
 

 

#018/26.04.2018/B/0031# 
 

GEMEENTEBESTUUR VAN 
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

 
 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET COLLEGE 
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 
 
Aanwezig : De Hr Olivier MAINGAIN, Burgemeester-Voorzitter, de Hr BOTT, Mwen MOLENBERG, 
NAHUM, DESTREE-LAURENT, de HH. MATGEN, THAYER, LIENART, JAQUEMYNS, Schepenen 
en de Hr LAMBERT, Gemeentesecretaris. 
 
Vergadering van 26.04.18 
 

 
#Onderwerp : Openbaarheid van bestuur – Parkeren door bedienden rond het gemeentehuis - 

Ontwerp van antwoord - Goedkeuring 
 
HET COLLEGE 
 
Gelet op artikel 32 van de grondwet; 
 
Gelet op de wet van 12/11/1997 met betrekking tot de openbaarheid van bestuur in de provincies en 
gemeenten; 
 
Gelet op de vraag gesteld op 06/03/2018 door de heer AZOUZI: 
  

‘Beste gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, mijnheer de Burgemeester MAINGAIN Olivier, 
Ik meen te weten dat de bedienden en arbeiders van de gemeentediensten van Sint-
Lambrechts-Woluwe het voorrecht hebben om gratis over een grote parking te beschikken net 
tegenover het sportcomplex POSEIDON. Dit betekent een gebrek aan respect tegenover 
inwoners die een wagen hebben!  
Kan u me uitleggen waarom voertuigen van gemeentepersoneelsleden (bedienden van de 
gemeente met bekende gezichten en zelfs dienstverantwoordelijken) hun wagens zonder 
pardon net naast het gemeentehuis parkeren op plaatsen die normaal voorbehouden zijn voor 
soms bejaarde inwoners die naar het gemeentehuis komen voor hun administratieve 
documenten?  
Het is nog niet alles, mijnheer de Burgemeester, waakzame burgers hebben verschillende 
keren opgemerkt dat deze personen om de 2 uren uit het gemeentehuis komen om hun blauwe 
schijf te veranderen (wat compleet illegaal is op grond van de Parkeerwet die u geacht wordt te 
kennen en vooral te laten naleven!).  
Ja, het lijkt erop dat bevoorrechten op het gemeentehuis vrij spel hebben! 
Maar de waakzaamheid van burgers zal u ook interpelleren over gelijkaardige, onrechtvaardige, 
schandalige en talrijke handelingen en toestanden in de ogen van de inwoners van deze 
gemeente, die we zo koesteren!  
Ik sta me toe u te bevragen over het gebrek aan onpartijdig en kwalitatief werk van de 
bedienden die dit onwettelijke verdraaien van de blauwe schijven vaststellen zonder reactie. 
Hebben ze instructies gekregen om niets te zien? Het doet toch vragen rijzen... 
Via onderhavige sta ik me toe u te vragen om de Parking POSEIDON opnieuw open te stellen 
voor IEDEREEN! 
Pas dan zal er rechtvaardigheid heersen voor alle automobilisten die naar onze mooie 
gemeente komen. 
Hopende op een onmiddellijke reactie van uw kant, dank ik u van harte dank bij voorbaat 
Mijnheer! Ik benadruk nogmaals de flagrante niet-naleving van de bedienden en 
verantwoordelijken van de gemeente en de herziening hiervan!  
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Inmiddels verblijf ik, geachte Mevrouw, Heer, oprecht hoogachtend. 
AZOUZI Mohamed’ 

  

Overwegende dat de wet van 12/11/1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies 
en gemeenten in artikel 6 lid 1 bepaalt: 
 

“Inzage, uitleg of mededeling in afschrift van een bestuursdocument geschiedt op aanvraag. 
De vraag vermeldt duidelijk de betrokken aangelegenheid en, waar mogelijk, de betrokken 
bestuursdocumenten en wordt schriftelijk gericht aan de bevoegde provinciale of 
gemeentelijke administratieve overheid, ook wanneer deze het document in een archief heeft 
neergelegd.” (we onderlijnen) 

  

  

Lid 1 van artikel 7 van diezelfde wet bepaalt: 
 

‘Onverminderd de andere bij de wet, het decreet of de ordonnantie bepaalde uitzonderingen op 
gronden die te maken hebben met de uitoefening van de bevoegdheden van de federale 
overheid, de Gemeenschap of het Gewest, mag een provinciale of gemeentelijke 
administratieve overheid een aanvraag om inzage, uitleg of mededeling in afschrift van een 
bestuursdocument afwijzen in de mate dat de aanvraag : 
 1° een bestuursdocument betreft waarvan de openbaarmaking, om reden dat het document 
niet af of onvolledig is, tot misvatting aanleiding kan geven; 
 2° een advies of een mening betreft die uit vrije wil en vertrouwelijk aan de overheid is 
meegedeeld; 
 3° kennelijk onredelijk is; 
 4° kennelijk te vaag geformuleerd is.” 
  

