat wordt 
ingezet voor openbare netheidsactiviteiten?
- Hoeveel voertuigen heeft de openbare 
reinigingsdienst om zijn taken uit te voeren?
- Wat is het type voertuig, wat is het gebruik en 
wat voor soort brandstof wordt er gebruikt?
- Hoeveel ambtenaren zijn er in het kader van de 
rechtshandhaving verantwoordelijk voor het 
opsporen en bestraffen van strafbare feiten die 
onder de bevoegdheid van de gemeente vallen?
- Welk onfatsoenlijk gedrag wordt door de 
gemeente waargenomen en onderdrukt?
- Wat is het aantal geregistreerde overtredingen?
Hoe wordt dit aantal uitgesplitst naar soort 
overtreding?
- Welke sancties zijn er opgelegd?
- Kunt u mij een kopie sturen van de 
overeenkomst tussen de gemeente en het 
Brusselse agentschap Net Brussel over de 
schoonmaak?
- Hoe beoordeelt u de uitvoering van dit verdrag 
op het terrein? Worden gewestelijke hoofdwegen
vaker gereinigd? Hoe vaak komt het voor?

parken,......,

- 2 vuilniswagens (diesel),
- 3 veegmachines (diesel), 2 kleine en 1 grote,
- 1 hogedrukreiniger (diesel) voor de waterslikkers,
- 2 "veelvraters" (elektrisch),
- 1 auto (benzine).

Op het gebied van repressie zijn er 4 vaststellende agenten op de dienst Preventie. 
Voor de repressie op het vlak van netheid bestaat de milieuploeg uit 9 agenten, 
waarvan er 3 lid zijn van de dienst openbare netheid.

De door de gemeente vastgestelde en onderdrukte daden van onwellevendheid zijn:

- zaken die buiten de uren buiten worden gezet,
- sluikafval,
- hondenpoep,
- sigarettenpeuken,
- tags en graffiti.

In 2018 werden 196 vaststellingen geregistreerd en in 2017 311 vaststellingen..

Voor bovenstaande bevindingen worden administratieve sancties toegepast in 
overeenstemming met de geldende gemeentelijke verordeningen.

De frequentie van de schoonmaak en de aanwezigheid op de sites van de agenten 
van Net.Brussel is relatief verbeterd, hoewel er voor sommige sites, met name het 
metrostation "Roodebeek" en de belangrijkste gewestwegen, nog een aantal 
aanmaningen nodig zijn. Tegelijkertijd betreuren we de manier waarop de agenten 
van het Gewest de dingen doen bij het inzamelen van afval, want we worden 
automatisch gedwongen om na het ophalen langs te gaan om schoon te maken. 
(ANNEXE 211-2)

Op het niveau van de gewestelijke stortplaats is de samenwerking tussen de 
gemeente en het Gewest goed en als we klachten van de inwoners ontvangen, 
sturen we ze door naar het Gewest om ze te verhelpen.
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- Zo ja, hoe beoordeelt u dan de samenwerking 
gemeente-gewest op het niveau van de 
gewestelijke stortplaats?

Bij voorbaat dank voor uw antwoorden.”

212 Bernard IDE

"Hallo, na mijn interpellatie van de gemeenteraad
in mei jl. over de achteruitbouwzones, wil ik 
graag terugkomen op de zaak die ik had vermeld
i.v.m. nr. 72 Vanderveldelaan. 
Er werd mij verteld dat er geen toestemming was
gegeven voor de aanleg van de twee 
parkeerzones, maar dat de plannen die bij de 
gemeente waren ingediend deze wel noemden 
en dat de situatie daarom dubbelzinnig was.
Ik zou graag willen weten of het, nu het probleem
is vastgesteld, juridisch en reglementair mogelijk 
is om deze parkeerzones te verbieden.
Zo ja, wat zijn de bedoelingen van de gemeente?
Ter herinnering, 72 is gelegen in de onmiddellijke
nabijheid van een metrostation en een apotheek.
Dank bij voorbaat.”

1/06/2018

In antwoord op uw vragen geven wij u de volgende informatie:

Wettelijk gezien is het voor ons niet mogelijk om op deze situatie terug te komen.

Zoals tijdens de gemeenteraadsvergadering werd verklaard, staan de 
parkeerplaatsen op de verzegelde plannen die integraal deel uitmaken van de 
stedenbouwkundige vergunning die op 14 oktober 1988, bijna 30 jaar geleden, is 
afgegeven.

Het is voor ons ook onmogelijk om deze plaatsen in vraag te stellen op basis van 
artikel 300 van het BWRO: "Vormt een inbreuk het feit (....)3° om op welke wijze dan
ook inbreuk te plegen op de verordenende voorschriften van de in titel II beoogde 
plannen, de stedenbouwkundige verordeningen of de geldende vergunningen, met 
uitzondering van het feit geen stedenbouwkundige lasten gerealiseerd te hebben die
zijn opgelegd krachtens artikel 100 of 112;", 

Voor uw informatie hebben we op dinsdag 19 juni 2018 een mondeling onderhoud 
gehad met de vertegenwoordigers van de gewestelijke dienst Ruimtelijke Ordening, 
waarbij we hen de betreffende bouwvergunning hebben laten zien, inclusief de 
verzegelde plattegronden waarop deze 3 parkeerplaatsen staan aangegeven. Volgens 
hen valideert de stedenbouwkundige vergunning deze locaties die de facto sinds 30 
jaar zijn ontworpen en gebruikt. Voor hen wordt de situatie dus ook als wettelijk 
vastgesteld beschouwd.

213 Bernard IDE «Dag, bijgevoegd vindt u de tekst van een 
mondelinge vraag van een CDH-parlementslid 
met betrekking tot de eretitels van voormalige 
gemeenteraadsleden, vraag van 10/11/2006 aan 
de PRB.
Wat de titel van ereraadslid betreft, zou ik graag 
willen weten welke procedure van toepassing is 
op en toegepast wordt in Sint-Lambrechts-
Woluwe.
Ik zou ook graag willen weten wie de 
ereraadsleden in onze gemeente zijn.
Met vriendelijke groeten.”

28/10/2018 In antwoord op uw vragen delen wij u mee dat tot op heden geen enkel 
gemeenteraadslid gemachtigd is om de titel van ereraadslid te dragen en dat slechts
2 schepenen de titel van ereschepen genieten, in dit geval mevrouw Nicole 
DEREPPE en de heer Jacques DEGRYSE.

Na de verkiezingen van 14 oktober 2018 zijn 17 leden van de gemeenteraad niet 
herkozen en van deze 17 leden zouden er 5 aanspraak kunne maken op deze titel.. 

Wij delen u mee dat, overeenkomstig de wet van 10 maart 1980, de bijzondere wet 
van 31 juli 2001 en het koninklijk besluit van 30 september 1981, de gemeenteraad 
bevoegd is om een persoon toe te staan de titel van ereraadslid te dragen en dit 
enkel op persoonlijk schriftelijk verzoek van de betrokkene. 

Indien een kandidaat hierom verzoekt, moet hij aan de volgende voorwaarden 
voldoen:
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- een aftredend gemeenteraadslid zijn,
- ten minste 18 jaar als gemeenteraadslid in dezelfde gemeenteraad hebben 
gediend,
- van onberispelijk gedrag zijn geweest.

214 Bernard IDE

"Dag, hierbij een schriftelijke vraag: 
bewonersvergadering Debecker op 23 oktober 
op het gemeentehuis.
Ik zou graag willen weten of het PV van de 
vergadering al is opgesteld. Zo ja, dan zou ik er 
graag kennis van nemen. Ik zou ook graag willen
weten wanneer het op de website van de 
gemeente gepubliceerd zal worden.
Dank u bij voorbaat.”

20/11/2018

Als antwoord op uw vragen vindt u in bijlage het proces-verbaal van de 
bewonersvergadering van 23 oktober jl. en wat de publicatie ervan op de website 
van de gemeente betreft, dit zal in de komende dagen gebeuren, samen met de 
bijgewerkte processen-verbaal van alle vorige vergaderingen.

BIJLAGE 214

NIEUWE ZITTINGSPERIODE – 2018-2024

215 Kurt DESWERT “Enkele maanden terug werd de de 
Broquevillelaan opnieuw geasfalteerd. De 
werken namen slechts enkele dagen in beslag 
en verliepen voorspoedig. De witte lijnen van 
het fietspad werden toen ook opnieuw 
getrokken.
We weten allemaal dat de de Broquevillelaan 
een gewestweg is, maar het is wel één van de 
belangrijkste mobiliteitsaders in onze 
gemeente. De gemeente moet er dan ook over 
waken dat de aanleg, het onderhoud en een 
eventuele heraanleg van de laan volop ten 
goede komt aan haar inwoners. En dus zou het
ook logisch zijn dat er een degelijk fietspad 
langs deze lange laan loopt. We stellen 
vandaag immers al vast dat steeds meer 
fietsers er dagelijks gebruik van maken. Gezien
de drukte van de ochtendspits is dat niet altijd 
zo evident. Veel fietsers zijn bovendien 
genoodzaakt om tussen het autoverkeer door 
te laveren eens ze de gemeentegrens over 
rijden in Sint-Pieters-Woluwe, want daar is 
geen ruimte voor een fietspad… Ideaal is het 
dus niet voor fietsers. Daarom is het ook 
belangrijk dat het gedeelte van de de 
Broquevillelaan waar wel voldoende ruimte 
voor fietsers is – het stuk in Sint-Lambrechts-
Woluwe m.a.w. – zo comfortabel en veilig 

5/12/2018 In antwoord op uw schriftelijke vraag, vindt u hieronder het antwoord op uw 
verschillende vragen:

1. Aanleg van een fietspad langs de de Broquevillelaan

De gemeente leidt een project met het Brussels Gewest in het kader van het 
Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP). Het bestaat uit:

de vermindering tot één rijstrook van de as de Broqueville-Hymans-Vandervelde;
de tracering van een conform fietspad;
de beveiliging van ieder kruispunt door de oprichting van vooruitstekende stoepen,
de vernauwing van de wegen en de inrichting van verhoogde zebrapaden.

De plannen betreffende de de Broquevillelaan en de Paul Hymanslaan werden reeds 
in 2008 opgesteld en steeds verbeterd tot in 2011. 

De reactie van het Gewest laat op zich wachten. Talrijke brieven werden opgestuurd 
zowel naar Brussel Mobiliteit als naar het kabinet van de opeenvolgende Ministers 
van de Mobiliteit. Lijst:

Brief van 17/11/2011 aan dhr. Alain LEFEBVRE van Brussel Mobiliteit;
Brief van 02/02/2012 aan Mevrouw de Minister Brigitte GROUWELS;
Brief van 17/06/2014 aan dhr. Alain LEFEBVRE van Brussel Mobiliteit (herhaling);
Brief van 12/09/2014 aan dezelfde (tweede herhaling);
Brief van 01/04/2015 aan dhr. Jean-Paul GAILLY van Brussel Mobiliteit met 
herinnering aan de brieven aan dhr. LEFEBVRE;
Brief van 01/04/2015 aan Mr. de Minister Pascal SMET;

Op 27/09/2018, in het advies over het project van het Gewestelijk Mobiliteitsplan 
“Good Move” heeft het College nog herhaald: “Een van de belangrijke maatregelen 
van het GMP (2013) bestaat uit de vermindering tot één rijstrook van de as de 
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mogelijk gemaakt wordt.
Wij begrijpen daarom ook niet goed waarom er 
door het gewest niet meer inspanningen 
gebeurd zijn om een definitief, degelijk op het 
wegdek gemarkeerd fietspad (rood) aan te 
leggen langs deze laan.
Dit hoeft volgens ons niet gepaard te gaan met 
verlies van parkeergelegenheid langsheen het 
traject, maar het zou wel voor een veiligere en 
duidelijkere signalisatie voor fietsers en 
elektrische fietsers moeten zorgen. Het zou in 
elk geval meer mensen aan kunnen sporen om 
de fiets te nemen om dagelijks naar het werk te
pendelen.
Mijn vragen:
1. Werd er door de gemeente met het gewest 
reeds overleg gepleegd over de aanleg van 
een definitief fietspad langs de de 
Broquevillelaan? Zo ja, wat was dan het 
resultaat van dit overleg? Zal er deze 
gemeentelijke legislatuur nog een definitief 
fietspad komen langsheen de de 
Broquevillelaan? Zal de gemeente daarop 
aandringen bij het gewest?
2. Wat waren de afspraken met het gewest 
naar aanleiding van de laatste herasfaltering 
van de laan? Welke plannen heeft het gewest 
nog met de de Broquevillelaan”

Broqueville-Hymans-Vandervelde. Dit inrichtingsproject wordt vergezeld van 
fietspaden, stoepen en versmalde doorgang in de zones 30. Het GMP werd nooit 
goedgekeurd door het Gewest en deze inrichting, in de “good move” geest, blijft 
helaas nog altijd in een ontwerpfase!

2. Herasfaltering van de de Broquevillelaan

Het Gewest heeft tot nu toe met één inrichting van de de Broquevillelaan ingestemd: 
een herasfaltering met verfrissing van de grondmarkeringen. Het ging niet zonder 
moeite.

Volgens de afdeling “Realisatie en onderhoud”, had het Gewest eerst unilateraal 
beslist dat deze werkzaamheden gedurende de weekends plaats zouden vinden.

De gemeente heeft snel gereageerd en heeft gevraagd die periodes te vermijden, 
wegens de mobiliteitsproblemen dat het zou genereren. Het Gewest antwoordde dat 
ze gingen wachten tot augustus 2018 wachten. 

In ieder geval, ging het wel maar over een herasfaltering. Geen bijkomende 
budgettaire of inrichtingsmaatregel is, op dit moment, door het Gewest in overweging 
genomen.

216 Kurt DESWERT “Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke 
Ordening werd verleden jaar aangepast (of 
geüpdatet) door het Brussels parlement. In één
van de artikelen, met name in artikel 275, werd 
een vaste retributie ingesteld voor het 
aanvragen van stedenbouwkundige 
inlichtingen. Inlichtingen die regelmatig nodig 
zijn in geval van verkopen of verbouwingen 
bijvoorbeeld. Voortaan zullen gemeentes het 
vaste bedrag van 80 EUR daarvoor moeten 
vragen. Dit bedrag kan verdubbeld worden 
indien het om een dringende aanvraag gaat. 
Onze gemeente hanteert deze prijs vandaag 
ook. 

De Conferentie van Brusselse burgemeesters 

5/12/2018 In antwoord op uw schriftelijke vraag, vindt u hieronder het antwoord op uw 
verschillende vragen:

1. Wat is de positie van het college in verband met de retributie van 80 EUR 
voor de aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen? Schaart zij zich achter 
de vraag van de Conferentie van Burgemeesters om deze te mogen verhogen? 
Ziet u zelf mogelijkheden om deze prijs naar beneden bij te stellen?

Bij de opeenvolgende wijzigingen van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke 
Ordening werden de te ondernemen opzoekingen drastisch verhoogd. Eén van de 
meest in het oog springende wijzigingen die werd ingevoegd is de verplichting tot een 
gedetailleerde beschrijving van het goed; wat een nauwkeurige analyse van alle 
afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen vereist, dit in tegenstelling tot de 
vroegere eenvoudige opsomming van deze vergunningen.
Om deze analyse te kunnen uitvoeren, werd extra personeel aangenomen dat 
beschikt over de nodige technische competenties.
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is niet te vinden voor dit vaste en in hun ogen 
te lage bedrag, omdat dit voor een 
(bescheiden) gat in sommige gemeentelijke 
begrotingen zorgt. Hoewel het hier in feite gaat 
om inlichtingen van particulieren of 
rechtspersonen, die in zekere zin slechts “in 
bewaring” gehouden worden door de 
gemeente, moeten burgers er dus toch redelijk 
diep voor in de buidel tasten. Qua parafiscaliteit
kan 80 EUR voor een inlichting immers toch al 
behoorlijk tellen. (De kosten in Vlaanderen 
liggen bijvoorbeeld wel lager.)

Een van de argumenten van de burgemeesters
waarom de 80 EUR te laag zou zijn, is omwille 
van de werklast die de aanvraag van 
stedenbouwkundige inlichtingen voor de 
administraties stedenbouw met zich 
meebrengt. Daarom zou de vraag ook gesteld 
moeten worden of er bijvoorbeeld geen 
manieren zijn om deze werklast te 
verminderen, bijvoorbeeld door een deel van 
de documenten te digitaliseren. We stellen in 
sommige gemeentes immers vast dat het 
afleveren van dergelijke stedenbouwkundige 
inlichtingen soms heel erg lang aansleept en 
bijvoorbeeld bij verkopen en verbouwingen 
voor de nodige vertragingen zorgen.
Daarom mijn vragen: 

1. Wat is het standpunt van het college ten 
aanzien van het tarief van 80 EUR voor het 
verzoek om stedenbouwkundige inlichtingen? 
Stemt zij in met het verzoek van de Conferentie
van burgemeester en schepenen om deze te 
verhogen? Ziet u een mogelijkheid om dit tarief 
te verlagen?

2. Hoeveel verzoeken om stedenbouwkundige 
inlichtingen ontvangt de gemeente jaarlijks? 
Zijn er de afgelopen jaren ontwikkelingen op dit
gebied geweest?

3. Hoe lang duurt het gemiddeld voordat de 
stedenbouwkundige inlichtingen aan de 

Aangezien de hoogte van de retributie werd vastgesteld in het Brussels Wetboek voor
Ruimtelijke Ordening, kan hiervan niet worden afgeweken.

3. Hoeveel aanvragen voor stedenbouwkundige inlichtingen ontvangt de 
gemeente op jaarbasis? Valt hier een evolutie in waar te nemen over de 
afgelopen jaren?

Dit jaar werden tot op 10/12/2018 reeds 1.102 aanvragen ingediend. Over de laatste 
10 jaar werd er een merkbare stijging waargenomen (van minder dan 1.000 
aanvragen op jaarbasis tot gemiddeld 1.200 aanvragen).

4. Wat is de gemiddelde duur waarop stedenbouwkundige inlichtingen 
afgeleverd worden aan aanvragers?

Momenteel wordt het overgrote merendeel van de stedenbouwkundige inlichtingen 
waarvan de aanvraag volledig was, binnen de wettelijke termijn van 30 dagen 
afgeleverd aan de aanvragers.
Het dient echter verduidelijkt te worden dat het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke 
Ordening in artikel 281 de eigenaars en vastgoedmakelaars verplicht om deze 
inlichtingen ter beschikking te stellen tijdens de onroerende publiciteit, hetzij in de 
meeste gevallen verschillende maanden voor elke eventuele ondertekening van 
officiële aktes.

5. Werd reeds onderzocht hoe de werklast van de gemeentelijke administratie 
stedenbouw verlicht kan worden? Werd reeds onderzocht hoe men een deel 
van de stedenbouwkundige documenten zou kunnen digitaliseren om ze op 
die manier makkelijker ter beschikking te stellen van zowel de administratie 
als van aanvragers.

Een voorstel tot reorganisatie en uitbreiding van de dienst werd in september 2016 op
vraag van het College overgemaakt. In september 2018 werd een persoon 
aangenomen en nu telt de dienst 3 personen voltijds, die zich gedeeltelijk met deze 
problematiek bezig houden maar ook met de andere dossiers van stedenbouw.

Een project om de stedenbouwkundige inlichtingen te digitaliseren werd in 2017 
opgestart in samenwerking met de dienst Informatica. De investering om dit project 
extern te laten uitvoeren was te groot. Daarom werd beslist om het project intern door 
de dienst Informatica te laten uitvoeren en de uitgave in te schrijven in de begroting 
2019. Dit initiatief zal tijdens het jaar 2019 van start gaan.
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aanvragers wordt verstrekt?

4. Is er al onderzoek gedaan naar manieren om
de werklast van de dienst stedenbouw van het 
gemeentebestuur te verminderen? Is er al 
nagedacht over de manier waarop bepaalde 
stedenbouwkundige documenten kunnen 
worden gedigitaliseerd om ze gemakkelijker 
toegankelijk te maken voor zowel de 
administratie als de aanvragers. 

217 Kurt DESWERT “Net voor de kerstvakantie kondigde het 
gemeentebestuur de verschijning aan van het 
stripverhaal “Wacht op papa”. Tekenaar xx, 
tewerkgesteld bij de gemeentediensten, heeft 
hier een erg mooi album mee afgeleverd (dat 
we intussen zelf ook met veel plezier gelezen 
hebben.) Het vertelt op een erg bevattelijke 
manier het verhaal van de eerste wereldoorlog 
in Sint-Lambrechts-Woluwe. Artistiek en 
creatief valt dan ook niets aan te merken op dit 
stripalbum. Dit is een originele manier om een 
stuk van de gemeentelijke geschiedenis voor te
stellen. En gelijktijdig is het ook een mooie 
manier om de creatieve talenten van ons 
gemeentepersoneel in de kijker te zetten.

