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De rol van de gemeenten evolueert. Aangezien de gemeenten nu zoveel meer 
zijn dan louter dienstverleners belast met zuiver administratieve taken, streven 
ze ernaar om steeds nauwere banden met de inwoners te creëren, teneinde  zo 
goed mogelijk aan de verwachtingen en behoeften te kunnen voldoen, terwijl 
ze tegelijk anticiperen op de maatschappelijke veranderingen. 
 
Door 10 jaar geleden de gemeentelijke Participatiecode goed te keuren heeft 
Sint-Lambrechts-Woluwe de keuze gemaakt om de beginselen van de partici-
patieve democratie toe te passen. Wij zullen deze constructieve synergie met 
onze inwoners nog verder intensiveren: door de burgerinitiatieven te onders-
teunen, door de representatieve verenigingen zoals het Jeugdforum of het 
Intercultureel Forum te raadplegen, door de bijeenkomsten, het informatieaan-
bod en de burgerraadplegingen te intensiveren, door de bewoners nauwer bij 
het gemeenteleven te betrekken.
 
Het College streeft met steeds groter wordende vastberadenheid deze doelstel-
ling na: de kwaliteit van ons leefmilieu in stand houden en alle acties van het 
bestuur op de meest duurzame wijze mogelijk uitvoeren.
 
Onze administratie evolueert voortdurend om zo goed mogelijk haar taken te 
volbrengen, de verwachtingen van de bevolking in te lossen en de toekomstige 
uitdagingen aan te gaan. Het succes van deze evolutie is te danken aan de leden 
van het gemeentepersoneel want de autoriteiten weten dat een kwaliteitsvolle 
dienstverlening slechts kan aangeboden worden door alle krachten van het 
gemeentebestuur en alle personeelscategorieën te bundelen. 
 
Ik ben zeer verheugd over de vertrouwensrelatie en de goede samenwerking 
tussen de diensten en het college, en ik dank elk personeelslid voor zijn toewi-
jding binnen onze administratie. De tevredenheid van de inwoners van Sint-
Lambrechts-Woluwe is de mooiste erkenning van de kwaliteit van het werk dat 
elke dag door het personeel gedaan wordt.

Olivier Maingain
Burgemeester

WOORD VAN DE 
BURGEMEESTER
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Aan het begin van deze zittingsperiode richt ik mij in het bijzonder tot de nieuw 
verkozen leden van de gemeenteraad.

Het jaarverslag is een document dat op niet-limitatieve wijze de intense activi-
teit van de gemeentediensten weerspiegelt.
U vindt er tekst en statistieken die u een beeld geven van de taken en opdrach-
ten die aan elke dienst of aan elk departement (of afdeling) zijn toegewezen.

Onze gemeente heeft een uitstekende reputatie wat het onthaal van de inwo-
ners en de beschikbaarheid van de agenten betreft, of zij nu al dan niet in 
contact staan met het publiek.
Het spreekt voor zich dat het gemeentepersoneel ook een bron van informa-
tie vormt voor de openbare mandatarissen, in overeenstemming met de wet, 
wat betekent dat zij niet rechtstreeks kunnen worden gecontacteerd en dat alle 
vragen aan de gemeentesecretaris moeten gericht worden.

Ik hoop dat dit jaarverslag u waardevolle informatie zal verschaffen over het 
functioneren van de gemeentediensten en wens u veel leesgenot.

 

       
 Patrick LAMBERT
       
 Gemeentesecretaris

WOORD VAN DE 
GEMEENTESECRETARIS





Gemeentelijke overheid

 JAARVERSLAG 2017-2018 | 5

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Het College is samengesteld uit 9 leden: de burgemeester en 8 schepenen. Zijn 
samenstelling op 01/10/2017, onveranderd op 30/09/2018, is de volgende:

Burgemeester:
Dhr. Olivier MAINGAIN, Herbert Hooverlaan 36
Politie – Preventie – Algemeen beleid – Human resources – Administratie en 
opdrachten – Openbare netheid – Gemeentegebouwen – Franstalig onderwijs 
– Vormingen voor het gemeentepersoneel – Planning, projecten, bescherming 
van het patrimonium – Cultuur – Informatie – Algemene coördinatie van het 
herwaarderingsplan van de commerciële knooppunten.

Schepenen:
Dhr. Eric BOTT, Kantelenlaan 8
Sport – Jeugd – Verenigingsleven – Tewerkstelling.

Mw. Isabelle MOLENBERG, Marie-Josélaan 154
Sociale actie – Senioren – Familie – Pensioenen – Mindervaliden – Gelijke kan-
senbeleid.

Mw. Michèle NAHUM, Brand Whitlocklaan 142/9
Handel – Ontwikkeling van de commerciële knooppunten – Economische 
expansie – Juridische zaken – Gemeente-eigendommen – Huisvesting (met 
inbegrip van het Observatorium van de Huisvesting).

Mw. Jacqueline DESTREE-LAURENT, Meilaan 221
Ambtenaar van de Burgerlijke stand – Burgerlijke stand – Bevolking – Vreem-
delingen – Gemeentelijke kinderdagverblijven – Erediensten – Voogdij over het 
OCMW.

Dhr. Gregory MATGEN, Tiendagwandlaan 82
Natuur, leefmilieu en duurzame ontwikkeling – Energiebeleid – Relaties met de 
“Fédération Wallonie-Bruxelles”.

Dhr. Jean-François THAYER, Edouard Speeckaertlaan 76
Stedenbouw.

Dhr. Xavier LIENART, Kapellaan 60A
Begroting – Financiën – Relaties met de burgers van de Brusselse rand – Infor-
matica – Nederlandstalig onderwijs en Nederlandstalige bibliotheek – Relaties 
met de Nederlandstalige gemeenschap

Dhr. Philippe JAQUEMYNS, Ter Kamerenstraat 34
Openbare werken – Strategie en Mobiliteit – Relaties met de Europese gemeen-
schappen – Internationale solidariteit – Jumelages.

Gemeentesecretaris:
Dhr. Patrick LAMBERT 

Van 01/10/2017 tot 30/09/2018 hield het College van burgemeester en schepe-
nen 47 vergaderingen waarvan er 2 fiscale klachten behandelden.

DE GEMEENTERAAD
Voorzitter:
Dhr. Daniel FRANKIGNOUL

37 effectieve leden: de 9 bovenvermelde leden van het College van burge-
meester en schepenen en 28 gemeenteraadsleden:

Mw. Danielle CARON   Sterrenbeeldenlaan 15
Dhr. Michel LEMAIRE   Lambeaulaan 92
Dhr. Daniel FRANKIGNOUL  Populierenhof 64
Dhr. Pierre VANDERWAEREN  Théodore De Cuyperstraat 165/21
Dhr. Georges DE SMUL (NL)  Robert Dalechamplaan 4 
Dhr. Pierre-Alexandre de MAERE d’AERTRYCKE Fernand Mélardstraat 11
Mw. Fabienne HENRY   Robert Dalechamplaan 12
Mw. Francine BETTE   Albertynlaan 47
Mw. Julie VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE Roodebeeksteenweg 495

VOORSTELLING VAN 
DE GEMEENTELIJKE 

OVERHEID
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Mw. Françoise CHARUE   Roodebeeksteenweg 96
Dhr. Bernard IDE   J.F. Debeckerlaan 106
Dhr. Jean-Claude VAN DER AUWERA Roodebeeksteenweg 254
Mw. Delphine de VALKENEER  Linthoutstraat 167/9
Mw. Aurélie MÉLARD   Hof ten Berglaan 69
Mw. Anne DRION du CHAPOIS  Jacques Hotonstraat 51
Mw. Chantal DRANSART  Ridder Koninglaan 32
Mw. Ariane CALMEYN   Edouard Speeckaertlaan 116
Dhr. Jean-Jacques VANDEVELDE  Georges Henrilaan 122 B
Dhr. Quentin DEVILLE   Victor Gilsoullaan 99/b1
Mw. Sonia BEGYN   Stationsstraat van Woluwe 109/002

Dhr. Emmanuel DEROUBAIX  de Broquevillelaan 97/010
Dhr. Henry de HARENNE  Meiplein 4
Dhr. Patrick ALLAER   Henri Lafontainelaan 49/65
Dhr. Olivier SCHUERMANS  Koninklijk Atheneumstraat 95/b2
Dhr. Philippe DEREPPE   Lenneke Marelaan 4
Dhr. Fabrice DELOOZ   Generaal Lartiguelaan 115/4
Dhr. Alain ARNOULD   Schrijnwerkerstraat 101
Mw. Nathalie RIABICHEFF  A.J. Slegerslaan 395/3

Van 01/10/2017 tot 30/09/2018 vergaderde de Gemeenteraad 9 maal.

COMMISSIES

Groep 1 – Commissie voorgezeten door dhr. Olivier MAINGAIN:
Algemeen beleid – Human resources – Administratie en opdrachten – Open-
bare netheid – Gemeentegebouwen – Franstalig onderwijs – Vormingen voor 
het gemeentepersoneel – Preventie – Planning, projecten, bescherming van 
het patrimonium – Cultuur – Informatie – Algemene coördinatie van het he-
rwaarderingsplan van de commerciële knooppunten.
Sociale actie – Senioren – Familie – Pensioenen – Mindervaliden – Gelijke kan-
senbeleid.
Handel – Ontwikkeling van de commerciële knooppunten – Economische ex-
pansie – Juridische zaken – Gemeente-eigendommen – Huisvesting.
Natuur, leefmilieu en duurzame ontwikkeling – Energiebeleid – Relaties met de 
“Fédération Wallonie-Bruxelles”.
Openbare werken – Strategie en Mobiliteit – Relaties met de Europese gemeen-
schappen – Internationale solidariteit – Jumelages.

Secretaris: Dhr. Maurice PECRIAUX, technisch directeur.

Groep 2 – Commissie voorgezeten door dhr. Eric BOTT:
Sport – Jeugd – Verenigingsleven – Tewerkstelling.
Burgerlijke stand – Bevolking – Vreemdelingen – Gemeentelijke kinderdagver-
blijven – Erediensten – Voogdij over het OCMW.
Stedenbouw.
Begroting – Financiën – Relaties met de burgers van de Brusselse rand – Infor-
matica – Nederlandstalig onderwijs en Nederlandstalige bibliotheek – Relaties 
met de Nederlandstalige gemeenschap.

Secretaris: Dhr. Benoît VANDERSMISSEN, adviseur.

 LEIDENDE KADERLEDEN VAN DE GEMEENTEDIENSTEN
Het directiecomité is samengesteld als volgt:

Wettelijke ambtenaren:

Dhr. Patrick LAMBERT, gemeentesecretaris
Dhr. Jean VANDEVEN, gemeenteontvanger

Diensten:

Bevolking – Burgerlijke stand
Adviseur   Dhr. Benoît VANDERSMISSEN 

Cultuur – Openbare lectuur
Bestuurssecretaris  Mw. Sandra AMBOLDI

Financiën 
Afdelingschef  Dhr. Philippe GRUWEZ

Gemeentekas – Middenstand
Gemeenteontvanger  Dhr. Jean VANDEVEN

Gezin – Sociale Actie – Senioren – Gelijke kansenbeleid – Mindervaliden
Administratief secretaris Mw. Valérie MOREAU

Human Resources Management
Bestuurssecretaris  Mw. Jennifer MORREN

Informatica
Adviseur   Dhr. Peter BEKE 

Informatie – Communicatie
Bestuurssecretaris  Mw. Françoise ROSSIGNOL 

Jeugd – Sport
Bestuurssecretaris  Dhr. Michel ZIMMERMANN 

Juridische zaken
Adjunct adviseur  Mw. Laure VAN VARENBERG

Kabinet van de burgemeester
Afdelingschef  Mw. Cécile ARNOULD 

Onderwijs – Kinderdagverblijven
Bestuurssecretaris  Mw. Stéphanie DEBATY

Planning, projecten, bescherming van het patrimonium
Adjunct adviseur  Mw. Marie-Eve VAN MECHELEN 

Preventie - Gereglementeerd parkeren
Bestuurssecretaris  Dhr. Bertrand DEWEZ

Secretariaat – IDPBW – Externe betrekkingen
Gemeentesecretaris  Dhr. Patrick LAMBERT
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Technische diensten
Technisch directeur  Dhr. Maurice PECRIAUX 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Voorzitster:
Mw. Fabienne HENRY

Leden:
Mw. Francine BETTE
Dhr. Frédéric CHADELAS
Mw. Joëlle CHANTRY
Dhr. Thierry DOORNAERT
Mw. Anne DRION du CHAPOIS
Dhr. Michel GODDIN
Dhr. Maurice JAQUEMYNS
Dhr. Jean LECLERCQ
Mw. Godelieve LIPPENS (NL)
Mw. Amélie PANS
Dhr. Christian PEETERS
Dhr. Olivier SCHUERMANS
Dhr. Yves VAN DE CASTEELE

Secretaris:
Dhr. Grégory JACQUES

Ontvanger:
Dhr. Thibaut STEVENS

Vertegenwoordigers van het College bij het Overlegcomité gemeente/
OCMW:
Dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester, mw. Michèle NAHUM, mw. Jacqueline DES-
TRÉE-LAURENT en dhr. Xavier LIENART, schepenen.

VERSCHILLENDE MAATSCHAPPIJEN

ALGEMENE VERGADERINGEN: GEMEENTELIJKE 
AFGEVAARDIGDEN

De gemeente is vertegenwoordigd op de algemene vergaderingen van de ver-
schillende maatschappijen waarin ze belangen heeft:

Intercommunale SIBELGA cvba – Sector Oost, Werkhuizenkaai 16 – 1000 Brus-
sel:
Dhr. Quentin DEVILLE, gemeenteraadslid.

Intercommunale INTERFIN cvba, Werkhuizenkaai 16 – 1000 Brussel:
Dhr. Quentin DEVILLE, gemeenteraadslid.

Brussels Gewestelijk Overlegcomité bij VIVAQUA cvba: 
Mw. Ariane CALMEYN, gemeenteraadslid.

Intercommunale VIVAQUA (HYDROBRU cvba overgenomen door VIVAQUA op 
01/01/2018), Keizerinlaan 17-19 – 1000 Brussel:
Mw. Françoise CHARUE, gemeenteraadslid.

GEWESTELIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR WOONKREDIET nv, Belliardstraat 3 – 1040 
Etterbeek:
Mw. Michèle NAHUM, schepen.

DE MODERNE WONING cvba, Sint-Lambertusberg 2 – 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe:
Dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester, de heren Eric BOTT en Xavier LIENART, 
schepenen, dhr. Patrick ALLAER, mw. Sonia BEGYN, dhr. Pierre-Alexandre de 
MAERE d’AERTRYCKE, mw. Aurélie MELARD en dhr. Jean-Jacques VANDEVELDE, 
gemeenteraadsleden.

GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR HET BRUSSELS HOO-
FDSTEDELIJK GEWEST (GOMB) cvba, Gabrielle Petitstraat 6 – 1080 Sint-Jans-
Molenbeek:
Mw. Michèle NAHUM, schepen.

BRULOCALIS vzw (vroeger Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Aarlenstraat 53/4 – 1040 Etterbeek:
Dhr. Gregory MATGEN, schepen.

GEMEENTELIJKE HOLDING nv (in vereffening), Sint-Annadreef 68B – 1020 Brus-
sel (Laken):
Dhr. Xavier LIENART, schepen.

BRULABO cvba, Maalbeeklaan 3 – 1000 Brussel:
Mw. Delphine DE VALKENEER, gemeenteraadslid.

“SOCIETE COOPERATIVE DE LOGEMENT MOYEN SCRL”, Sint-Lambertusberg 2 – 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Mw. Jacqueline DESTRÉE-LAURENT, mw. Michèle NAHUM en dhr. Xavier LIENART, 
schepenen, de heren Pierre-Alexandre de MAERE d’AERTRYCKE, Michel LEMAIRE 
en Olivier SCHUERMANS, gemeenteraadsleden.

GEWESTELIJKE EN INTERCOMMUNALE POLITIESCHOOL (GIP) vzw, Oudstri-
jderslaan 190 – 1140 Evere:
Dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester en dhr. Jean-Jacques VANDEVELDE, ge-
meenteraadslid.

ETHIAS nv, rue des Croisiers 24 – 4000 Liège:
Mw. Michèle NAHUM, schepen.

MENSURA vzw, Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, 
Gaucheretstraat 88/90 – 1030 Schaarbeek:
Mw. Sonia BEGYN, gemeenteraadslid.

“ACTION SOCIALE ASBL”, Paul Hymanslaan 2 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Dhr. Eric BOTT en mw. Isabelle MOLENBERG, schepenen, mw. Françoise CHARUE 
en mw. Fabienne HENRY, gemeenteraadsleden.

“AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT (AISWSL) ASBL”, 
Georges Henrilaan 399 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
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Dhr. Eric BOTT en mw. Michèle NAHUM, schepenen en mw. Fabienne HENRY, 
gemeenteraadslid.

PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP (PWA) vzw, Tombergplein 6A 
– 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Dhr. Eric BOTT, schepen.

“ANTENNE INTERUNIVERSITAIRE UCL/ULB DES SENIORS ET DU TEMPS LIBRE DE 
WOLUWE-SAINT-LAMBERT ASBL”, Paul Hymanslaan 2 – 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe:
Mw. Isabelle MOLENBERG, schepen.

“CENTRE ALBERT MARINUS ASBL”, Paul Hymanslaan 2 – 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe:
Dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester en dhr. Daniel FRANKIGNOUL, gemeente-
raadslid.

“CENTRE CULTUREL WOLUBILIS ASBL”, Paul Hymanslaan 2 – 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe:
Dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester (lid van rechtswege), mw. Michèle NAHUM, 
schepen, mw. Ariane CALMEYN en dhr. Emmanuel DEROUBAIX, gemeenteraads-
leden.

