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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 
 

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van het College  

van burgemeester en schepenen 

 

 

Aanwezig: Olivier Maingain, Burgemeester; 

Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Eric Bott, Jacqueline Destrée-Laurent, Xavier Liénart, Jean-

François Thayer, Gregory Matgen, Philippe Jaquemyns, Delphine De Valkeneer, Schepen(en); 

Patrick Lambert, Gemeentesecretaris. 

 

Zitting van 11/03/2021 

 

 

#Betreft: Openbaarheid van bestuur - Operatie maskers – Giften - Verdeling - Ontwerp van 

antwoord - Goedkeuring.# 

 

 

HET COLLEGE, 

 

Gelet op artikel 32 van de Grondwet; 

 

Gelet op het gezamenlijke decreet en de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 

16/05/2019 betreffende de openbaarheid van bestuur in de Brusselse instellingen; 

 

Gelet op het verzoek van 26/02/2021 van de heer Mohamed AZOUZI: 

 

“Beste gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, 

De heer burgemeester Olivier MAINGAIN, 

Gelet op artikel 32 van de Belgische grondwet; 

Gelet op het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse 

Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur in de Brusselse instellingen; 

Gelet op artikel 151 van het Strafwetboek; 

Gelet op artikel 10 van de Europese Conventie van de rechten van de mens; 

Gelet op 22 artikelen van de Conventie van de Raad van Europe over de toegang tot openbare 

documenten (Tromso, 18.VI.2009); 

Gelet op de artikelen 41 en 42 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; 

Gelet op artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 

In antwoord op deze e-mail zou ik graag, in elektronische vorm, een kopie ontvangen van het 

officiële verslag met het exacte totaalbedrag van de giften die zijn ingezameld tijdens deze 

"gemeentelijke solidariteitsactie voor het maken van 60.000 stoffen maskers". (Zie het officiële 

Brusselse persartikel hieronder): 

https://bx1.be/dossiers/coronavirus/woluwe-saint-lambert-commande-60-000-masques-en-

tissus/  

Kunt u mij ook de exacte bedragen meedelen van de giften die de universitaire ziekenhuizen 

van het Brusselse Gewest van uw gemeente zouden hebben ontvangen en op welke data? 

Ik stuur u vandaag ook in een afzonderlijke e-mail een kopie van mijn identiteitskaart en mijn 

postadres. (azmo007@hotmail.com) naar het officiële e-mailadres van de burgemeester van de 

gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe (o.maingain@woluwe1200.be). 

Kunt u de ontvangst van mijn verzoek bevestigen? 

Hoogachtend, 

Mohamed AZOUZI 

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe”; 

 

https://bx1.be/dossiers/coronavirus/woluwe-saint-lambert-commande-60-000-masques-en-tissus/
https://bx1.be/dossiers/coronavirus/woluwe-saint-lambert-commande-60-000-masques-en-tissus/
mailto:azmo007@hotmail.com
mailto:o.maingain@woluwe1200.be
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Overwegende dat de aanvrager, in overeenstemming met de wetten gecoördineerd door het 

koninklijk besluit van 12/01/1973, tegen deze beslissing beroep kan aantekenen bij de Raad van 

State binnen een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf de betekening van de beslissing; dat dit 

ingediend wordt bij verzoekschrift dat met een ter post aangetekende brief toegezonden wordt naar 

het volgende adres: Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, of via de elektronische 

procedure (zie hiervoor de rubriek "e-procedure" op de website http://www.raadvst-consetat.be ); 

 

 

BESLIST: 

 

Om op de website te weten www.woluwe1200.be onder de tab "Lokale democratie", 

"Openbaarheid van bestuur" – “Maken van stoffen maskers en distributie van de ingezamelde 

giften - College van 11/03/2021” het volgende te publiceren: 

 

- de beraadslaging van het College van 20/08/2020 met een overzicht van de giften die in 

het kader van de operatie maskers en de verdeling en herverdeling ervan werden 

ingezameld; 

- de huidige beraadslaging. 

 

 

ALDUS BESLIST IN VERGADERING. 

 

 De gemeentesecretaris, De burgemeester, 

 (get.) Patrick LAMBERT (get.) Olivier MAINGAIN 

 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 

Sint-Lambrechts-Woluwe 

 

 De gemeentesecretaris, De burgemeester, 

 

 

 

 

 

 Patrick Lambert Olivier Maingain 

http://www.raadvst-consetat.be/
http://www.woluwe1200.be/
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 
 

 

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van het College  

van burgemeester en schepenen 

 

 

Aanwezig: Olivier Maingain, Burgemeester; 

Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Eric Bott, Xavier Liénart, Jean-François 

Thayer, Gregory Matgen, Philippe Jaquemyns, Delphine De Valkeneer, 

Schepenen; 

Patrick Lambert, Gemeentesecretaris. 

 

Verontschuldigd  Jacqueline Destrée-Laurent, Schepen. 
 
 

Zitting van 20/08/2020 

 

 

#Betreft: Operatie maskers – Giften - Verdeling - Goedkeuring.# 

 

 

 

HET COLLEGE, 

 

Naar aanleiding van het verslag van 14/08/2020 van de dienst Secretariaat wordt een akkoord 

gegeven om in het kader van de operatie maskers de ontvangen giften als volgt te herverdelen: 

 

 5.000 euro ten gunste van de Stichting Michel Cremer, Joseph Hansegaarde 6 te 1170 

Watermaal-Bosvoorde (rekening nr.: BE35 0689 1098 6237); 

 12.000 euro ten gunste van de Stichting Saint-Luc (Cliniques Universitaires Saint-Luc), 

Hippocrateslaan, 10 bus 1590 in c/c (rekening nr.: BE41 1910 3677 7110); 

 12.000 euro ten gunste van het Erasmusfonds (Erasmusziekenhuis), Lenniksebaan 808 te 

1070 Anderlecht (rekening nr.: BE45 6760 9022 2389); 

 4.000 euro ten gunste van UZ Brussel, Laerbeeklaan 101 te 1090 Jette (rekening nr.: BE75 

3630 9458 5851). 

 

 

ALDUS BESLIST IN VERGADERING. 

 

 De gemeentesecretaris, De burgemeester, 

 (get.) Patrick LAMBERT (get.) Olivier MAINGAIN 

 

 

 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 

Sint-Lambrechts-Woluwe 

 

 De gemeentesecretaris, De burgemeester, 

 

 

 

 

 

 Patrick Lambert Olivier Maingain 
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