Los van de kwaliteit van dit album, stellen wij 
ons wel enkele vragen bij de financiering en de 
verspreiding van dit album. Het is immers niet 
evident voor een gemeentebestuur om een 
stripalbum degelijk in de markt te zetten. En het
spreekt uiteraard voor zich dat er duidelijkheid 
wordt gegeven over de gemaakte kosten van 
een dergelijk project. Het gaat hier per slot van 
rekening om gemeentemiddelen. Bovendien is 
het ook nog onduidelijk of dit een eenmalig 
initiatief is of integendeel, dat er nog dergelijke 
stripalbums zullen volgen. Er staat immers een 
albumnummer op de cover.
1) Past de uitgave van dit album binnen een 
ruimer project rond de herdenking van 
Wereldoorlog? Hoe kwam men erbij om hier 
een stripalbum rond uit te geven? Waren er 
nog andere ideeën om de herdenking in de 

10/01/2019 In antwoord op uw schriftelijke vraag, vindt u hieronder het antwoord op uw 
verschillende vragen:

1. de auteur van het album en gediplomeerd grafisch kunstenaar, is statutair 
arbeider aan het gemeentebestuur. Het project is ontstaan uit de wens van het 
College om de educatieve teams te voorzien van informatiemateriaal over de 
geschiedenis van de gemeente. Samen met het College werd beslist om te 
werken rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog aangezien het album in 
2018 zou verschijnen. Er is toen ook beslist om het album als didactisch materiaal 
uit te delen in de Franstalige en Nederlandstalige scholen vergezeld van een 
pedagogisch dossier, wat onmiddellijk bij het verschijnen van het album is 
gebeurd.
Het stripalbum is niet het enige evenement geweest in 2018 voor de herdenking 
van de Eerste Wereldoorlog in Sint-Lambrechts-Woluwe. De oorlog werd ook 
herdacht tijdens, onder andere, de Open Monumentendagen, de patriottistische 
vieringen, …

2. De totale uitgaven bedragen 26.206,18 EUR voor een oplage van 4.200 albums in
het Frans en 600 albums in het Nederlands m.a.w. 5,46 EUR per album. Dit 
bedrag omvat het drukwerk, de vertaling en de inkleuring. De auteur werd niet 
vergoed aangezien hij personeelslid is van het gemeentebestuur. Het album wordt
verkocht aan de handelszaken aan 7 EUR (inkomst = 1,54 EUR) en aan het 
publiek in de gemeentelijke verkooppunten aan 9 EUR (inkomst = 3,54 EUR). 

3. Er werden +/- 2.800 exemplaren uitgedeeld aan de scholen in onze gemeente. 
Momenteel blijven er nog ongeveer 270 exemplaren over in het Frans en 180 in 
het Nederlands. We weten op dit moment niet hoeveel exemplaren er in het totaal 
verkocht zijn maar het gemeentebestuur heeft er 232 verkocht.

4. De inkomsten gaan naar de gemeentekas. De auteur heeft in een overeenkomst 
zijn auteursrechten geschonken aan het gemeentebestuur. Het bedrag (verkoop 
door het gemeentebestuur) bedraagt momenteel 2.088 EUR. Hieraan moeten dus 
nog de inkomsten van de door de winkels verkochte albums toegevoegd worden.

5. Op dit ogenblik zijn er geen concrete projecten om nieuwe stripalbums te 
realiseren maar er wordt nagedacht over de voortzetting van dit redactionele 
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kijker te plaatsten?

2) Kan u ons de begroting voor dit project 
bezorgen? Hoeveel werd er uitgegeven aan de 
drukkosten voor dit album? Werd de auteur hier
zelf ook voor vergoed? Zo ja, hoeveel bedroeg 
deze vergoeding dan? Hoeveel bedroegen de 
vertaalkosten? Wat werd er in de begroting 
voorzien als te verwachten inkomsten uit de 
verkoop van het album?

3)Hoeveel exemplaren werden er gedrukt en 
tot nog toe van het album verkocht? Heeft de 
gemeente er zelf ook aangekocht, om 
eventueel uit te delen als relatiegeschenk? 
Over hoeveel exemplaren gaat dit?

4) Naar waar gaan de inkomsten van dit 
project? Hoe staat dat met de auteursrechten?

5) Zullen er nog albums in deze reeks 
verschijnen?”

project.

We delen u ook mee dat er exemplaren van het album zijn uitgedeeld ter gelegenheid
van de plechtigheid van de 60ste verjaardag van de jumelage met Meudon in 
december, en dat er ook andere exemplaren aan de pers werden overhandigd om het
stripverhaal te promoten.

Anderzijds zijn er exemplaren verkrijgbaar bij de volgende verkooppunten zoals de 
boekhandels:
- Slumberland, Sint-Lambertusstraat 120-122,
- Cook & Book, Paul Henry Spaakpromenade, 
- A Livre Ouvert - Le Rat Conteur, Sint-Lambertusstraat 116,
- A fond D’Bulles !, Georges Henrilaan 305
- Les Snorkys, Pontonnierstraat 1
- CFC Editions, Martelaarsplein 14 - 1000 Brussel,
- Librairie Detombe, Roodebeeksteenweg 246,
- Wolu-Press, Emile Vanderveldelaan 39

maar ook:
- Op het gemeentehuis – bij de hostessen,
- Bij de dienst Bescherming van het Patrimonium, Stokkelse steenweg 80 (2e 

verdieping),
- Bij de dienst Cultuur, Vrijetijdsplein 6 (1ste verdieping),
- bij Wolu Jeunes, Prekelindenlaan 78,

en op sommige evenementen zoals de Boekenbeurs.
218 Kurt DESWERT “Het Levieplein, dat deels op grondgebied Sint-

Lambrechts-Woluwe, deels op grondebied van 
Schaarbeek ligt, is een heus 
mobiliteitsknooppunt. Er komen maar liefst acht
straten samen. Dat zorgt voor een zeer 
complexe verkeersinrichting. Deze is niet alleen
zeer onoverzichtelijk voor wagens, maar zeker 
ook voor andere weggebruikers. Het plein is 
daardoor niet meteen uitnodigend te noemen 
voor fietsers en voetgangers.
Het is duidelijk dat het Levieplein smeekt om 
een degelijke herinrichting. Momenteel wordt 
het grootste deel van de oppervlakte op en 
rond het plein ingenomen door wegdek. In het 
midden van het plein is er een stukje groen 
ruimte voorzien, maar gezien dat niet 
toegankelijk is, kan niemand er gebruik van 
maken. In een sterk verstedelijkte (en 

10/01/2019 In antwoord op uw schriftelijke vraag, vindt u hieronder de inlichtingen:

Het Levieplein is inderdaad een zeer complex en onoverzichtelijk verkeerskruispunt 
en zit zeker in onze lijst van de uit te werken projecten.
Na het einde van de werken aan het Reyerscomplex, hopen we meer zicht te krijgen 
op de werkelijke mobiliteitsveranderingen die deze werken inderdaad zullen teweeg 
brengen.
In functie daarvan kunnen onze diensten een gericht project uitwerken.
We zullen niet nalaten dit te bespreken met de gemeente Schaarbeek die ongeveer 
de helft van het Levieplein op haar grondgebied heeft en met de buurtbewoners.

Wij denken dat het een beetje voorbarig is om zich al uit te spreken over evolutie van 
de verkeersdoorstroming. Wij denken dat we het einde van de werken moeten 
afwachten om een duidelijk beeld te krijgen van de veranderingen op gebied van 
mobiliteit.
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geasfalteerde) omgeving zoals in dit deel van 
onze gemeente, vlak aan de op- en afrit van de
autosnelweg, zou meer kwalitatieve en 
toegankelijke openbare groene ruimte nochtans
welgekomen zijn. Ook de handelszaken op en 
rond het plein zouden er wel bij varen mocht er 
een andere inrichting van het plein komen, 
waarbij meer openbare ruimte gecreëerd 
worden, aan de huizenkant. Andere 
voorbeelden uit de gemeente, zoals rond het 
Meudonplein tonen aan dat dit een 
meerwaarde kan creëren.
Door de werken aan de Reyerstunnel is het 
Levieplein intussen een veelgebruikte 
alternatieve route geworden voor tal van 
inwoners die langs daar, via de 
Roodebeeksteenweg de autosnelweg op rijden.
Deze werken zouden volgens Mobiel Brussel 
eind maart afgerond moeten zijn (voor wat 
betreft de richting van de E40). De gemeente 
zou daarom deze opportuniteit moeten 
aangrijpen om samen met het gewest en met 
buurgemeente Schaarbeek na te denken over 
hoe het Levieplein o p de niet zo lange termijn 
omgeturnd kan worden in een plein waar 
weliswaar nog steeds ruimte is voor 
doorstroming van wagens, maar waar vooral 
meer ruimte voor zwakke weggebruikers wordt 
gecreëerd.

1) Bestaan er plannen voor een heraanleg van 
het Levieplein? Zo ja, wat houden deze dan in?
Werden hier in het verleden al de nodige 
studies rond verricht?
2) Hoe staat het college tegenover een 
(gedeeltelijke) herinrichting van het Levieplein? 
Is het college bereid om hiervoor rond de tafel 
te gaan zitten met buurgemeente Schaarbeek? 
Heeft het college in het verleden al overleg 
gepleegd met Schaarbeek in verband met de 
verkeersinrichting rond en op het Levieplein? 
Zo ja, wat was dan het resultaat van deze 
onderhandelingen?
3) Hoe is de verkeersdoorstroming geëvolueerd
in en rond het Levieplein sinds het sluiten van 

10



de Reyerstunnels naar de E40? Werd er een 
stijging van het aantal wagens vastgesteld?”

219 Amélie PANS

“Onze gemeente bezit een aantal 
eigendommen (grond, gebouwen). Kunt u ons 
een volledige lijst van deze eigendommen 
bezorgen door het volgende te specificeren:

1. gebouwen die worden gebruikt door het 
gemeentebestuur (de gemeente of het OCMW)

2. huizen en panden die beheerd worden door 
het gemeentelijk kadaster, door het OCMW of 
door een gemeentelijke vzw. Kunt u aangeven 
of dit openbare gebouwen zijn of particuliere 
woningen, sociale, middelgrote of 
bedrijfsruimten?

3. Kunt u ons vertellen welke grond in 
aanmerking komt voor woningbouw?”

16/01/2019

Als antwoord op uw vragen vindt u in de bijlage een overzichtstabel van 9 pagina's 
met alle eigendommen van de gemeente.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat:

- dat het OCMW geen onroerend goed in de gemeente bewoont of beheert,
- dat er geen gemeenschappelijk systeem van landbezit is.

Wat de grond betreft, beschikt de gemeente over grondreserves die kunnen worden 
toegewezen aan min of meer langlopende projecten (huisvesting, openbare 
diensten, groenvoorzieningen, enz.).

Er werd echter besloten om de grond aan de Stokkelsesteenweg te verkopen. Het 
zal waarschijnlijk door de koper worden gebouwd als gevolg van deze operatie.

Daarnaast zullen twee percelen worden verkocht in het kader van de ontwikkeling 
van de eco-wijk Schuman/Charmille voor de bouw van twee woongebouwen.

+ ANNEXE 219

220 Amélie PANS "Nieuwe communicatie van Sint-Lambrechts-
Woluwe...

In december ontvingen de burgers van de 
gemeente een brief over de nieuwe 
communicatie van Sint-Lambrechts-Woluwe. 
Kunt u ons de volgende informatie geven?

1. Hoeveel brieven zijn er verzonden? En aan 
wie (in termen van leeftijd)?

2. Hoeveel bedragen de kosten?
a) de postkosten
b) het drukken van de map en de 

enveloppen

3. Hoeveel mensen hebben tot op heden per 
post geantwoord en hoeveel mensen hebben 
via internet geantwoord?

4. Hoeveel mensen hebben:
a) de papieren versie gevraagd:

in het Frans

16/01/2019 In antwoord op uw vragen geven wij u de volgende informatie:

1. Hoeveel brieven zijn er verzonden? En aan wie (in termen van leeftijd)
45.574 geïndividualiseerde brieven verzonden;
Aan elke inwoner van de gemeente van ten minste 18 jaar oud, volgens de wet.

2. Wat zijn de kosten voor het frankeren en printen van de map en de enveloppen?
Postkosten: 12.259,41 EUR
Drukkerij: 8.000,16 EUR

3. Hoeveel mensen hebben tot op heden per post geantwoord en hoeveel mensen 
hebben via internet geantwoord?
Op 14/02/2019: per post: 7.615

via internet: 2.976

4. Samenvatting van de op 14/02/2019 behandelde verzoeken (de verzoeken hebben 
vaak betrekking op gezinnen):
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in het Nederlands
samengevat: in het Duits

in het Engels
in het Italiaans
in het Spaans

b) de gedigitaliseerde versie gevraagd 
in het Frans
in het Nederlands
samengevat: in het Duits

in het Engels
in het Italiaans
in het Spaans

5. Met betrekking tot de verzamelde gegevens, 
e-mail adres, mobiel telefoonnummer: 

a) hoe worden deze gegevens verwerkt?
b) wie heeft toegang tot deze gegevens?
c) wie zijn de potentiële onderaannemers 

die toegang hebben tot deze gegevens?
d) wie is de functionaris voor 

gegevensbescherming?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.”

Synthèse des demandes
du Wolu Info FR Nl Fr + Nl Autre TOTAL

Courrier uniquement 5471 337 44 2 5854
Mail uniquement 3938 159 54 7 4158
Courrier + Mail 433 16 11 1 461
Autre 28 77 7 6 118

9870 589 116 16 10591

Synthèse des demandes
de résumé Allemand Anglais Italien Espagnol TOTAL

153 1030 205 194

5. Met betrekking tot de verzamelde gegevens, e-mail adres, mobiel 
telefoonnummer:
a. Hoe worden deze gegevens verwerkt? In een dossier dat wordt beheerd door het
gemeentebestuur;
b. Wie heeft toegang tot deze gegevens? Medewerkers van de diensten 
INFOCOM, IT en Financiën;
c. Wie zijn de potentiële onderaannemers die toegang krijgen tot deze 
gegevens? Printers, met een vertrouwelijkheidsovereenkomst (zie GDPR);
d. Wie is de functionaris voor gegevensbescherming: een beëdigd gemeentelijke 

functionaris.
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In antwoord op uw schriftelijke vragen, vindt u hieronder het antwoord:

Dienst Gemeentekas:
Hierbij vindt u, in bijlage, een lijst betreffende het geheel van de subsidies voorzien in 
de begroting. Die zijn hierna door de betrokkene diensten gedetailleerd.

Dienst Sport/Jeugd
1) en 2) Hoeveel verenigingen ontvangen een subsidie vanwege de gemeente? Hoe 

is dit aantal geëvolueerd? Overzicht. Vzw/feitelijke vereniging.

Association /
Vereniging 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10e FCS Feitelijke 
vereniging *

Ja Nee
-

Nee Nee Ja Nee

14e GCB Feitelijke 
vereniging

Ja Ja Nee Nee Ja Ja

38e GCB Feitelijke 
vereniging *

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

42e FCS Feitelijke 
vereniging *

Nee Ja Ja Ja Ja Ja

66e - 77e 
GCB

Feitelijke 
vereniging *

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

70e FCS Feitelijke 
vereniging *

Ja Ja Ja Ja Ja Nee

92e FCS Feitelijke 
vereniging *

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

95e FCS Feitelijke 
vereniging *

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

104e FCS Feitelijke 
vereniging *

Ja Ja Nee Ja Ja Ja

172e SGP Feitelijke 
vereniging *

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Antichambre vzw Ja Ja Ja Ja Ja Nee

Ateliers 
créatifs 
Schuman

vzw Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Caïssa 
Woluwe

Feitelijke 
vereniging

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

CREE vzw Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Jeugdatelier
't Frank 
Model

vzw 630 840 640 720 760 Nee

Jeugdhuis 
De Schakel

vzw 2.890 3.650 2.890 2.900 2.610 Nee

JJJY vzw Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Le Gué vzw Ja Ja Ja Ja Ja Nee

Théâtre Pré 
Vert 
(Ribambelle)

vzw Ja Nee Nee Nee Nee Nee

Tienerwer
king

vzw 310 300 260 400 310 Nee
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222 Amélie PANS

"Commerciële huurovereenkomst tussen 
vennootschap X en de gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe?

Onze gemeente is eigenaar van een gebouw 
gelegen aan het Vrije Tijdsplein. Een deel 
ervan wordt verhuurd aan vennootschap X voor
de Cook&Book vestiging. Kunt u mij de 
volgende informatie geven:
1. Wanneer is de huurovereenkomst gesloten?
2. Wat is de looptijd van de huurovereenkomst 
en wanneer eindigt deze?
3. Kunt u ons een kopie sturen?”

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

5/04/2019

Hieronder vindt u de antwoorden op uw verschillende vragen:

1. Wanneer is de huurovereenkomst gesloten?

Op 01/09/2011. Dit nieuwe huurcontract vervangt het huurcontract dat voor de 
periode van 01/01/2006 tot 31/12/2014 werd afgesloten.

2. Wat is de looptijd van de huurovereenkomst en wanneer eindigt deze?

De huurovereenkomst heeft een looptijd van 9 jaar en eindigt op 31/08/2020.

3. Kunt u ons een kopie van deze sturen?

Niet-gepubliceerde informatie (toepassing van artikel 53 van het huishoudelijk 
reglement)

223 Núria BORDES
CASTELLS

"Sinds de oprichting van de nieuwe 
gemeenteraad heeft het college de aankoop 
van verschillende voertuigen goedgekeurd.

Ik wil graag de inventaris van de gemeentelijke 
voertuigen ontvangen met het type/gebruik van 
elk voertuig, de datum van ingebruikname, het 
type energie of brandstof, de EURO-norm 
waaraan het voertuig voldoet en het aantal 
kilometers op de meter tijdens de laatste 
meting.

Als het mogelijk is om de dienst te vermelden 
die het voertuig gebruikt, zou ik deze informatie
ook op prijs stellen.
Ik kan me voorstellen dat deze inventaris 
bestaat en dat mijn verzoek geen extra werk 
voor de dienst zal opleveren.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.”

23/04/2019

In antwoord op uw vragen, vindt u bijlage een tabel, die vele jaren geleden is 
opgesteld en regelmatig wordt bijgewerkt, met de volgende informatie:

- de afdeling die het voertuig gebruikt,
- het type en merk van het voertuig,
- de datum van ingebruikneming van het voertuig,
- het brandstoftype van het voertuig,
- de Euro-norm of het jaar waarin het voertuig kan worden bestuurd,
- kilometerstand op 02/05/2019.
ANNEXE 223

224 Kurt DESWERT “Om de zoveel jaar organiseert de VUB in 
samenwerking met Brio, het Brussels 
Informatie-, Documentatie- en 
Onderzoekcentrum haar Taalbarometer. De 
Taalbarometer is een kwalitatieve steekproef bij
de Brusselse bevolking die peilt naar de 
taalbeheersing van de Brusselaar. Er worden 
telkens zo’n 2500 Brusselaars bevraagd. Men 
vraagt de respondenten daarbij om aan te 

24/04/2019 In antwoord op uw schriftelijke vraag, vindt u hieronder het antwoord op uw 
verschillende vragen:

1. Gezien het tekort aan leerkrachten is het moeilijk om leerkrachten tweede taal aan 
te werven die de taal voldoende beheersen en een pedagogisch 
bekwaamheidsbewijs hebben.

2. Op dit moment is er geen lopend project voor de uitwisseling van leerkrachten. In 
het verleden vond een dergelijk project plaats tussen de scholen Prinses Paola en 
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geven welke talen zij gebruiken, maar ook en 
vooral in welke mate zij deze beheersen, zoals 
het Frans, het Nederlands, Engels en Arabisch.

De resultaten zijn telkens heel interessant. Ze 
zijn een waardevolle tool om na te gaan hoe 
het Brussels onderwijs beter kan inspelen op 
uitdagingen rond meertaligheid in een 
kosmopolitische wereldstad zoals de onze. Bij 
de laatste Taalbarometer bleek dat slechts 16,3
% van de Brusselse bevolking aangaf’ goed tot 
uitstekend” Nederlands te spreken. Dat is een 
forse daling sinds de eerste Taalbarometer in 
2001. Toen ging het nog over 33,3 %. (De 
cijfers voor het Frans volgen een zelfde 
neerwaartse trend; al zijn deze met een daling 
van 9 % over dezelfde periode veel minder 
uitgesproken.) Contradictorisch genoeg geven 
diezelfde mensen aan dat ze niet opvallend 
meer Nederlands gebruiken op het werk, in de 
winkel en met hun buren. Deels verklaart dit 
wellicht ook hun eigen inschatting over hun 
talenkennis.

Véronique Lamquin oordeelde in “Le Soir” dat 
één van de voornaamste oorzaken van de 
afnemende talenkennis (meervoud) ligt bij het 
Franstalig onderwijs in Brussel. Opvallend 
immers is dat studenten uit het Franstalig 
onderwijs in Wallonië aangeven beter 
Nederlands te beheersen, dan studenten uit het
Brussels Franstalig onderwijs. Iets gelijkaardigs
ziet men ook in het Nederlandstalig onderwijs, 
waar het aanleren van het Frans ook steeds 
problematischer wordt. Dat komt onder meer 
door het feit dat het steeds moeilijker wordt om 
leraars lager onderwijs te vinden met 
voldoende talenkennis om het Frans aan te 
leren. Het is vaak behelpen voor 
schooldirecties en inrichtende machten op dit 
vlak.

Ons immersieonderwijs even buiten 
beschouwing gelaten, wil ik daarom graag 
peilen naar hoe de situatie zit in onze’ 

“Princesse Paola”. Dit verliep goed voor de Franstalige leraren die les gaven aan de 
leerlingen van Prinses Paola omdat voor velen van hen het Frans hun moedertaal 
was. De Nederlandstalige leerkrachten werden geconfronteerd met leerlingen die te 
weinig woordenschat beheersten.

3. De leerkrachten zijn tevreden over het kennisniveau van de kinderen aan het einde
van hun lagere schooltijd.

4. De scholen organiseren geen extra taallessen buiten de schooluren. 
Initiatiecursussen in het Nederlands worden gegeven vanaf de 3de kleuterschool in de 
scholen “Parc Malou”, “Princesse Paola” en Van Meyel. Dit zijn projecten van de 
scholen zelf.

5. Er is een bereidheid om zoveel mogelijk de tweede taal te gebruiken, maar dit 
hangt af van verschillende factoren: de beheersing van de taal door de leraar, de 
leeftijd van de leerlingen, hun niveau, de aanwezigheid van kinderen die noch Frans 
noch Nederlands spreken, enz.

6. Aan Nederlandstalige zijde zijn er leerlingen die noch Frans noch Nederlands 
spreken, maar enkel in de kleuterscholen en ze leren de taal op een natuurlijke 
manier aan als hun moedertaal.

Aan Franse zijde is dit type leerlingen er ook in het lager onderwijs. Ze leren de taal 
geleidelijk aan en er zijn bijlessen voorzien gesubsidieerd door de Franse 
Gemeenschap om hen te ondersteunen.
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gemeentelijke scholen. Sinds enkele jaren 
wordt er immers gewerkt aan 
samenwerkingsverbanden tussen de 
gemeenschappen om leerkrachten die 
moedertaalsprekers zijn uit te wisselen. In de 
praktijk blijkt dit echter niet steeds evident. Het 
zou nochtans een goede zaak zijn voor de 
kwaliteit van het geboden taalonderwijs.