“CENTRE DE CONSULTATIONS FAMILIALES ET SEXOLOGIQUES (CCFS) ASBL”, de 
Broquevillelaan 27 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Mw. Isabelle MOLENBERG, schepen, Mw. Ariane CALMEYN en mw. Fabienne 
HENRY, gemeenteraadsleden. 

“CENTRE DE PROMOTION POUR PERSONNES HANDICAPEES (CPPH) ASBL”, Tom-
bergplein 6A – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Mw. Jacqueline DESTRÉE-LAURENT en mw. Isabelle MOLENBERG, schepenen, dhr. 
Philippe DEREPPE, mw. Fabienne HENRY en dhr. Jean-Claude VAN DER AUWERA, 
gemeenteraadsleden.

CULTUURCOMITÉ VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE vzw, Paul Hymanslaan 2 – 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester (lid van rechtswege), mw. Michèle NAHUM, 
schepen, dhr. Patrick ALLAER, mw. Francine BETTE, de heren Henri de HARENNE, 
Emmanuel DEROUBAIX, Quentin DEVILLE en Daniel FRANKIGNOUL, gemeente-
raadsleden.

SPORTCOMPLEX POSEIDON vzw, Dapperenlaan 2 – 1200 Sint-Lambrechts-Wo-
luwe:
De heren Eric BOTT en Xavier LIENART, schepenen en mw. Françoise CHARUE, 
gemeenteraadslid.

JJJY - SPORTFONDS vzw, Kroninglaan 65 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
De heren Eric BOTT en Philippe JAQUEMYNS, schepenen, de heren Quentin DE-
VILLE en Bernard IDE, gemeenteraadsleden.

DIMENSION+ vzw, Sint-Lambertusberg 2 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Mw. Jacqueline DESTRÉE-LAURENT en dhr. Xavier LIENART, schepenen, mw. Sonia 
BEGYN en dhr. Pierre-Alexandre de MAERE d’AERTRYCKE, gemeenteraadsleden.

KANGOUROU vzw, Arianelaan 17 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Mw. Jacqueline DESTRÉE-LAURENT, schepen.

“MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI D’ETTERBEEK ASBL”, Kazernenlaan 29 - 1040 
Etterbeek :
Dhr. Eric BOTT, schepen.

“NATURA ROODEBEEK ASBL”, Paul Hymanslaan 2 – 1200 Sint-Lambrechts-Wo-
luwe:
Dhr. Gregory MATGEN, schepen en dhr. Daniel FRANKIGNOUL, gemeenteraadslid.

CULTUURDORP vzw, Paul Hymanslaan 2 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester (lid van rechtswege), mw. Michèle NAHUM, 
schepen, dhr. Patrick ALLAER, mw. Francine BETTE, mw. Danièle CARON, de 
heren Emmanuel DEROUBAIX, Quentin DEVILLE, Daniel FRANKIGNOUL en Michel 
LEMAIRE, gemeenteraadsleden.

“WOLU 10.000 ASBL”, Paul Hymanslaan 2 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester en mw. Isabelle MOLENBERG, schepen.

“WOLU-SERVICES ASBL”, Andromedalaan 63/2 – 1200 Sint-Lambrechts-Wo-
luwe:
Dhr. Eric BOTT, schepen en mw. Françoise CHARUE, gemeenteraadslid.

“WOLU-INTERNATIONAL ASBL”, Paul Hymanslaan 2 – 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe:
Dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester, de heren Philippe JAQUEMYNS en Xavier 
LIENART, schepenen, mw. Francine BETTE en dhr. Daniel FRANKIGNOUL, gemeen-
teraadsleden.

WOLU TV vzw, Paul Hymanslaan 2 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
De heren Pierre-Alexandre de MAERE d’AERTRYCKE, Daniel FRANKIGNOUL en 
Jean-Jacques VANDEVELDE, gemeenteraadsleden.

VOORZITTERS VAN DE KERKFABRIEKEN DER OP DE 
GEMEENTE GELEGEN PAROCHIES

Goddelijke Zaligmaker:
Dhr. Guy LETHE  Frédéric Pelletierstraat 66 – 1030 Schaarbeek

Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart:
Dhr. D. CRUCQ  Herendal 143/2 – 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Heilige-Familie:
Mw. Marie-Thérèse MARRANT Gergelstraat 418 – 1970 Wezembeek-Oppem

Sint-Hendrik:
Dhr. Bernard RENSON  Lambeaulaan 109 – 
   1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Sint-Lambertus:
Dhr. Michel HEYDEN  François De Belderstraat 16 – 1200 Sint-Lam 
   brechts-Woluwe
Andere erkende erediensten:

Verenigde Anglicaanse Kerk (Holy Trinity), Kapitein Crespelstraat 29 – 1050 Elsene:
Adjunct kanunnik Isaac MENSAH

Protestants-Evangelische Kerk, A.J. Slegerslaan 96 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Pastoor Stephen ORANGE
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Het kabinet van de burgemeester vervult heel wat gevarieerde taken die te 
maken hebben met de verschillende bevoegdheden van de burgemeester 
zoals politie, preventie, algemeen bestuur en openbare opdrachten, human 
resources, openbare netheid, gemeentegebouwen, planning, projecten en 
bescherming van het patrimonium, cultuur, Franstalig onderwijs, informatie, 
algemene coördinatie van het plan om de dynamiek van de commerciële 
knooppunten opnieuw aan te zwengelen.

1 OPDRACHT VAN HET KABINET VAN DE BURGEMEESTER
1.1.  DE BETREKKINGEN MET DE BURGER
Een van de eerste opdrachten van het kabinet is het beantwoorden van de 
vragen die burgers per brief, e-mail, telefoon of tijdens afspraken aan de bur-
gemeester stellen en de opvolging ervan snel en efficiënt te verzekeren samen 
met de betrokken diensten. 
Dit wil zeggen dat 
- het kabinet waakt over de organisatie en het goede verloop van de toeges-
tane afspraken;
- het kabinet de binnenkomende post/e-mails inschrijft en de opvolging ervan 
bij de betrokken diensten verzekert;
- het de telefonische oproepen beheert: inlichtingen, afspraken maken of meer 
specifieke vragen die door een andere dienst moeten worden opgevolgd.

1.2. ORGANISATIE VAN DE WERKVERGADERINGEN VAN DE BURGEMEESTER
De vergaderingen van de burgemeester met de partijen die hij ontmoet, voor-
bereiden en organiseren: gemeentediensten, externe partijen, protocollaire 
bezoeken, pers, inwonersvergaderingen, burgers.
De opvolging van deze vergaderingen verzekeren: de informatie doorspelen 
aan de verschillende betrokken (interne of externe) diensten, of aan de inwo-
ners.

1.3. BEHEER VAN DE AGENDA VAN DE BURGEMEESTER
Het secretariaat van het kabinet beheert de planning van de vergaderingen en 
afspraken van de burgemeester in samenspraak met de gemeentediensten en 
de externe gesprekspartners.  

1.4 COMMUNICATIE TER ATTENTIE VAN DE INWONERS EN DE MEDIA
Het kabinet van de burgemeester verzorgt, alleen of in samenwerking met 
andere diensten, de communicatie over een wijd gamma aan materie betref-
fende de bevoegdheden van de burgemeester of van de leden van het College.
- Ter attentie van de inwoners: brievenbusacties, artikelen, brochures, uitnodi-
gingen, briefwisseling;
- Ter attentie van de media: communiqués en persdossiers, uitnodigingen, per-
sconferenties.

2. BEVOEGDHEDEN UITGEOEFEND DOOR DE 
BURGEMEESTER

2.1. POLITIE 
Er zijn geregeld contacten met de politiediensten. Deze contacten hebben als 
doel:
- De planning van projecten betreffende de veiligheid van het territorium;
- De opvolging en het doorspelen van informatie tussen de chef van de zone 
en de burgemeester te verzekeren in verband met het beleid rond belangrijke 
of bijzondere evenementen die zich afspelen op het grondgebied van de ge-
meente;
- Het opstellen van brieven in verband met veiligheidsvraagstukken of bes-
tuurlijke politie op basis van rapporten die de politiezone aan de burgemeester 
heeft doorgegeven;
- De toekenning van verschillende vergunningen die afhangen van de be-
voegdheden van de burgemeester.
- De organisatie van de communicatie betreffende politiematerie (preventie-
campagne, jaarverslagen, nieuwe initiatieven,...);
- De burgemeester heeft het initiatief genomen om een coördinatiecomité Vei-
ligheid op te richten waarin de betrokken diensten zetelen: politie, preventie 
OVM, jeugd;

VOORSTELLING VAN 
HET KABINET VAN DE 

BURGEMEESTER
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- De burgemeester zetelt ook in het politiecollege en in de politieraad. 

2.2 PREVENTIE 
Het kabinet organiseert geregeld vergaderingen om 
- de opdrachten van de gemeentelijke dienst Preventie vast te leggen in functie 
van de vastgestelde noden, wezen ze structureel of acuut;
- de verslagen en waarnemingen van de gemeenschapswachten te analyseren. 
Zij lopen namelijk dagelijks rond in de straten van de gemeente en zijn dus 
bevoorrechte getuigen van wat er gebeurt en zorgen zo voor een beter beheer 
van de openbare ruimte. Deze informatie wordt dan naar de bevoegde dienst 
doorgespeeld (bv: waarnemen van tags en graffiti, overlast);
- informatiecampagnes te organiseren in samenwerking met de politiediensten 
(campagnes rond verkeersveiligheid, controle op openbare reinheid, sensibili-
sering rond parkeerplaatsen voor PBM’s, informatiecampagne over het verwi-
jderen van tags en graffiti, de strijd tegen de hondenpoep,...). 

2.3. ALGEMEEN BESTUUR EN OPENBARE OPDRACHTEN
De burgemeester waakt over het goede beheer van het bestuur en verzekert de 
opvolging van de lopende openbare opdrachten.

2.4. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
De burgemeester is een klankbord voor de diensten en het personeel opdat het 
bestuur optimaal zou functioneren. 
Hij neemt deel aan de cel ‘personeelsbeleid’ met daarin alle dienstchefs. Deze 
bespreekt de noden van alle diensten en kaart de nodige aanpassingen aan.

2.5. OPENBARE NETHEID
De burgemeester neemt deel aan vergaderingen rond de opvolging, het beheer 
en de verbetering van acties ten voordele van de openbare reinheid, met name 
in samenwerking met het gewestelijk agentschap Net Brussel.
Het kabinet organiseert de communicatie (perscommuniqués, prospectussen, 
brievenbusacties, artikels in het magazine en op de website van de gemeente) 
van de campagnes ten voordele van de openbare reinheid (anti-vossen vuil-
nisbakken, verwijderen van graffiti en tags, nieuwe ondergrondse glasbollen, 
gemeentelijke administratieve sancties voor overlast,...).

2.6. Gemeentegebouwen
De burgemeester organiseert en overziet het werk van het deel van de Tech-
nische dienst dat belast is met de gemeentegebouwen (inrichting, onderhoud, 
renovatie, (herop)bouw, verbetering van de energetische prestaties,...).

2.7 HET FRANSTALIG ONDERWIJS
De burgemeester beheert de het beleid betreffende het gemeentelijk Fransta-
lig onderwijs: personeelsbeleid, veiligheid, werken, aankopen, de organisatie 
van reizen en ontdekkingsklassen, maaltijden, schoolvervoer, de activiteiten en 
evenementen die door de verschillende instellingen georganiseerd worden. Dit 
zowel voor de kleuter- en lagere scholen als voor de hogeschool “Le 75”, de 
‘académie de musique, des arts de la parole et de la danse’ en de ‘cours com-
munaux de langues moderne’ (CCLM).

2.8. PLANNING, PROJECTEN EN BESCHERMING VAN HET PATRIMONIUM
Er worden in samenwerking met de verantwoordelijken van de dienst Bescher-
ming van het Patrimonium initiatieven bestudeerd en uitgewerkt om het 
gemeentelijk patrimonium in de schijnwerpers te stellen.
- Renovatie en onderhoud van het gemeentelijk patrimonium;

- Organisatie van didactische activiteiten betreffende het patrimonium (Open 
Monumentendagen, thematische bezoeken, lezingen, tentoonstellingen,...);
- De installatie van didactische informatiepanelen in de straten met namen van 
illustere burgers.

2.9. CULTUUR
Het Kabinet ontwikkelt in samenwerking met de bestaande culturele organisa-
ties die in de gemeente bestaan een cultuurbeleid. De opvolging wordt verze-
kerd tijdens regelmatige vergaderingen waarin de verantwoordelijken van de 
verschillende culturele polen elkaar ontmoeten om het beleid te bepalen, de 
verschillende programma’s te bestuderen en vast te leggen en nieuwe pro-
jecten op te starten. De burgemeester hecht veel belang aan een kwaliteitsvol 
cultuuraanbod dat voor zoveel mogelijk mensen financieel toegankelijk blijft.

2.10.  INFORMATIE-COMMUNICATIE 
Het kabinet van de burgemeester werkt nauw samen met de dienst Informa-
tie-Communicatie voor het opstellen van een brede waaier aan publicaties: het 
gemeentemagazine, de website, sociale media, informatiebrochures, folders, 
uitnodigingen. 

2.11. ALGEMENE COÖRDINATIE VAN HET PLAN OM DE DYNAMIEK VAN DE 
COMMERCIËLE KNOOPPUNTEN WEER AAN TE ZWENGELEN 
Het kabinet van de burgemeester participeert in de acties die kaderen in het 
aanzwengelen van de commerciële knooppunten door uit te kijken naar nieuwe 
initiatieven en ze te introduceren.

HET KABINET VAN DE BURGEMEESTER IN ENKELE CIJFERS: 
 Tussen 1 oktober 2017 en 30 september 2018

heeft de burgemeester, in het gemeentehuis, deelgenomen aan:

- gemiddeld 77 vergaderingen per maand betreffende het beheer van het ge-
meentebestuur en dit zonder de vergaderingen van het College en de Gemeen-
teraad, politiecollege en politieraad mee te rekenen;
- Hij vertegenwoordigde op gemiddeld 16 evenementen per maand (herden-
kingen, inhuldigingen, vernissages, eerbetoon, huldeblijken…)

Tijdens deze periode van 12 maand:
- nam hij deel aan 56 bewonersvergaderingen georganiseerd in het kader van 
de gemeentelijke participatiecode;
- heeft hij 31 gouden, diamanten of briljanten huwelijksverjaardagen gevierd;

- Het kabinet van de burgemeester heeft de opvolging verzekerd van ongeveer 
2320 inkomende brieven en e-mailberichten en van 2560 uitgaande brieven en 
e-mailberichten;
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OPDRACHTEN VAN HET KABINET VAN DE 
GEMEENTESECRETARIS

Het Kabinet van de Gemeentesecretaris bestaat uit een enkele persoon van 
niveau B.
Wanneer deze persoon afwezig is, neemt het secretariaat een deel van haar 
taken over.

Het Kabinet voert heel wat totaal verschillende opdrachten uit.
Het verzekert voornamelijk het administratieve luik van heel wat taken die door 
de Nieuwe Gemeentewet op grond van artikel 26bis aan de Gemeentesecretaris 
worden toevertrouwd. We denken hierbij vooral aan de dagelijkse leiding en 
het beheer van het personeel, het voorzitterschap van het Directiecomité, de 
voorbereiding van de dossiers die aan de Gemeenteraad en het College worden 
voorgelegd, de medeondertekening van alle officiële stukken die afkomstig zijn 
van het gemeentebestuur en meer bepaald van de briefwisseling.
De Gemeentesecretaris voert alle taken uit die door het ABC van de lokale 
besturen worden opgelegd en wordt ook bij wet aangeduid als institutionele 
informatieverstrekker.

1. Contacten

ONTHAAL VAN DE PERSONEELSLEDEN 
Voor het aanvragen van afspraken, het neerleggen van handtekenmappen, 
verslagen aan het College en allerhande briefwisseling.

ONTHAAL AAN DE TELEFOON
Al het telefoonverkeer van de Gemeentesecretaris wordt omgeleid naar het 
Kabinet dat de oproepen filtert, ze doorgeeft, boodschappen noteert en ze naar 
een andere dienst doorverwijst.

AGENDA 
Organisatie van de afspraken, voorbereiding van de documenten ter onders-
teuning van heel wat vergaderingen.

CORRESPONDENTIE
- De Gemeentesecretaris ziet alle binnenkomende briefwisseling waarna hij aan 
zijn Kabinet vraagt om de kopieën van bepaalde documenten naar verschei-
dene diensten die ook bij het onderwerp betrokken zijn, door te sturen.
- De briefwisseling en de verslagen van de Gemeentesecretaris uittypen en 
brieven opstellen.

INFORUM
Elke maand maakt Inforum ons de wetteksten over. De gemeente ontvangt 5 
soorten Inforum, met name: de flash, mandatarissen, werking van de Raad en 
van het College en het personeel. Het Kabinet van de Gemeentesecretaris is 
belast met het analyseren van de informatie en met het overmaken ervan aan 
de betrokken diensten.

2. Medeondertekening van alle officiële stukken die 
afkomstig zijn van het gemeentebestuur en meer bepaald 
van de briefwisseling

Dagelijkse eerste lezing van alle documenten die ter ondertekening aan de 
Gemeentesecretaris worden voorgelegd.

3. Het directiecomité

 
Het directiecomité vergadert tienmaal per jaar.