Overwegende dat de vraag geen mededeling van een bestuursdocument beoogt; dat de aanvrager 
een antwoord wil verkrijgen op een vraag; 
  

Overwegende echter dat de openbare plaatsen rond het gemeentehuis en in de parking voor het 
sportcomplex Poseidon onderworpen zijn aan de reglementering van kracht; dat het, voor het 
merendeel, zones met schijf betreft met gereserveerde plaatsen, in het bijzonder voor personen met 
een beperkte mobiliteit; 
  

Overwegende dat de capaciteit van de parking Poseidon niet volstaat voor het aantal voertuigen van 
alle gemeentebedienden die komen werken met de wagen; 
 
Overwegende dat de parking geopend is voor iedereen vanaf 16u15 alle dagen alsook op zaterdag 
en zaterdag en zondag en tijdens de schoolvakanties;  
 
Overwegende dat de ambtenaren van het gemeentebestuur onderworpen zijn aan dezelfde 
reglementeringen voor wat betreft parkeren als de bevolking; dat hun voertuigen dus op dezelfde 
manier gecontroleerd worden als die van de rest van de bevolking; dat er geen enkele instructie werd 
gegeven aan de gemeenteambtenaren van de dienst parkeren in dat verband;  
  

Overwegende dat het gemeentebestuur maatregelen heeft ingevoerd om alternatieve 
vervoermiddelen voor de wagen aan te moedigen, met name een tegemoetkoming voor de 
verplaatsingskosten te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer (gratis MIVB abonnement); dat 
de ambtenaren van de administratie wiens werk compatibel is met telewerk, één tot twee dagen per 
week bij hen thuis kunnen werken; 
  

Overwegende dat sommige diensten waaronder de kantoren gevestigd buiten het gemeentehuis, 
beschikken over parkeerplaatsen;  
 
Overwegende dat er beroep aangetekend kan worden tegen onderhavige beslissing voor de 
regionale commissie voor toegang tot bestuursdocumenten, opgericht bij verordening van 30/03/1995 
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met betrekking tot de openbaarheid van bestuur; dat gelijktijdig een vraag tot herbeschouwing gericht 
kan worden aan de gemeente; 
 
Overwegende dat in overeenstemming met artikel 9 van de wet van 12/11/1997, de commissie haar 
advies meedeelt aan de aanvrager en aan de betrokken administratieve overheid binnen de dertig 
dagen na ontvangst van de vraag; dat bij gebrek aan advies binnen de voorgeschreven termijn, het 
advies wordt genegeerd; 
 
Overwegende dat de administratieve overheid haar besluit tot goedkeuring of de weigering van de 
vraag tot herbeschouwing meedeelt aan de aanvrager (en aan de commissie) binnen een termijn van 
vijftien dagen, te tellen vanaf de ontvangst van het advies of het verstrijken van de termijn binnen 
welke het advies meegedeeld had moeten worden; dat bij gebrek aan mededeling binnen de 
voorgeschreven termijn, de overheid wordt geacht de vraag te hebben verworpen; 
 
Overwegende dat de aanvrager beroep kan aantekenen tegen deze beslissing, in overeenstemming 
met de gecoördineerde wetten bij koninklijk besluit van 12/01/1973, bij de Raad van State binnen een 
termijn van 60 dagen, te tellen vanaf de kennisgeving van de beslissing; dat dit wordt aangetekend 
door middel van een verzoekschrift per aangetekende brief naar het volgende adres: Raad van State, 
Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, of via elektronische weg (zie daartoe de rubriek "e-
Procedure" op de website http://www.raadvst-consetat.be). 
 
Beslist: 
 

 aan de aanvrager te melden dat: 
o Zijn aanvraag geen mededeling van bestuursdocumenten beoogt, het College is dus niet 

verplicht er op te antwoorden krachtens de wet van 12/11/1997 betreffende de de 
openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten;  

o de openbare plaatsen rond het gemeentehuis en in de parking voor het sportcomplex 
Poseidon zijn onderworpen aan de reglementering van kracht; het betreft, voor het 
merendeel, zones met schijf met gereserveerde plaatsen, in het bijzonder voor personen 
met een beperkte mobiliteit;  

o de capaciteit van de parking Poseidon niet volstaat voor de voertuigen van alle 
gemeentebedienden die met de wagen komen werken; 

o de parking is geopend voor iedereen vanaf 16u15 alle dagen alsook op zaterdag en 
zaterdag en zondag en tijdens de schoolvakanties;  

o de ambtenaren van de gemeenteadministratie onderworpen zijn aan dezelfde 
reglementeringen voor wat betreft parkeren als de bevolking; hun voertuigen worden dus 
op dezelfde manier gecontroleerd als die van de rest van de bevolking; er werd geen 
enkele instructie gegeven aan de gemeentelijke ambtenaren van de dienst parkeren in dat 
verband;  

o het gemeentebestuur maatregelen heeft ingevoerd om alternatieve vervoermiddelen voor 
de wagen aan te moedigen, met name een tegemoetkoming voor de verplaatsingskosten te 
voet, met de fiets en met het openbaar vervoer (gratis MIVB abonnement); de ambtenaren 
van de administratie wiens werk compatibel is met telewerk, kunnen één tot twee dagen per 
week bij hen thuis werken; 

o sommige diensten waaronder de kantoren gevestigd buiten het gemeentehuis, beschikken 
over parkeerplaatsen; 

 om onderhavige beraadslaging op de site van de Gemeente te plaatsen. 
 

Aldus beslist in vergadering 
 
 
De Gemeentesecretaris, De Burgemeester, 
(get.) Patrick LAMBERT (get.) Olivier MAINGAIN 
 

Voor eensluidend uittreksel : 
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De Gemeentesecretaris, De Burgemeester 
      
  
 
Patrick LAMBERT Olivier MAINGAIN 
 

 
 
 
 