1. Hoe zit de situatie momenteel in de 
gemeentelijke basisscholen van onze 
gemeenten, zowel langs Franstalige als 
Nederlandstalige kant? Ondervinden onze 
scholen problemen om leerkrachten aan te 
werven – of die te houden – die de tweede 
landstaal voldoende beheersen om er les in te 
geven?

2. Werden er reeds projecten uitgewerkt om tot 
uitwisseling van moedertaalsprekers als 
leerkracht te komen tussen het Franstalig en 
Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs?

3. Kan u aangeven hoe de leerlingen uit onze 
gemeentescholen bij afstuderen scoren op 
Frans en Nederlands als tweede taal?

4. Bieden onze gemeentescholen vandaag 
extra taallessen Frans en Nederlands aan na 
de lesuren en zo ja, door wie worden deze dan 
gegeven,

5. Kan u aangeven volgens welke methode er 
Nederlands en Frans aangeleerd wordt in de 
klas? Wordt de tweede taal in de tweede taal 
zelf onderwezen (bijvoorbeeld via het principe 
van de total physical response) of vertrekt men 
daarbij steeds vanuit de onderwijstaal? 
(Bijvoorbeeld, leert men Nederlands aan vanuit 
het Frans waarbij telkens vertaald wordt.) 

6. Wat gebeurt er met leerlingen die noch de 
ene taal, noch de andere taal als thuistaal 
hebben?”
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Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

225 Amélie PANS Betreft: Nieuw organigram van de 
verschillende diensten

Tijdens de commissie van 18 juni, voorgezeten 
door de heer Olivier Maingain, werd een nieuw 
organigram besproken na de reorganisatie van 
verschillende diensten en in het bijzonder de 
technische dienst. 
Mag ik u vragen om ons voor elke dienst het 
volgende door te sturen:
1. Het organigram met de namen van de 

dienstverantwoordelijken
2. Het aantal EV’s per dienst en hun namen.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

3/07/2019 We hebben uw e-mail van 02/07/2019, ontvangen op 03/07/2019, over enerzijds de 
samenstelling van de kabinetten van de schepenen, de burgemeester en de 
gemeentesecretaris en anderzijds het organigram van de gemeentelijke diensten, goed
ontvangen
Wij verstrekken u de volgende informatie met betrekking tot uw verschillende vragen:

Kabinet van de schepenen: elke schepen heeft een halftijdse secretaresse in dienst, 
namelijk:

Isabelle Molenberg: Leila El Kaoutit, niveau C;
Michèle Nahum: Jonathan Wouters, niveau C (binnenkort vervangen door 

Aurélie Binon, niveau A);
Eric Bott: David Dupont, niveau C;
Jacqueline Destrée-Laurent: Olivia Geirnaert, niveau B;
Xavier Liénart: Yolaine d'Udekem, niveau A;
Jean-François Thayer : Senforien Meaux, niveau C;
Gregory Matgen: Stéphane Coste, niveau A;
Philippe Jaquemyns: Patrick de Mûelenaere, niveau A;
Delphine De Valkeneer: functie in te vullen.

De keuze van de medewerker wordt overgelaten aan de discretie van het lid van het 
College en zijn niveau wordt bepaald door het diploma dat hij/zij bezit.

Kantoor van de gemeentesecretaris: Jeannine Deprez, niveau B4, is de voltijdse 
secretaris van de heer Patrick Lambert.

Kantoor van de burgemeester:
Cécile Arnould, niveau A5, fulltime medewerker, is hoofd van het Kabinet; 
Sabine Hanot en Laurence Rygaert, beide op B-niveau, zijn fulltime 

medewerkers die de overvloed aan post beheren;
Karin Muyters, niveau B, is parttime in dienst (4/5 keer), neemt het beheer van 

de permanentie van de burgemeester over;
Joëlle Detrixhe, niveau C, werkt fulltime, verzorgt de receptie en enkele 

secretariaatstaken;
Henri Dewilde, niveau D, is fulltime in dienst als chauffeur van het College;
Vinciane Deheyn, niveau E, is een fulltime medewerker die de agenda van de 

benoemingen en vergaderingen van de burgemeester, voorgezeten door de 
burgemeester, beheert.
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Wat uw vraag over het nieuwe organigram van de verschillende diensten betreft, vindt 
u het document in de bijlage bij dit document.

226 Amélie PANS Betreft: Schepen voor huisvestingsbeleid

In de bevoegdheden die onder de verschillende
schepenen zijn verdeeld, vinden we onder 
meer de bevoegdheid van het 
huisvestingsbeleid terug. 
1. Kunt u ons een gedetailleerde beschrijving 

geven van deze functie/competentie? 
2. Wat houdt ze in? Welke diensten zijn ermee

verbonden.
3. Hoe zit het huisvestingsbeleid in onze 

gemeente eruit?
4. Wat zijn de grote projecten die voor deze 

legislatuur gepland zijn?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

3/07/2019 Wij bevestigen de ontvangst van uw e-mail van 2 juli 2019, ontvangen op 3 juli 2019, 
met betrekking tot de taken van de schepen voor huisvesting en de taken die door zijn
dienst worden uitgevoerd.

1. Gedetailleerde beschrijving van deze functie - Vaardigheden 

In overeenstemming met de algemene beleidsverklaring van het College voor deze 
gemeentelijke legislatuur is de schepen voor huisvesting verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de beleidsdoelstellingen die meer bepaald in punt 10 van de verklaring 
("Concrete maatregelen voor de toegang tot huisvesting") worden beschreven.

De schepen voor huisvesting heeft ook de opdracht gekregen om te zorgen voor de 
coördinatie met alle gewestelijke actoren die verantwoordelijk zijn voor het 
huisvestingsbeleid. Het college wil immers dat deze operatoren projecten op het 
grondgebied van onze gemeente erkennen of zelfs financieren.

2. Wat zijn de gemeentelijke diensten die verbonden zijn met het kantoor van de 
schepen?

In het kader van de reorganisatie van de gemeentelijke diensten werd de afdeling 
stedenbouw/milieuvergunning/huisvesting opgericht.

Deze afdeling wordt geleid door de directeur van de voormalige technische dienst die 
zijn ervaring inbrengt in de ontwikkeling van het huisvestingsbeleid. Het 
Observatorium voor huisvesting werd in deze afdeling geïntegreerd en werkt nauw, 
transversaal samen met andere diensten zoals stedenbouw, bevolking, politiezone,...

Het "huisvestingsloket”, een informatiedienst voor de bevolking over de toegang tot 
huisvesting in onze gemeente, zal in de nabije toekomst worden ontwikkeld. Deze 
dienst is al zo georganiseerd dat hij antwoord geeft op vragen van bewoners die 
informatie wensen over de toekenning van bonussen, het vinden van een woning of 
andere administratieve procedures.

3. Wat is het huisvestingsbeleid in onze gemeente?

Zie het antwoord op vraag 1 en de verwijzing naar de algemene beleidsverklaring.

4. Wat zijn de grote projecten die voor deze legislatuur gepland zijn?
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Zoals hierboven vermeld, wordt bijzondere aandacht besteed aan de bouw van 
nieuwe woningen tegen matige en/of gemiddelde kosten en met inachtneming van 
hoge milieunormen. Daartoe worden contacten gelegd met gewestelijke operatoren 
om in Sint-Lambrechts-Woluwe te investeren. In samenwerking met deze actoren 
worden verschillende projecten onderzocht, maar er zal rekening moeten worden 
gehouden met het nieuwe gewestelijke beleid en de nieuwe verantwoordelijkheden 
binnen de gewestelijke overheid om met meer zekerheid te weten te komen wat de 
bedoelingen van de gewestelijke autoriteiten zijn met betrekking tot de projecten op 
ons grondgebied. 

227 Amélie PANS

Betreft: Voorlichtings- en 
overlegvergadering met de inwoners

Sinds het begin van de legislatuur zijn er drie 
informatie- en overlegvergaderingen met de 
inwoners geweest. De wijken de Broqueville, 
UCL-Kapelleveld en Georges Henri.
Kunt u:
1. De data die gepland zijn voor de andere 

wijken aan ons doorsturen?
2. Tijdens de vergadering van de wijk Georges

Henri werd vermeld dat er veel 
werkgroepen waren opgericht voor 
gemeentelijke projecten. Kunt u ons 
vertellen hoeveel groepen en voor welk 
gemeentelijk project?

3. Kunt u ons per omgaande het volgende 
sturen:
a. Het globale plan van de 7 wijken 
b. Het plan per wijk.
c.Het team in elke wijk (beheerder, 

wijkagent, netheid,..).

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

3/07/2019

Wij geven u hieronder de antwoorden:

1. De vergaderingen voor de volgende vier wijken zijn als volgt vastgesteld:
- 7 oktober om 20.00 uur: "Tomberg / Paul Hymans" wijk,
- 4 november om 20.00 uur: wijk "La Woluwe",
- 25 november om 20.00 uur: "Constellations" wijk,
- 14 december om 20.00 uur: "Marcel Thiry" wijk.

2. De vergaderingen die tijdens de derde vergadering, gewijd aan de wijk Georges 
Henri, werden genoemd, zijn vergaderingen van een interne werkgroep binnen de 
administratie die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de verschillende 
aspecten van het revitaliseringsproject van de Georges Henrilaan, onder leiding 
van dhr. Olivier Maingain, burgemeester. 

Deze groep bestaat uit leden van het College van burgemeester en schepenen en 
vertegenwoordigers van de gemeentelijke diensten die betrokken zijn bij de 
verschillende projecten om de Georges Henrilaan nieuw leven in te blazen 
(Economische expansie, Stedenbouw, Beheer van de openbare ruimte, Mobiliteit, 
Juridische Dienst, ...).

3. De plannen van de verschillende wijken en het algemene plan van de wijk vindt u 
op de gemeentelijke website: https://fr.woluwe1200.be/les-sept-quartiers-de-
woluwe-saint-lambert 

Het systeem van wijkbeheerders is 's morgens toegankelijk via een gratis 
telefoonnummer en één e-mailadres om problemen in de verschillende wijken te 
melden. De Fix my street site kan ook voor dit doel gebruikt worden.
In de bijlage vindt u de lijst van wijkbeheerder, wijkinspecteurs en agenten van de 
diensten openbare netheid en groene ruimten die aan deze wijken zijn toegewezen. 
Deze lijst kan worden aangepast volgens de seizoenen of specifieke problemen, 
rekening houdend met het dynamisch beheer van de wijken door het college van 
burgemeester en schepenen. ANNEXE 227
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228 Amélie PANS Betreft: Gymzaal van de school Robert 
Maistriau

Op 30 juni 2019 ontvingen we een e-mail van 
een moeder op de school “Robert Maistriau”. 
Tijdens de participatieraad kreeg deze moeder 
informatie dat de gymzaal ongezond zou zijn 
omdat de luchtvochtigheid daar schade zou 
aanrichten. De gymnastiekleraar zou met 
ziekteverlof zijn en zijn medische verklaring zou
stellen dat zijn gezondheidstoestand 
gerelateerd is aan zijn werkplek.
Kunt u:
1. ons een kopie sturen van de laatste twee 

processen-verbaal van de participatieraad?

2. het rapport sturen van de architect met 
vermelding van de omvang van de te 
verrichten werkzaamheden? Heeft deze 
architect een mandaat van de OO 
gekregen? 

3. Ons al dan niet bevestigen dat het 
ziekteverlof van deze leraar verband houdt 
met zijn werkplaats?

4. Bevestigen dat de werkzaamheden in de 
zomer zullen plaatsvinden, evenals de 
omvang, de aard en de kosten van de 
werkzaamheden? Zijn deze in de begroting 
opgenomen?

5. Ons toelichten welke maatregelen zijn of 
zullen worden genomen om ervoor te 
zorgen dat de gezondheid van kinderen en 
leerkrachten niet in gevaar komt. 

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

3/07/2019 Hieronder vindt u de antwoorden op uw vragen.

1. Toezending van de laatste twee notulen van de participatieraad

De notulen van de laatste vergadering zijn nog niet door de schooladministratie naar 
het hoofd van de dienst Onderwijs gestuurd. Dit zal worden aangevraagd zodra de 
schoolactiviteiten worden hervat. Bijgevoegd vindt u de notulen van de vorige 
vergadering.

Mevrouw Debaty, verantwoordelijk voor de dienst Onderwijs, en de schepen, de heer 
Jaquemyns, waren aanwezig op de laatste vergadering van de participatieraad en 
wijzen erop dat het een kleuterleidster van de school is die sprak over de toestand 
van de luchtvochtigheid in de gymzaal (turnzaal).

2. Kunt u ons het rapport van de architect sturen met vermelding van de omvang van 
de uit te voeren werkzaamheden? Heeft deze architect een mandaat gekregen van 
de organiserende autoriteit?

In het kader van de verplichtingen die hun door het statuut worden opgelegd, zijn de 
leden van het gemeentepersoneel verplicht om het College in kennis te stellen van de
maatregelen die moeten worden genomen om de taken van de openbare dienst te 
waarborgen, in overeenstemming met de wet.

De gemeentelijke architect, die met name verantwoordelijk was voor het beheer van 
de schoolgebouwen, heeft na een storm begin juni een infiltratie opgemerkt vanaf de 
top van de muur in de opslagruimte van de turnzaal, de gymzaal van de scholen 
“Parc Malou” en “Robert Maistriau”.

Hij heeft de site verschillende keren bezocht en heeft de burgemeester, die 
verantwoordelijk is voor het beheer van het gemeenschappelijk erfgoed, zijn 
opmerkingen en zijn voorstellen voor actie meegedeeld.

Vaststellingen:

1. Het water stroomt de opslagruimte binnen in de hoek tegenover de deur aan de 
linkerkant, door het gat in het bovenste deel van de muur, net onder het plafond, 
waardoor het langs de elektrische leidingen kan lopen. Deze leidingen komen uit de 
geventileerde luchtledige ruimte (de zogenaamde "zandkamer") die zich op de 
hogere verdieping onder de refter of onder de luifel van de binnenplaats bevindt.

2. De geventileerde ruimte wordt gevuld met afval en grote voorwerpen die voor de 
vuilbak bestemd zijn en vocht opnemen.

3. Sporen van uitloop (stromen) zijn zichtbaar in de zandkamer vanaf enerzijds de 
ventilatie van de onderkant (die overeenkomt met de buitenkant waar de dienst de 
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band heeft aangebracht) en anderzijds vanuit de keuken van de refter. Deze sporen
gaan zelfs zover dat ze de elektrische leidingen doorboren. Het geïnfiltreerde water 
komt dus uit deze twee gebieden.

4. Aan de zijde van de ventilatie van de onderkant gaat de gemeentelijke architect 
ervan uit dat het regenwater van buiten niet meer kan infiltreren, maar dat de 
ventilatie volledig wordt geblokkeerd door gemaaid gras, waarschijnlijk van de oude 
schoolcompost die er was. Deze geventileerde ruimte kan dus niet opdrogen.

5. Aan de keukenzijde merkt de gemeentelijke architect op dat alle afvoeren van de 
apparaten in één verticale Geberit-buis aankomen die naar de vloer van de 
geventileerde ruimte gaat om via een PVC-buis op de ondergrondse afvoer aan te 
sluiten. De gemeentelijke architect voert een waterdichtheidstest uit door de twee 
wastafels van de gootsteen te vullen, die hij in één keer leegmaakt. Er werd geen 
lek gevonden.

6. Buiten, voor de keukendeur, merkt de gemeentelijke architect een synclinale op in 
het asfalt vlak tegen het gebouw, evenals een helling van het laatste element van 
het betonnen waternet en een gat in het gazon vlak tegen de onderkant van de 
gevel veroorzaakt door het water. Daarnaast is ook het afdichtingsmateriaal in dit 
gebied over enkele meters lang verdwenen. In geval van een storm kunnen grote 
hoeveelheden water in de geventileerde ruimte binnendringen.

Actieplan:

A. Het hoofd van de dienst energie "omcirkelde" de CO2-sonde van de gymzaal om 
deze enkele uren per dag te bedienen en om het drogen van de muren te 
versnellen en geuren te elimineren.

B. Op verzoek van de interne dienst voor preventie en bescherming kwam de 
externe dienst van Mensura op 14 augustus naar de lokalen om een luchtanalyse 
uit te voeren. De resultaten worden in de tweede helft van september verwacht.

C. De dienst beheer openbare ruimte heeft het asfalt voor de keukendeur aan het 
begin van het schooljaar op niveau gebracht.

D. De dienst schoolgebouwen zal het waternet voor de deur nivelleren en ook voor 
het begin van het schooljaar afdichtingsmateriaal aan de onderkant van de muur 
voorstellen.

E. Dezelfde dienst zal ook de geventileerde ruimte ontstoppen voor het begin van het
schooljaar.

F. Dezelfde dienst zal ook de geventileerde ruimte voor het begin van het schooljaar 
leegmaken.

G. De verantwoordelijke van de dienst energie zal verantwoordelijk zijn voor de 
installatie van een hygiënisch ventilatiesysteem met warmteterugwinning (type D), 
onafhankelijk van het verwarmingssysteem, en voor de verdeling van de 
opslagruimte. De inschrijving van een krediet van 20.000 EUR wordt als 
begrotingswijziging aangevraagd bij de gemeenteraad.
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3. Kunt u bevestigen of het ziekteverlof van de leraar al dan niet verband houdt met 
zijn of haar werkplek?

Wij kunnen deze vraag niet beantwoorden omdat de onderwijzers hun medisch attest  
ter rechtvaardiging van hun afwezigheid doorsturen naar de door de Franse 
Gemeenschap aangewezen instantie, MED CONSULT, en deze niet aan de 
organiserende instantie hoeven door te geven. De Franse Gemeenschap heeft, na 
medische attesten die door een of meer leden van deze school zouden zijn afgegeven, 
de gemeentelijke autoriteiten niet gewaarschuwd voor een gezondheidsprobleem in 
verband met de uitoefening van hun beroep.

Niettemin staat het elke leerkracht vrij om de organiserende instantie per brief alle 
informatie over zijn gezondheidstoestand mee te delen als hij van mening is dat de 
oorzaak van zijn ziekte verband houdt met zijn werkomstandigheden.

Aan het begin van het schooljaar in september komen de burgemeester en de 
gemeentesecretaris samen met de medewerkers van deze instelling om na te gaan of 
er gezondheidsproblemen zijn die moeten worden beoordeeld in verband met de 
arbeidsomstandigheden. Indien nodig zullen er begeleidende maatregelen worden 
genomen.

4. Kunt u bevestigen dat de werkzaamheden inderdaad in de zomer zullen 
plaatsvinden, evenals de omvang, de aard en de kosten van de werkzaamheden? 

Zie antwoord op vraag 2.

5. Kunt u uitleggen welke maatregelen zijn of worden genomen om ervoor te zorgen 
dat de gezondheid van kinderen en leerkrachten niet in gevaar komt?

Naast de maatregelen in het actieplan en op basis van de door de externe 
preventiedienst uitgevoerde analyse van de lucht in de gebouwen, zal het College alle 
naar aanleiding van deze analyse aanbevolen maatregelen nemen.

229 Amélie PANS Betreft: Aantal ondernemingen en hun 
samenstelling

In het activiteitenverslag 2017-2018 vinden 
we de presentatie van het kabinet van de 
burgemeester en de Gemeentesecretaris 
terug. 
Mogen we u vragen:
1. Om ons te vertellen of de schepenen ook 

een kabinet hebben. Zo ja, kunt u ons dan

3/07/2019 Zie vraag nr. 226.
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een bijgewerkte lijst van alle leden die 
tewerkgesteld zijn bij deze kabinetten 
bezorgen, met vermelding van hun naam 
en functie?

2. Om ons het aantal VE te geven van het 
kabinet van de gemeentesecretaris en 
hun naam en functie.

3. Een bijgewerkte lijst van alle leden die 
werkzaam zijn op het kabinet van de 
burgemeester, met vermelding van hun 
naam en functie.

Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoord.

23



Hier vindt u de antwoorden op uw verschillende vragen:

1. Wat zijn de (juridische of andere) belemmeringen voor culturele verenigingen 
(dorp, comité, centrum) die de samenvoeging tot één geheel in de weg staan?

Ter herinnering, de vzw Cultural Village werd opgericht om het recht van erfpacht op 
de grond waarop het Wolubilis-theater werd gebouwd, uit te oefenen en het beheer 
van het erfgoed over te nemen. De vzw Cultuurcommissie heeft tot taak de 
programmering van het theater te beheren.

1) Het Cultureel Comité en het Cultureel Centrum Wolubilis brengen verslag uit aan 
het Gemengd Comité 329 "Sociaal-culturele sector". Anderzijds is het Cultureel Dorp 
afhankelijk van de gezamenlijke commissie 323 "beheer van gebouwen". 

2. Een vervroegde beëindiging van de erfpachtovereenkomst, minder dan 15 jaar na 
de bouw van het Wolubilis-theater, zou leiden tot een evenredige terugbetaling van de
BTW waarvan de vzw voor de bouw van het gebouw is vrijgesteld.

1bis. Zou het, nu de hypothese van een fusie tussen het Cultureel Comité en het 
Cultureel Centrum naar voren is gebracht, mogelijk zijn een budgettaire evaluatie van 
de maatregel (winst of kosten) te geven?

1) Aanvankelijk zou de fusie tussen het Cultureel Comité en het Cultureel Centrum 
van Wolubilis geen winst of kosten met zich meebrengen, aangezien het bestaande 
personeel en de voorgestelde activiteiten niet zouden veranderen. 