Het Kabinet van de Gemeentesecretaris
- Reserveert de vergaderzaal,
- Stelt de agenda samen door alle onderwerpen te verzamelen die de leden 
willen bespreken,
- Roept de leden van het directiecomité samen,
- Noteert tijdens de zitting en vergelijkt die notities met wat het lid van het 
Comité dat belast is met het opstellen van het proces-verbaal van de vergade-
ring genoteerd heeft en
- Bezorgt het definitieve proces-verbaal aan de leden.

VOORSTELLING VAN 
HET KABINET VAN DE 

GEMEENTESECRETARIS
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4. De voorbereiding van de dossiers die aan de 
Gemeenteraad en het College worden voorgelegd

Deze taak valt voornamelijk onder de verantwoordelijkheid van de dienst 
Secretariaat. Het Kabinet komt enkel tussenbeide waanneer de Gemeentese-
cretaris een beroep doet op een of andere dienst om meer informatie te krijgen 
of wanneer dossiers onvolledig zijn. 
Wat de dossiers van de Raad betreft, komt het Kabinet tussenbeide 
- om het dossier “Raad” van de Gemeentesecretaris voor te bereiden door de 
verschillende rubrieken te verzamelen die de dienst Secretariaat heeft door-
gegeven,
- om de interpellaties te verzamelen die de Gemeentesecretaris ontvangen 
heeft en waarvoor hij aan de betrokken diensten een voorstel van antwoord 
vraagt,
- om het dossier “interpellaties/vragen en antwoorden” voor te bereiden voor 
de Voorzitter van de Raad en te controleren met het Kabinet van de Burge-
meester of de Burgemeester alle antwoorden op de interpellaties goed heeft 
ontvangen.

5. ABC van de lokale besturen 

 
Het ABC van de lokale besturen roept alle Belgische gemeenten tweemaal per 
jaar op om zijn gegevens bij te werken, namelijk: 

- algemene gegevens zoals aantal inwoners, aantal mandatarissen en hun 
gegevens en bevoegdheden,
-  de gegevens en bevoegdheden van de leden van het directiecomité,
- de algemene gegevens van het OCMW en
- de algemene gegevens van de Politieraad.

6. De Gemeentesecretaris wordt bij wet aangeduid als 
institutionele informatieverstrekker.

Op federaal niveau: mandatenlijst en vermogensaangifte

Het Rekenhof neemt jaarlijks contact op met de Gemeentesecretaris om de per-
soonlijke gegevens van de aangifteplichtigen in onze gemeente te krijgen en 
aan hem over te maken.
Hiervoor richt het Kabinet een brief aan de leden van het College en aan de 
Voorzitster van het OCMW met de vraag om hun gegevens binnen de termijn 
die door het Rekenhof werd vastgesteld, aan te vullen en terug te sturen.

Op regionaal niveau: toepassing van de gezamenlijke ordonnantie van 14 de-
cember 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen 
en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Iedere openbare mandataris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in dit ge-
val de Burgemeester, de Schepenen en de Gemeenteraadsleden, moet jaarlijks 
een aangifte invullen waarop al zijn openbare mandaten zijn vermeld.
Het Kabinet verzamelt al deze gegevens en bezorgt ze aan het Ministerie van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Iedere gemeente moet jaarlijks ook een jaarverslag opstellen waarin de vol-
gende elementen zijn opgenomen: 
- een gedetailleerde opgave van de bezoldigingen en voordelen alle aard en 
alle representatiekosten die aan de openbare mandatarissen werden toege-
kend;
- een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van 
zijn functies heeft deelgenomen;
- een inventaris van alle openbare overheidsopdrachten die de gemeente heeft 
afgesloten, waarbij voor iedere opdracht de begunstigden en de vastgelegde 
bedragen gepreciseerd worden, en of de opdracht al dan niet gegund werd met 
of zonder bevoegdheidsdelegatie.
Hiervoor doet het Kabinet een beroep op verschillende gemeentediensten, 
namelijk: het Secretariaat, de dienst HRM, de Gemeentekas en de dienst Infor-
matica. 

Dit verslag wordt voorgelegd aan het College en na goedkeuring ervan wordt 
het bij de rekeningen van de gemeente gevoegd, gepubliceerd op de website 
van de gemeente en overgemaakt aan de toezichthoudende autoriteit.

7. Bestelling en beheer van bureaumateriaal

8. Klassering en archivering van de dossiers
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1. ORGANISATIE 

De dienst Preventie, die onder een coördinatiesamenwerking valt, bestaat uit 
twee luiken:

– het beveiligingsluik dat zich vooral bezighoudt met de zichtbare aanwe-
zigheid in openbare ruimtes en diefstalpreventie;
– het sociale luik dat de nabijheidsbemiddelingsmissies voor haar rekening 
neemt, evenals preventie van en strijd tegen schoolmoeheid, en het sociale 
straatwerk.

Twee administratief assistenten hebben de dienst begin januari 2018 vervoegd 
en verlenen permanente steun aan de verschillende onderdelen van de dienst, 
aan de hand van een volledig transversale aanpak. 

2. SUBSIDIES

De personeelskosten en bepaalde werkings- en investeringskosten van de 
dienst worden gesubsidieerd door de F.O.D. Binnenlandse Zaken op basis van 
het Strategisch preventieplan (71.721,80 EUR) en door het Brussels gewest in het 
kader van het Brussels preventie- en buurtplan (796.274 EUR in 2017 en 812.199 
EUR in 2018). De dienst geniet ook van andere subsidies: GESCO en TGESCO 
(variabele bedragen), voetgangersrijen (4.345,82 EUR gerechtvaardigde kosten 
bij het Gewest). 

Het Gewest heeft in het kader Brussels preventie- en buurtplan (BPBP) zijn prio-
riteiten herschikt, namelijk:
- de preventie van de polarisatie alsook de preventie en de strijd tegen de radi-
calisering;
- de zichtbare en geruststellende aanwezigheid in openbare ruimtes, o.m. in 
het openbaar vervoer;
- de conflictbemiddeling in de openbare ruimtes;
- de strijd tegen het schoolverzuim;

- de preventie en de bestrijding van verslavingen. 
Het overgrote deel van de actiepunten van de dienst maken deel uit van deze 
prioriteiten en/of beantwoorden aan de bekommernissen van de bewoners en 
het gemeentebestuur.

De coördinatie heeft deelgenomen aan talrijke vergaderingen met Brussel - 
Preventie & Veiligheid (BPS). Zo werd ze betrokken bij een werkgroep waarvan 
de doelstelling is om de evaluatiecriteria van de ondernomen acties te bepalen 
en harmoniseren voor de 19 gemeenten. Ze werkt ook uitgenodigd deel te ne-
men aan de themadagen gewijd aan de diverse prioriteiten die door het Brus-
sels Gewest zijn bepaald. Dit netwerk maakte het mogelijk om de verschillende 
ervaringen van de gemeenten te delen en de acties die in 2016 en 2017 werden 
uitgevoerd onder de aandacht te brengen.

Om tegemoet te komen aan de vereisten van de subsidiërende bevoegdhe-
den, heeft de coördinatie ook een activiteitenverslag opgesteld over de periode 
van 1 januari 2017 tot 31/08/2018 in het kader van de cyclus 2014-2017 van het 
strategisch veiligheids- en preventieplan (PSSP), verlengd in 2018 en 2019. Deze 
subsidie dekt de personeelskosten van de preventieadviseur “Diefstal” en de 
premies toegekend aan particulieren.

3. BEVEILIGINGSLUIK

DE GEMEENSCHAPSWACHTEN
Volgens de wet van 15 mei 2007 (gewijzigd door de wet van 30 januari 2014), 
worden de gemeenschapswachten ertoe aangezet om verschillende taken « 
van veiligheid en preventie uit te voeren om het gevoel van veiligheid van de 
burgers te vergroten en om de openbare hinder en de criminaliteit te voorko-
men ».

VOORSTELLING VAN 
DE DIENST PREVENTIE
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Door hun zichtbare aanwezigheid waarborgen de gemeenschapswachten de 
veiligheid in de openbare plaatsen. Ze luisteren naar de burger, brengen hem 
op de hoogte en verwijzen hem, naargelang zijn vragen, door. Wanneer er een 
risico op een conflict ontstaat, proberen zij om de gemoederen te bedaren door 
met de betrokkenen te spreken.

Bovendien werken de gemeenschapswachten in nauwe samenwerking met de 
politie en de technische diensten zodat ze deze kunnen inlichten over proble-
men die op de openbare weg zijn vastgesteld.

Ten slotte zijn de gemeenschapswachten aanwezig op de evenementen die 
door de gemeente worden georganiseerd (braderieën, wijkfeesten, enz.) en 
helpen ze het veiligheidsgevoel en het gezellige karakter van de gemeente voor 
iedereen verbeteren.

Wat zijn de bevoegdheden van de gemeenschapswachten-vaststellers?

Na een specifieke opleiding zijn deze beëdigde gemeenschapswachten ge-
rechtigd om bepaalde overtredingen van het algemeen politiereglement vast 
te stellen.
In dit kader mogen ze bepaalde inbreuken op het verkeersreglement vaststel-
len. Tussen 1/10/2017 en 30/09/2018 hebben de gemeenschapswachten-vaststel-
lers zo 2.134 vaststellingen gedaan van overtredingen die meestal te maken 
hebben met hinderlijk parkeren (parkeren op een voetpad, op een doorgang 
voor voetgangers, verdrijvingsvlak, enz...). 
Om het begrip preventie een volwaardige plaats te geven, is er een beeld met 
foto’s van verschillende problematische situaties gecreëerd en op de voorruiten 
van de automobilisten die in overtreding waren, aangebracht. 

De aanwezigheid op het grondgebied:

Het uurrooster van de gemeenschapswachten is dermate opgesteld dat de vei-
ligheid in de buurt van de scholen ‘s morgens, ‘s middags en aan het eind der 
lessen optimaal gewaarborgd wordt.
Er wordt ook rekening gehouden met de wisselende seizoenen door tijdens de 
maanden juli en augustus tot 22u00 op het terrein aanwezig te zijn.

Dagploeg:
Van september t/m juni tijdens de schoolperiode: van 07u30 tot 15u30.
Van september t/m juni buiten de schoolperiode: van 09 tot 17u.
In juli en augustus: van 11 tot 17u30.

Avondploeg:
Van september t/m april: van 11u15 tot 19u15.
In mei en juni: van 12u30 tot 20u30.
In juli en augustus: van 15u30 tot 22u.

Op zaterdag:
In juni en september: van 14 tot 20u30.

Dankzij het gebruik van het openbaar vervoer en het ter beschikking stellen van 
10 elektrische fietsen zijn de gemeenschapswachten mobieler.

De coördinatie:

De coördinator van de gemeenschapswachten stelt de planning op, geeft de 
richtlijnen voor het werk, vat de informatie samen die in de verslagen wordt 
opgenomen en deelt deze met de verschillende partners (politie, administra-
tieve en technische diensten, openbaar groen, enz.).

Deelname aan verschillende preventiecampagnes:

Tijdens de afgelopen periode hebben de gemeenschapswachten aan de vol-
gende acties deelgenomen:

P r e v e n t i e c a m -

pagnes

Uitleg

16/12/2017 - 

7/01/2018

Kerstroos Preventie van gauwdiefstal in de han-

delswijken gedurende de feest- en solden-

periode (in samenwerking met de politie).

November 2017 – 

April 2018 

Sensib i l iser ings-

campagne rond 

het naleven van 

het verkeersregle-

ment in de omge-

ving van scholen

Sensibiliseringscampagne voor automo-

bilisten, fietsers en voetgangers rond het 

naleven van de verkeersregels in de omge-

ving van scholen (zie lager voor uitleg).

14/05 -18/05 Verkeersveiligheid Initiatie met de leerlingen van het 5e leer-

jaar van de verschillende scholen op het 

behendigheids- en verkeersparcours (in 

samenwerking met de politiezone). 16 klas-

sen hebben hieraan deelgenomen.

Zomer 2018 Zonnebloem Verhoogde preventieaanwezigheid in de 

parken en op andere openbare plaatsen 

tijdens het zomerseizoen (in samenwerking 

met de politiezone).

September 2018 Boekentas Verhoogde aanwezigheid van de gemeen-

schapswachten op bepaalde plaatsen (in 

samenwerking met de politiezone).

Mei - September 

2018

Fietsgraveeractie In samenwerking met de politiezone 

hebben de fietsgraveeracties op ver-

schillende data en verschillende plaatsen 

van de gemeente plaatsgevonden: Andro-

mède (49 fietsen), centrum Mounier (35 

vélos), Georges Henri (107 fietsen), Hof-ten-

Berg (45 fietsen), Driesstraat (28 fietsen), 

Tomberg (37 fietsen), park Malou (83 fiet-

sen), Wolubilis (71 fietsen). Ofwel een totaal 

van 455 fietsen

Voor een optimale zichtbaarheid is het 

apparaat uitgerust met een promotionele 

vlag (3 meter hoog). 
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Doorlopende actie Parkeerhinder Bewustmaking rond het probleem van de 

parkeerhinder op het grondgebied van de 

gemeente door middel van visuele onders-

teuning.

Doorlopende actie Hondenpoep -Sensibilisering van de baasjes van honden 

van de reglementering die op dit gebied 

van toepassing is 

Concreet werden de gemeenschapswach-

ten opgeroepen om deze reglementering 

in meer dan 200 situaties in herinnering te 

brengen. 

- 500 vuilniszakjes in de vorm van een been 

werden aan hondengeleiders uitgedeeld 

(vanaf juli 2018).

- Plaatsen van nieuwe sensibiliseringsaf-

fiches rond hondenpoep.

Doorlopende actie Fietsdiefstallen De gemeenschapswachten hebben er op 

toegezien dat de stickers van de campagne 

“Maak je fiets goed vast” goed werden 

aangebracht op de 71 nieuwe fietsbeugels 

en indien nodig vervangen werden op de 

217 andere.

Doorlopende actie Respect voor de 

p ar ke er p laat s en 

voor gehandicap-

ten

Bewustmaking van de bestuurders van ver-

keerd geparkeerde voertuigen door middel 

van een visueel hulpmiddel. Dit werd op 176 

voorruiten aangebracht.

Fietspool

Parallel met de bovenvermelde jaarlijkse campagne rond verkeersveiligheid 
werd er ook een fietspool samengesteld. Dit gebeurde in samenwerking met 
de vzw Pro velo die ermee belast is om het fietsbrevet te coördineren. Hiermee 
wil men de kinderen de nodige fietsreflexen en verkeersregels bijbrengen om 
op een veilige manier deel te nemen aan het fietsverkeer. 

De scholen ‘Van Meyel’ en het Angelusinstituut hebben positief gereageerd op 
deze oproep.

Sensibiliseringscampagne rond het naleven van het verkeersreglement in de 
omgeving van scholen

Er werd bijzondere aandacht besteed aan het naleven van het verkeersregle-
ment in de omgeving van scholen op het grondgebied van de gemeente.

Deze operatie is hoofdzakelijk gericht op een sensibiliseringsfase verzekerd 
door de gemeenschapswachten. Ze herinneren voetgangers en fietsers aan de 
basisregels om veilig over te steken, zoals het respecteren van verkeerslichten 
of het correct gebruiken van fietspaden. Intussen werden de automobilisten 
ook gewezen op het belang van de naleving van het verkeersreglement om de 
zwakke weggebruikers niet in gevaar te brengen. De politie van de politiezone 
Montgomery voerde een controleoperatie uit gericht op het gevaarlijke gedrag 

van de automobilisten (overdreven snelheid, geen veiligheidsgordel, telefone-
ren achter het stuur, respect voor het fietspad, enz...). Indien nodig werd er 
sanctionerend opgetreden.

Preventieve fase Repressieve fase            School

Van 13/11 tot 17/11/2017 Van 20/11 tot 24/11/2017 ‘Parc Schuman’

Van 04/12 tot 8/12/2017 Van 11/12 tot 15/12/2017 ‘Prince Baudouin’

Van 08/01 tot 12/01/2018 Van 15/01 tot 19/01/2018 Princesse/Prinses Paola – Klim Op

Van 29/01 tot 2/02/2018 Van 05/02 tot 9/02/2018 Van Meyel

Van 12/03 tot 16/03/2018 Van 19/03 tot 23/03/2018 Institut de l’Angélus - 

    Angelusinstituut

Van 16/04 tot 20/04/2018 Van 23/04 tot 27/04/2018 Sacré-Cœur de Lindthout

   
De gemeenschapswachten hebben opnieuw honderden weggebruikers gesen-
sibiliseerd d.m.v. een visuele ondersteuning die in samenwerking met de dienst 
Informatie-Communicatie ontwikkeld werd.

Aanwezigheid van de gemeenschapswacht en de gemachtigde opzichters in de 
omgeving van de scholenen bepaalde specifieke plaatsen

Gemeenschapswachten

Tenzij in gevallen van overmacht zijn de gemeenschapswachten, die gevormd 
worden door de politie, dagelijks aanwezig in de omgeving van de scholen, 
meer bepaald bij het einde der lessen wanneer ze waken over de veiligheid van 
de kinderen die de straat oversteken. ‘Parc Schuman/Charmille’, ‘Parc Malou’, 
‘Van Meyel’, ‘Angélus’, ‘la Providence’, Princesse Paola/Prinses Paolaschool, ‘col-
lège Don Bosco’, ‘Sacré-Cœur de Lindthout’, ‘Dames de Marie’, ‘Ecole du Bon-
heur’ en Europese school

Daarnaast houden ze ook geregeld toezicht in de Paul Hymanswijk op het tra-
ject dat door de leerlingen van het Don Bosco Instituut te Sint-Pieters-Woluwe 
gebruikt wordt en in de omgeving van het metrostation Roodebeek (Koninklijk 
atheneum,...).

