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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

Uittreksel uit he register der beraadslagingen van het College van Burgemeester en 

Schepenen 

 

Aanwezig Olivier Maingain, Burgemeester ; 

Michèle Nahum, Eric Bott, Jacqueline Destrée-Laurent, Xavier Liénart, 

Jean-François Thayer, Grégory Matgen, Philippe Jaquemyns, Delphine 

De Valkeneer, Schepenen ; 

Patrick Lambert, Gemeentesecretaris ; 

Verontschuldigd  Isabelle Molenberg, Grégory Matgen, Schepenen. 

 

Zitting van 30.12.2020 

 

#Openbaarheid van bestuur – Lijst van de parkeerautomaten - Beslissing#. 
 

Het College, 

Gelet op artikel 32 van de grondwet; 
 
Gelet op het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie 
betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen 
 
Gelet op de vraag van 20/10/2020 gesteld op de website www.transparencia.be: 
 

« Beste gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, 

Ik wens de volledige lijst van alle betalende parkeerautomaten (alle modellen) op het hele 
grondgebied van onze Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe te bekomen. Artikel 32 
van de Belgische Grondwet staat mij toe dat te doen, want u kunt het nu niet negeren. 

Mijn pogingen om deze informatie te verkrijgen, legitiem en legaal, zijn een dode letter 
gebleven vanwege deze twee gemeenteambtenaren: 

1/ Meneer Jose FERNANDEZ, supervisor van de gemeentelijke dienst parkeren: 
(1ste vraag (zie inhoud hieronder) verstuurd op 25/09/2020 à 12:11 & bevestiging van 
ontvangst op 06/10/2020 om 9:45). 

 
" Geachte heer Azouzi, 

Het gemeentebestuur heeft uw vraag goed ontvangen; 

Ze zal zo snel mogelijk behandeld worden door onze leidend ambtenaar van de dienst 
preventie, Bertrand Dewez. 

http://www.transparencia.be/
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Hoogachtend 

Jose Fernandez 
Supervisor. dienst parkeren." 

2/ 1ste herinnering verstuurd per e-mail naar de twee dezelfde ambtenaren op 07-10-20 08:20. 

3/ 2de herinnering verstuurd per e-mail naar dezelfde ambtenaren op donderdag 15-10-20 
13:06. 

En tot op heden blijft mijn burgerverzoek onbeantwoord. Waarom? 

Ik wil u er nogmaals aan herinneren dat de wettelijke termijn die in onze Grondwet is voorzien 
om de door de burger gevraagde administratieve documenten over te maken en door te 
sturen, altijd 30 dagen is. 

Ik kijk dan ook ongeduldig uit naar uw antwoorde en dank u bij voorbaat. 

Hoogachtend 

AZOUZI Mohamed 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.” 

 
Gelet op de brief van de gemeente van 30/10/2020, gepubliceerd op de website 
www.transparencia.be, waarin de aandacht van de aanvrager wordt gevestigd op het feit dat, 
overeenkomstig artikel 18, § 2 van het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse 
Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse 
instellingen, een aanvraag die per e-mail wordt ingediend, niet ontvankelijk is indien de naam 
en het adres van de aanvrager niet worden vermeld en indien geen identiteitsdocument wordt 
bijgevoegd; 
 
Gelet op de herinnering van de aanvrager gepubliceerd op de website www.transparencia.be 
op 11/12/2020; 
 
Overwegende dat de aanvrager tot op heden zijn adres niet heeft vermeld in zijn aanvraag 
en er evenmin een identiteitsdocument aan heeft gehecht: 
 
BESLIST 
 

- De vraag om "de volledige lijst van betalende parkeerautomaten (alle modellen) op 
het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe", gepubliceerd op de website 
www.transparencia.be, onontvankelijk te verklaren; 

- Om deze deliberatie te publiceren op de website van de gemeente, onder het tabblad 
"Lokale democratie", Lijst van parkeerautomaten - College van 17/12/2020; 

 

De aanvrager kan tegen deze beslissing beroep instellen bij de Commissie voor de toegang 

tot administratieve documenten binnen 30 dagen (5 dagen in dringende gevallen) nadat hij er 

kennis van heeft genomen, door een schriftelijke aanvraag in te dienen, hetzij per post op het 

adres "Gewestelijke openbaar dienst Brussel – Cel Kanselarij - Kruidtuinlaan 20, 1035 

Brussel", hetzij per e-mail op chancellerie@sprb.brussels. 
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ALDUS BESLIST IN ZITTING 

 

De Gemeentesecretaris      De Burgemeester, 

(g) Patrick Lambert      (g) Olivier Maingain 

 

VOOR EENSLUITEND AFSCHRIFT  

 

 

De Gemeentesecretaris      De Burgemeester, 

      

 

      Patrick Lambert                   Olivier Maingain 

 

 

 

 