2) In een tweede fase en ten vroegste in 2024 (start van de volgende overeenkomst-
programma) zou het Cultureel Centrum Wolubilis aan de Federatie Wallonië-Brussel 
een bijkomende subsidie van maximaal 400.000 EUR kunnen vragen als het de 
erkenning zou krijgen voor gespecialiseerde culturele acties ter bevordering van de 
podiumkunsten. Deze erkenning zal echter worden voorgelegd aan de Commissie 
van de culturele centra voor advies, maar ook aan de interdisciplinaire raad voor de 
Podiumkunsten. Daarom moet er van tevoren op worden toegezien dat de door de 
Commissie cultuur voorgestelde programmering overeenstemt met het "lastenboek" 
van het podiumkunstendecreet. Bovendien bepaalt het decreet van de culturele 
centra dat de zaal in dit verband moet worden beheerd door de vzw Centre culturel. 
Deze optie wordt overwogen, maar gezien het tijdsbestek om van de nieuwe 
bepalingen van het decreet te profiteren, is er geen sprake van urgentie.

2. Als de vereniging Wolu-Vert morgen geliquideerd zou worden, welke budgettaire 
gevolgen (winst of kosten) zou dit dan hebben voor de gemeente?

De vzw Wolu-Vert werd opgericht om het centrum Petit Foriest te beheren en wordt 
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231 Michaël LORIAUX Meneer de burgemeester,
Dames en heren de Schepenen,

Betreft: Organisatie van wandel- of fietsroutes 
door scholen in Sint-Lambrechts-Woluwe: 
organisatie van wandel- of fietsroutes in 
scholen in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Volgens verschillende studies is 20 % van het 
autoverkeer in de spitsuren te wijten aan 
verplaatsingen naar school, terwijl 45 % van de
leerlingen binnen 1 km van hun school woont 
en 67 % binnen 2 km.

Enkele maanden geleden lanceerden het 
Brussels Gewest en Brussel Mobiliteit in 
samenwerking met BRULOCALIS een oproep 
tot deelname van gemeenten en lagere en 
middelbare scholen aan elk netwerk om de 
rangen te voet en met de fiets te stimuleren en 
financieel te ondersteunen. In de praktijk heeft 
deze oproep tot doel gemeenten en scholen 
aan te moedigen en financieel te ondersteunen 
bij de oprichting van deze rangen. 

Ik verzoek de leden van het College van Sint-
Lambrechts-Woluwe dan ook om mij dit te laten
weten:

- of de bovengenoemde projecten door het 
gewest worden gesubsidieerd? Zo ja, sinds 
wanneer ontvangt de gemeente deze 
subsidie?

- Hoe ondersteunt de gemeentelijke 
preventiedienst deze projecten?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

17/07/2019 Hier vindt u de antwoorden op uw verschillende vragen:

Vraag 1 - Het verkrijgen van een subsidie van de regio voor de organisatie van de 
rangen?

"Te voet, dat gaat vanzelf." Dit is de titel van het gewestelijke project bij de eerste 
oproep tot het indienen van kandidaturen in het schooljaar 2013-2014, waarop de 
gemeente uiteraard heeft gereageerd. Zo werd destijds een dossier ingediend voor het 
schoolcentrum Sacré-Cœur de Lindthout; deze rang is nog steeds actief.

In de loop der jaren heeft een toenemend aantal scholen belangstelling getoond. Zo 
heeft de gemeente voor 2019-2020 dossiers ingediend voor de volgende instellingen:

- school “Parc Malou”,
- school Robert Maistriau,
- school “Parc Schuman”,
- school “Princesse Paola”,
- school “Prince Baudouin”,
- school Van Meyel,
- school Vervloesem,
- Prinses Paolaschool,
- Klim op school,
- schoolcentrum “Sacré-Cœur de Lindthout”.

Dit zijn de cijfers met betrekking tot de subsidies die het Gewest sinds de eerste oproep
heeft toegekend:

- 2013-2014: 9.000 EUR (Sacré-Coeur de Lindthout);
- 2014-2015: 9.000 EUR (Sacré-Coeur de Lindthout) + 7.104 EUR (Saint-Henri);
- 2015-2016: 9.000 EUR (Sacré-Coeur de Lindthout);
- 2016-2017: 8.540 EUR (Sacré-Coeur de Lindthout) + 8.540 EUR (Parc Schuman);
- 2017-2018: 33.760 EUR (Vervloesem, Sacré-Coeur de Lindthout, Prince Baudouin, 
Van Meyel, Prinses Paolaschool, Klim op school en Parc Schuman);
- 2018-2019: 20.000 EUR (Princesse Paola, Vervloesem, Sacré-Coeur de Lindthout, 
Prince Baudouin, Van Meyel, Prinses Paolaschool, Klim op school, Parc Malou, Robert 
Maistriau en Parc Schuman);

Er zij op gewezen dat de Dienst Preventie al jaren pleit voor een gewestelijk decreet dat
de gemeente machtigt om de ontvangen subsidies toe te kennen aan alle scholen van 
de gemeente, om te voorkomen dat de subsidies worden toegekend en niet door één 
school worden gebruikt, terwijl een andere school die geen subsidieaanvraag heeft 
ingediend, uiteindelijk de niet-gesubsidieerde rangen organiseert. Dankzij haar 
doorzettingsvermogen heeft de dienst onlangs vernomen dat vanaf nu alle scholen van 
de gemeente voor de subsidie in aanmerking komen. 

- 2019-2020: 15.000 EUR (alle scholen).

25



Niet alle bedragen werden geïnd omdat in de praktijk de meeste rangen onder toezicht 
staan van de gemeenschapswachten van de preventiedienst en niet van de bevoegde 
toezichthouders met het PWA-statuut (zie hieronder).

Vraag 2 - Hoe ondersteunt de gemeentelijke preventiedienst deze projecten?

De dienst Preventie is verantwoordelijk voor de invoering van de aanvragen, de daaruit 
voortvloeiende administratie (aanvraagdossiers, activiteitenverslagen, ondersteunende 
documenten, ...) en de praktische organisatie van de rangen op dagelijkse basis. 
Rangen kunnen worden omkaderd:

- door gemeenschapswachten. De coördinator van de gemeenschapswachten luistert 
naar de verschillende directies en organiseert de planning van zijn agenten. Het is de 
moeite waard eraan te herinneren dat het werkschema voor gemeenschapswachten 
precies zo is opgezet; 
- door bevoegde toezichthouders, betaald voor de dienst, d.w.z. een PWA-cheque (5,95
EUR) en een door de gemeente aangeboden vergoeding voor reis- (3 EUR) en 
communicatiekosten (0,50 EUR). De dienst voert een permanente wervingscampagne 
voor gemachtigde opzichters.

Rangen kunnen worden georganiseerd:

- naar de school vanaf een verzamelpunt (en vice versa),
- in het kader van terugkerende schoolactiviteiten (zwembad, bibliotheek, ...) of 
occasionele activiteiten.

Onlangs heeft de school Van Meyel belangstelling getoond voor het maken van 
fietsrijen. Gemeenschapswachten worden binnenkort opgeleid om de rangen per fiets 
te controleren.

De organisatie van de rangen in Sint-Lambrechts-Woluwe is een echte politieke en 
globale wil (diploma van de fietser, een parcours, een fietspad, fietsbewegingen van de 
gemeenschapswachten, ...). In het algemeen stimuleert de gemeente de ontwikkeling 
van de rangen en heeft ze het busvervoer voor een reeks schoolactiviteiten al 
afgeschaft.

232 Amélie PANS Betreft: Voorkooprecht

Sinds januari 2011 heeft de gemeente de 
mogelijkheid om op twee gebieden een 
voorkeursrecht uit te oefenen. De eerste 
omtrek betreft de Georges Henrilaan, in het 
gedeelte tussen het Meudonplein en de de 
Linthoutstraat, evenals de loodrechte straten, 
tot aan de eerste kruising met parallelle straten.
De tweede omtrek wordt begrensd door de 
Sint-Lambertusstraat, in het gedeelte tussen de

16/08/2019 Hieronder vindt u de antwoorden op uw vragen.

1. Hoe vaak heeft de gemeente sinds januari 2011 op deze twee gebieden gebruik 
gemaakt van haar voorkooprecht?

Niet voor de kant van de Sint-Lambertusstraat en 5 keer binnen de omtrek van 
Georges Henrilaan.

2. het adres en de datum te vermelden waarop de gemeente deze eigendommen 
heeft gekocht en de prijs die voor de aankoop ervan is betaald?

Georges Henri 265: 500.000 EUR - gemeenteraad van 23/12/2012.
Georges Henri 342-344: 277.500 EUR - gemeenteraad van 16/09/2013.
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Vootstraat en de Floraliesstraat.
Van dit recht is meermaals gebruik gemaakt.

Mogen we u vragen:

1. Hoe vaak heeft de gemeente sinds januari 
2011 al gebruik gemaakt van haar 
voorkooprecht op deze twee gebieden?

2. ons het adres en de datum mee te delen 
waarop de gemeente deze goederen heeft 
gekocht en de prijs die voor de aankoop ervan 
is betaald.

3 om ons, voor de goederen nr. 319, 328 en 
359 gelegen Georges Henrilaan het volgende 
mee te delen: 
a. de voortgang van de werkzaamheden,
b. het geraamde totale budget voor de 
werkzaamheden aan het begin + de 
aanvullingen
c. een raming van de datum waarop de 
commerciële activiteiten in deze gebouwen 
kunnen worden hervat.
d. het aantal m2 commerciële oppervlakten
e. de prijs die voor de huur in rekening wordt 
gebracht
f. de strategie om toekomstige huurders te 
vinden voor deze nieuwe commerciële ruimtes.

4. Voor andere objecten, ons een kopie te 
verstrekken van de huurovereenkomsten voor 
bedrijfsoppervlakken als er een 
bedrijfsoppervlakte is.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Georges Henri 319: 450.000 EUR - gemeenteraad van 24/02/2014.
Georges Henri 359: 348.000 EUR - gemeenteraad van 24/02/2014.
Georges Henri 328: 500.000 EUR - gemeenteraad van 07/03/2016.

3. Voor de eigendommen nr. 319, 328 en 359 gelegen aan de Georges Henrilaan: 

a. de voortgang van de werkzaamheden het volgende mee te delen:
b. het geraamde totale budget van de werkzaamheden aan het begin + de 
aanvullingen?
c. de verwachte datum waarop de commerciële activiteiten in deze gebouwen 
kunnen worden hervat?
d. het aantal m2 commerciële oppervlakten? 

Met betrekking tot 319 Georges Henrilaan: 
Werken opgeleverd op 18/06/2019. 
Totaal bedrag van de werken, inclusief revisie en BTW: 330.290,10 EUR (meerprijs 
die gedeeltelijk te wijten is aan de werkzaamheden in de woning). Bedrag van de 
aanwijzing: 315.389,07 EUR.
Netto commerciële oppervlakte: 55,08 m² zonder sanitaire voorzieningen. 
Subsidie van het Brussels Gewest voor de creatie van een aparte ingang voor 
huisvesting: 32.000 EUR, wat betekent dat we onderworpen zijn aan de wetgeving 
inzake de tarieven die moeten worden toegepast op sociale huisvesting.

Met betrekking tot 328 Georges Henrilaan: 
Werkzaamheden uitgevoerd aan de behandeling van de huiszwam, het stutten en de 
gedeeltelijke afbraak van het gebouw. 
Lopende transformatie- en bouwfase (Opstellen van een overheidsopdracht) 
Financiële raming 1.000.000 EUR. 
Geschatte start van de commerciële activiteit: begin 2021. 
Commerciële oppervlakte: 290 m² in geprojecteerde situatie.

Voor wat betreft 342-344 Georges Henrilaan (Maison de la tarte): de door de 
handelaar aan de gemeente betaalde huur bedraagt 1.432,71 EUR.

Met betrekking tot 359 Georges Henrilaan: 
In 2017 zijn er gesprekken gevoerd met de Monumenten en Landschappen die de 
sloop en reconstructie hebben geweigerd door ons te verplichten een deel van de 
gevel te behouden. Begin juli 2019 werd een nieuw stedenbouwkundig 
vergunningsdossier ingediend bij het Gewest.
Op dit moment is er geen budget gepland, omdat de gemeente zonder de afgifte van 
een stedenbouwkundige vergunning de kosten van de werkzaamheden niet serieus 
kan inschatten, omdat zij niet weet welke voorwaarden aan de vergunning zullen 
worden gesteld. 
Geschatte start van de commerciële activiteit: in de loop van 2021, op voorwaarde dat
de stedenbouwkundige vergunning binnenkort door het Brussels Gewest wordt 
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afgegeven.
Commerciële oppervlakte: 190 m² in een geprojecteerde situatie (ontwikkeld op twee 
niveaus) 

e) de prijs die in rekening wordt gebracht voor de huur? 
- Georges Henri 265: (huurcontract in bijlage).

1ste verdieping: appartement met een slaapkamer van 73,8 m2 bruto + balkon 
3,7 m2 + kelder - huur: 227,88 EUR/maand + 10 EUR aan kosten;
2e en 3e verdieping: 3 slaapkamer duplex appartement van 147,6 m2 bruto + 
balkon 3,7 m2 + kelder + tuin - huur: 285,79 EUR/maand + 30 EUR aan kosten.
Toepassing van de sociale huur omdat de gemeente voor de renovatie van de 
woningen een gewestelijke subsidie van 144.123,19 EUR heeft ontvangen.
- Georges Henri 319: Verhuur aan de gemeente door het AIS: 1.065,67 EUR 
voor een triplex, 5 slaapkamers voor een oppervlakte van 159,40 m2 bruto + 
kelder.
Commerciële huur: 947 EUR/maand (huur in bijlage) + geen kosten (nog niet ter
plaatse). 

- De andere gebouwen staan leeg of zijn in aanbouw.

f) de strategie om toekomstige huurders te vinden voor deze nieuwe commerciële 
ruimtes? 
De dienst Economische expansie was verantwoordelijk voor de voorbereiding van 
een samenwerkingsproject met een vastgoedoperator die gespecialiseerd is in de 
verhuur van commerciële ruimtes, om het type commerciële activiteiten te 
identificeren die beantwoorden aan de verwachtingen van de klanten van de Georges
Henrilaan en/of door zich te concentreren op een nieuw commercieel aanbod voor 
een nieuw publiek. Hiervoor wordt een servicecontract afgesloten.

4. Voor andere eigendommen, ons een kopie te verstekken van de 
huurovereenkomsten voor commerciële oppervlakten als er commerciële 
oppervlakten zijn?

265 en 319: in bijlage (inlichtingen niet gepubliceerd (toepassing van artikel 53 
van het huishoudelijkreglement)
328 en 359: geen huurcontract omdat er geen bewoner is.
342: Einde van de bezetting van Maison de la Tarte. Geen nieuw huurcontract.

233 Amélie PANS Betreft: Bouwvergunningen, concessies 
en gebruik van de openbare ruimte op het 
terrein van het Fallonstadion. 
Naar aanleiding van de vergadering van de 
gemeenteraad van 2 september willen we 
graag informatie over de geïnstalleerde en 
geëxploiteerde infrastructuren in het 

4/09/2019 Wij bevestigen de ontvangst van uw e-mail van 4 september 2019 betreffende de 
bouwvergunning, de concessies en het gebruik van de openbare ruimte op het terrein 
van het Fallonstadion. 
Hieronder vindt u de antwoorden op uw verschillende vragen.

1. Voor punt 1 (zie bijgevoegde foto), zijn de containers in de buurt van het 
voetbalveld?
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Fallonstadion. 
Hieronder vindt u een luchtfoto van de site 
waarop wij de locaties hebben aangegeven 
waar wij vragen over hebben. (ANNEXE 233-
1)

Kunnen we het u vragen: 

1. Voor punt 1, de containers in de buurt 
van het voetbalveld: 
a. Van wie zijn deze containers? 
b. Kunt u ons de huidige stedenbouwkundige 
situatie van deze containers geven en ons 
een kopie van de vergunning voor hun 
installatie toesturen? 
c. Kunt u ons de exploitatievergunning voor 
de verfrissingsbar op de begane grond en de 
naam van het bedrijf dat de bar exploiteert 
toesturen? 

2. Voor punt 2 zijn er 2 grijze containers in 
de buurt van twee garages: 
a. Van wie zijn deze containers? 
b. Kunt u ons de huidige stedenbouwkundige 
situatie van deze containers geven en ons 
een kopie van de vergunning voor hun 
installatie toesturen? 

3. Voor punt 3 zagen we dat er op deze 
locatie een klein houten chalet was 
geïnstalleerd: 
a. Van wie is deze chalet? (zie foto 1) 
b. Indien dit niet het geval is in de gemeente, 
kunt u ons een kopie geven van de 
toestemming die de gemeente heeft gegeven 
voor de installatie van het systeem. 

4. Voor punt 4, de containers tussen de 
hockeyvelden, 
a. Van wie zijn deze containers? 
b. Kunt u ons de huidige stedenbouwkundige 
situatie van deze containers geven en ons 
een kopie van de vergunning voor hun 
installatie toesturen? 

a) en c) van wie zijn deze containers?
De containers zijn eigendom van mw. XX die ze kocht van White Star Woluwe F.C. 
toen die voetbalclub zijn activiteiten in het gemeenschappelijke stadion staakte. Zij is op
de hoogte gebracht van het voornemen van het College om deze containers te 
vervangen door een te bouwen gemeenschappelijk gebouw. Mw. XX is een persoon 
die als individu handelt en geen bedrijf vertegenwoordigt.

b) Kunt u ons de huidige stedenbouwkundige situatie van deze containers geven en 
ons een kopie van de vergunning voor hun installatie toesturen?
Er is geen bouwvergunning voor deze containers, aangezien de bezetting beperkt is in 
de tijd.

c) en a) Kunt u ons de exploitatievergunning voor de verfrissingsbar op de begane 
grond en de naam van het bedrijf dat de bar exploiteert, toesturen?
White Star Woluwe F.C. had op 09/10/2001 van het College toestemming gekregen om
een tijdelijk pand naast het hoofdgebouw in te richten voor een verfrissingsbar. Deze 
precaire bezettingsvergunning is met een tijdslimiet aan mw. XX overgedragen. Het 
College wil een gebouw laten bouwen ter vervanging van de containers. Dit project 
wordt bestudeerd door de afdeling erfgoedbeheer.

2. Voor punt 2 (op de bijgevoegde foto) zijn er 2 grijze containers in de buurt van 
twee garages:
a) van wie zijn deze containers?
De 2 grijze containers die zich in de buurt van de garages bevinden, behoren toe aan 
de beheerder van de verfrissingsbar die zich op de begane grond van de onder punt 1 
genoemde container bevindt (en tot voor kort exploitant van het clubhuis van het B-
gebouw). Deze containers herbergen een deel van het materiaal dat deze personen 
recentelijk uit het clubhuis hebben moeten evacueren en slaan ook de drankjes op voor
alle clubs en sporters die dagelijks gebruik maken van de faciliteiten.

b) kunt u ons de huidige stedenbouwkundige situatie van deze mensen geven en ons 
een kopie van de vergunning voor hun installatie toesturen?
De stedenbouwkundige vergunning nr. 19940 werd door het College van Burgemeester
en Schepenen afgegeven op 08/11/2012. Een kopie van de vergunning is bij deze brief 
gevoegd. (ANNEXE 233-2)

3. voor punt 3 (zie bijgevoegde foto) zagen we dat daar een klein houten chalet 
was geïnstalleerd:
a) Van wie is dit huisje (foto 1)?
Het houten huisje, dat vroeger aan de achterkant van kleedkamergebouw B lag, is van 
dezelfde persoon. Het is niet in gebruik en op basis van de informatie die momenteel 
wordt verzameld, zal het binnenkort worden verwijderd.

b) zo niet aan de gemeente, kunt u ons dan een kopie geven van de toestemming die 
de gemeente voor de installatie heeft gegeven?
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Wat betreft de werking van blok B, kunt u 
ons vertellen wat het College van plan is 
te doen? 
1. Gaat zij een aanbesteding opnieuw 
uitschrijven? 
2. Zal hij het pand opnieuw inrichten? Als het 
College voor deze optie zou kiezen, kunt u 
dan het project voor ons definiëren? 

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Er is geen bouwvergunning voor de installatie van het chalet, maar omdat de 
oppervlakte minder dan 9m2 is, vond de eigenaar het niet nodig om een vergunning 
aan te vragen.

4. voor punt 4 (zoals op de bijgevoegde foto), containers tussen de 
hockeyvelden,
a) van wie zijn deze containers?
De containers zijn van mevrouw XX. Ze worden niet uitgebuit. De eigenaar moet zijn 
bedoelingen met betrekking tot het gebruik ervan kenbaar maken. Het College wacht 
op een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning om de containers ter 
plaatse te houden.

b) kunt u ons de huidige stedenbouwkundige situatie van deze containers geven en ons
een kopie van de vergunning voor hun installatie toesturen?
Er is momenteel geen bouwvergunning voor de installatie van de containers.

Wat betreft de werking van blok B, kunt u ons vertellen wat het college van plan 
is te doen? 
1. Gaat het weer een aanbesteding uitschrijven? 
Nee, er wordt niet opnieuw ingeschreven.

2. Zal hij het pand opnieuw inrichten? Als het college voor deze optie zou kiezen, kunt u
het project voor ons definiëren. 
De bezetting van het gebouw door de VZW Hockey Saint-Lambert is op precaire basis 
toegestaan tot een akkoord wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad in oktober.

234 Ingrid GOOSSENS

We willen graag de lijst van gemeentelijke 
eigendommen krijgen die zijn toegewezen aan 
woningen. Kunt u ons de adressen geven?
Kunt u ons vertellen hoeveel ervan van het vrije
regime zijn, hoeveel er voor de middelgrote 
huisvesting zijn en hoeveel voor de sociale 
woningen?
We willen ook graag het aantal bewoonde, 
leegstaande en gerenoveerde woningen 
kennen.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

8/10/2019

Uw e-mail van 07/10/2019, ontvangen op 08/10/2019, met betrekking tot de 
gemeentelijke eigendommen die zijn toegewezen aan woningen, heeft ons bereikt.

Als antwoord sturen we u hieronder een tabel met alle gemeentelijke eigendommen 
woningen die zijn toegewezen aan huisvesting, evenals hun adres, hun regime en het 
type van de huisvesting (middelgroot of sociaal). (ANNEXE 234)
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235 Amélie PANS Reglement voor de toekenning van de 
gemeentelijke premie na schrapping van een 
nummerplaat.