De andere scholen worden echter niet vergeten: in functie van de beschik-
baarheid verzekeren de gemeenschapswachten ook geregeld de veiligheid 
in de omgeving van de scholen ‘Sainte-Jeanne de Chantal’, ‘Singelijn’, Sint-Jo-
zefschool en Vervloesem.

De gemeenschapswachten begeleiden ook de voetgangersrijen van bepaalde 
lagere of kleuterscholen naar de bibliotheek of het zwembad.

Bovendien hebben zij gedurende de looptijd van sommige bouwplaatsen 
bijgedragen aan de veiligheid van voetgangers en andere kwetsbare gebrui-
kers op specifieke locaties (oversteekplaatsen van de Woluwelaan/Vootstraat, 
Woluwelaan, Paul-Henri Spaaklaan, enz).
 
De gemachtigde opzichters

De dienst Preventie doet ter versterking van de ploeg gemeenschapswachten 
een beroep op gemachtigd opzichters. Deze worden via het plaatselijk wer-
kgelegenheidsagentschap of via het vrijwilligersstatuut aangeworven om de 
leerlingen te helpen oversteken of om, bij het begin en einde der lessen, het 
beheer van de zoen-en-zoefzones te verzekeren.
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Naast de PWA-cheque betaalt de gemeente ook hun verplaatsings- en commu-
nicatiekosten tegen 3 EUR en 0,50 EUR per prestatie.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar 2017-2018, hebben 14 gemachtigde 
opzichters deelgenomen aan de goede werking van deze maatregel. 

De voetgangersrijen

De gemeente werkt sinds 2013 mee aan het project van de “voetgangersrijen” 
dat door Brussel Mobiliteit in samenwerking met Brulocalis werd opgestart.
Dit project wil de voetgangersrijen in de lagere scholen van de 19 gemeenten 
van het Gewest bevorderen en financieel steunen.

Voor het schooljaar 2017-2018 werden er projecten voor het centre Scolaire du 
Sacré-Cœur de Lindthout; de scholen Van Meyel en Vervloesem geselecteerd 
en uitgevoerd. 

Naast de gesubsidieerde rangen, houdt het systeem van de gemachtigde 
opzichters toezicht op de rangen van vele scholen, waaronder Parc Schuman 
School, de Prins Boudewijn School, de Prinses Paolaschool en de Klim Op school. 
Het hield zelfs toezicht op de carnavalsstoet van de Floralia school.

DIEFSTALPREVENTIE

Sinds februari 2009 kunnen inwoners een premie aanvragen om hun woning 
tegen inbraak te beschermen. Dit is een premie voor de installatie van mecha-
nische middelen tegen inbraak ( veiligheidsdeuren of gepantserde deuren, 
veiligheidsglas, veiligheidssloten, enz...). 
De premie bedraagt 25% (btw inbegrepen) van de aankoop- en installatiekos-
ten van de veiligheidselementen, maar kan niet meer dan 200 euro bedragen. 
Tot 30/09/2018 werden er 1.117 premies toegekend.

De dienst Preventie heeft voor het jaar 2017 86 premie-aanvragen opgetekend. 
De meerderheid hiervan werd gedekt door de federale subsidie in het kader 
van het strategische veiligheids- en preventieplan.

Van deze 86 dossiers werden er 82 aanvragen voor premies goedgekeurd (voor 
een totaal bedrag van 15.500 EUR) en werden er 4 geweigerd.
De aanvragen werden goedgekeurd of geweigerd in functie van de voorwaar-
den die in het gemeentereglement worden bepaald. Van de 4 weigeringen in 
2017 was er 1 afkomstig van een burger die niet gedomicilieerd was in Sint-
Lambrechts-Woluwe (art. 2 §3) en 3 hadden geen betrekking op mechanische 
maatregelen (art. 3 §3).

De dienst Preventie heeft sinds het begin van het jaar 2018 69 premie-aan-
vragen opgetekend. waaronder: 
57 premie-aanvragen die goedgekeurd werden door het College van burge-
meester en schepenen;
3 aanvragen die geweigerd werden;
9 aanvragen die lopende zijn.

Er dient opgemerkt te worden dat de aanvragen sinds 2013 blijven dalen, en 
dan vooral sinds 2016, het jaar waarin de federale overheid beslist heeft om de 
beveiliging van woningen tegen brand en diefstal niet meer fiscaal aftrekbaar 
te maken.

grafiek 1

Naast het beheer van de gemeentelijke premie, waren de preventieadviseurs 
‘diefstal’ van de gemeente ook op andere vlakken actief: 
- beheer van de premie ‘Telepolitie’ die aan 13 handelszaken werd toegekend;
- deelname aan de nationale actie van ‘Eén dag niet’;
- deelname aan de Rozetoperatie, waarbij 1.084 woningen werden geïnspec-
teerd;
- het uitvoeren van veiligheidsaudits van verschillende sites, in het bijzonder 
voor gebouwen in het kader van het SISP l’Habitation Moderne;
- deelname aan een sessie om senioren bewust te maken van diefstal door be-
drog, in samenwerking met de dienst GSST en de politiezone van Montgomery.

OPENING EN SLUITING VAN DE SPEELTUINEN

De dienst coördineert de opening en sluiting van bepaalde speeltuinen, meer 
bepaald die van het Maloupark, Prekelinden, Timmermans en de agoraruimte 
‘La Charmille’.

De openings- en sluitingsuren zijn voorzien in het politiereglement betreffende 
hun gebruik en hun bezetting, namelijk:
- van 1 april tot en met 30 september: van 07u00 tot 22u00;
- van 1 oktober tot en met 31 maart: van 08u00 tot 20u00.

Om dit te doen, doet de dienst een beroep op vrijwilligers om de parken tijdens 
de week te sluiten en in het weekend te openen en te sluiten. Tijdens de week 
openen agenten van de technische diensten (openbare tuinen en openbare 
netheid) de parken.

4. SOCIAAL LUIK
De schoolantenne

De schoolantenne is een dienst voor psychosociale hulp die preventief werkt en 
tegen schoolmoeheid strijdt. Deze gratis dienst is er voor alle jongeren die in de 
gemeente gedomicilieerd zijn en/of ingeschreven zijn in een onderwijsinstel-
ling te Sint-Lambrechts-Woluwe. De dienst bestaat uit een neuropsycholoog en 
een psycholoog. Van januari tot juli was er ook een maatschappelijk werkster 
beschikbaar.

De schoolantenne ontvangt iedereen met een schoolgerelateerde vraag of ve-
rzoek in verband met een moeilijkheid op school. Het team behandelde over de 
gehele periode +/- 135 aanvragen. Voor sommige situaties stelde het team een 
follow-up binnen de schoolantenne voor, in andere situaties zorgde het voor de 
implementatie van een relais aangepast aan de behoeften van de jongere en/
of zijn familie.  
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De promotie van het werk uitgevoerd in de schoolantenne is herzien, de ont-
moetingen met het netwerk van professionals worden voortgezet en er zijn 
nieuwe communicatie-instrumenten gecreëerd, zoals bladwijzers voor leerlin-
gen van de Franstalige middelbare scholen. 

1. Begeleiding in de stappen met betrekking tot de school

De maatschappelijk werkster heeft aandacht voor alle jongeren en/of hun 
gezinnen voor alle vragen, informatie en/of hulp bij schoolgerelateerde zaken 
op kleuter-, basis- en secundair niveau: het vinden van een school, hulp bij de 
inschrijving, keuze van oriëntatie, schoolgeld, enz.
. 
2. Individuele begeleiding

Psychologische opvolging van jongeren die schoolmoe zijn en dreigen af te 
haken   

Sinds januari ontvangt de psycholoog aanvragen in verband met een ervaring 
van lijden op school (demotivatie, herhaalde afwezigheden, verlies van de zin 
van het leren, mislukkingen, relationele moeilijkheden, enz. Of het nu gaat om 
een vraag van de jongere zelf of van zijn familie, er wordt een bijeenkomst 
voorgesteld om samen de beste manier te bepalen om de schoolinschakeling, 
of op zijn minst de sociale inschakeling van de jongere te ondersteunen.

Individuele sessies mentaal beheer

Jongeren die zich vragen van pedagogische aard stellen, worden ondersteund 
d.m.v. een methode gebaseerd op mentaal beheer. Aan de hand van ludieke 
activiteiten leert de jongere zich beter kennen en begeleidt men hem bij het 
ontwikkelen van leermethodes die hij op school zal kunnen gebruiken.

GSV – Groep voor steun bij scholing en vorming

Het team vangt iedere jaar jongeren met schoolproblemen uit het middelbaar 
op in zijn “groep voor steun bij scholing en vorming”. Hij biedt hun twee-
maal per week pedagogische ondersteuning, een individuele opvolging van 
hun schoolresultaten en een groepsproject waarin de jongeren zich heel het 
schooljaar investeren. 
Het werk in de GSV streeft naar een grotere autonomie tijdens de vorming door 
middel van een herwonnen vertrouwen in zichzelf en zijn capaciteiten, en naar 
een grotere autonomie tijdens de vormingen. Dit alles in een positieve omge-
ving.
Tijdens het schooljaar 2017-2018 werden 12 jongeren met leerproblemen twee 
dagen per week opgevangen en begeleid tijdens hun leercontract (op dinsdag 
en donderdag van 16u00 tot 18u30) door een ploeg van +/- 6 vrijwilligers. 

In november en december 2017, hebben de jongeren deelgenomen aan de 
olympiade voor sociale studies die georganiseerd werd door de vereniging 
“ACTEC, een beroep voor iedereen”: voor ieder uur studie dat een jongere 
doorbrengt in een huiswerkklas die aan de actie deelneemt, storten de partners 
een euro om meisjes in Guatemala naar school te kunnen sturen.  Dit jaar werd 
62 EUR ingezameld ten voordele van het door ACTEC (Association for Cultural, 
Technical and Educational Cooperation) gesteunde project.

De jongeren namen ook heel het jaar lang deel aan het “Project spellen”. Ze 
ontdekten eerst een hele reeks spellen om hun spelcultuur te verrijken voordat 
ze aan de aanpassing van een bordspel (“Las Vegas”) werkten dat ze aan het 
einde van het jaar presenteerden en dat aan de ludotheek Hof-ten-Berg werd 
gegeven. Een kortfilm over de evolutie en ontwikkeling van dit project wordt 
geproduceerd door de Cocof. 

Stage méthodo

De schoolantenne organiseert “workshops en stages méthodo” tijdens som-
mige schoolvakanties waaraan jongeren uit het middelbaar deelnemen, in 
kleine groepjes van 8. In november 2017,werd een workhsop rond het thema 
“aandacht, concentratie en motivatie” georganiseerd.

Deze méthodo stages werden uitgewerkt om te strijden tegen schoolverzuim 
door de jongeren bewust te maken van de diversiteit van het mentaal functio-
neren via ludieke oefeningen. 

3. Collectieve acties

“Parcours ton Orientation“
Onze ploeg heeft in samenwerking met de gemeente Sint-Pieters-Woluwe voor 
de derde opeenvolgende keer het project “Parcours ton Orientation” uitgewerkt 
waarbij jongeren aan het eind van de eerste graad geholpen worden bij de 
keuze van hun verdere schoolloopbaan. Tijdens deze “beurs der mogelijkhe-
den” ontmoeten leerlingen van de 1e en 3e graad elkaar om te horen wat de 
mogelijkheden zijn in de scholen die aanwezig zijn op het grondgebied van de 
gemeente. 

Het evenement vond plaats van 19 tot 21/02/2018 met 8 middelbare scholen uit 
de twee gemeenten en ongeveer en bracht ongeveer 850 leerlingen samen uit 
de 1ste graad en ongeveer 190 leerlingen uit de 3de graad omkaderd door een 
team van meer dan 60 professionelen uit de schoolse en buitenschoolse sector. 
Tijdens het evenement konden ouders die informatie wensten in te winnen de 
beurs gedurende enkele uren bezoeken op woensdagnamiddag.

Naast de gebruikelijke promotiemiddelen werd de bus “Living together” van de 
MIVB gehuurd bij het station van Roodebeek om de beurs te promoten.

PIC-NIC NETWERK VAN DE “PYSCHO-MEDISCH-SOCIALE” SECTOR

Het netwerk Pic-Nic is een initiatief van de schoolantenne en van de straatwer-
kers, dat erop gericht is netwerking in de gemeente te verbeteren. Concreet 
betekent dit het organiseren van informele ontmoetingen op regelmatige 
tijdstippen tussen alle werknemers in de psycho-medisch-medische sector van 
Sint-Lambrechts-Woluwe. Elke vergadering wordt voorafgegaan door een korte 
presentatie van een gemeentelijke dienst, een vereniging of een instelling die 
werkzaam is in de sector van de persoonlijke hulpverlening. 

DE LEERPLICHTCONTROLE

Om in het Brussels Gewest tegen de totale schoolmoeheid te strijden (wanneer 
een jongere in geen enkele onderwijsinstelling is ingeschreven en geen enkele 
vorm van onderwijs volgt) hebben de Franse en de Vlaamse Gemeenschap op 
12/11/2008 een samenwerkingsprotocol opgesteld om een algemene controle 
op de leerplicht in te voeren. 
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Ambtenaren van de twee gemeenschappen gaan na waarom de minderjarigen 
niet aan de leerplicht voldoen. Deze opdracht wordt uitgevoerd in samenwer-
king met de dienst Bevolking en de wijkinspecteurs van de politiezone.

DE STRAATWERKERS

Ze bieden eerstelijns psychologische hulp aan personen die dreigen uit de sa-
menleving verstoten te worden. Ze begeleiden vooral kansarmen die moeilijk 
door de traditionele structuren bereikt worden.

Het werk gebeurt in verscheidene stappen: 
- identificatie van het doelpubliek en van de wijkdynamiek;
- het doelpubliek aanspreken door middel van activiteiten die door de 
straatwerkers georganiseerd of gesteund worden.
- rekening houden met de vraag van de betrokkene door te luisteren, te infor-
meren, te oriënteren en te begeleiden;
- indien nodig doorverwijzen naar meer gespecialiseerde gesprekspartners.

De straatwerkers werden voorgesteld aan de politiediensten om de samenwer-
king tussen de straatwerkers en de interventiebrigades te verbeteren. Hier-
voor werden vijf vergaderingen georgaiseerd tijdens de maanden oktober en 
november 2017.

De problemen die men tegenkomt, zijn legio: schoolverzuim, verlies van de 
woning, moeilijkheden om werk te vinden, verslavingen, spanningen tussen 
wijkbewoners onderling, enz...

Tussen 01/01 en 30/09/2018 hebben de straatwerkers o.a. de volgende inter-
venties uitgevoerd:

Grafiek 2

- Contacten bevolking/banden ontwikkelen: banden smeden met de ver-
schillende categorieën van de bevolking is de eerste taak van de straatwerker. 
Dit is de meest voorkomende interventie.
- Fysieke begeleiding: de straatwerker begeleidt een persoon die hij opvolgt 
naar een instelling of een organisatie.
- Netwerk gebruiken: de straatwerker gebruikt zijn kennis van de “pyscho-me-
disch-sociale” sector om de persoon op een aangepaste manier te informeren 
of te (bege)leiden. 
- Individuele gesprekken: de straatwerker legt voor de gesprekspartner een 
kader voor de gesprekken vast tijdens welke hij zijn (familiale, sociale, ... ) pro-
blemen kan voorleggen en ze samen naar een oplossing kunnen zoeken.
- Networking: de straatwerker zal tijdens zijn begeleiding of met het doel zijn 
netwerk uit te breiden, andere deskundigen uit de sociale sector ontmoeten 
(maatschappelijk werkers, tewerkstellingsdeskundigen, advocaten van eerste-
lijns juridische diensten, enz...)

Sinds september beschikken de opvoeders in Andromeda over een ruimte waar 
ze jongeren (16 tot 30 jaar) uit de buurt kunnen verwelkomen, van dinsdag tot 
zaterdag, van 14.00 tot 20.00 uur en op woensdag en donderdag tot 22.00 uur. 
De zal is ook een zaterdag op twee geopend. Deze ruimte dient als ankerpunt 

voor verschillende projecten (animatie, pedagogie, sociaal-professionele en 
humanitaire inschakeling, enz.). De straatwerkers hebben er de nodige werk-
posten voor interviews en sociale opvolging.

Activiteiten die door de straatwerkers georganiseerd of gesteund worden

De straatwerkers hebben ook samen met de jeugdantennes van Hof Ten Berg 
en Andromeda verschillende collectieve activiteiten georganiseerd waar iede-
reen die ouder is dan 16 zonder voorafgaande inschrijving aan kan deelnemen:

- In oktober 2017, werd een mini-voetbalclub opgericht van 10 jongeren uit de 
wijk Andromède. Sommige van deze spelers zijn regelmatige alcohol- en can-
nabisgebruikers. Naast het aanleren van de waarden van respect en wederzi-
jdse hulp, maken de opvoeders hen bewust van het belang van het beheersen 
van hun gebruik om beter te presteren in de sport.
- Bokslessen worden gegeven aan 8 tieners (tussen 12 en 16 jaar oud) door de 
Kyrios Vitalis Boxing Club. De waarden die samenhangen met het beoefenen 
van deze sport zijn respect, zelfvertrouwen, een evenwichtige voeding, het 
kanaliseren van geweld, enz.
- Atelier ‘Rollenspel aan tafel’: de straatwerkers proberen de creativiteit, de 
teamspirit en de sociale vaardigheden van de deelnemers te ontwikkelen. 
- Uitzending voetbalwedstrijden: ‘s avonds wordt de zaal Galaxie van de Andro-
medawijk ter beschikking van de straatwerkers gesteld om samen bepaalde 
voetbalwedstrijden te bekijken.

Andere collectieve acties vonden plaats in samenwerking met het ‘centre 
d’action sociale globale’ (CASG) in het kader van de sociale cafetaria, ontmoe-
tingsplaats voor de bewoners van de Sterrenbeeldenwijk, en van het Andro-
medaplatform waarbij verschillende actoren uit de gemeente en het vereni-
gingsleven samenkomen om te werken en communiceren rond projecten voor 
de Andromedawijk.

Maatregel winter 

De opvoeders hebben bijgedragen aan het noodopvangsysteem dat de 
gemeente tussen 24 februari en 4 maart heeft opgezet. Hun missie was om 
mensen die geen onderdak bij Samusocial wilden, ervan te overtuigen om de 
zorg van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) te aan-
vaarden.

In het kader van een partnerschap met de vzw Soleil d’hiver werden essentiële 
levensmiddelen uitgedeeld aan de meest behoeftige of dakloze begunstigden. 

De preventie en de bestrijding van verslavingen

Op 08/11 organiseerden straathoekwerkers in samenwerking met Transit vzw 
een bewustmakingssessie over lachgas. Op 17/10 en 17/11 kregen ze ook een 
opleiding van de vzw “Le Pélican” over de begeleiding van mensen met versla-
vingsproblemen. 

Daarnaast heeft Transit vzw in 2018 een instrument ontwikkeld om het drugs-
gebruik in de openbare ruimte te diagnosticeren. De dienst neemt deel aan de 
testfase van 01/09/2018 tot 31/10/2018.
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PREVENTIE EN DE STRIJD TEGEN DE RADICALISERING - POLARISERING

Lokaal aanspreekpunt

Het College heeft binnen de dienst Preventie een referentiepersoon aangeduid 
om het fenomeen van de radicalisering op het niveau van de gemeente op te 
volgen. 
Als lokaal aanspreekpunt zorgt deze beambte voor een goede informatie-
uitwisseling en voor de vorming en/of bewustmaking van het personeel dat bij 
deze problematiek betrokken is.
Deze persoon heeft in deze optiek ook het maandelijks platform van het Brus-
sels Gewest bijgewoond. 

Lokale Integrale Veiligheidscel

In overeenstemming met de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse 
Zaken en de Minister van Justitie over informatie-uitwisseling en de opvolging 
van de “foreign terrorist fighters” (FTF) uit België (21/08/2015), werd er een 
lokaal gemeentelijk overlegplatform -”Lokale Integrale Veiligheidscel” (LIVC) 
genaamd- opgericht. Deze cel komt samen wanneer dit nodig is.
Deze LIVC bestaat uit de burgemeester, verantwoordelijken van verschillende 
diensten (preventie, onderwijs, bevolking-burgerlijke stand, sociale actie), een 
hoofdcommissaris, de verantwoordelijke van het zonaal Informatiekruispunt 
(ZIK) van de politiezone Montgomery en de referentiepersoon radicalisering 
van de 3 gemeenten van voormelde politiezone.

NABIJHEIDSBEMIDDELING

De nabijheidsbemiddeling van de dienst Preventie is een gratis dienst die wordt 
aangeboden aan alle inwoners van de gemeente die verwikkeld zijn in een 
personenconflict (tussen buren, vrienden, tussen het koppel, binnen het gezin).

Dit is een alternatieve manier om conflicten tussen twee of meer personen op 
te lossen waarbij de bemiddelaar de partijen helpt om zelf tot een oplossing 
te komen. 
De bemiddelaar is een neutrale buitenstaander die onpartijdig is en aan het be-
roepsgeheim is gebonden. Hij draagt er ook toe bij om ruimte voor dialoog en 
luisterbereidheid te creëren terwijl hij erover waakt dat de dialoog constructief 
blijft met respect voor de vrije keuze, geloofsovertuigingen en de filosofische 
en politieke strekkingen van alle deelnemers. Hij treedt niet op als rechter, noch 
als scheidsrechter. Hij kan niets opleggen. 

De bemiddeling beoogt vooral het opnieuw opstarten van de sociale band 
en de dialoog. Het is eveneens een proces dat voor elke partij het volgende 
impliceert:
• het is een vrijwillige methode;
• iedereen moet samen een aanvaardbare oplossing willen vinden;

• het naleven van de regels voor vertrouwelijkheid;
• ermee instemmen om tijd te nemen om over de situatie na te denken.

Zoals de volgende grafiek aantoont blijft het aantal aanvragen sinds 2014 sti-
jgen:

Grafiek 3 

Van 1 oktober 2017 tot 30 september 2018, werden 92 aanvragen tot bemidde-
ling behandeld.

Grafiek 4 

De verschillende conflictsituaties geven aanleiding tot meerdere individuele en/
of gezamenlijke gesprekken, maar ook tot talrijke telefonische of schriftelijke 
contacten.
In de meeste gevallen vindt de bemiddeling op indirecte wijze plaats omdat 
een van de partijen niet met de andere geconfronteerd wil worden.

Wanneer bemiddeling niet haalbaar is of wanneer een van de partijen er een 
eind aan maakt, waarborgt de bemiddelaar een doorverwijzing naar een dienst 
die vertrouwd is met de problematiek of die de noodzakelijke informatie kan 
leveren voor personen die andere stappen willen ondernemen, zoals bijvoor-
beeld een beroep doen op het vredegerecht.

Grafiek 5 

De bemiddelingsaanvragen gaan meestal uit van de inwoners. In bepaalde 
gevallen kan een bemiddelingsverzoek ook via andere diensten of verenigin-
gen van de gemeente ingediend worden, zoals vennootschappen voor sociale 
huisvesting, het centrum voor globale sociale actie (CGSA), de buurtbemidde-
ling van de politie of nog via het kabinet van de burgemeester.

Grafiek 6

De lokale bemiddelaar nam deel aan bijeenkomsten georganiseerd door het 
netwerk van openbare diensten voor conflictbemiddelaars (RSPMC) en aan 
de bijeenkomst van de Fédération des médiateurs de quartier francophones 
(FMQF), om zich te profileren en informatie uit te wisselen over praktijken.
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Het heeft ook deelgenomen aan de organisatie van de World Mediation Week, 
die plaatsvond van 16 tot 20 oktober 2017, in samenwerking met het netwerk 
van openbare diensten voor bemiddelaars in conflicten tussen personen in het 
Brussels Gewest, de Federale Bemiddelingscommissie en de Belgische Unie van 
professionele bemiddelaars (UBMP).
Rondom het station van Merode werd een MIVB-bus “Living together” gehuurd 
zodat de bemiddelaars uit de politiezone van Montgomery de burgers kon-
den ontvangen en hun konden sensibiliseren rond bemiddeling. Een eerste 
brochure voor “het publiek” van het netwerk van bemiddelaars werd tijdens 
dit evenement verspreid, evenals de brochures die specifiek zijn voor de drie 
gemeenten in het gebied.

Er wordt ook een telefonische permanentie verzekerd om de burgers nog beter 
in te lichten over de verschillende vormen van bemiddeling (bemiddeling in 
het kader van gemeentelijke administratieve sancties, schuldbemiddeling, 
gemeentelijke ombudsman, plaatselijke bemiddeling en buurtbemiddeling), 
om hun vragen in ontvangst te nemen en hen, naargelang de aard van de 
vraag, door te verwijzen naar de meest geschikte dienst om hun probleem aan 
te pakken. 
Er worden ook affiches en brochures verspreid om deze dienst te promoten. 
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De dienst Secretariaat verzekert voornamelijk, en dit onder het waakzame 
oog van de gemeentesecretaris, de goede werking van de politieke organen, 
met name het College van burgemeester en schepenen en de Gemeenteraad, 
evenals het beheer van de dossiers in verband met de competenties die voor-
tvloeien uit de mandaten (vertegenwoordiging bij de verschillende intercom-
munales en verenigingen) en de voogdij over het OCMW. op het niveau van de 
politieke organen. Hij verzorgt ook de binnenkomende en uitgaande post, de 
openbare aanplakking, de behandeling van niet-betaalde stageaanvragen bin-
nen het bestuur en het beheer van de gecentraliseerde bestanden. Dit beheer 
werd aangegeven bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. 

Sinds maart 2016 worden de vergaderingen van het College beheerd met be-
hulp van de toepassing BOS (BO Secretariaat) ontwikkeld door het CIBG en de 
dienst heeft veel energie gestoken in het beheersen van deze tool.
De Secretariaat verzekert het beheer van de ploeg chauffeurs, van een ge-
deelde wagen en van een elektrische fiets. 
Op vraag van de diensten verzekert de dienst Secretariaat ook de vertaling van 
talrijke administratieve en informatieve teksten alsook de reproductie, de ver-
snijding en het inbinden van een heleboel documenten.

VOORSTELLING 
VAN DE DIENST 
SECRETARIAAT

	 	 10	

Afdelingschef 

S E C R E T A R IS E C R E T A R I A A TA A T  
 
De dienst Secretariaat verzekert voornamelijk, en dit onder het waakzame oog van de 
gemeentesecretaris, de goede werking van de politieke organen, met name het College van 
burgemeester en schepenen en de Gemeenteraad, evenals het beheer van de dossiers in 
verband met de competenties die voortvloeien uit de mandaten (vertegenwoordiging bij de 
verschillende intercommunales en verenigingen) en de voogdij over het OCMW. op het 
niveau van de politieke organen. Hij verzorgt ook de binnenkomende en uitgaande post, de 
openbare aanplakking, de behandeling van niet-betaalde stageaanvragen binnen het bestuur 
en het beheer van de gecentraliseerde bestanden. Dit beheer werd aangegeven bij de 
commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  
Sinds maart 2016 worden de vergaderingen van het College beheerd met behulp van de 
toepassing BOS (BO Secretariaat) ontwikkeld door het CIBG en de dienst heeft veel energie 
gestoken in het beheersen van deze tool. 

De Secretariaat verzekert het beheer van de ploeg chauffeurs, van een gedeelde wagen en 
van een elektrische fiets.  

Op vraag van de diensten verzekert de dienst Secretariaat ook de vertaling van talrijke 
administratieve en informatieve teksten alsook de reproductie, de versnijding en het inbinden 
van een heleboel documenten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: de ploegleider en de technisch adjunct zijn halftijds bij de Reprografie en halftijds bij het Archief (PPB) 
aangesteld. 

Organigram van de dienst Secretariaat op 30/09/2018 

1 bestuurssecretaris 
VERTALING 

2 administratief adjuncten 

1 administratief secretaris  
Verzending 

 

SECRETARIAAT 

1 4/5-tijdse arbeider 
2 hulparbeidsters 

1 technisch assistent 

1 gespecialiseerde  
ploegleider 

REPROGRAFIE 

1 arbeider 
2 hulparbeiders 

 

1 technisch adjunct 

NB: de ploegleider en de technisch ad-
junct zijn halftijds bij de Reprografie en 
halftijds bij het Archief (PPB) aangesteld.

ORGANIGRAM VAN DE DIENST SECRETARIAAT OP 30/09/2018
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 OPDRACHTEN

SECRETARIAAT

STAGEAANVRAGEN
Tijdens de betrokken periode heeft de dienst 61 spontane aanvragen voor niet-
betaalde stages ontvangen. 24 stages werden aanvaard en 19 stagiairs werden 
in verschillende gemeentediensten onthaald, 4 kandidaten hebben zich terug-
getrokken en 1 heeft geen gevolg gegeven. 37 aanvragen werden geweigerd 
waarvan 2 wegens te korte termijnen. Op de 19 kandidaten die aanvaard wer-
den, woonden er 4 in de gemeente en op de 37 die geweigerd werden, woon-
den er 6 in de gemeente.
Deze stages beantwoorden in het bijzonder aan een vraag van studenten die 
hun studies aan het beëindigen zijn of van jongeren die een beroepsopleiding 
volgen.

BRIEFWISSELING
Er werden 24.554 stukken naar het gemeentebestuur gestuurd. Ze werden in 
het register voor de binnenkomende documenten ingeschreven en dagelijks 
doorgezonden naar de betrokken diensten. 

Wat de uitgaande briefwisseling betreft, heeft de dienst op de frankeerma-
chine 111.788 brieven geteld die gefrankeerd en opgestuurd werden. 

OPENBARE AANPLAKKING
Er werden 47 affiches aangeplakt op borden van de gemeente. 

VERSLAGEN AAN HET COLLEGE
Er werden 99 verslagen betreffende verschillende domeinen zoals stageaan-
vragen, functionering van de Gemeenteraad en van het College, commissies, 
schriftelijke vragen, OCMW-raad, voogdij over het OCMW, intercommunales… 
voorgelegd aan het College en/of aan de Gemeenteraad volgens de volgende 
verdeling: 

ZITTINGEN VAN HET COLLEGE
Tijdens de betrokken periode heeft de dienst Secretariaat, op vraag van de 
gemeentesecretaris, alle documenten klaargemaakt die noodzakelijk zijn voor 
de goede werking van de wekelijkse zittingen van het College van burgemees-
ter en schepenen.
Dat betekent het opstellen en opmaken van 47 agenda’s en 47 notulen, voor een 
totaal van 6.750 beslissingen, t.t.z. 6.750 dossiers die door alle gemeentediens-
ten voorgesteld zijn en door het College van burgemeester en schepenen be-
handeld worden tijdens de zittingen en dus ook 6.750 uittreksels waarvan een 
groot deel door de burgemeester of de bevoegde schepen en de gemeentese-
cretaris getekend wordt.

ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD
De dienst is verantwoordelijk voor de goede organisatie van de vergaderin-
gen van de Gemeenteraad, wat betekent: het klaarzetten van de vergaderzaal, 
het verzenden van diverse convocaties, het opstellen van de dagordes en het 
opstellen van notulen, enz.

Tijdens de betrokken periode vonden er 9 zittingen van de Raad plaats. 
De dienst heeft de dagorde voor elke vergadering en voor de bijbehorende 
commissievergaderingen opgesteld, enerzijds met de punten voorgesteld door 
het College en voorbereid door de verschillende gemeentediensten maar ook 
met de punten die werden voorgesteld door de gemeenteraadsleden in de 
vorm van interpellaties, moties, mondelinge vragen en vragen over actualiteit, 
en soms met punten die werden voorgesteld door burgers in het kader van het 
interpellatierecht van de inwoners. Ze zijn als volgt verdeeld:

- Punten voorgesteld door het College:   426
- Interpellaties:    106
- Moties:     6
- Mondelingen vragen:    8
- Vragen over actualiteit:   /
- Interpellatierecht:    3

De gemeenteraadsleden hebben ook de mogelijkheid om schriftelijke vragen 
aan het College van burgemeester en schepenen te stellen. 
Tijdens deze zelfde periode werden 11 vragen behandeld en opgenomen in het 
bulletin voor de schriftelijke vragen dat op de website van de gemeente gepu-
bliceerd wordt in toepassing van artikel 52 – Afdeling 23 van het huishoudelijk 
reglement van de Gemeenteraad.

REPROGRAFIE

Gedurende de betrokken periode werden er 8.351.015 bladzijden gedrukt. Het 
gaat in hoofdzaak om formulieren, administratieve circulaires, huis-aan-huis-
bladen, omslagen en documenten voor de gemeentescholen. Naast de drukke-
rij verzekert deze dienst ook het snijden en het inbinden van de documenten 
in boekvorm.
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VERTALINGEN

De vertaler heeft een groot aantal vertalingen verzekerd voor bijna alle ge-
meentediensten. De afdeling Vertalingen werkt vooral voor de dienst Secre-
tariaat zelf, die instaat voor de voorbereiding en opvolging van de Gemeente-
raad, het College en de processen-verbaal daarvan, en voor de dienst Juridische 
zaken.
De meeste andere diensten vragen ook geregeld hulp voor het vertalen van af-
fiches, brochures, reglementen, briefwisseling, uitgaven of om het even welke 
andere vertaling die noodzakelijk is voor de goede werking van het gemeen-
tebestuur. Men mag stellen dat er daarnaast per dag gemiddeld vier tot vijf 
vragen komen voor taaladvies of wat uitleg.
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BESCHRIJVING
De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB) is een 
dienst die de werkgever ondersteunt, die in staat is expertise en advies te vers-
trekken zowel op technisch als op organisatorisch vlak. 