Op 29 april heeft de gemeenteraad, met onze 
steun, gestemd voor de invoering van een 
nieuwe gemeentelijke premie om de inwoners 
van de gemeente aan te moedigen afscheid te 
nemen van een of meer van hun persoonlijke 
voertuigen. Wij hebben dit project gesteund en 
steunen het ook. Sinds de lancering, vier 
maanden geleden, zijn we echter begonnen 
met het ontvangen van de eerste feedback van 
de inwoners van de gemeente, wat ons ertoe 
brengt om een paar vragen en opmerkingen te 
maken.

Artikel 1 bepaalt dat deze premie wordt 
toegekend binnen de grenzen van de 
beschikbare begrotingskredieten.
Kunt u ons vertellen hoeveel mensen deze 
premie al hebben aangevraagd en hoeveel er 
zijn aanvaard?

Kunt u ons ook vertellen voor hoeveel premies 
er begroot is?

In punt 4.3 van het reglement is bepaald dat de
aanvrager niet in aanmerking komt voor de 
premie als hij of een lid van zijn huishouden 
een bedrijfswagen of iets gelijkaardigs heeft.

Werknemers kiezen niet altijd voor een 
bedrijfswagen. Waarom wordt er dan 
gediscrimineerd tegen huishoudens die in het 
bezit zijn van een bedrijfswagen? Immers, 
zodra een huishouden het aantal bedrijfsauto's 
vermindert, wordt het doel van deze bonus dan 
niet bereikt?

Wat bedoelt u bovendien met "gelijkaardig"? 
Zou het mogelijk zijn dit te specificeren in het 
reglement dat de premie toekent?

In punt 4.4 van het reglement is bepaald dat de

10/10/2019 Wij bevestigen de ontvangst van uw e-mail van 9 oktober 2019, geregistreerd op 10 
oktober 2019, betreffende de gemeentepremie in geval van schrapping van een 
nummerplaat. 

Hieronder vindt u de antwoorden op uw verschillende vragen.

 Met betrekking tot de begroting:

Vanaf 30/10/2019: er zijn 11 premies toegekend.

We hebben een tabel gemaakt voor de raming van de begroting voor 2020, rekening 
houdend met het feit dat het bedrag van de premie van jaar tot jaar (voor een periode 
van 5 jaar) toeneemt:

Aanvragen 2019 (-> 30/10/2019) 41  

Toegekende premies 2019 (-> 
30/10/2019) 11  

In afwachting van aanvragen voor 
volledige bestanden (-> 30/10/2019)
(14 volledige dossiers moeten naar 
het College gaan - 10 dossiers 
wachten op één of twee 
documenten - 3 dossiers zijn leeg) 27  

Niet ontvankelijke aanvragen 3

Geschatte nieuwe aanvragen 
(volledige dossiers) tegen eind 
2019 10  

Geraamd 2020 Ongeveer 20 
betalingen uit 
aanvragen die eind 
2019 zijn ingediend 
en die pas begin 2020
kunnen worden 
afgewikkeld.
+ ca. 45 nieuwe 
aanvragen in het jaar 
2020.
+ ca. 25 betalingen 
van de premie jaar 2.

2.000 EUR

4.500 EUR

5.000 EUR

  11.500 EUR 
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aanvrager voor elk lid van het huishouden dat 
de rijleeftijd heeft bereikt, een attest van de DIV
moet overleggen waaruit blijkt of een voertuig 
op zijn of haar naam is ingeschreven.

Kunt u bevestigen dat dit punt alleen punt 5 zal 
controleren, dat het huishouden verbiedt zijn 
aantal persoonlijke voertuigen te verhogen, en 
dat het niet nodig is dat alle voertuigen van het 
huishouden worden uitgeschreven om van 
deze premie te kunnen profiteren?

Sommige burgers vonden dit punt onduidelijk  
kunt u elke twijfel wegnemen door een korte 
uitleg aan het betreffende reglement toe te 
voegen?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

  

Afgerond op 15.000
EUR
(om voldoende 
krediet te hebben 
aan het begin van 
het jaar. Indien 
nodig kan in de 
loop van het jaar 
een 
begrotingswijziging 
worden 
aangebracht).

 Met betrekking tot de bedrijfswagen

Het doel van de bonus is om huishoudens aan te zetten tot een zachtere mobiliteit en 
een actieve rol te spelen in de bescherming van het milieu. Het opgeven van een 
privéauto terwijl men profiteert van een bedrijfsauto voldoet niet aan het door de 
verordening nagestreefde doel, met name omdat de bedrijfswagen al een 
belastingvoordeel geniet door zijn lagere bijdrage aan de belastingen.

 Wat betreft de voorwaarden: de bedrijfswagen "of gelijkaardig".

De definitie is te vinden in artikel 2 van het gemeentelijk reglement: "Een bedrijfswagen 
of soortgelijk voertuig is een voertuig dat door zijn werkgever of een ander soortgelijk 
systeem aan een persoon ter beschikking wordt gesteld en dat door de werkgever ten 
behoeve van de werknemer wordt gehuurd of verhuurd, op voorwaarde dat de 
werknemer daarvan kan profiteren voor zijn dagelijkse woon-werkverkeer".

 Met betrekking tot het DIV-certificaat:

Het DIV-certificaat, dat in punt 4.4 van de verordening wordt gevraagd, dient als 
referentie voor het eerste jaar. Het huishouden zal moeten aantonen dat er voor de 
komende vier jaar geen nieuwe registraties zijn ingevoerd.

Het is dus niet nodig om alle inschrijvingen van het huishouden uit te schrijven om van 
de premie te kunnen profiteren. De tekst van de verordening is in dit opzicht 
ondubbelzinnig.

Het zal echter na een jaar van inwerkingtreding aan een evaluatie worden 
onderworpen.

236 Amélie PANS Diverse vragen gebouwen – gemeentelijke 
eigendommen

1. Mag ik u vriendelijk vragen mij een lijst te 
geven van de gemeentelijke eigendommen die 
leeg staan (met uitzondering van de gebouwen 

10/10/2019 Wij bevestigen de ontvangst van uw e-mail van 9 oktober 2019, ontvangen op 10 
oktober 2019, met betrekking tot diverse vragen over gemeentelijke gebouwen en 
eigendommen. 

Hieronder vindt u de antwoorden op uw verschillende vragen:
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aan de Georges Henrilaan die het onderwerp 
waren van een eerdere vraag)

Voor elk van hen om me te vertellen
1) sinds welke datum?
2) Welk project is er voor deze woning?

2. Mag ik u vragen om mij een kopie te geven 
van het bestek voor de renovatie van het huis 
in de Sint-Lambertusstraat nr. 42 op de lijst. 
Mag ik u vragen mij de eerste schatting te 
geven die gemaakt is voor het werk en het 
bedrag dat uiteindelijk zal worden bereikt.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

1. Mag ik u vragen mij een lijst te geven van de gemeentelijke eigendommen die leeg 
staan (met uitzondering van de gebouwen aan de Georges Henrilaan die het 
onderwerp waren van een eerdere vraag)
Voor elk van hen om me te vertellen
- Sinds wanneer?
- Welk project is er voor deze woning

WONINGEN die moeten opgefrist worden 
Ter herinnering, traditioneel worden aan het einde van een huurperiode een 
opfrissingwerken voorzien. Het einde van de huurovereenkomst is niet altijd te voorzien
voor het plannen van de werkzaamheden, met name als het de huurder is die de huur 
opzegt of als het nodig is om de uitkomst van een rechtszaak voor de rechtbank af te 
wachten :
- Jean Monnetlaan 6 bus 5 (31/07/2019): herschilderen, nieuwe keuken, nieuwe 

vloeren, vervanging van verouderd sanitair (spoelbakken, kranen, 
schelpkranen, ...). 
Uit te voeren door gemeentelijke arbeiders en bedrijf (vloeren).

- Jean Monnetlaan 4 bus 14 (31/03/2019): herschildering, nieuwe keuken, vervanging
van het oude sanitair (spoelbakken, kranen, schelpkranen, ...). Wordt momenteel 
uitgevoerd door gemeentelijke arbeiders.

- Gulledelle 97 bus 11 (31/07/2019): gedeeltelijk herschilderd. Te doen door de 
gemeentelijke arbeid.

- Gulledelle 97 bus 2 (31/07/2018): herschilderen, vervangen van oud sanitair 
(spoelbakken, kranen, schelpkranen,...). Gedaan door de gemeentelijke arbeiders. 
Klaar, wordt momenteel toegekend.

- Sint-Lambertusstraat 40a (31/03/2018): herschildering, nieuwe keuken, nieuwe 
vloeren op de vloeren, een afscheiding om een wasruimte te creëren, plaatsing van 
een wastafel in de doucheruimte, vervanging van verouderde sanitaire elementen 
(spoelbakken, kranen, schelpkranen,...). Bedrijven aangewezen voor vloeren en 
verven. Voor de rest door gemeentelijke arbeiders.

- Sint-Lambertusstraat 68 (31/07/2019): herschildering, nieuwe keuken, nieuw bad en
nieuwe wastafel, vervanging van oud sanitair (spoelbakken, kranen, 
schelpkranen,...). Schatting te maken voor het schilderwerk. Voor de rest door de 
gemeentelijke arbeiders.

Te renoveren woningen:
- Sint-Lambertusstraat 42 (30/11/2017): Zie punt 2.
- Sint-Lambertusstraat 44 (31/11/2018): Onder analyse voor de opportuniteit om een 
beroep te doen op subsidies of werken uit te voeren met gemeentelijke fondsen en 
door gemeentelijke arbeiders op basis van een raming van de uitgaven. Geen 
stedenbouwvergunning nodig.

ANDERS:
- Woluwedal 70 (Le Slot): In afwachting van een milieuvergunning voor de 
parkeergarage alvorens een commerciële lease of concessie aan te vragen (nog te 
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bepalen). (30/04/2018)
- Heilige-Familieplein 2 (Huis): Na te hebben geëvalueerd of de renovatie van dit huis 
wenselijk was en ervoor gezorgd te hebben dat de Kerkfabriek niet meer in een 
parochie moest worden ondergebracht, heeft het College besloten het huis te koop aan
te bieden. (19/06/2017)
- Brand Whitlocklaan 105 (Herenhuis): Te koop (31/03/2019)
- Cafetaria van het park Malou: Te renoveren (30/06/2019)
- Karresstraat 15/17: Project in analyse met het OCMW (31/05/2019)
- Vanderveldelaan 153 (voormalige pastorie): Project in analyse in overleg met de Raad
van de Kerkfabriek, eigenaar van een naburig perceel, en de Directie Monumenten en 
Landschappen (25/11/2016). Als het onmogelijk is om het gebouw te slopen, om 
redenen die door het Gewest worden opgelegd, zal het College de verkoop in 
overweging nemen.

2. Mag ik u vragen om mij een kopie te geven van het lastenboek voor de renovatie 
van het huis gelegen in de Sint-Lambertusstraat op nr. 42 op de lijst. Mag ik u ook 
vragen om mij de eerste schatting te geven die is gemaakt voor het werk en het bedrag
dat uiteindelijk zal worden bereikt. 

Het onderwerp van uw tweede vraag is zojuist behandeld op de bijeenkomst van de 
gemeenteraad van 21 oktober 2019, die is goedgekeurd. Zoals aangegeven in het 
laatste punt, wordt het bedrag voor de werkzaamheden geraamd op 145.000 EUR en 
5.000 EUR voor de coördinatie van veiligheid en gezondheid.
De overheidsopdracht is gelanceerd en we wachten op de antwoorden van de 5 
geraadpleegde bedrijven, die ons tegen 18 november 2019 moeten bereiken.
Het bijzondere lastenboek was een van de bijlagen van dit dossier dat u voor de 
gemeenteraad kon raadplegen en waartoe u nog steeds toegang hebt. Het 
dossiernummer is 24666.

237 Núria BORDES
CASTELLS

Hier is een schriftelijke vraag om informatie te 
verkrijgen over gemeentelijke eigendommen 
die te huur worden aangeboden aan 
verschillende commerciële bedrijven, 
waaronder de horeca:

 Volledige lijst van de gebouwen met 
hun adressen

 Als er voor een van deze adressen in 
de komende 6 tot 18 maanden 
werkzaamheden worden gepland, gelieve dit 
dan te vermelden.

 Als een bedrijf op dit moment leeg 
staat, gelieve dit dan ook te vermelde.

Ik ga ervan uit dat dergelijke informatie 

23/10/2019 Uw e-mail van 23 oktober 2019 betreffende de gemeentelijke eigendommen die te huur
worden aangeboden aan verschillende commerciële bedrijven, waaronder "horeca", 
heeft ons bereikt.

Hieronder vindt u een tabel die is opgesteld door de afdeling Gemeentelijke 
eigendommen met een overzicht van de eigendommen:
 van de gebouwen en hun adressen, 
 van de geplande werkzaamheden,
 of ze wel of niet bezet zijn. (ANNEXE 237)
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beschikbaar is op de dienst en dat het geen 
grote werklast veroorzaakt.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

238 Amélie PANS De last van de pensioenen 

Zoals u weet, neemt de pensioenlast voor de 
lokale overheden aanzienlijk toe en is deze een
belangrijke post op de gemeentelijke begroting.

In dit verband wil ik u om de volgende 
informatie vragen:

 wat is het percentage statutaire en 
contractuele medewerkers in onze 
administratie? 

 Welke budgettaire vooruitzichten hebt 
u voor de pensioenlast van de gemeente?

 Bent u van plan om 
benoemingsexamens te organiseren? 
Wanneer vinden de volgende plaats en 
wanneer vonden de laatste plaats?

 Sommige gemeenten overwegen de 
invoering van een tweede pijler voor 
contractuele werknemers. De nota over het 
gewestelijk beleid moedigt dit initiatief aan en 
we kunnen misschien hopen op een 
financiële stimulans, zoals onze twee 
naburige gewesten doen. Bent u van plan 
een tweede pijler op te zetten? 

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

4/11/2019 Naar aanleiding van uw schriftelijke vraag van 4 november 2019 over de kosten van de 
pensioenen voor de lokale overheden, verstrekken wij u de informatie met betrekking 
tot de verschillende vragen die u hebt gesteld:

De gemeente heeft 62,69 % contractueel personeel;

 De Federale Dienst voor Pensioenen communiceert de administratie van 
indicatieve prognoses voor de pensioenlast. De FOD heeft deze cijfers 
namelijk vastgesteld op basis van de algemene waargenomen gegevens 
waarover hij beschikt voor de hele bevolking van de lokale en provinciale 
besturen. De veronderstellingen (of scenario's) van de individuele 
administratie worden niet in aanmerking genomen. De verstrekte cijfers 
worden enkele malen per jaar geactualiseerd.

 De FOD wijst erop dat de gereproduceerde ramingen van de 
responsabiliseringsbijdrage geen rekening houden met de wijzigingen in de 
berekening van de responsabiliseringsbijdrage voor 2019 en volgende jaren 
(cf. wet van 30 maart 2018). Van de responsabiliseringsbijdrage die 
verschuldigd is voor het jaar 2019 (die zal worden berekend in het jaar 2020), 
kan een korting op deze bijdrage worden toegekend als de betaalde premies 
(in het kader van de aanvullende pensioenregeling voor contractuelen) aan 
bepaalde voorwaarden voldoen. Het effect van dit amendement kan 
momenteel niet worden ingeschat;

 Zoals vermeld in de verschillende jaarverslagen van Human Resources 
Management (HRM) heeft de dienst Human Resources Management per 1 
april 2013 het beheer van de benoemings- en bevorderingsexamens 
overgenomen. Op initiatief van de dienst werd tijdens de periode van 1 
oktober 2018 tot en met 30 september 2019 overgegaan tot 
benoemingsexamens voor niveau D van het arbeiders en technisch kader. 
Eenendertig personeelsleden slaagden voor het examen voor arbeiders. 
Slechts één officier is geslaagd voor het examen van het technisch kader.

Het dossier over de benoeming/bevordering van het arbeiders/technisch kader werd ter
goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen tijdens de 
zitting van 21 november 2019, wat het mogelijk zal maken om vanaf 1 december 2019 
16 bijkomende personeelsleden te benoemen en zo ook de responsabiliteitsbijdrage 
van de administratie te verminderen. Daarnaast heeft dit examen geresulteerd in de 
bevordering van 19 personeelsleden van niveau E naar niveau D.
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De volgende benoemingsexamens zullen in het eerste kwartaal van 2020 plaatsvinden 
en zullen betrekking hebben op niveau D van het administratieve kader.

De invoering van een tweede pensioenpijler voor contractuelen wordt momenteel 
overwogen. Het hoofd van de HRM-dienst, mw. Jennifer MORREN, en de ontvanger, 
dhr. Jean VANDEVEN, zijn op 8 oktober 2019 naar een conferentie van het IFE 
geweest over de uitvoering van een aanvullend pensioen in de overheidssector. Mw. 
MORREN heeft het verslag van deze conferentie voorgelegd aan het beheerscomité 
tijdens de vergadering van 4 november 2019 en de vergadering van het College van 
burgemeester en schepenen op 7 november. Het College zal in het kader van de 
voorbereiding van de begroting voor 2020 een besluit nemen over de oprichting van de 
tweede pensioenpijler.

Zie: Simulatie van de basisbijdragen en de responsabiliteitsbijdragen van het 
gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe, opgenomen in ANNEXE 238.

239 Kurt DESWERT Tijdens de gemeenteraad van april antwoordde
u op mijn interpellatie in verband met de 
toekomst van de Nederlandstalige 
gemeentelijke Muziekacademie naar de nieuwe
Georges Désirschool onder meer dat de 
Franstalige scholen, die momenteel gehuisvest 
zijn in containers, vanaf 1 januari 2020 naar de 
nieuwe schoolgebouwen zouden verhuizen. 
Gezien de praktische organisatie voor een 
verhuis van dergelijke proporties, in het midden
van een schooljaar, lijkt het ons logisch dat er 
een stappen- en communicatieplan uitgewerkt 
werd/wordt om de transitie zo vlot mogelijk te 
laten verlopen voor alle betrokkenen. Ik wil dan 
ook graag weten hoe dat stappenplan er juist 
uitziet en op welke manier er gecommuniceerd 
wordt ten opzichte van de betrokkenen; zowel 
de directies van de verschillende scholen, het 
personeel, alsook de ouders en kinderen. 
Noch de websites van de Parc Schuman en la 
Charmilleschool, noch hun Facebookpagina’s 
vermelden momenteel iets over een verhuis op 
1 januari. Het lijkt ons bovendien een bijzonder 
moeilijke opgave om een degelijke verhuis 
mogelijk te maken op slechts enkele dagen tijd,
zeker tijdens de eindejaarsperiode. Dit zal 
ongetwijfeld ook de nodige overlast met zich 
meebrengen voor de buurtbewoners…
Dit geldt ook voor mijn vraag over de manier 

7/11/2019 In antwoord op uw schriftelijke vraag van 7 november 2019 betreffende de 
praktische organisatie van de verhuis naar de school Georges Désir, vindt u 
hieronder het antwoord op uw verschillende vragen:

De verhuis van de school “La Charmille” en de toekomstige school Georges Désir 
zullen tijdens de krokusvakantie plaatsvinden. De planning hangt af van de voortgang 
van de werken door de aannemers, vooral op het niveau van de toegangswegen.

De verhuis van de Muziekacademie zal naar verwachting tegelijkertijd plaatsvinden.

Er is nog geen precieze planning vastgesteld en daarom is er nog geen communicatie 
aan de ouders van de leerlingen.

Wat betreft de verlaten containers, is er nog geen beslissing genomen.
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waarop de Nederlandstalige Muziekacademie 
in dit geheel ingepast zou worden. Tijdens de 
zitting van 29/4 stelde u dat de 
Nederlandstalige Muziekschool zal kunnen 
beschikken over 24 lokalen en een kantoor 
voor de directie. Gezien het dubbele gebruik 
van deze lokalen, lijkt het ons noodzakelijk dat 
hierover duidelijke afspraken bestaan, die ook 
(contractueel) vastgelegd worden. Dit om te 
vermijden dat er zich problemen zouden 
voordoen op (de middellange) termijn.

1) Zal de timing worden gehaald zoals 
vooropgesteld tijdens de gemeenteraad van 
april; namelijk met een verhuis van de 
Franstalige scholen naar de nieuwe site vanaf
1 januari en van de Muziekschool vanaf 1 
februari 2020?

2) Hoe ziet de timing eruit van de verhuis van 
zowel de Franstalige scholen als de 
Nederlandstalige Muziekschool? Wanneer en
hoe wordt er gecommuniceerd ten opzichte 
van de ouders / leerlingen? Wanneer en hoe 
wordt er gecommuniceerd ten opzichte van 
de buurtbewoners?

3) Tijdens de zitting van 29/4 stelde u dat de 
Nederlandstalige Muziekschool zal kunnen 
beschikken over 24 lokalen en een kantoor 
voor de directie in de nieuwe Georges 
Désirschool. Is dat nog steeds het geval? En 
zo ja, welke (werk)afspraken werden er 
gemaakt om te zorgen voor een correcte 
samenwerking (ook op de langere termijn) 
tussen de dagscholen en de Gemeentelijke 
Muziekacademie? Werd/Wordt dit in een 
contract of een huishoudelijk reglement 
gegoten? Zo ja, kan u ons daar dan kopie van
bezorgen? Zo niet, waarom gebeurde dit dan 
niet?

4) Wat gebeurt er met de containers die 
verlaten worden door de verhuizende 
scholen?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
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240 Adélaïde de PATOUL BELANGRIJK: het gebruik van 
ontsmettingsmiddelen in de kinderdagverblijven

Op 11 november vernamen we van de pers1 
(zie artikel in de bijlage hieronder - ANNEXE 
240-1) dat de Franse fabriek Anios werd 
gesloten na de ontdekking van bacteriën in 
ontsmettingsmiddelen. Anios moest een 
wereldwijde terugroeping uitvoeren van haar 
producten, die op grote schaal worden gebruikt 
in operatiekamers en om chirurgische 
apparatuur te desinfecteren. Ook in België 
wordt dit type desinfectiemiddel veel gebruikt in
ziekenhuizen en het lijkt erop dat het op 
verzoek van de “ONE” ook wordt gebruikt in 
kinderdagverblijven. Het Federaal Agentschap 
voor Geneesmiddelen wil weliswaar 
geruststellend zijn, maar geeft twee belangrijke 
informatie over dit onderwerp: het verbod op 
het gebruik van twee ontsmettingsmiddelen van
het merk Anios en de verplichting om ze in 
quarantaine te plaatsen totdat de fabrikant ze 
komt ophalen. 
Dames en heren, leden van het College van 
Sint-Lambrechts-Woluwe, kunt u me het 
volgende laten weten: 

 Wat voor soort ontsmettingsmiddelen 
worden in onze gemeentelijke 
kinderdagverblijven gebruikt? 

 Bent u op de hoogte van het probleem
dat het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen aan de orde heeft gesteld? 

 Als de betrokken desinfecterende 
middelen, Surfa'safe en Opaster Anios, 
meestal worden gebruikt, welke maatregelen 
zijn dan genomen? En meer in het algemeen,
wat is het beleid dat wordt gevolgd met 
betrekking tot het gebruik van reinigings- en 
desinfectiemiddelen in onze gemeentelijke 
kinderdagverblijven? Is het personeel van de 
kinderdagverblijven competent op dit gebied?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

9/12/2019 Naar aanleiding van uw schriftelijke vraag van 9 december 2019 over het gebruik van 
ontsmettingsmiddelen en reinigingsmiddelen in kinderdagverblijven, sturen wij u de 
antwoorden op uw verschillende vragen:

1) Welke soorten ontsmettingsmiddelen worden gebruikt in gemeentelijke 
kinderdagverblijven?
We gebruiken vooral ontsmettingsmiddelen voor het reinigen van de vloer. Voor het 
wassen van de handen na het toiletbezoek worden enkele alcoholische producten van 
het type gel gebruikt. 
Deze ontsmettingsmiddelen worden geleverd door de firma DUMORTIER SA die de 
overheidsopdracht in 2019 heeft binnengehaald. 
Van de producten die bij onze leverancier worden besteld, komt er geen enkele 
overeen met de producten die in uw vraag worden genoemd.

2) Als u op de hoogte bent gebracht van het probleem dat door het Federaal 
Geneesmiddelenbureau aan de orde is gesteld?
De interne dienst heeft hierover geen informatie ontvangen.

3) a) Als in dit geval meestal de desinfecterende middelen Surfa'safe en Opaster 
Anios worden gebruikt, welke maatregelen zijn dan genomen?
Er is geen actie ondernomen omdat de betreffende desinfectiemiddelen niet binnen de 
administratie worden gebruikt voor zover de IDPBW bekend is.

b) En meer in het algemeen, wat is het beleid dat wordt gevolgd met betrekking
tot het gebruik van reinigings- en ontsmettingsmiddelen in gemeentelijke 
kinderdagverblijven? Is het personeel van de kinderdagverblijven competent op 
dit gebied?
Over het algemeen gaan de chemische producten in hun geheel door verschillende 
filters voordat ze bij de gemeentelijke diensten terechtkomen. 
De eerste filter is de goedkeuring van de interne dienst voor preventie en bescherming 
op het werk (IDPBW. Deze dienst zorgt ervoor dat de producten die aan het personeel 
ter beschikking worden gesteld zo onschadelijk mogelijk zijn. Dit is een wettelijke 
verplichting. Hiervoor baseert de dienst zich op de geldende koninklijke besluiten, de 
door de fabrikant verstrekte veiligheidsinformatiebladen en de geldende normen. 
De tweede filter is die van de dienst Duurzame Ontwikkeling, die de impact van 
producten op het milieu analyseert en adviezen geeft over de eco-duurzaamheid van 
een product.

Zodra de producten door deze twee diensten zijn gevalideerd, wordt de 
fabrikant/leverancier aangewezen en wordt er een productcatalogus geleverd aan 
kinderdagverblijven, scholen en lokale overheidsreinigingsdiensten. De directie is 
verplicht om uit deze catalogus te bestellen, anders wordt hun bestelling geweigerd.
Voor speciale bestellingen of voor het toevoegen van nieuwe producten wordt een 
verzoek ingediend bij de bovengenoemde diensten. Enkel een gunstig advies van deze
2 diensten laat toe om nieuwe chemische producten toe te voegen of te aanvaarden 
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binnen het gemeentebestuur.
Het personeel van de kinderdagverblijven hoeft niet bevoegd te zijn op het gebied van 
chemische producten, aangezien twee diensten hiervoor zorgen.
In het volgende opleidingsplan is echter een opleiding over chemische risico's voor het 
onderhoudspersoneel gepland.
Opgemerkt moet worden dat wanneer een reinigingsmachine van het type 
schrobmachine wordt aangeschaft, er door de fabrikant een opleiding wordt gegeven 
aan het onderhoudspersoneel. Deze opleiding behandelt zowel het gebruik van de 
machine als de dosering van de te gebruiken chemische producten.

Daarnaast wijst mw. DESTRÉE-LAURENT, schepen voor kinderdagverblijven, erop dat
de kinderdagverblijven zich baseren op de richtlijnen van ONE, die te vinden zijn in de 
onlangs bijgewerkte brochure ‘gezondheid’ die beschikbaar is op hun website. In de 
bijlage vindt u enkele uittreksels, waaronder "Aanbevolen producten" op pagina 16. 
Onze verpleegkundigen letten met name op de naleving van deze richtlijnen. (ANNEXE
240-2)

241 Jean-Claude VAN DER
AUWERA

Tijdens mijn interpellatie op de zitting van de 
gemeenteraad van 18 november meldde ik dat 
een aanzienlijk deel (23 %) van het 
pluimveevlees dat tot juni 2019 in 
maaltijdbereidingen voor de schoolkantines in 
Sint-Lambrechts-Woluwe werd gebruikt, van 
buiten de Europese Unie werd geïmporteerd.
In het “RTBF”-programma "Question à la une" 
van 11/12 gewijd aan de horeca, bevestigt een 
e-mail van de directie van Sodexo aan de 
RTBF dit cijfer. Ik kan me voorstellen dat dit 
voor u zeer interessant is, aangezien dit op 
basis van eerdere informatie van Sodexo aan 
de dienst absoluut niet het geval was!
Mijn vragen zijn daarom als volgt: 
Aangezien het College niet zonder reactie kan 
blijven, begrijpen ik niet waarom er geen brief 
naar de directie van Sodexo wordt gestuurd om
meer informatie te verkrijgen, met name over 
de geografische herkomst, de 
productieplaatsen en de namen van de 
producenten van dit pluimveevlees: 

- Ik wil graag een kopie van uw verzoek om 
opheldering van Sodexo ontvangen, evenals 
het antwoord dat Sodexo ongetwijfeld op uw 
brief zal geven.

13/12/2019 Naar aanleiding van uw schriftelijke vraag van 13 december 2019 over schoolkantines na
de uitzending van de RTBF over collectieve keukens, sturen wij u de antwoorden op uw 
verschillende vragen:
 
1) Ik wil graag een kopie van uw verzoek om verduidelijking van Sodexo ontvangen, 
evenals het antwoord dat Sodexo ongetwijfeld op uw mail zal geven
 
Op 11 december 2019 om 16u35 uur stuurde de diëtist van het gemeentebestuur een e-
mail naar de contactpersoon van het bedrijf in kwestie om een overzicht van het vlees en
gevogelte op te vragen. 
Deze laatste antwoordde dat Sodexo eraan werkte en dat hij de definitieve versie zo snel
mogelijk zou meedelen.
 
Op maandag 16 december 2019 om 11u25 uur werd een overzicht van het vlees en het 
gevogelte van het atelier met de gegevens voor het jaar 2018-2019 en de wijzigingen die
sinds het begin van het schooljaar 2019-2020 zijn aangebracht, naar de administratie 
gestuurd, waarvan u een kopie in bijlage vindt.
 
Wij herinneren u eraan dat de criteria voor de kwaliteit van vlees en gevogelte, in 
overeenstemming met het lastenboek dat met Leefmilieu Brussel is opgesteld om te 
voldoen aan de kwaliteitseisen voor het "Good Food"-label, de volgende zijn: 
1) De porties: 
- maximaal 140 g na 6 jaar.
- maximaal 105 g tussen 3 en 6 jaar.
- maximaal 70 g tussen 1,5 en 3 jaar.
 
2) Vlees en gevogelte moeten voldoen aan een kwaliteitslabel: 
- 80% voor varkensvlees
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Bovendien, gezien het feit dat Sodexo ook aan 
de “RTBF” zou hebben verklaard dat sinds 
september 2019 al het vlees van Belgische 
oorsprong zou zijn, zou ik graag een kopie van 
uw verzoek om opheldering aan Sodexo 
ontvangen, evenals het antwoord dat Sodexo 
ongetwijfeld op uw brief zal geven, 

- Ik zou graag willen weten wat het standpunt 
van het college is over de geloofwaardigheid 
van een leverancier die zijn woord en zijn 
contractuele verplichtingen al meerdere malen 
heeft verraden door u ertoe te bewegen feiten 
die later vals bleken te zijn, publiekelijk te laten 
gelden. 

Ik wil u eraan herinneren dat de formele 
verbintenis die Sodexo en Quality Partners in 
het aanbod van eerstgenoemde hebben 
aangegaan, erin bestond om in het eerste jaar 
van de opdracht een audit uit te voeren, die 
gezien de resultaten van de eerste audit die 
aan de gemeente werd verstrekt, onnauwkeurig
bleek te zijn. De resultaten van de tweede 
controle zijn ook onvolledig gezien de grote 
onzekerheid die nog steeds bestaat over de 
oorsprong van het vlees en het gebrek aan 
rapportage over de kwaliteitslabels, hoewel 
deze zijn opgenomen in de vereisten van het 
lastenboek en in de verbintenissen van de door
de dienst aanvaarde offerte.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

- 59% voor rundvlees
- 9% voor pluimvee
-             
Sodexo levert voor de periode 2019-2020: 
- 100% varkensvlees uit België;
- 100% rundvlees uit België;
- 79% pluimvee uit België of Frankrijk. De overige 21% komt uit Polen. 
-             
2) Ik zou graag willen weten wat het standpunt van het College is over de 
geloofwaardigheid van een leverancier die zijn woord en zijn contractuele verplichtingen 
al meerdere malen heeft verraden door u ertoe te brengen om in het openbaar feiten te 
beweren die vervolgens vals bleken te zijn? 
 
Volgens de informatie overgemaakt door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de 
overheidsopdracht wordt bevestigd dat voor de perioden 2018-2019 en 2019-2020 het 
vlees (rund- en varkensvlees) voor 100 % van Belgische oorsprong is.
Voor de periode 2018-2019 werden deze resultaten reeds geauditeerd door de door 
Leefmilieu Brussel (Kwaliteitspartner) erkende organisatie.
Voor de periode 2019-2020 wacht het College op bevestiging van de erkende 
organisatie.
Het zou dan ook niet verkeerd zijn om te stellen dat het vlees voor 100 % van Belgische 
oorsprong is. Met betrekking tot pluimvee is het bedrijf gevraagd om de traceerbaarheid 
te specificeren wanneer de herkomst niet Belgisch is.
Op basis van de informatie die zal worden ontvangen, zal het College ervoor zorgen dat 
Leefmilieu Brussel wordt ondervraagd om na te gaan of dit controleorgaan erkent dat de 
in het buitenland gevestigde leveranciers voldoende kwaliteitsreferenties bieden.
Het College blijft bijzonder veeleisend wat betreft de naleving van het lastenboek door 
het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verstrekken van de maaltijden voor de 
schoolkantines
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Imp. Comptable Fonction Budg. Nom Prénom Grade Eq Tps plein Barème Mt total Rem Mt Pécule Mt Patr Onss Mt Pension/Subs Service

2017/087501/000111/01 87501 ABDELLAOUI KHALED OUVRIER AUXILIAIRE                      0,8  E1 11350,69 0 1617,95 3186,27 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      8352,83 0 2410,65 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1451,95 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/01 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/03 87501 ALAIMO FABIO OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 24718,32 0 7132,37 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/03 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1749 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 BAH ALPHA OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 25183,1 0 7266,54 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1794,28 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 BALDE Oumar OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 24855,68 0 7172,04 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 587,16 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/042100/000111/01 42100 BARBE CHRISTOPHE CONDUCTEUR D'EQUIPE SPECIALISE          1  C4 32355,6 0 4792,75 9435,69 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/042100/000112/01 42100 CONDUCTEUR D'EQUIPE SPECIALISE          0 3141,47 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/042100/000111/05 42100 BENYAHIA MOUNIA ASSISTANT ADM                           1  C2 32163,89 0 9953,05 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/042100/000112/05 42100 ASSISTANT ADM                           0 2344,86 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 BEZZAROUGI YASSIR OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 24944,09 0 7197,58 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1777,89 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 CHERKAOUI MIMOUN OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E2 27311,1 0 7880,54 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1912,22 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 CORTES CORTES Marcos OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 24540,02 0 7080,97 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1701,5 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087500/000111/01 87500 CRAPS ALAIN CONDUCTEUR D'EQUIPE SPECIALISE          1  C4 45165,22 0 6766 13201,68 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087500/000112/01 87500 CONDUCTEUR D'EQUIPE SPECIALISE          0 3285,6 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 DE MAET BENOIT OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E2 23746,23 0 6851,79 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1883,34 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/01 87501 DEBOECK PHILIPPE OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E2 15635,46 0 2242,14 4415,94 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/03 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      11485,71 0 3554,82 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/03 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1961,37 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/01 87501 DEMARS JACQUES OUVRIER                                 1  D2 31005,24 0 4534,93 8928,63 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/01 87501 OUVRIER                                 0 2240,47 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 DIALLO Mamadou OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 23524,45 0 6787,86 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1716,24 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 DIALLO Sadialiou OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 21793,89 0 6288,63 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1761,51 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 EL HAFID Mustapha OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 24438,37 0 7051,62 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 576,24 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 EVERAERT LAURENT OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 22470,08 0 6483,56 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1716,24 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        



2017/087501/000111/05 87501 FALL ABDOULAYE OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E2 25778,47 0 7438,32 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/05 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1866,95 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/05 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 FUENTES Manuel OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 22582,71 0 6516,08 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1716,24 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/01 87501 GREGOIRE PASCAL OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E3 22300,79 0 3244,63 6386,45 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/01 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 2119 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/01 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 HADAJI KAMEL OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 18781,95 0 5420,49 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 2483,67 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 HADDI CHOUKRI OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 24770,94 0 7147,6 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1761,51 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/01 87501 HARDMAN DANY OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 23835,68 0 3453,07 6796,41 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/01 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1732,62 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087500/000111/01 87500 HARDMAN ERIC OUVRIER                                 1  D2 32188,48 0 4715,66 9158,52 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087500/000112/01 87500 OUVRIER                                 0 2332,2 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/01 87501 JAENEN LAURENT OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E2 27457,97 0 3907,9 7692,78 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/01 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1994,14 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 KAKKERT Gregory OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 22211,24 0 6409 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1761,51 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/03 87501 KWO J MICHAEL OUVRIER AUXILIAIRE                      0,95552  E2 25177,4 0 7264,93 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/03 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1810,65 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 MASSUDI Bruce Patric OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 23925,32 0 6903,61 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1657,35 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/05 87501 MEKARNIA CHAFIK OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 24566,53 0 7088,62 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/05 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1745,13 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 MIA-MEFTAH LAHOUARI OUVRIER                                 0,8  D2 10914,77 0 3149,59 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER                                 0 1718,98 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/02 87501 OUVRIER                                 0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 MISHIKYAN KAREN OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 24950,75 0 7199,48 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1777,89 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/05 87501 MUSONI JEAN MARIE OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E2 26546,01 0 8214,62 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/05 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1928,61 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/05 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/03 87501 NWANAZIA FREDRICK OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 25246,24 0 7284,77 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/03 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1761,51 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/03 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/03 87501 OUMGOUNE MOHAMED OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E2 24975,48 0 7206,58 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/03 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1749 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/03 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/05 87501 PARENT PASCAL OUVRIER AUXILIAIRE                      1  D1 28653,35 0 8267,78 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/05 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 576,24 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        



2017/087501/000115/05 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/05 87501 PIEL KEVIN OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 24279,57 0 7005,84 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/05 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1761,51 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/01 87501 PIEROT MICHEL OUVRIER AUXILIAIRE                      0,8  E3 22918,14 0 3380,92 6656,04 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/01 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1674,66 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/01 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 QUASHIE YAWOVI ADODO OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E2 27069,18 0 7810,8 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1928,61 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 RURANGWA EVARISTE OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 4940,02 0 1425,19 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/01 87501 SANDERS ALAIN OUVRIER                                 0,25  D2 7553,66 0 1145,25 2257,94 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/01 87501 OUVRIER                                 0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 SAYOUTI KHALIL OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 25415,28 0 7333,57 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1777,89 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 TERMINI LORENZO OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 4809,96 0 1387,68 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 TERMINI ORAZIO OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 24661,73 0 7116,08 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1745,12 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/03 87501 TOURNEUR THIERRY OUVRIER AUXILIAIRE                      1 E1 30648,77 0 9484,2 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/03 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 2070,3 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/03 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000111/02 87501 YILMAZ NECDET OUVRIER AUXILIAIRE                      1  E1 23931,5 0 6905,38 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000112/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 1657,35 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

2017/087501/000115/02 87501 OUVRIER AUXILIAIRE                      0 0 0 0 WOLU TECHNI-CITE                        

43,61 1.086.131,86 76.709,98 276.893,43 78116,35

























Réunion habitants du 23/10/2018 

Intervenants :  

- Olivier MAINGAIN, bourgmestre ; 

- Philippe JAQUEMYNS, échevin des travaux publics et de la mobilité ; 

- Frédéric DENYS, conseiller en mobilité 

Assistance : 46 personnes 

Thème : Optimiser l’implantation du stationnement dans l’avenue JF Debecker. 

Introduction par M. le Bourgmestre 

Une succession de chantiers (avenue Albert Dumont, tram 94,…) a fortement 

impacté la qualité de la circulation dans l’avenue Debecker, générant notamment des 

« mauvaises habitudes » comme le trafic de transit, alors que l’avenue a plutôt une 

vocation résidentielle. 

La présente réunion a pour but d’exposer une série de mesures visant à 

l’optimisation du stationnement dans l’avenue, pour l’occasion divisée en trois 

secteurs suivant le type d’intervention préconisée. 

1. Haut de l’avenue (entre le carrefour Dumont/Vandervelde et la rue 

Aernaut) 

Le temps des chantiers cités plus haut, le stationnement a été limité à un seul côté. 

Deux options se présentent : maintenir le stationnement d’un seul côté par un 

système de chicanes tel que présenté par le conseiller en mobilité ou revenir à la 

situation d’avant les travaux, c’est-à-dire de rétablir le stationnement des deux côtés. 

Les principales réactions des habitants à cette alternative sont les suivantes : 

- Le principal problème rencontré dans l’avenue Debecker réside dans le trafic 

de transit qui a été généré par les différents chantiers mais n’a pas diminué 

avec la fin de ceux-ci. Une statistique évoquée par M. IDE, conseiller 

communal, avance que 77 % des véhicules circulant dans l’avenue 

l’empruntent sans s’arrêter ; 

- Les chicanes ne sont pas une solution acceptable. Les automobilistes rasent 

les trottoirs, générant une source de danger pour les PMR, et trouvent dans ce 

système une raison pour accélérer et adopter des vitesses bien supérieures 

au 30 km/h réglementaires ; 

- Les parents des élèves de l’école Parc Malou qui déposent leurs enfants en 

voiture sont une source ponctuelle supplémentaire d’accroissement du trafic et 

pourrait être réglée en créant un système de boucle. Exemple : les parents qui 

descendent l’avenue Debecker sont invités à quitter le quartier en direction du 

boulevard de la Woluwe ; 



Autres interventions :  

- Le panneau signalant l’entrée en zone 30 n’est pas très visible. Il y aurait lieu 

d’améliorer la signalisation, notamment en pratiquant des marquages au sol ; 

- La personne à l’origine de la lettre-pétition des parents d’élèves de l’école 

Parc Malou, présente à la réunion, comprend les réactions des opposants au 

système de stationnement en chicane et approuve l’idée du sens de 

circulation à adopter par les parents. 

Synthèse de M. le Bourgmestre : 

- L’idée du stationnement en chicane faisant la quasi-unanimité contre elle est 

abandonnée. On reviendra à la situation d’avant les travaux en autorisant le 

stationnement des deux côtés ; 

- En matière d’accessibilité à l’école Parc Malou, M. le Bourgmestre évoque un 

système à mettre en place de prise en charge des élèves sous formes de 

rangs (un du côté Struykbeken, un du côté du restaurant grec) à confier à des 

surveillants habilités. L’école et l’association des parents seront consultés à ce 

sujet ; 

- Egalement en matière d’accessibilité à l’école, on pourrait envisager 

l’ouverture du parking du stade et créer un dépose-minute bis pour délester 

partiellement celui de la rue Aernaut ; 

- Le respect de la vitesse maximale à 30 km/h passe par l’installation de 

dispositifs ralentisseurs de vitesse (gendarmes couchés, coussins 

berlinois,…). 

 

2. Zone centrale (à hauteur du parking tennis)  

Des automobilistes stationnent trop souvent le long des terrains de tennis en se 

tenant à cheval sur la dolomie et sur le trottoir très étroit (1,50 m), ce qui rend le 

passage et le croisement des piétons et PMR très difficile.  

Une solution serait de créer un marquage en voirie pour délimiter les zones 

autorisées au stationnement. Le projet exposé par le conseiller en mobilité parle de 

la création de 11 emplacements autorisés, séparés par des zones hachurées 

renforcées par des potelets. 