Deze dienst vervult de taken die zijn vastgelegd in de codex over het welzijn op 
het werk en in de verschillende koninklijke besluiten. Hij is bijvoorbeeld veran-
twoordelijk voor de ondersteuning van de werkgever, de hiërarchische lijn en 
de werknemers bij de ontwikkeling, programmering, uitvoering en evaluatie 
van het beleid inzake welzijn op het werk. Bovendien is dit de verantwoor-
delijkheid van de werkgever, die de strategie en de te bereiken doelstellingen 
voorschrijft maar ook de middelen ter beschikking stelt van de verschillende 
spelers (hiërarchische lijn, werknemers, preventieadviseurs).
Enkele voorbeelden van problemen waarbij de interne dienst betrokken is:
- de ongevallenpreventie op de werkplek, 
- de strijd tegen beroepsziekten, 
- de preventie tegen de psychosociale risico’s, 
- de brandbeveiliging op de werkplek,…
Het opstellen van een vijfjarenplan voor preventie en een jaarlijks actieplan 
weerspiegelt de wens van de werkgever om de risico’s op de werkplek te ver-
minderen. In deze plannen worden de maatregelen opgesomd die moeten 
worden genomen om de leefomstandigheden, de veiligheid en de gezondheid 
van de gemeentelijke beambten te verbeteren. De plannen zijn ook toeganke-
lijk voor alle werknemers, die ze op elk moment op eenvoudig verzoek kunnen 
raadplegen.
Het afgelopen jaar zijn door de interne dienst voor preventie en bescherming 
op het werk verschillende projecten opgestart.
We denken hier onder meer aan het opstellen van een intern noodplan voor het 
gemeentehuis, het ter beschikking stellen van evacuatieplannen, de oprichting 
van een dienst voor brandbestrijding, het onthaal van nieuwe werknemers met 
het overhandigen van een veiligheidsgids.
Enkele cijfers
De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, dat is:
- 1 voltijds preventieadviseur van niveau 2, bijgestaan door een voltijds basis 
preventieadviseur, 

- 12 maandverslagen waarin onder meer de voorstellen en acties van de pre-
ventieadviseurs worden beschreven om de werkgever bij te staan in zijn wel-
zijnsbeleid op het werk,
- 1 jaarverslag over het welzijnsbeleid van de werkgever in het afgelopen kalen-
derjaar,
- 230 vaccins toegediend ter bestrijding van de seizoensgriep in samenwerking 
met CRESEPT,
- 12 officiële bezoeken aan de werkplek in aanwezigheid van de arts, d.w.z. 
meer dan dertig bezochte gebouwen, waaronder scholen en kinderdagverblij-
ven.
-  8 deelnames aan evacuatieoefeningen in kinderdagverblijven en 4 in ge-
meentescholen met de hulp van de ANIP-coördinator (algemeen nood- en 
interventieplan),
- 1 vorming van de tuinmannen en bouwvakkers betreffende werken op hoogte 
met de steun van het SECURE CENTRE,
- 1 vorming over het gebruik van brandblussers voor de dienst brandbestri-
jding, gegeven door ANSUL,
- 7 deelnames aan vergaderingen van de PBW-commissie waarin het welzijns-
beleid wordt besproken in aanwezigheid van werknemers- en werkgeversver-
tegenwoordigers,
- opvolging van medische onderzoeken en de opvolging van aanbevelingen op 
het gebied van de arbeidsgeneeskunde,
- omscholing voor EHBO’ers in samenwerking met de afdeling HRM,
- periodieke onderhoudsopvolging (brandblussers, haspels, noodverlichting, 
enz.
- advies over BOS-dossiers met betrekking tot de aankoop van diverse uitrus-
ting (werkkledij, vuilniswagen,....)
- opvolging van arbeidsongevallen en deze lijst is niet volleidg.

VOORSTELLING VAN DE 

INTERNE  DIENST VOOR 

PREVENTIE EN BESCHERMING 

OP HET WERK



EEN OVERZICHT VAN DE EVOLUTIE VAN ARBEIDSONGEVALLEN (AO)
In functie van het geslacht
                                  
In functie van de localisatie van de verwondingen

 
In functie van het soort verwonding

  
Tussen 01/10/2017 en 31/09/2018 (± 251 werkdagen):
Het aantal aanvaarde arbeidsongevallen: 50
De blootstellingstijd aan het risico geschat over de periode: 1.756.850h/jaar 
Het aantal verloren kalenderdagen: 587 dagen die samen 2.3 voltijdse equiva-
lenten vertegenwoordigen 

Frequentiegraad (meet de frequentie van het optreden van een AO in functie 
functie van de uren van de blootstelling aan risico’s): 28.46

Graad van ernst (meet de ernst van 1 AO in functie van het aantal uren van 
blootstelling aan risico’s): 0.33

Al snel blijkt dat de verschillende graden relatief laag zijn in vergelijking met 
de door FEDRIS gepubliceerde frequentiecijfers. Dit betekent niet dat het niet in 
het belang van de werkgever is om de oorzaken van ongevallen te analyseren 
en te verhelpen.
Uw interne dienst staat ter beschikking om al uw vragen over het welzijn op het 
werk te beantwoorden.
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1. Kerncijfers 

1.1. PERSONEELSLEDEN VAN DE GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

552,81
equivalent voltijdse betrekkingen (EVB), schoolpersoneel, personeel van de 
kinderdagverblijven en onderwijzend personeel niet inbegrepen, ttz 572 beam-
bten

65,7
de nieuw aangeworven personeelsleden in EVB van de gemeente, ttz 77 beam-
bten

38,2
personeelsleden van de gemeente in EVB die vertrokken zijn, ttz 50 beambten

 

17.40 %
het personeel dat 60 jaar en ouder is

50 %
van de leidinggevende betrekkingen (leden van het directiecomité - DirCo) 
worden ingevuld door vrouwen

2,5 %
van de werknemers heeft een handicap

47,86%
administratieve werknemers

38,83%
arbeiders

7,66 %
Het onderhoudspersoneel

5,65 %
technische arbeiders 

Deze reeks cijfers wordt als volgt vervolledigd: 38,81 % van de beambten zijn 
vastbenoemd, 46,18 % zijn contractueel en 12,79 % zijn aangeworven als ge-
subsidieerde contractuelen (GESCO) en tijdelijk gesubsideerde contractuelen 
(TGESCO). 2,22 % van de beambten heeft een vervangingscontract. 

1.2. DIMONA (DÉCLARATION IMMÉDIATE – ONMIDDELIJKE AANGIFTE)

Sinds 1 januari 2003, moet iedere werkgever, in het kader van DIMONA, de 
aanvang en beëindiging van elke arbeidsrelatie aangeven aan de DIBISS, op 
elektronische wijze.

Tussen 01/10/2017 en 30/09/2018, verzond de dienst : (zie tabel saldo aanwer-
ving)
- 74 aangiften van indiensttreding;

VOORSTELLING VAN 
DE HUMAN RESOURCES 

MANAGEMENT
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- 43 verklaringen van uitdiensttreding.
Er werd geen enkele wijziging of annulatie van aangifte opgetekend.

2. DE ACTIVITEITEN VAN DE DIENST

De dienst heeft voor de ongeveer 552 niet-onderwijzende en de 25 gepensio-
neerde personeelsleden die van een gemeentelijk aanvullend pensioen genie-
ten, verschillende taken op zich genomen zoals, o.a. het vaststellen van het 
jaarsalaris, het opstellen en het goed beheer van de personeelsdossiers (met 
inbegrip van het inbrengen van vakanties en ziekteverloven, de dimona-aan-
giften voor iedere tewerkstelling en vertrek, het inbrengen van de pensioen-
dossiers via het instrument Capelo,…).

2.1 INTERNE MOBILITEIT VAN HET PERSONEEL

Het is belangrijk erop te wijzen dat de dienst H.R.M. sinds 11/09/2017 een beam-
bte niveau B minder telt. Deze beambte werkte voor de Cel Vormingen en voor 
de dienst H.R.M. op het gebied van de organisatie van aanwervings- en bevor-
deringsexamens. 
De dienst werd gereorganiseerd om het personeelsbudget niet te belasten met 
de bijkomende aanwerving van een personeelslid.

2.2. PROJECT VAN OVERPLAATSING VAN DE DIENST

Het College van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 22 december 
2016 beslist om de diensten voor het publiek rond tewerkstelling en personeels-
gebonden kwesties in een gebouw samen te brengen. 

Bedoeling van deze operatie is de efficiëntie van betrokken diensten te ve-
rhogen evenals de dienstverlening aan het gemeentepersoneel en aan het 
publiek op het vlak van tewerkstelling.

Dit betekent dat in de praktijk de diensten van H.R.M. (met inbegrip van de 
afdeling Tewerkstelling), Onderwijs, de afdeling kinderdagverblijven en het 
Jobhuis met een antenne van Actiris, het Plaatselijk Werkgelegenheidsa-
gentschap (PWA) en het Atelier voor het actief zoeken naar werk van de vzw 
Wolu-Services, eind 2018 of ten laatste begin 2019 naar het STAAR-gebouw zul-
len verhuizen. 

 2.3. TAKEN VAN DE DIENST

Sinds 01/02/2017 maakt de afdeling bezoldigingen, die voordien aan de Dienst 
Gemeentekas aangehecht was, weer deel uit van de dienst H.R.M.

De volgende taken worden dus uitgevoerd door vermelde dienst:

1. Het beheer van de lonen en uurroosters (inclusief de berekening van de so-
ciale progammatie, het vakantiegeld, de terugbetaling van transportkosten,...);
2. Het beheer van de elektronische maaltijdcheques;
3. De voorheffing;
4. Het beheer van de DIBISS (Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels);
5. Het opstellen de begroting voor het personeel.

Het opstellen van de begroting, in nauwe samenwerking met de gemeenteont-
vanger, blijft echter een bevoegdheid van de dienst Financiën. 

Het beheer van de subsidies wordt voortaan officieel door de Dienst Gemeente-
kas uitgevoerd.

Niettemin ontfermt de dienst H.R.M. zich over het beheer van de nieuwe sub-
sidie van het Brussels Gewest betreffende de terugbetaling van de verplaat-
singskosten.

2.4. AANWERVINGEN

Zoals vermeld in het vorige jaarverslag heeft de dienst Human Resources Mana-
gement sinds 01/04/2013, in het kader van de reorganisatie van de dienst, het 
beheer van de aanwerving van personeel overgenomen. Onder zijn leiding ging 
de dienst, voor de periode van de 1ste oktober 2017 tot 30 september 2018 over 
tot de volgende aanwervingen:

• In april 2017, verleende het College van burgemeester en schepenen zijn akko-
ord voor de aanwerving van het statutair personeel van niveau D en E in het 
werkliedenkader, het administratief en technisch kader dat zal plaatsvinden 
tijdens het jaar 2017.
Momenteel zijn er 35 functies van arbeider en 12 functies van hulparbeider 
vacant voor het werkliedenkader van het personeel. Verder zijn er 6 functies 
van administratieve hulp en 6 functies van administratief adjunct vacant voor 
het administratief kader. Tot slot, zijn er 2 functies van technisch adjunct vacant 
voor het technisch kader. 
Het is belangrijk om te preciseren dat, zoals bij elke aanwervingsprocedure, de 
contractuele personeelsleden uiteraard kunnen solliciteren voor de statutaire 
posten.
De dienst H.R.M. heeft de volgende interne en externe kandidaturen geva-
lideerd:
Intern 
 
HULPARBEIDERS  73 KANDIDATEN 
ARBEIDERS    77 KANDIDATEN (WAARVAN 7 PROM.)
ADMINISTRATIEVE HULPEN 11 KANDIDATEN 
ADMINISTRATIEVE ADJUNCTEN 30 KANDIDATEN 
TECHNISCH ADJUNCTEN  13 KANDIDATEN 
   204 INTERNE KANDIDATEN
 
Extern 
 
HULPARBEIDERS 1 3 KANDIDATEN
ARBEIDERS      9 KANDIDATEN
ADMINISTRATIEVE HULPEN 11 KANDIDATEN
ADMINISTRATIEVE ADJUNCTEN 27 KANDIDATEN
TECHNISCH ADJUNCTEN    4 KANDIDATEN
   64 EXTERNE KANDIDATEN

De dienst HRM heeft dus de benoemingsdossiers betreffende de hulparbeiders 
en administratieve hulpen afgesloten.
De schriftelijke en mondelinge examens vonden plaats op respectievelijk 02/02 
en 16/03/2018 voor de administratieve hulpen en op 09/02, 19 en 20/03/2018 
voor de hulparbeiders. 
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Het examen bestond uit 2 stappen, opgesteld volgens onderstaand exa-
menprogramma (uittreksel uit het administratief en financieel statuut):
PROGRAMMA VAN DE AANWERVINGS- EN BEVORDERINGSEXAMENS PER NIVEAU

Er waren zes functies van niveau E vacant in de administratief personeelsfor-
matie, waarvan een wordt ingenomen door een contractueel. Zeven interne 
beambten zijn geslaagd voor het examen van administratief hulpbediende 
maar enkele twee beambten beantwoordden aan de taalvereisten om in dit 
kader benoemd te kunnen worden; de eerste halftijds en de tweede voltijds.
Tot slot, slaagden 39 beambten voor het examen van hulparbeider maar er 
zijn enkel 12 posten vacant in de personeelsformatie. Het College van burge-
meester en schepenen heet, tijdens zijn zitting van 19/07/2018, beslist om 12 
beambten te benoemen in de hoedanigheid van stagiair voor een jaar, en dit 
vanaf 01/06/2018. 

Ter herinnering: een bepaling van het statuut bepaalt dat elk examen dat 
door een personeelslid met goed gevolg is afgelegd, gedurende zijn gehele 
loopbaan in aanmerking kan worden genomen voor bevordering naar een 
hogere rang of voor toetreding tot de permanente dienst.

Het is ook van belang erop te wijzen dat sommige geslaagde kandidaten, 
contractuele hulparbeiders in het kader van het onderhoudspersoneel, die dus 
belast zijn met het schoonmaken van de gemeentegebouwen en de scholen, 
nog niet voldoen aan de in het statuut, zoals gewijzigd tijdens de zitting van 
28/05/2018, vastgestelde anciënniteitsvereiste van 20 jaar om in deze categorie 
te kunnen worden benoemd. Deze beambten kunnen dus benoemd worden 
van zodra ze voldoen aan de vermelde anciënniteitsvereiste.
 

2.5. CEL H.R.M.

De Cel H.R.M. is samengesteld uit de heer Patrick LAMBERT, gemeentesecretaris, 
de heer Olivier MAINGAIN, burgemeester, de heer Maurice PECRIAUX, technisch 
directeur, de heer Jean VANDEVEN, Ontvanger en mevrouw Jennifer MORREN, 
verantwoordelijke van de dienst Human Resources.

De cel komt om de drie weken samen om het beste advies te kunnen geven op 
het vlak van een efficiënt beheer van de loopbaan van het personeel. De Cel 
heeft echter enkel adviesbevoegdheid en heeft als doel het College van bur-
gemeesters en schepenen te adviseren inzake haar beslissingen op het gebied 
van Human Resources.

Om een nauwkeurig en volledig overzicht van de dossiers te krijgen, nodigt de 
cel de schepenen en diensthoofden uit die bij de agendapunten betrokken zijn.

2.6. TWEEMAANDELIJKSE VERGADERING MET DE GEMEENTESECRETARIS

Om alle personeelsdossiers af te handelen en onder meer om de cel H.R.M. 
zo goed mogelijk voor te bereiden, komen de gemeentesecretaris en de DHR 
tweemaal per maand samen. 

3. Opvolging residentieel seminarie van 2018: 
“Betrokkenheid bij de evaluatie van het personeel”

Het seminarie georganiseerd door de Gewestelijke Hogeschool voor Bestuurs-
kunde (GSOB) in april 2018, bijgewoond door de gemeentesecretaris en de ve-
rantwoordelijke van de dienst H.R.M., heeft bijgedragen tot de implementatie 
van de nieuwe besluiten inzake evaluatie binnen de administratie.

Ter herinnering: het seminarie maakt deel uit van de begeleidings- en coachi-
ngstrategieën van de GSOB. Het doel is om HR-managers in de gemeenten te 
helpen bij het ontwerpen en beheren van het evaluatieproces, opgevat als een 
menselijk managementproces.
Rekening houdend met het niveau van HR-maturiteit van elke administratie en 
haar organisatorische specificiteit, omvat deze doelstelling het definiëren van 
de doelstellingen van de evaluatie, het opzetten van een transversale onders-
teuningsstructuur, het ontwerpen van een evaluatiesysteem dat motivatie, 
verantwoording en ontwikkeling van vaardigheden genereert, het creëren van 
communicatiekanalen en strategieën voor de betrokkenheid van werknemers, 
alsook het opvolgen van de evolutie van het systeem.
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Op praktisch niveau organiseerde de DHR in mei 2018 een werkgroep met de 
vakbonden om de nieuwe versie van het statuut voor te stellen. Dit voorstel 
werd vervolgens voorgelegd voor onderhandeling/overleg en goedgekeurd 
door de gemeenteraad op 28 mei 2018.
Ten slotte heeft de DHR de verschillende bestaande evaluatieformulieren op het 
vlak van evaluatie herzien op basis van de nieuwe geldende wetgeving. 

4. Opvolging residentieel seminarie van 2014: “evolutie van 
de HR-praktijken”.

4.1. HR-VISIE OVER 10 JAAR

Ons beleid zal over 10 jaar vooral gekenmerkt worden door een duidelijk onder-
scheid tussen een mechanisch en een organiek HRM-beleid. 

De verantwoordelijke van het mechanisch HRM-aspect is de “technicus” die 
vooral verantwoordelijk is voor rekrutering, arbeidstijden, sociale relaties → 
personeelsbeleid. De verantwoordelijke voor het organieke HR-aspect, is de 
polyvalente manager met een operationele of professionele HR-achtergrond 
en externe ervaring. Hij is belast met de algemene strategie, de bedrijfscultuur, 
de mobiliteit van kaderleden met een hoog potentieel, met het competentie-
beheer → ontwikkeling HR.

Het toekomstig HR-systeem zal meer leadership creëren op het niveau van het 
DirCo.

Bovendien was het moderniseren van de administratie aan de hand van onder 
meer thuiswerk, een uitdaging om het hoofd te bieden.

Aan de volledige vraag naar thuiswerk kon om materiële redenen niet worden 
voldaan in 2018.

De dienst Informatica wacht op de levering van een vijftigtal pc’s zodat het 
verzoek van bijna alle beambten die in 2018 een aanvraag hebben ingediend 
voor thuiswerk, zal kunnen ingewilligd worden.

Een andere belangrijke doelstelling van de DHR blijft het beleid dat moet ui-
tgewerkt worden rond het beheer van het absenteïsme. Momenteel houdt HRM 
hier enkel statistieken over bij.
Er wordt dan ook voorgesteld om deze problematiek bijvoorbeeld aan te 
pakken via wijzigingen in de arbeidsomstandigheden (thuiswerk, uurrooster, 
werkinstrumenten). Het voorstel tot wijziging van het arbeidsreglement behelst 
de vorming van de diensthoofden en de ploegleiders (met inbegrip van de 
directeurs) betreffende het beheer van het absenteïsme en het systematisch 
houden van werkhervattingsgesprekken, waardoor de bovengenoemde rege-
lingen in overweging kunnen worden genomen. Sinds januari 2018 organiseert 
de Cel Vormingen daarom de genoemde opleidingen en de hiërarchie volgt 
momenteel vormingen op het vlak van het beheer van absenteïsme.