M. le Bourgmestre propose que ce projet soit mis en place à titre provisoire afin de le 

tester. Une nouvelle consultation des habitants sera organisée après analyse des 

résultats du test. 

3. Bas de l’avenue 

La donne en matière de stationnement dans la partie basse de l’avenue a été 

singulièrement modifiée suite aux travaux de prolongation du tram 94. Les clients du 

Woluwe Shopping pourraient chercher à éviter le parking payant de l’enseigne en se 

rabattant sur le bas de l’avenue Debecker et devenir des voitures-ventouses. 



La règlementation du stationnement différenciée dans le bas de l’avenue est dû à la 

présence de l’école « le 75 ». A terme, cette école déménagera : dans 3, 4, 5 ans ? 

Le projet de généralisation de la zone bleue en englobant cette section de l’avenue 

est donc mis en suspens. 

Autres problèmes relevés par les habitants : 

- Trottoir étroit ; 

- Voitures stationnées dans des zones pourtant interdites au stationnement, 

notamment sur le trottoir ; 

- Présence des pavés ; 

- Demande d’instauration du système de cartes riverains (au sens du Code de 

la route). 

Réponses de M. le Bourgmestre : 

- La possibilité d’élargir le trottoir sera étudiée ; 

- La Commission des Monuments et Sites est intransigeante sur le maintien des 

pavés ; 

- Le système de cartes riverains est très contraignant. Un test pourrait être 

envisagé, mais le sujet est sensible. 























0 0 0 0/01/1900 0 0 0 Remarque Ecoscore Interdit
Norme 

EURO
KM au 02/05/2019

BATIMENTS COMMUNAUX TBX316 Fourgon Mercedes Sprinter 15/03/2005 Bâtiments - menuiserie - travaux ext. Diesel Véhicule 2148cc 2020 56432

INFORMATIQUE VVS706 Fourgonnette Renault Kangoo 5 pl. 25/10/2006 Informatique Diesel Véhicule 1461cc 51 2022 41951

INFORMATION VFM944 Fourgonnette Renault Kangoo 5 pl. 6/04/2006 Information Euro 95 Véhicule 1149cc 64 97687

ENSEIGNEMENT TUS058 Fourgonnette Renault Kangoo 5 pl. 23/11/2005 Enseignement (messager) Euro 95 Véhicule 1149cc 64 107196

BATIMENTS COMMUNAUX TVI007 Voiture Renault Kangoo 5 pl. 30/11/2005 Bâtiments Communaux (administratif) Euro 95 Véhicule 1200cc 64 51487

VOIRIES VFM940 Fourgonnette Renault Kangoo 2 pl. 6/04/2006 Jean Voirie Euro 95 Véhicule 1149cc 89050

CULTURE VVS703 Fourgonnette Renault Kangoo 5 pl. 25/10/2006 Culture Diesel Véhicule 1461cc  51 2022 130086

Propriete Communal VFM938 Fourgonnette Renault Kangoo 2 pl. 6/04/2006 Prop,Com Euro 95 Véhicule 1149cc 54146

JARDINS PUBLICS XFM477 Véhicule 4x4 Suzuki Jimny 8/03/2007 Jardins Publics (administratif) Euro 95 Véhicule 1328cc 63 60580

BATIMENTS SCOLAIRES 868AFQ Fourgonnette Citroen Berlingo 2 pl. 4/12/2008 Bâtiments scolaires Diesel Véhicule 1560cc 2022 32434

BATIMENTS COMMUNAUX EQB518 Fourgonnette Citroën Berlingo 2 pl. 16/11/2001 Bâtiments Communaux Euro 95 Véhicule 1360cc 80813

BATIMENTS COMMUNAUX EQB590 Fourgonnette Citroën Berlingo 2 pl. 16/11/2001 Bâtiments Communaux Euro 95 Véhicule 1360cc 46060

BATIMENTS SCOLAIRES NWE504 Fourgonnette Renault Kangoo 2 pl. 30/01/2004 Bâtiments Scolaires (brigadier) Euro 95 Véhicule 1149cc 40514

POPULATION-(Etat Civil) VVS700 Fourgonnette Renault Kangoo 5 pl. 25/10/2006 Population - service UCL Diesel Véhicule 1461cc 51 2022 73093

TRANSPORTS-FETES NQI227 Fourg.démén. Mercedes 411 CDI 9/01/2004 Fêtes Diesel Véhicule 2148cc 2020 79577

SPORTS-STADE-JEUNESSE GLW629 Minibus 8 pl Ford Transit 23/05/2002 JSCV Diesel Véhicule 1998cc 2020 104509

BATIMENTS COMMUNAUX TVH975 Fourgonnette Renault Kangoo 2 pl. 30/11/2005 José (chauffagiste) Euro 95 Véhicule 1149cc 76885

ENSEIGNEMENT TVI040 Autocar 56 pl. Irisbus 30/11/2005 Enseignement Diesel Véhicule 11116cc 2020 356590

BATIMENTS COMMUNAUX EWK573 Pick-up Mercedes 411 CDI (hayon) 10/12/2001 Bâtiments Communaux Diesel Véhicule 2148cc 2020 53648

JARDINS PUBLICS EWK571 Pick-up 6 pl Mercedes 408 CDI 10/12/2001 Jardins Publics Diesel Véhicule 2148cc 2020 78180

JARDINS PUBLICS EWJ685 Pick-up Mercedes 408 CDI 7/12/2001 Jardins Publics Diesel Véhicule 2148cc 2020 63039

VOIRIES NIL686 Camion porte-conteneurs MAN 26.310 12/11/2003 Voirie Diesel Véhicule 11967cc 121381

PROPRETE PUBLIQUE XGC738 Camion benne Renault Midlum 30/03/2007 Propreté Publique Diesel Véhicule 4764cc 188571

VOIRIES VEF763 Elevateur à fourche Bobcat 22/03/2006 Voirie Gasoil Machine 0 2930 heures

JARDINS PUBLICS VEF765 Tracteur New Holland 22/03/2006 Jardins Publics Gasoil Véhicule 0 2033 heures

SPORTS-STADE-JEUNESSE CNU288 Tondeuse Kubota 21/06/1991 Sports-Stade-Jeunesse Diesel Machine 0 4615 heures

Bâtiments Communaux SBFV739 Scooter n°8 MBK-Ovetto 3/07/2003 Bâtiments Communaux Euro 95 Vélomoteur 0 6378

CIMETIERE SII990 Pick-up 6 pl Mercedes 408 CDI 30/08/2004 Cimetière W.O Diesel Véhicule 2148cc 2020 46696

BATIMENTS COMMUNAUX STA526 Fourgonnette Renault Kangoo 2 pl. 16/11/2004 Bâtiments Communaux (Plombier) Euro 95 Véhicule 1149cc 48227

URBANISME-BATIMENTS SSB936 Fourgonnette Renault Kangoo 5 pl. 26/10/2004 Urbanisme /  Bâtiments Euro 95 Véhicule 1149cc 72356

BATIMENTS SCOLAIRES TUT358 Fourgon Renault Master 24/11/2005 Bâtiments scolaires Diesel Véhicule 2463cc 2020 52622

SPORTS-STADE-JEUNESSE TVH974 Fourgonnette Renault Kangoo 5 pl. 30/11/2005 Sports-Stade-Jeunesse Euro 95 Véhicule 1149cc 85514

TRANSPORTS-FETES TUT359 Fourgon Renault Master 24/11/2005 Transports-fêtes Diesel Véhicule 2463cc 2020 49692

MAGASIN LMJ592 Chariot élév. Komatsu Diesel 19/08/2003 Magasin Diesel Machine 0 5045 heures

FASE 1ALX152 Fourgonnette Renault Kangoo 5 pl. 6/04/2006 FASE Euro 95 Véhicule 1149cc 34049

PROPRETE PUBLIQUE VGS586 Balayeuse Cleango 25/04/2006 Propreté Publique Diesel Véhicule 0 5682 heures

JARDINS PUBLICS VJR113 Pick-up Mercedes 23/05/2006 Jardins Publics Diesel Véhicule 2148cc 2020 47046

TRANSPORTS-FETES 1AJP829 Camion élévateur Iveco 17/07/2006 Transports-fêtes Diesel Véhicule 3920cc 7383

ENSEIGNEMENT VRM645 Autocar 56 pl. Irisbus 28/08/2006 Enseignement Diesel Véhicule 11116cc 2020 203275

AMENAGEMENT URBAIN VVS709 Fourgonnette Renault Kangoo 5 pl. 25/10/2006 Carol Diesel Véhicule 1461cc 2022 77111

SPORTS-STADE-JEUNESSE * Remorque benne Pamien ----- Sports-Stade-Jeunesse ---- Remorque 0 usage specifique

PROPRETE PUBLIQUE Remorque WIM Remorque Glutton 750 kg ----- Propreté Publique ---- Remorque 0 usage specifique

Service Plaques Type de véhicule Marque 
Mise 

en 
Service utilisateur 

Carb

urant 



JARDINS PUBLICS Remorque 750 kg Elite-Rapide ----- Jardins Publics ---- Remorque 0 usage specifique

JARDINS PUBLICS Remorque-citerne 5000 l Agrimat-Skipper SK50 ----- Jardins Publics ---- Remorque 0 usage specifique

SPORTS-STADE-JEUNESSE Remorque benne Hermes ----- Sports-Stade-Jeunesse ---- Remorque 0 usage specifique

TRANSPORTS-FETES LMJ277 Chariot élév. Komatsu LPG 18/08/2003 Fêtes( Péage) LPG Machine 0 2511 heures

CIMETIERE QBK089 Remorque benne 3,5T Ifor Williams 28/02/2003 Cimetière W.O ---- Remorque 0 usage specifique

SPORTS-STADE-JEUNESSE QCC453 Remorque 750 kg Ifor Williams 26/09/2003 Sports-Stade-Jeunesse ---- Remorque 0 usage specifique

JARDINS PUBLICS QCM827 Remorque-broyeur Vandaele TV 160 20/01/2004 Jardins Publics ---- Remorque 0 usage specifique

CIMETIERE TKG998 Excavatrice Hansa 1/07/2005 Cimetière W.O Gasoil Machine 2798cc 4046 heures

CIMETIERE SML987 Petit Chargeur Schäffer 2026S 29/09/2004 Propreté Publique Diesel Machine 1105cc 1982 heures

JARDINS PUBLICS YZE074 Pick up Mercedes Sprinter 3/03/2009 Jardins Publics Diesel Véhicule 2148cc 2022 58563

FASE 317BAN Minibus 8 pl citroen jumper 26/10/2009 FASE Pomotions Handicapés Diesel Véhicule 2198cc 2022 4 91946

FASE 542BBY Camionnette nissan 16/11/2009 FASE (Repas) FRIGO Diesel Véhicule 1995cc 2022 4 78755

JARDINS PUBLICS 956BAR Camion Renault Lander 29/10/2009 Jardins Publics Diesel Véhicule 10837cc 65836

FASE 367BMQ Caddy transp personnes VW Dieteren 21/04/2010 FASE Pomotions Handicapés Diesel Véhicule 1896cc 2022 4 134209

BATIMENTS SCOLAIRES 255CBC Renault 2 places RENAULT  MAXITY 4/10/2012 Bâtiments scolaires Diesel Véhicule 2488cc 2025 20832

SPORTS-STADE-JEUNESSE 1ASE684 tracteur agricole New Holland 14/03/2011 Sports-Stade-Jeunesse gasoil machine 2189cc 760 heures

BATIMENTS COMMUNAUX 1BCU626 camionnette (CT) DACIA LOGAN  1 (2 places 3/05/2011 Menuiserie Euro 95 Véhicule 1600cc 27932

PROPRETE PUBLIQUE 1BCU619 camionnette (CT) DACIA LOGAN  2 (2 places 3/05/2011 PP Euro 95 Véhicule 1600cc 63400

BATIMENTS COMMUNAUX 1BCU624 camionnette (CT) DACIA LOGAN  3 (2 places 3/05/2011 Dialo (chauffagiste) Euro 95 Véhicule 1600cc 42310

Realisation et entretien 1BCU621 Break (AC) DACIA LOGAN  4 (5 places 3/05/2011 Réalisation & Entretien Euro 95 Véhicule 1600cc 42011

TRANSPORTS-FETES 1BCU620 Break (AC) DACIA LOGAN  5 (5 places 3/05/2011 Transports-fêtes Euro 95 Véhicule 1600cc 40375

VOIRIES 1BGK962 Pick-up RENAULT  MAXITY 17/06/2011 Voirie Diesel Véhicule 2488cc 2025 62082

MAGASIN 1BHK407 camionnette (CT) DACIA LOGAN  6 (2 places 7/05/2011 Magasin - transport Euro 95 Véhicule 1600cc 56186

VOIRIES 1CGT447 camion RENAULT Prémium (3 places) 23/11/2011 Voirie Diesel Véhicule 10837cc 65654

JARDINS PUBLICS 1CIY844 Break (AC) DACIA LOGAN (5 places) 8/12/2011 JP  -  ALE Euro 95 Véhicule 1600cc 23430

VOIRIES 1DDD778 camionnette (CT) RENAULT MAXITY 13/04/2012 VOIRIE Diesel Véhicule 2488cc 2025 72838

FASE 1DCN301 camionnette (CT) RENAULT KANGOO 10/04/2012 FASE Diesel Véhicule 1500cc 2025 5 35337

ENSEIGNEMENT 1DQW284 autobus   Irisbus TEMA 40PL 27/06/2008 Enseignement Diesel Bus 2800cc 2025 106210

ENSEIGNEMENT 1DQT024 autobus   Irisbus DAILY 30PL 27/06/2008 Enseignement Diesel Bus 2998cc 2022 129075

CIMETIERE 1DTI619 Schaffer matériel Agricole 21/08/2012 cimetière Diesel machine 1105cc 1349 heures

PREVENTION 1EHW982 GOLF VW Dieteren 25/01/1999 Prévention Euro 95 Véhicule 1595cc 143350

PROPRETE PUBLIQUE 1EMD816 CAMION BROSSE RENAULT  22/01/2013 Propreté Publique Diesel Véhicule 4764cc 38805

TRANSPORTS-FETES 1ETJ592 Voiture DACIA LODGY 15/03/2013 Transports-fêtes Euro 95 Véhicule 1598cc 36169

JARDINS PUBLICS 1QDG242 Remorque VAndaele Broyeur 26/03/2013 Jardins Publics ---- Machine 0 usage specifique

GARAGE 1QYB639 Remorque Ifor Williams 8/03/2013 Garage Remorque 0 usage specifique

JARDINS PUBLICS 1FOW571 Pick-up Renault MAXITY 10/09/2013 Jardins Publics Diesel Véhicule 2488cc 2025 16256

BATIMENTS COMMUNAUX 1FPP661 2 places Citroën  BERLINGO 18/09/2013 Bâtiments Communaux Euro 95 Véhicule 1598cc 29120

SPORTS-STADE-JEUNESSE 1FSG580 Pick-up RENAULT Master 9/10/2013 Sports-Stade-Jeunesse Diesel Véhicule 2299cc 2022 13133

PROPRETE PUBLIQUE 1FSG550 Pick-up  -  SEL RENAULT Master 9/10/2013 PP      7 places Diesel Véhicule 2299cc 2022 39764

PROPRETE PUBLIQUE SBFV740 Vélomoteur  SYM Mobilette Julien D'Hoir 2/10/2013 STADE 49cc 7136

VOIRIES 1FUJ454 Pick-Up RENAULT MAXITY 28/10/2013 VOIRIE Diesel Véhicule 2488cc 2025 33695

VOIRIES 1FUJ868 Pick-Up RENAULT MAXITY 28/10/2013 VOIRIE Diesel Véhicule 2488cc 2025 23522

GARAGE 1FWZ277 DUSTER DACIA DUSTER 25/11/2013 Garage (brigadier)-dépannage+pièces Diesel Vehicule 1500cc 2025 51090

SPORTS-STADE-JEUNESSE 1GCH238 Voiture DACIA SANDERO 27/12/2013 Sports-Stade-Jeunesse Euro 95 Vehicule 1200cc 28101

BATIMENTS COMMUNAUX * Remorque 750 kg BW TRAILERS 31/12/2013 Bâtiments Communaux Remorque 0 usage specifique

TRANSPORTS-FETES 1QER399 remorque groupe éléctrogène 28/04/2014 Transports-fêtes GROUPE machine usage specifique

PROPRETE PUBLIQUE 1JHY766 camion pompe RENAULT  PRA 3 29/12/2014 Propreté Publique Diesel Vehicule 7698cc 19741

BATIMENTS COMMUNAUX 1JSP264 Fourgon Peugeot Expert 16/02/2015 Batiment Communaux Diesel Vehicule 1560cc 53 5b 14230

BATIMENTS SCOLAIRES 1JSP238 Fourgon Peugeot Expert 16/02/2015 Batiment Scolaire Diesel Vehicule 1560cc 53 5b 13733

COLLEGE -  chauffeur Bourgmestre 1KBG876 Voiture Peugeot 3008 Hybride 25/03/2015 Collège Diesel/ELEC Vehicule 2000cc 5b 41520

PLAINES DE JEUX 1KFR874 Voiture Dacia Dokker 23/04/2015 PLAINES DE JEUX Euro 95 Vehicule 1598cc 25356

VOIRIES 1KJP764 Fourgonnette Dacia Dokker Van 23/08/2015 Voirie Euro 95 Vehicule 1598cc 15780



CIMETIERE 1KJX588 Fourgonnette Dacia Dokker Van 23/08/2015 Cimetiere Euro 95 Vehicule 1598cc 14276

JARDINS PUBLICS QABN143 Remorque Ifor Williams < 5 T J P usage specifique

JARDINS PUBLICS QABN260 Remorque Ifor Williams < 5 T J P usage specifique

ECONOMAT 1LKF827 Fourgonnette Ford Transit 20/10/2015 Economat Euro 95 Vehicule 998cc 27508

JARDINS PUBLICS 1LLD022 PICK-UP 3 PL. FORD FED 28/10/2015 JP  Diesel Vehicule 2198cc 10092

JARDINS PUBLICS 1LLD002 PICK-UP 6 PL. FORD FED 28/10/2015 JP  Diesel Vehicule 2198cc 12785

SPORTS-STADE-JEUNESSE * remorque echaf KERENZO 6/11/2015 Sports-Stade-Jeunesse Remorque usage specifique

FASE 1LRF175 Minibus Mercedes 13/11/2015 Fase repas Diesel Vehicule 44 4 90340

FASE 1NVU829 Caddy 5 places VW  CADDY 10/05/2016 Fase Handicapé Euro 95 Vehicule 999cc 70 6b 32688

Stationnement réglementé 1RXJ172 Fourgon VW Transporter 20/03/2017 Stationnement réglementé Euro 95 Vehicule 1984cc 6b 5319

FASE 1RXJ183 Fourgon VW Transporter 20/03/2017 Fase Euro 95 Vehicule 1984cc 6b 10189

TRANSPORTS-FETES QAFR259 remorque groupe éléctrogèneBW TRAILERS 14/11/2017 Transports-fêtes usage specifique

PROPRETE PUBLIQUE 1TTH464 PICK-UP RENAULT MASTER 7/02/2018 Propreté Publique Diesel Vehicule 2299cc 16392

PLAINES DE JEUX 1LBK392 TONDEUSE IZEKI PLAINES DE JEUX Diesel machine 1447 heures

PLAINES DE JEUX 1SEV251 TONDEUSE IZEKI 26/04/2017 PLAINES DE JEUX Diesel machine 1123cc 707 heures

PROPRETE PUBLIQUE * Aspirateur Urbain Glutton 3/11/2000 Propreté Publique Euro 95 Machine Glutton plus en service

PROPRETE PUBLIQUE * Aspirateur Urbain Glutton 14/03/2002 Propreté Publique Euro 95 Machine Glutton plus en service

PROPRETE PUBLIQUE 1UVU232 Camion benne Renault 10/08/2018 Propreté Publique Diesel Vehicule 7698cc 6 10195

PROPRETE PUBLIQUE 1UWB141 Balayeuse Schmidt cleango 14/08/2018 Propreté Publique Diesel Machine 6 3885

VOIRIES 1UWH329 Materiel industriel Multione 16/08/2018 Voirie Diesel Machine 9085 heures

TRANSPORTS-FETES 1VEP318 CAMION 4,5T Renault Master 15/10/2018 Transports-fêtes Diesel Vehicule 2299cc 6 2250

CIMETIERE 1VKW237 Materiel industriel Hanza 11/12/2018 CIMETIERE Diesel Machine 113 heures

JARDINS PUBLICS 1VLJ781 Materiel industriel GIAN 4548 TENDO 17/12/2018 JARDINS PUBLICS Diesel Machine 44 heures

TRANSPORTS-FETES 1VUM344 CAMION 4,5T Renault Master 5/03/2019 Transports-fêtes Diesel Vehicule 2299cc 6 182

GARAGE 1VXE335 Fourgon tolé Peugeot Boxer 27/03/2019 Garage Diesel Vehicule 1997 6 546

PREVENTION Vélo (électr.) Trek Tm 400+ 17/02/2017 Prévention ELEC Vélo

PREVENTION Vélo (électr.) Trek Tm 400+ 17/02/2017 Prévention ELEC Vélo

PREVENTION Vélo (électr.) Trek Tm 400+ 17/02/2017 Prévention ELEC Vélo

PREVENTION Vélo (électr.) Trek Tm2 400W 15/02/2018 Prévention ELEC Vélo

PREVENTION Vélo (électr.) Trek Tm2 400W 15/02/2018 Prévention ELEC Vélo

PREVENTION Vélo (électr.) Trek Tm2 400W 15/02/2018 Prévention ELEC Vélo

PREVENTION Vélo (électr.) Trek Tm2 400W 15/02/2018 Prévention ELEC Vélo

AMENAGEMENT URBAIN ----------- Vélo (électr.) MBK-Fizz vert 11/01/2001 Aménagement Urbain ELEC Vélo 0

BATIMENTS COMMUNAUX ----------- Vélo (électr.) ELEC Vélo 0

POPULATION-(Etat Civil) SBAE608 Cyclomoteurs electriqueKredler 5/11/2014 Population ELEC Scooter 0 2350