4.2. VAN EEN HR-VISIE NAAR STRATEGISCHE DOELEN
Eveneens ter herinnering: de algemene doelstellingen die we over 3 jaar willen 
halen, zijn: 
- De interne en externe teamgeest ontwikkelen (uitwisseling van 
goede HR-praktijken) 

 zowel bij de gemeente zelf als bij de andere administraties;
- De HR-praktijk uniformiseren.

De maandelijkse vergaderingen van het CoDir en de opvolging van het College, 
georganiseerd door onder meer de gemeentesecretaris, maken het mogelijk 
om, indien nodig, de hierboven beschreven strategische doelstellingen te berei-
ken.

4.3.  VAN STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN NAAR OPERATIEVE DOELEN

- Begeleidingsprogramma voor “toekomstige chefs” (vormingen,...);
- Herdefiniëren van de functiebeschrijvingen via Columbus, het door de GSOB 
ontwikkelde online-instrument voor het opstellen van type functiebeschrij-
vingen en het ontwikkelen van daarbij aansluitende praktische handleidingen 
(competentiewoordenboek, geheugensteun voor het uitvoeren van animaties, 
enz.)
- Ontwikkeling van de organieke H.R.M.;
- Procedure voor interne mobiliteit; 
- Veralgemenisering van de HR

De interne mobiliteit werd systematisch toegepast binnen het bestuur.
In september, werd een nieuwe interne procedure uitgewerkt binnen de dienst 
H.R.M. : de afdeling werk zal, tegelijkertijd met de procedure van interne mobi-
liteit, een oproep lanceren voor het zoeken naar externe kandidaten met als 
doel de diensthoofden de kandidaten voor te stellen die beschikken over de 
vaardigheden die het best aansluiten bij het gezochte profiel.

Wat de statuutwijzigingen en de verlichting van de examenlast voor benoe-
mingen en promoties betreft, werden onze doelstellingen bereikt aangezien 
het statuut tijdens de zitting van Raad op 28/04/2015 gewijzigd werd.

Bovendien werd een tweede wijziging van het statuut goedgekeurd door de 
Gemeenteraad in haar zitting van 28/05/2018. De voornaamste doelstelling 
van deze wijziging bestaat erin, naast de gewone jaarlijkse aanpassingen, het 
organigram van de diensten aan te passen om het ideale organigram zoals 
dat door de diensthoofden, in samenwerking met de politieke overheid, wordt 
vastgelegd, zoveel mogelijk te benaderen.
Dit nieuwe analytische organigram van het gemeentebestuur (exclusief school-
personeel, personeel van de kinderdagverblijven en onderwijzend personeel) 
werd voorgesteld aan het Directiecomité tijdens de vergadering van februari 
2015. De diensthoofden werkten vervolgens nauw samen om de inhoud ervan 
te valideren. Deze tool wordt voortdurend bijgewerkt, is momenteel beschik-
baar op de intranet pagina van de gemeente en maakt het onder andere mo-
gelijk om toe te werken naar een ideaal dienstenorganigram. Het is opgenomen 
in de laatste wijziging van het statuut, goedgekeurd tijdens de zitting van de 
Raad van 28/05/2018.

5. Wijzigingen van het administratief en financieel statuut

Sinds de wijziging van 2015 sleutelt de verantwoordelijke van de dienst HRM, 
in nauwe samenwerking met de gemeentesecretaris en de burgemeester, aan 
een nieuwe statuutwijziging.
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De voornaamste doelstelling van deze wijziging is, naast de gewone jaarlijkse 
aanpassingen, de wijziging van het dienstenorganigram om het ideale organi-
gram zoals dat door de diensthoofden en de verantwoordelijke van de dienst 
HRM wordt vastgelegd, zoveel mogelijk te benaderen, zoals beschreven in punt 
4.3 hierboven.

Sinds april 2016 heeft de verantwoordelijke  van de DHR de verschillende 
diensthoofden ontmoet om te peilen naar hun noden op het gebied van 
personeel en om hen eventueel aan te moedigen hun dienst te reorganise-
ren (bijvoorbeeld door middel van de oprichting van nieuwe afdelingen, door 
bepaalde beambten aan te duiden als de nieuwe verantwoordelijken voor deze 
afdelingen,... ). Het administratief en technisch kader zal aangepast worden 
in functie van de door het College en de leden van het directiecomité gefor-
muleerde noden.

Bovendien wil men met deze volgende wijziging het principe van de vlakke 
loopbaan en van het barema A4 invoeren door het creëren van de graden van 
adjunct-adviseur (administratief kader) en adjunct-hoofdinspecteur (technisch 
kader). 

Sinds mei 2017 hebben de burgemeester, de gemeentesecretaris en de DHR de 
diensthoofden opnieuw ontmoet om de zoektocht naar het ideale organigram 
te verfijnen. 

De DHR zou deze bovenvermelde wijzigingen van het statuut (ideaal organi-
gram en vlakke loopbaan) in de loop van het 1ste trimester 2018 aan de Ge-
meenteraad willen voorleggen. 

Na de presentatie van het ideale organigram door mevrouw Jennifer MORREN, 
verantwoordelijke van de dienst H.R.M., heeft het College, tijdens de zitting van 
het College op 22/03/2018, daarom in beginsel ingestemd met dit voorstel voor 
een ideaal organigram op korte termijn en de daaruit voortvloeiende bevorde-
ringen of toelagen voor hogere functies.
 
Tijdens haar zitting van 04/05/2018, heeft de DHR het College voorgesteld 
om nota te nemen van de belangrijkste wijzigingen die in het personeelss-
tatuut moeten worden aangebracht en om dit ontwerp voor te leggen aan de 
gemeenteraad. Dit ontwerp is door de Raad goedgekeurd tijdens haar zitting 
van 28/05/2018 en heeft, zoals gebruikelijk, vooraf geleid tot de organisatie van 
vakbondsonderhandelingen/overleg.

Het merendeel van deze wijzigingen werden aangebracht omwille van de 
richtlijnen in de verschillende uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 
27/02/2014 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet, uitgevaardigd op 
04/05/2017. Bovendien wordt het project van het ideale organigram op korter 
termijn ook toegevoegd aan vermeld statuut.

Het is belangrijk eraan te herinneren dat deze voorstellen tot wijziging hebben 
geleid tot een werkgroep met de vakbonden die plaatsvond op 03/05/2018.

Wijzigingen aan het statuut

2. INVENTARIS VAN DE OPDRACHTEN

Pagina 3: toevoeging van de bepalingen betreffende de interne mobiliteit vol-
gens de richtlijnen van het besluit van 04/05/2017

3. Functiebeschrijving

Pagina 38: toevoeging van de functie van adjunct adviseur (A4 administratief 
kader)
ADJUNCT ADVISEUR
Beleidsontwikkeling in alle domeinen die onder de bevoegdheden van de 
dienst vallen (zie “inventaris der opdrachten van de administratieve diensten”):
- Toepassing van nieuwe wettelijke richtlijnen of andere betreffende de be-
voegdheden van de dienst;
- Wijzigingen en coördinatie van de reglementen;
- Toepassen van algemene normen op individuele gevallen;
- Originele oplossingen vinden voor nieuwe problemen;
- Betrokkenheid bij evaluatie van het personeel;
- Beheer van een ploeg;
- Staat de verantwoordelijke van de dienst bij.

Pagina 47:
Toevoeging van de functie van adjunct-hoofdinspecteur (A4 technisch kader)
ADJUNCT HOOFDINSPECTEUR A4
Ontwerpt de belangrijke projecten en geeft richtlijnen aan de leden van de 
dienst.
Kan gevraagd worden om een voertuig te besturen waarvoor er een rijbewijs 
B nodig is.
 Hij is de adjunct van de hoofdinspecteur en in die hoedanigheid vervangt hij 
hem bij afwezigheid.

4. STAGE VAN DE STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN DIE IN DIENST 
TREDEN

Pagina 64: 
Wijziging van de duur en de procedure van deze stage volgens de richtlijnen 
van het decreet van 04/05/2017

6. EVALUATIE

Pagina 68: 
Revisie van het evaluatiesysteem overeenkomstig de richtlijnen van het besluit 
van 04/05/2017.

De vermeldingen

Er worden de volgende vermeldingen toegekend:
1. de vermelding “gunstig” voor de beambten die aan de verwachtingen 
hebben voldaan;
2. de vermelding “onder voorbehoud” voor beambten waarvan de prestaties 
en competenties bepaalde tekortkomingen vertonen die de kwaliteit van de 
dienstverlening verminderen en die verbeterd moeten worden;
3. de vermelding “onvoldoende” voor beambten waarvan de prestaties duide-
lijk onder het verwachte niveau liggen.

De vermelding “onder voorbehoud” geeft aanleiding tot een bijkomende eva-
luatie na een jaar.
Deze bijkomende evaluatie leidt tot de vermelding “gunstig” of “onvoldoende”.
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De vermelding “onvoldoende” geeft aanleiding tot een bijkomende evaluatie 
na een jaar.
Het personeelslid aan wie de vermelding “onvoldoende” werd toegekend, kan 
niet meer de vermelding “onder voorbehoud” krijgen na afloop van de vol-
gende evaluatieperiode.
Indien aan een personeelslid tweemaal na elkaar de vermelding “onvoldoende” 
wordt toegekend, bepaalt de benoemende overheid, na het personeelslid te 
hebben gehoord, of de verklaring van beroepsongeschiktheid dient te worden 
uitgesproken.

7. SOCIALE DIENST

Pagina 74:
Collectieve verzekering “Geneeskundige Zorgen”
De premies voor de aansluiting van de personeelsleden worden door de ge-
meente betaald.
Bij afwezigheid van langer dan een jaar, met uitzondering van afwezigheid 
wegens ziekte, is de tussenkomst van de gemeente beperkt tot het burgerlijk 
jaar waarin de afwezigheid is begonnen.
Na deze periode worden de premies die de gemeente betaalt, teruggevorderd 
bij de aangesloten beambten. 

Pagina 75: A. ADMINISTRATIEVE DIENSTEN – Wijziging van het administratief 

kader op basis van het ideale organigram

II. PERSONEELSKADERS, WERVINGS-EN 
BEVORDERINGSVOORWAARDEN

Pagina 75 & volgende: ALGEMENE BEGINSELEN
Toevoeging van de richtlijnen van het besluit van 04/05/2017:
De voorwaarden voor aanwerving en bevordering, alsook de selectiecriteria en 
-technieken, worden bepaald met inachtneming van de standaardfunctiebes-
chrijvingen overeenkomstig artikel 123, 15° van de Nieuwe Gemeentewet en 
opgenomen in het huidige personeelsstatuut.

De graden die via aanwerving of promotie bereikt kunnen worden en waarvan 
de toegang beperkt is tot houders van een attest hoger middelbaar onderwijs 
zijn ook bereikbaar voor houders van de kaart voor toegang tot het niveau C die 
door SELOR verstrekt wordt.

Pagina 76: voorstelling van wijziging van de valorisatie van de proeven van 
een examen:
Ieder examen waarvoor een personeelslid slaagt, ongeacht of het in het kader 
van een aanwervings- of bevorderingsexamen is, kan tijdens de hele duur van 
zijn carrière in overweging genomen worden om in graad te stijgen of om 
toegang te krijgen tot het definitieve kader. Op vraag van de beambte kan er 
rekening gehouden worden met iedere proef waarvoor hij geslaagd is in het 
kader van een bevorderings- of aanwervingsexamen en kan deze het voorwerp 
uitmaken van een vrijstelling wanneer de beambte later aan hetzelfde examen 
deelneemt.

Samen met de bevorderingsmogelijkheden van de vastbenoemde ambtenaren 
door middel van de examens voorzien in dit statuut, is het mechanisme van de 
vlakke loopbaan volgens volgende modaliteiten van toepassing op het vastbe-
noemde personeel van niveau A:

Overgang van een graad naar de onmiddellijk hogere graad, ongeacht van 
vacante betrekkingen in de verschillende kaders en dit tot het barema A5. De 
barema’s A6 en volgende worden enkel toegekend door bevordering en/of 
aanwerving.
Toelatingsvoorwaarden: 12 jaar anciënniteit en geen enkele ongunstige evalua-
tie tijdens de voorbije vijf jaar.

Toevoeging van de aanwervingsvereisten en bevorderingsvereisten voor ad-
junct adviseur (A4). 
 
Pagina 85: 
Deze graad is toegankelijk via aanwerving en/of bevordering.

Aanwerving

Algemene voorwaarden
Minimumleeftijd: 21 jaar op de datum waarop de openbare oproep wordt afges-
loten;
Van goed zedelijk gedrag zijn;
In het bezit zijn van al zijn burgerlijke en politieke rechten;
Een medisch onderzoek ondergaan waarvan het resultaat gunstig zal moeten 
zijn;
De wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken zijn van toepassing;
Voldoen aan het examenprogramma dat in onderhavig statuut is opgenomen.

Diplomavoorwaarden
master, met of zonder bijkomende kwalificaties, van een Belgische universi-
teit met inbegrip van de scholen die bij deze universiteiten zijn aangesloten of 
door instellingen die ermee zijn gelijkgesteld door wettelijke of reglementaire 
beschikkingen en op voorwaarde dat de studies minstens 4 jaar duren
Diplomavereisten OF



Human resources management

 JAARVERSLAG 2017-2018 | 33

iedere opleiding of ieder onderricht dat volgens het Gewestelijk College voor 
Gemeentelijk en Openbaar Management aan de volgende voorwaarden vol-
doet:
rechtstreeks gegeven worden door een universiteit of in partnerschap met een 
of meer universiteiten. De lessen moeten onder de academische verantwoor-
delijkheid vallen van universiteitsprofessoren, op universitair niveau gegeven 
worden (vereiste van het lessenpakket en controle van de kennis) en de attes-
ten of diploma’s moeten worden afgeleverd door een universitaire of interuni-
versitaire jury;
men moet, voor een minimaal lessenpakket van 700 uren, de volgende thema’s 
behandeld hebben: publiekrecht, informatica (indien van toepassing statistiek), 
overheidsfinanciën, openbaar bestuur, en diverse aspecten van het openbare, 
sociale of lokale leven;
de tweede taal moet gepromoot worden door middel van taallessen of lessen 
die in de tweede taal van de beambte gegeven worden.

Bevordering
Deze graad is, via bevordering, toegankelijk voor vastbenoemde bestuursse-
cretarissen die de voorbije 5 jaar geen ongunstige evaluatie gehad hebben.

Pagina 88: toelichting van de toelatingsvoorwaarden voor de graden van ont-
vanger en gemeentesecretaris.

B. TECHNISCHE DIENST

BEVORDERING 

ADJUNCT HOOFDINSPECTEUR A4
Deze graad kan toegekend worden bij vacante betrekking, door middel van 
een bevordering, aan de inspecteur, de industrieel ingenieur of de architect die 
vastbenoemd zijn, die de voorbije 5 jaar geen negatieve evaluatie gekregen 
hebben. De wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken zijn van toepas-
sing.

C. WERKLIEDEN/HUISBEWAARDER/SCHOONMAAKPERSONEEL
Pagina 98: Toevoeging van een bepaling die het onderhoudspersoneel, waar-
voor momenteel slechts een arbeidsovereenkomst voorzien is, toelaat om na 
20 jaar anciënniteit benoemd te worden en dit, op voorwaarde dat het slaagt 
voor het examen dat voorzien is voor vermeld statuut.
Het kader van het schoonmaakpersoneel mag maximaal voor een derde uit 
vastbenoemd personeel bestaan.

C. KINDERDAGVERBLIJVEN
Pagina 98: Toevoeging van een bepaling die het onderhoudspersoneel, waar-
voor momenteel slechts een arbeidsovereenkomst voorzien is, toelaat om na 
20 jaar anciënniteit benoemd te worden en dit, mits het slaagt voor het examen 
dat voorzien is voor vermeld statuut.
Het kader van het schoonmaakpersoneel mag maximaal voor een derde uit 
vastbenoemd personeel bestaan.

PAGINA 103: KINDERVERZORG(-STER)
De kinderverzorgsters zullen na 20 jaar anciënniteit benoemd kunnen worden 
mits ze slagen voor het examen dat door de gemeente georganiseerd wordt. 
Het kader van de kinderverzorgsters mag maximaal voor een derde uit vastbe-
noemd personeel bestaan.

H. SCHOONMAAKPERSONEEL VAN DE SCHOLEN EN VAN HET 
OPLEIDINGSCENTRUL VOOR LEEFMILIEU
A HET LEEFMILIEU

Pagina 106: Toevoeging van een bepaling die het personeel van de dienst toe-
laat om na 20 jaar anciënniteit benoemd te worden en dit, mits het slaagt voor 
het examen dat voorzien is voor vermeld statuut. Dit kader mag maximaal voor 
een derde uit vastbenoemd personeel bestaan.

I. SCHOOLMONITRICES EN MEDEWERKERS MIDDAGTOEZICHT OP SCHOOL

Pagina 107: De schoolmonitrices en de poetsvrouwen van de scholen zullen na 
20 jaar anciënniteit benoemd kunnen worden en dit nadat ze geslaagd zijn voor 
het examen dat door de gemeente georganiseerd wordt en waarvan het pro-
gramma in dit statuut is opgenomen. Dit kader mag maximaal voor een derde 
uit vastbenoemd personeel bestaan. Beambten die enkel toezicht houden 
tijdens de middagmaaltijden maken geen voorwerp uit van deze bepalingen.
N. PERSONEEL VAN HET OPLEIDINGSCENTRUM LEEFMILIEU “PETIT FORIEST”

Pagina 112: Toevoeging van een bepaling die het personeel van de dienst toelaat 
om na 20 jaar anciënniteit benoemd te worden en dit, mits het slaagt voor het 
examen dat voorzien is voor vermeld statuut. Het kader van het schoonmaak-
personeel mag maximaal voor een derde uit vastbenoemd personeel bestaan.