Realisation et entretien 1GCH470 VOITURE ELECTRIQUEZOE 27/12/2013 REAlisation et entretien ELEC. Vehicule ,,,, 87 39373

MESSAGER 1GCH436 VOITURE ELECTRIQUEZOE 27/12/2013 MESSAGER ELEC. Vehicule ,,,, 87 73429

BATIMENTS COMMUNAUX 1GQZ372 VOITURE ELECTRIQUEZOE 7/04/2014 Batiments communaux ELEC. Vehicule ,,,, 87 13634

MESSAGER 1TWE194 VOITURE ELECTRIQUEPARTNER 2/03/2018 MESSAGER ELEC. Vehicule 84 7208

JARDINS PUBLICS 1TWE159 VOITURE ELECTRIQUEPARTNER 2/03/2018 Jardin Publique ELEC. Vehicule 84 7927

PROPRETE PUBLIQUE Aspirateur Urbain ElectriqueGlutton 20/03/2018 Propreté Publique ELEC. Machine 243 heures

PROPRETE PUBLIQUE Aspirateur Urbain ElectriqueGlutton 20/03/2018 Propreté Publique ELEC. Machine 229 heures

Transports-fêtes SAGF175 Cyclomoteurs electriqueGuewer 5/06/2018 Transports-fêtes ELEC. Scooter 81

VOIRIES SAGF174 Cyclomoteurs electriqueGuewer 5/06/2018 VOIRIES ELEC. Scooter 1387

PROPRETE PUBLIQUE 1VHF505 CAMIONNETTE ELECTRIQUEAlke 13/11/2018 Propreté Publique ELEC. Vehicule 3914

SPORTS-STADE-JEUNESSE 1VHF511 CAMIONNETTE ELECTRIQUEAlke 13/11/2018 Sports-Stade-Jeunesse ELEC. Vehicule 1579

PROPRETE PUBLIQUE Aspirateur Urbain ElectriqueGlutton 15/11/2018 Propreté Publique ELEC. Machine 623 heures

BAT Com 1VME349 CAMIONNETTE ELECTRIQUERenault Kangoo 15/01/2019 Propriete Communal ELEC. Vehicule 1054

Realisation et entretien 1VME360 VOITURE ELECTRIQUERenault Kangoo 15/01/2019 Messager ELEC. Vehicule 1503

  



















adresse type  occupé? 
grosse 
rénovation rafraichissement remarque 

Avenue Jean Monnet 8 bte 3 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 8 bte 6 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 8 bte 7 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 8 bte 8 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 8 bte 9 Moyen oui 
   Avenue Jean  Monnet 8 bte 10 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 8 bte 2 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 8 bte 5 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 8 bte 11 Moyen oui 
   Avenue Jean  Monnet 8 bte 12 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 8 bte 1 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 8 bte 4 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 8 bte 13 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 8 bte 14 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 6 bte 9 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 6 bte 12 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 6 bte 5 Moyen non   x   

Avenue Jean Monnet 6 bte 6 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 6 bte 8 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 6 bte 13 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 6 bte 4 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 6 bte 7 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 6 bte 2 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 4 bte 1 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 4 bte 2 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 4 bte 3 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 4 bte 4 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 4 bte 5 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 4 bte 6 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 4 bte 7 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 4 bte 8 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 4 bte 9 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 4 bte 10 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 4 bte 11 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 4 bte 12 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 4 bte 13 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 4 bte 14 Moyen non   x   

Avenue Jean Monnet 4 bte 15 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 4 bte 17 Moyen oui 
   Avenue Jean Monnet 4 bte 16 Moyen oui 
   Gulledelle 97 bte 1 Moyen oui 
   Gulledelle 97 bte 3 Moyen oui 
   Gulledelle 97 bte 5 Moyen oui 
   Gulledelle 97 bte 7 Moyen oui 
   Gulledelle 97 bte 11 Moyen non   x   



Gulledelle 97 bte 2 Moyen non   x   

Gulledelle 97 bte 6 Moyen oui 
   Gulledelle 97 bte 12 Moyen oui 
   Gulledelle 95 bte 1 Moyen oui 
   Gulledelle 95 bte 3 Moyen oui 
   Gulledelle 95 bte 5 Moyen oui 
   Gulledelle 95 bte 7 Moyen oui 
   Gulledelle 95 bte 9 Moyen oui 
   Gulledelle 95 bte 11 Moyen oui 
   Gulledelle 95 bte 2 Moyen oui 
   Gulledelle 95 bte 4 Moyen oui 
   Gulledelle 95 bte 6 Moyen oui 
   Gulledelle 95 bte 8 Moyen oui 
   Gulledelle 95 bte 10 Moyen oui 
   Gulledelle 95 bte 12 Social oui 
   Gulledelle 93 bte 1 Moyen oui 
   Gulledelle 93 bte 3 Moyen oui 
   Gulledelle 93 bte 6 Moyen oui 
   Gulledelle 93 bte 7 Moyen oui 
   Gulledelle 93 bte 9 Moyen oui 
   Gulledelle 93 bte 11 Moyen oui 
   Gulledelle 93 bte 2 Moyen oui 
   Gulledelle 93 bte 5 Moyen oui 
   Gulledelle 93 bte 8 Moyen oui 
   Gulledelle 93 bte 10 Moyen oui 
   Gulledelle 93 bte 12 Moyen oui 
   Gulledelle 91 bte 1 Moyen oui 
   Gulledelle 91 bte 5 Moyen oui 
   Gulledelle 91 bte 7 Moyen oui 
   Gulledelle 91 bte 9 Moyen oui 
   Gulledelle 91 bte 11 Moyen oui 
   Gulledelle 91 bte 2 Moyen oui 
   Gulledelle 91 bte 4 Moyen oui 
   Gulledelle 91 bte 6 Moyen oui 
   Gulledelle 91 bte 8 Moyen oui 
   Gulledelle 91 bte 10 Moyen oui 
   Rue J. B. Timmermans 39 bt 1 Moyen oui 
   Avenue Georges-Henri 265 bt 1 Social oui 
   Avenue Georges-Henri 265 bt 2 Social oui 
   Avenue Georges-Henri 319 bt 1 AIS oui 
   Rue Saint-Lambert 40a Social non   x   

Rue Saint-Lambert 42 Social non x     

Rue Saint-Lambert 44 Libre non x     

Rue Saint-Lambert 46 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 50 bte 1 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 50 bte 2 Social oui 
   



Rue Saint-Lambert 50 bte 3 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 50 bte 4 Moyen oui 
   Rue Saint-Lambert 58 Libre oui 
   Rue Saint-Lambert 66 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 68 Social non   x   

Rue Saint-Lambert 70 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 72 Commercial oui 
   Rue Saint-Lambert 74 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 76 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 78 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 80 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 82 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 84 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 86 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 88 Libre oui 
   Rue Saint-Lambert 92 bte 1 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 92 bte 2 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 94 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 96 

Social non x   

occupé par asbl 
Diwan en 
attendant les 
travaux 

Chaussée de Roodebeek 127 bt 1 Social oui 
   Chaussée de Roodebeek 127 bt 2 Social oui 
   Chaussée de Roodebeek 157 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 118 bte 7 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 118 bte 1 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 118 bte 10 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 118 bte 11 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 118 bte 12 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 118 bte 13 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 118 bte 14 Libre oui 
   Rue Saint-Lambert 118 bte 2 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 118 bte 3 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 118 bte 4 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 118 bte 5 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 118 bte 6 Libre oui 
   Rue Saint-Lambert 118 bte 8 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 118 bte 9 Libre oui 
   Rue Saint-Lambert 102 Social oui 
   Rue Saint-Lambert 106 Social oui 
   Petite Rue Kelle 1a Social oui 
   Petite Rue Kelle 1b Social oui 
    



adresse Libre?

travaux 

prévus? remarques

Rue Lola Bobesco 11

Rue Lola Bobesco 11

Rue Lola Bobesco 11

Rue Lola Bobesco 11

Place du Temps Libre 1

Place du Temps Libre 1

Place du Temps Libre 1

Place du Temps Libre 1

Place du Temps Libre 1

Avenue Georges-Henri 265 bt 0 non non

Avenue Georges-Henri 342-344 oui oui

Renouvellement du bail refusé pour cause de 

vétusté. PU introduit. Délai travaux en fonction 

du traitement par la région.

Avenue Georges-Henri 319 bt 0 non non

Avenue Georges-Henri 359 bt 0 oui oui

PU introduit. Délai travaux en fonction du 

traitement par la région.

Avenue Georges-Henri 328 bt 0 oui oui

Phase 1 démolition: finie. Phase 2 

reconstruction : ouverture des offres 12/11.

Rue Saint-Lambert 50 bte 0 non non

Rue Saint-Lambert 120-122 non non

Boulevard de la Woluwe 70 non non

Boulevard de la Woluwe 71 oui peut-être

A définir en fonction des exigences éventuelles 

de BXL environnement et DMS

Avenue Jean-Francois Debecker 54 oui oui

En cours. Mise en conformité électrique et 

quelques réfections des décors.

Chaussée de Stockel 65a oui oui

Etude en cours. En attente de crédits 

budgétaires 2020.

nonnon



























Provenance des viandes 
Atelier - Sodexo 



Provenance de la viande pour l’Atelier Sodexo  
2018/2019/2020 

91% 

9% 

Provenance des viandes (porc, boeuf et volaille)  2019/2020 

BE + Pays Limitrophe Europe

74% 

17% 

10% 

Provenance des viandes (porc, boeuf et volaille) 
2018/2019 

BE + Pays Limitrophe Europe Monde



Provenances de la volaille pour l’Atelier Sodexo 
2018/2019/2020 

Pologne avec certificate BRC et IFS 

49% 

28% 

23% 

Provenance Volaille 2018/2019  

BE + Pays Limitrophe Europe Monde

79% 

21% 

0% 

Provenance Volaille 2019/2020 

BE + Pays Limitrophe Europe Monde



Détails viande 2018-2019 

Bœuf        

Nom Fournisseur Origine  Pays impliqués 

Quart avant féminin Swaegers Belgique Belgique 

taureaux culard / quartiers avant masculins / quarts 
avant vaches culardes 

Rima Belgique Belgique 

Taureaux culard / vache / vaches culardes  EMG Belgique Belgique 

taureaux reproducteurs Leemput Belgique Belgique 

taureaux reproducteurs Gotta Belgique Belgique 

Porc        

Nom Fournisseur Origine  Pays impliqués 

Z26 Beterleven Van Nieuwenhyuse Belgique Belgique 

Z26 Beterleven Van Bogaert Belgique Belgique 

Z25 Non-castration maigre / gorge Van Nieuwenhyuse Belgique Belgique 

Z25 Non-castration maigre / gorge Van Bogaert Belgique Belgique 

Z25 Non-castration maigre / gorge Rima Belgique Belgique 

Z25 Non-castration maigre / gorge Delavi Belgique Belgique 

Z20 Delavi Belgique Belgique 

Bœuf et porc 100 % Belge – Résultats audités par Quality partner 
Objectif : Porc 80% et Bœuf 59% 



Détails volaille 2018-2019 

Volaille 2018/2019         

Ref Nom Fournisseur Origine  Pays impliqués 

G6060247 CUISSE POULET A/P20% INTERPLUS EUROPE PL 

XC0066 CORDON BLEU DINDE 120G BIDFOOD MONDE Amérique du sud, thaïlande, FR, BE, NL, PL 

XC0065 CORDON BLEU DINDE 100G BIDFOOD MONDE Amérique du sud, thaïlande, FR, BE, NL, PL 

G6060200 CUISSE POULET 300-350G NOLLENS BE + Pays limitrophe BE- FR-NL-LUX-DE 

G6060298 CUISSE POULET CUITE-25MM EUROPA CUISSON MONDE Amérique du sud, thaïlande, FR, BE, NL, PL 

XC0069 ESCALOPE VIENNOISE 130G BIDFOOD MONDE Amérique du sud, thaïlande, FR, BE, NL, PL 

XC0068 ESCALOPE VIENNOISE 90G BIDFOOD MONDE Amérique du sud, thaïlande, FR, BE, NL, PL 

G6060508 FILET DE POULE MERE INTERPLUS EUROPE PL 

G6161506 FILET DINDE MALE INTERPLUS / KIPCO EUROPE PL 

G6060598 FILET POULE CUIT-25MM EUROPA CUISSON MONDE Amérique du sud, thaïlande, FR, BE, NL, PL 

G6060550 FILET POULET 110G NOLLENS / BELKI BE + Pays limitrophe BE- FR-NL-LUX-DE 

G6060534 FILET POULET 130G NOLLENS / BELKI BE + Pays limitrophe BE- FR-NL-LUX-DE 

G6060545 FILET POULET 140G NOLLENS / BELKI BE + Pays limitrophe BE- FR-NL-LUX-DE 

G6060546 FILET POULET 160G NOLLENS / BELKI BE + Pays limitrophe BE- FR-NL-LUX-DE 

G6060592 FILET POULET NON CALIBRE 2 SISTERS / INTERPLUS EUROPE PL – NL - BE 

C9918001 JAMBON DE DINDE HALAL SUPPLY MONDE Amérique du sud, thaïlande, FR, BE, NL, PL 

C9918060 JAMBON DE POULET BAUWENS MONDE Amérique du sud, thaïlande, FR, BE, NL, PL 

G6060221 PILON POULET 100-120G 2 SISTERS BE + Pays limitrophe BE- FR-NL-LUX-DE 

H6111045 SAUCISSE VOLAILLE 100G BIO BIOFRESH BE + Pays limitrophe BE- FR-NL-LUX-DE 

H6111046 SAUCISSE VOLAILLE 150G BIO BIOFRESH BE + Pays limitrophe BE- FR-NL-LUX-DE 

H6111044 SAUCISSE VOLAILLE 200G BIO BIOFRESH BE + Pays limitrophe BE- FR-NL-LUX-DE 

Volaille  49% Belge et pays limitrophes – Résultats audités par Quality partner 
Objectif : Volaille 9% 



Details 2019/2020 
Bœuf        

Nom Fournisseur Origine  Pays impliqués 

Quart avant féminin Swaegers Belgique Belgique 

taureaux culard / quartiers avant masculins / quarts 
avant vaches culardes 

Rima Belgique Belgique 

Taureaux culard / vache / vaches culardes  EMG Belgique Belgique 

taureaux reproducteurs Leemput Belgique Belgique 

taureaux reproducteurs Gotta Belgique Belgique 

Porc        

Nom Fournisseur Origine  Pays impliqués 

Z26 Beterleven Van Nieuwenhyuse Belgique Belgique 

Z26 Beterleven Van Bogaert Belgique Belgique 

Z25 Non-castration maigre / gorge Van Nieuwenhyuse Belgique Belgique 

Z25 Non-castration maigre / gorge Van Bogaert Belgique Belgique 

Z25 Non-castration maigre / gorge Rima Belgique Belgique 

Z25 Non-castration maigre / gorge Delavi Belgique Belgique 

Z20 Delavi Belgique Belgique 

Bœuf et porc 100 % Belge – Résultats non encore audités par Quality partner 



Details 2019/2020 

Volaille 2019/2020         

Ref Nom Fournisseur Origine  Pays impliqués 

C9918001 JULIENNE DE POULET Europa Cuisson Belgique + Pays limitrophe Belgique 

G6060247 BONEL CUIS POULET A/P20% FRAIS Interplus Europe Pologne  

G6060508 FILET DE POULE MERE FRAIS SV Interplus Europe Pologne  

G6060534 FILET POULET 130G VRAC Belki Belgique + Pays limitrophe Belgique 

G6060546 FILET POULET 160G VRAC Belki Belgique + Pays limitrophe Belgique 

G6060592 FILET POULET NON CALIBRE 140G+ Calibra Belgique + Pays limitrophe Belgique  

G6060598 FILET POULE CUIT-25MM-550KG Eurapa Cuisson Belgique + Pays limitrophe Belgique 

G6161506 FILET DINDE MALE FRAIS SV LDC Belgique + Pays limitrophe France  

Volaille 79% Belge et France – Résultats non encore audités par Quality partner 


	BULLETIN_VAN_VRAGEN_EN_ANTWOORDEN 210 tot 241 - eind 2018 en 2019 - NL
	N°
	104EME FSC
	800,00
	Jeugd
	14EME GCB - Equipes d'Entraide - AIC BELGIQUE
	1.200,00
	Jeugd
	172EME SGP
	760,00
	Jeugd
	3 X 20 PREKELINDEN
	262,00
	F.A.S.E.
	38EME GCB
	760,00
	Jeugd
	42EME FSC - LES SCOUTS - FEDERATION DES SCOUTS BADEN - POWEL
	930,00
	Jeugd
	66EME -77EME GCB
	520,00
	Jeugd
	92EME FSC
	500,00
	Jeugd
	95EME FSC - ECOLE PAROISSIALE SAINT-HENRI
	1.000,00
	Jeugd
	AIRE DE FEMMES
	2.500,00
	Externe betrekkingen
	ASSOCIATION DES COMMERCANTS RIVE DROITE DE LA WOLUWE
	500,00
	Economische expansie
	ATELIERS CREATIFS SCHUMAN
	1.550,00
	Jeugd
	ATELIERS DE LA RUE VOOT ASBL
	11.000,00
	Cultuur
	AUTO-DEVELOPPEMENT AFRIQUE (jumelage avec M’Bazi/Rwanda)
	15.500,00
	Externe betrekkingen
	BENIN, SOLIDARITE EN ACTION
	1.500,00
	Externe betrekkingen
	BRUXELLES AIR LIBRE
	1.230,00
	D.D.P.P.
	CAISSA WOLUWE
	1.760,00
	Jeugd
	CEBE
	2.850,00
	D.O.P.P.
	CENTRE CIVIQUE DE KAPELLEVELD
	2.500,00
	Cultuur
	CERCLE DE BRIDGE WOLUWE-SAINT-LAMBERT
	325,00
	F.A.S.E.
	CERCLE DES PENSIONNES DE ROODEBEEK
	309,00
	F.A.S.E.
	CERCLE ROYAL HORTICOLE ET AVICOLE DE WOLUWE-STOCKEL
	250,00
	Dienst openbare ruimte
	CINEFILMS (programmation du cinéma d’été)
	5.000,00
	Cultuur
	CLUB DE PETANQUE MEUDON-VAN MEYEL
	329,00
	F.A.S.E.
	COM QUARTIER MARIE-JOSE LAMBEAU
	250,00
	Cultuur
	COMITE A.R.A.S.S.
	250,00
	Cultuur
	COMITE DE QUARTIER AQUILON
	250,00
	Cultuur
	COMITE DE QUARTIER BAS ROODEBEEK
	250,00
	Cultuur
	COMITE DE QUARTIER CONSTELLATIONS-PLEIADES-CAPRICORNE
	250,00
	Cultuur
	COMITE DE QUARTIER DE CUYPER/DIX ARPENTS
	250,00
	Cultuur
	COMITE DE QUARTIER DRIES
	250,00
	Cultuur
	COMITE DE QUARTIER LE HAMEAU DE ROODEBEEK
	250,00
	Cultuur
	COMITE DE QUARTIER PARVIS SAINT-HENRI
	250,00
	Cultuur
	COMITE DE QUARTIER PREKELINDEN-BOIS DE LINTHOUT
	250,00
	Cultuur
	COMITE DE QUARTIER SCHUMAN-BOULEAUX-PEUPLIERS ET ENVIRONS
	250,00
	Cultuur
	COMITE DU QUARTIER DES PEINTRES
	1.230,00
	Cultuur
	COMITE QUARTIER HOF TEN BERG
	250,00
	Cultuur
	COMPAGNIE L'ARCHER
	5.000,00
	Externe betrekkingen
	COORDINATION SENNE
	1.100,00
	D.O.P.P.
	COUP DE POUCE
	2.000,00
	Externe
	CREE - Collectif Recherche et Expression
	1.170,00
	Jeugd
	EQUIPE D'ENTRAIDE SAINT-HENRI
	1.200,00
	F.A.S.E.
	EQUIPES D'AMITIE DU KAPELLEVELD
	348,00
	F.A.S.E.
	FAMISOL
	1.200,00
	F.A.S.E.
	FONDS HURUMA
	3.000,00
	Externe betrekkingen
	FRAT - Groupe de Veuves et Veufs
	318,00
	F.A.S.E.
	GEMEENSCHAPSCENTRUM OP-WEULE vzw
	27.040,00
	Culture
	LAICITE ET HUMANISME EN AFRIQUE CENTRALE
	3.200,00
	Externe betrekkingen
	LAICITE WOLUWE-SAINT-LAMBERT
	7.125,00
	Cultuur
	LE CLUB DES LETTRES
	344,00
	F.A.S.E.
	LE ROSEAU
	1.200,00
	F.A.S.E.
	LE SILEX
	1.200,00
	F.A.S.E.
	LES MUSICALES DE WOLUWE
	5.650,00
	Cultuur
	LES PLEIADES CENTRE DE QUARTIERS
	2.500,00
	Cultuur
	LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE
	1.410,53
	D.D.P.P.
	MADAQUATRE
	3.000,00
	Externe betrekkingen
	MALEM-AUDER
	2.800,00
	Externe betrekkingen
	MUKINI
	4.000,00
	Externe betrekkingen
	PLATEFORME CITOYENNE DE SOUTIEN AUX REFUGIES
	10.000,00
	Externe betrekkingen
	POLYFOLIES
	6.000,00
	Cultuur
	ROODEBEEKCENTRUM
	39.000,00
	Cultuur
	SAVING LIVES UNION
	3.000,00
	Externe betrekkingen
	SENIORS FRANCOPHONES
	347,00
	F.A.S.E.
	SOCIETE BELGE D'ORCHIDOPHILIE
	299,00
	F.A.S.E.
	UCL/ARTE FAC
	1.500,00
	Cultuur
	VIVRE HEUREUX
	341,00
	F.A.S.E.
	WIJKCOMITE SINT-LAMBERTUSSTRAAT
	250,00
	Cultuur
	WOLU INTER QUARTIER
	4.500,00
	Cultuur
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