B. Technische Dienst

Pagina 89: toevoeging van 4 functies van adjunct-hoofd aan het technisch 
kader (A4 in het technisch kader

Pagina 94: 
Bevordering
ADJUNCT HOOFDINSPECTEUR A4
Deze graad kan toegekend worden bij vacante betrekking, door middel van 
een bevordering, aan de inspecteur, de industrieel ingenieur of de architect die 
vastbenoemd zijn, die de voorbije 5 jaar geen negatieve evaluatie gekregen 
hebben.
De wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken zijn van toepassing.

6.  WIJZIGINGEN VAN HET ARBEIDSREGLEMENT

De wijziging aan het meest recente arbeidsreglement werd goedgekeurd 
tijdens de zitting van de Gemeenteraad van 11/12/2017. 

In het licht van de hierboven uiteengezette en vermelde HR-visie, hebben de 
voornaamste wijzigingen betrekking op het uitwerken van het thuiswerk en 
van het beleid voor het beheer van het absenteïsme. 
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7. COLUMBUS

Ter herinnering: in juli 2008 kreeg de GSOB van minister-president Picqué en het 
Brussels Gewest de opdracht om een nieuw grootschalig project te organise-
ren en te coördineren: het creëren van instrumenten voor een toekomstgericht 
beheer van vaardigheden. Zo is Columbus ontstaan en daarmee een netwerk 
van partneradministraties om het in goede banen te leiden, begeleid door de 
GSOB.
Concreet was het doel van Columbus op het gebied van documentproductie, 
het schrijven van standaardfunctiebeschrijvingen en het ontwikkelen van 
bijhorende praktische handleidingen (woordenboek van vaardigheden, chec-
klist voor het uitvoeren van een animatie, etc.). Deze waardevolle instrumen-
ten, die rechtstreeks voortvloeien uit de werkzaamheden van het netwerk van 
de testadministraties, zouden dan kunnen worden gedeeld met alle Brusselse 
administraties en structuren van openbaar belang en zouden als basis kunnen 
dienen voor de uitvoering van het beheer van de competentieplanning binnen 
de personeelsdiensten. De functiebeschrijvingen spelen inderdaad een belan-
grijke rol zowel tijdens 
het aanwervingsproces van een beambte als voor het bevorderen van de in-
terne mobiliteit, het opstellen van een coherent vormingsplan of het evalueren 
van het personeel volgens objectieve criteria.
Het gebruik van de Columbus-functiebeschrijving is een automatisme gewor-
den binnen de administratie aangezien er geen verdere verzoeken om vers-
terking door de dienst H.R.M. worden aanvaard zonder een zogenaamde 
“Columbus”-functiebeschrijving.

8.  ORGANIGRAM VAN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN 

Tijdens de vergadering van de maand februari 2015 werd er aan het DirCo een 
nieuw analytisch organigram van het personeel van het gemeentebestuur 
voorgesteld (met uitzondering van het schoolpersoneel, het personeel van de 
kinderdagverblijven en het onderwijzend personeel). De diensthoofden hebben 
daarna nauw samengewerkt om de inhoud ervan te valideren.
 
Dit instrument wordt voortdurend bijgewerkt en kan geraadpleegd worden via 
het interne computernetwerk van de gemeente. Dit verslag wordt bij onderha-
vig document gevoegd.

Dankzij dit nieuwe werkinstrument kan men, onder andere, streven naar een 
ideaal organigram voor de verschillende diensten. Zoals hierboven uiteengezet, 
is dit ideale organigram opgenomen in de laatste wijziging van het statuut, die 
tijdens de zitting van de Raad van 28/05/2018 is goedgekeurd.
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De Cel Vormingen is een afdeling van de dienst Human Resources (H.R.M.) 
en bestaat uit twee agenten die belast zijn met het dagelijks beheer van de 
verwachtingen en aanvragen op het vlak van vorming van het gemeenteper-
soneel (vroeger waren het er drie). Sinds september 2017 is Mevrouw Céline ZEE-
BROEK de verantwoordelijke voor de Cel na het vertrek van Mevrouw Sabine DE-
CAMPS, die op haar beurt het beheer van het kinderdagverblijf Princesse Paola 
heeft overgenomen. Er werden niet minder dan 150 verslagen ter goedkeuring 
aan het College van burgemeester en schepenen voorgelegd.
Sinds oktober 2015 houdt de Cel zich ook bezig met het verzamelen van gege-
vens betreffende de vormingen die gevolgd worden. Sindsdien werden er twee 
bibliotheken gecreëerd die voortdurend worden aangevuld. Een bibliotheek die 
op de AC-server van het bestuur ter beschikking van het personeel staat en 
die alle documentatie bevat, geklasseerd per thema, betreffende de gevolgde 
vormingen. Een tweede bibliotheek bevat de gegevens van de verschillende 
organiserende organismen waardoor de leden van de Cel de personeelsleden 
beter kunnen bijstaan in hun zoektocht naar geschikte vormingen.
Hetzelfde geldt voor het gebruik van twee tabellen die in 2015 gecreëerd wer-
den. De eerste tabel bevat de wensen qua vormingen van de agenten of hun 
hiërarchische overste. De tweede tabel bevat de evaluaties van de gevolgde 
vormingen. Dankzij deze tabel kan men aan de hand van de ervaringen van 
de agenten de kwaliteit van de verschillende organismen en vormingen ver-
gelijken.
Van de bekende opleidingen is het belangrijk te vermelden dat vijf personen 
de cursus “Gemeentelijk Management” van de GSOB hebben gevolgd (één in 
het eerste jaar, drie in het tweede jaar en één in het derde jaar). Een van hen 
heeft deze driejarige opleidingscyclus met succes afgerond. Ter informatie: vier 
medewerkers van verschillende afdelingen hebben ook hun aanvraag voor het 
nieuwe academiejaar 2018-2019 ingediend. 
Wat de taaltesten betreft, werden in de maand mei 2018, 65 personen vri-
jgesteld van het volgen van cursussen die door ULB-docenten werden gegeven 
om een premie te ontvangen voor kennis van vreemde talen. Sommigen van 
hen voerden de test uit in verschillende talen. Resultaat: 59 tests waren succes-
vol en 19 resulteerden in een mislukking. Momenteel worden er maandelijks 144 
premies toegekend aan agenten die voor deze tests slagen. 

Van de andere opleidingen die door een aanzienlijk aantal medewerkers wer-
den gevolgd, werd de opleiding “interviews ziekteverzuim”, georganiseerd 
in samenwerking met MENSURA (Certimed) naar aanleiding van het nieuwe 
arbeidsreglement van 11/12/2017 (hoofdstuk 25 - artikel 19 over ziekte- en inva-
liditeitsverlof - absenteïsmebeheer), bijgewoond door 50 medewerkers (voor-
namelijk afdelings- en diensthoofden). De opleiding bestond uit een theoretisch 
en een praktisch gedeelte.

RIJBEWIJS C 
Twee agenten van de Technische Dienst konden cursussen volgen en hun 
vrachtwagenrijbewijs (rijbewijs C code 95) behalen om beter aan de behoeften 
van hun dienst te voldoen. Ter informatie: men heeft besloten voortaan een 
voorschot van 1.500 euro toe te kennen aan elke agent die lessen volgt voor 
het behalen van het rijbewijs C of CE. Het totale bedrag van de kosten voor de 
cursussen en examens voor het behalen van deze rijbewijzen wordt vervolgens 
op een later tijdstip terugbetaald, zodra het rijbewijs behaald is (theorie en 
praktijk). Indien de agent niet slaagt voor het examen, moet hij echter het voor-
geschoten bedrag aan de administratie terugbetalen. Deze bedragen komen 
ten laste van de begroting van de Cel vormingen. 

GEMEENSCHAPSWACHTEN
Sinds september 2017 gebeurt de inschrijving van de gemeenschapswachten en 
de gemeenschapswachten-vaststellers in de basisvorming anders. De betrok-
ken medewerkers zijn verplicht om de documenten die de GSOB vereist (uittrek-
sel uit het strafregister, kopie van de identiteitskaart, kopie van het diploma) 
persoonlijk te overhandigen. Dit om het recht op privacy van de medewerker 
te verzekeren. Het is pas nadat het dossier aanvaard is door de GSOB dat de Cel 
Vormingen op de hoogte gesteld zal worden van de opvolging van de aanvraag 
en indien nodig tussenbeide zal kunnen komen in de inschrijvingsprocedure. 

VOORSTELLING 
VAN DE  DIENST 

VORMINGEN
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GEVOLGDE VORMINGEN PER DIENST (GRAFIEKEN BIJGEVOEGD)
DIENST JURIDISCHE ZAKEN (ZIE BIJLAGE 1)
De agenten van de juridische dienst waren vragende partij voor vormingen over verschillende onderwerpen zoals: de lokale fiscaliteit, de actualiteit van het amb-
tenarenrecht en de geschillen, het recht betreffende arbeidsovereenkomsten en het beheer van verzekeringsdossiers. Twee agenten hebben ook hun opleiding tot 
GAS-bemiddelaar via de GSOB afgerond, terwijl twee andere de opleiding “in dienst tredende ambtenaren” volgden.

KABINET VAN DE BURGEMEESTER (ZIE BIJLAGE 2)
De agenten van deze dienst vragen niet veel vormingen aan. Slechts een persoon heeft deelgenomen aan een interne IT-opleiding (Outlook 2010) terwijl een andere 
deelgenomen heeft aan een vorming betreffende ziekteverzuim. Een derde, die deel uitmaakt van de dienst brandbestrijding, nam deel aan een vormingsdag 
georganiseerd door de IDPBW.

KABINET DER SCHEPENEN (ZIE BIJLAGE 3)

Aanvragen voor vormingen van deze dienst zijn zeer zeldzaam, zo niet onbestaand. Niettemin werd een interne vorming in informatica georganiseerd en volgden 
twee agenten van de dienst een opleiding “manager fiets”. 

DIENST CULTUUR (ZIE BIJLAGE 4)

Afgezien van de opleiding met betrekking tot interviews over ziekteverzuim en met betrekking tot interviewtechnieken voor geëvalueerde agenten, die elk door één 
enkele agent werden gevolgd, zijn er voor deze dienst niet veel aanvragen voor vorming.

DIENST ONDERWIJS (ZIE BIJLAGE 5)
In de loop van dit jaar heeft de dienst Onderwijs vele en diverse vormingen gevolgd. De meeste deelnemers volgende de vormingen: “interviews ziekteverzuim” 
gegeven door het bedrijf MENSURA en “regularisatie van studiejaren” georganiseerd door de Federale Pensioendienst.
De diëtiste van de dienst heeft twee opleidingen gevolgd rond “Good Food Labelling”, georganiseerd door Leefmilieu Brussel. 
Drie andere agenten hebben de basisopleiding “Eerste Hulp in een industriële omgeving” van de GSOB afgerond.

DIENST GSST (ZIE BIJLAGE 6)
Zes medewerkers hebben een opleiding gevolgd in praktische en theoretische interviews over ziekteverzuim. Vier andere agenten hebben deelgenomen aan de 
opleiding “Eerste hulp in een industriële omgeving” van de GSOB.

DIENST FINANCIËN (ZIE BIJLAGE 7)
Dit jaar hebben verschillende medewerkers van de dienst financiën diverse IT-trainingen gevolgd (Outlook, Word en direct mail), die intern werden georganiseerd. 
Een officier maakt ook deel uit van de dienst brandbestrijding en heeft een basisopleiding gevolgd van een dag, georganiseerd door de dienst IDPBW.
Dienst HRM: (zie bijlage 8)

VIER AGENTEN VAN DE DIENST HRM HEBBEN DEELGENOMEN AAN DE OPLEIDING “REGULARISATIE VAN DE STUDIEJAREN” GEORGANISEERD DOOR DE 
FEDERALE PENSIOENDIENST.
De verantwoordelijke van de dienst HRM neemt elk jaar deel aan het “Congres van de openbare dienst” dat door het EBP wordt georganiseerd. Het doel van dit 
congres is om de balans op te maken van de huidige ontwikkelingen in het recht en de praktijk van de openbare dienst en om standpunten uit te wisselen tussen 
ambtenaren van de verschillende openbare diensten in België. Ze nam ook deel aan twee residentiële seminaries georganiseerd door de GSOB, respectievelijk “Inte-
gratie van diversiteit in de HR-planning” en “beoordeling van het personeelsbeleid”.
Twee agenten van de afdeling die het personeel van de dienst begeleiden, hebben de opleiding “interviews rond ziekteverzuim” gevolgd, georganiseerd door 
MENSURA.
De opleiding “ontwikkeling van een vormingsplan” georganiseerd door de GSOB trok de belangstelling van twee agenten van de dienst, maar was helaas niet bevre-
digend en voldeed niet aan hun verwachtingen.
Tot slot volgde een agent een opleiding over sociale netwerken georganiseerd door Wolu Cyber Cité.

DIENST INFORMATIE - COMMUNICATIE (ZIE BIJLAGE 9)
De gevolgde opleidingen zijn de opleidingen “Telefonisch onthaal in crisissituaties” georganiseerd door de GSOB (voor medewerksters van het onthaal) en het “Forum 
van overheidscommunicatie 2017” waaraan het hoofd van de dienst deelnam.

DIENST INFORMATICA (ZIE BIJLAGE 10)
De opleidingen die door de verschillende organismen rond informatica gegeven worden, worden steeds talrijker. Toch waren er voor deze dienst niet veel aanvragen 
voor vormingen dit jaar. Twee agenten hebben deelgenomen aan een opfriscursus van de vorming “eerste hulp in een professioneel milieu”, georganiseerd door de 
GSOB. 
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DIENST BEVOLKING (ZIE BIJLAGE 11)
Meerdere opleidingen ter verbetering van de vaardigheden van de agenten, zoals die met betrekking tot de overdracht van familienamen, transgenders, intersek-
suele mensen, de opsporing van gedwongen huwelijken en de registratie van buitenlanders op kiezerslijsten, werden door verschillende agenten gevolgd.
Zes agenten volgden een opleiding over de nieuwe wetgeving inzake familienamen en voornamen. 
Zoals elk jaar namen ook drie personeelsleden deel aan de algemene vergadering van de ‘Groupement des Agents Population Etat Civil (GAPEC)’.
Drie officieren volgden de opfriscursus eerste hulp die elk jaar door het Rode Kruis werd georganiseerd, terwijl drie andere agenten die deel uitmaken van de dienst 
brandbestrijding een basisopleiding hebben gevolgd.
Twee nieuwe agenten hebben de verplichte opleiding “in dienst tredende agenten” bij de GSOB gevolgd.

DIENST PREVENTIE (ZIE BIJLAGE 12)
De belangrijkste vormingen die eruit springen in de grafiek van de dienst Preventie zijn: de opfriscursus in eerste hulp in een industriële omgeving georganiseerd 
door het Rode Kruis en de basisvorming “eerste hulp kinderen” bij de GSOB. Vijf dienstverantwoordelijken hebben eveneens een opleiding gevolgd over interviews 
rond ziekteverzuim.
De vorming georganiseerd door de GSOB betreffende de sensibilisering van de gemeenschapswachten voor gewelddadig radicalisme werd gevolgd door drie agen-
ten. Andere volgende voornamelijk opleidingen die verband houden met sociaal straatwerk, het beroepsgeheim en zelfvertrouwen.

DIENST GEMEENTEKAS (ZIE BIJLAGE 13)
Twee agenten hebben deelgenomen aan een opleiding digitalisering van facturen en hun boekhoudkundige opvolging, terwijl twee andere agenten een basisoplei-
ding kregen omwille van hun betrokkenheid bij de dienst brandbestrijding. 
Een agent heeft ook met succes het derde en laatste jaar van zijn opleiding “Gemeentelijk Management” afgerond en is met onderscheiding afgestudeerd.

DIENST SECRETARIAAT (ZIE BIJLAGE 14)
Twee personeelsleden hebben een opleiding gevolgd over de verplichtingen van de gemeentelijke secretariaten met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen 
en één persoon heeft een opleiding gevolgd over “telefonisch onthaal in crisissituaties” georganiseerd door de GSOB.
Drie verantwoordelijken volgden ook de theoretische en praktische opleiding die door MENSURA werd georganiseerd voor de interviews rond ziekteverzuim.

TECHNISCHE DIENSTEN (ZIE BIJLAGE 15)
Gezien het grote aantal medewerkers van deze dienst, hebben zij ook de meeste vormingsaanvragen ingediend. Aangezien techniek en technologie niet stilstaan, 
werden er veel bijscholingscursussen, informatiesessies en andere opfrissingen gevolgd. 

Uit de grafiek springen twee vormingen naar voor: veertien agenten (met name de afdelingsverantwoordelijken en brigadiers) hebben deelgenomen aan de vorming 
“interviews ziekteverzuim” en zeven aan de vorming “gebruik van een ladder, stelling en veiligheidsharnas, georganiseerd in samenwerking met de IDPBW.

Verschillende agenten van verschillende niveaus hebben deelgenomen aan de opleiding “in dienst tredende agenten” georganiseerd door de GSOB, waardoor ze 
een overzicht kregen van de organisatie van een gemeente en de verschillende kenmerken ervan. Tegelijkertijd hebben vier D- en E-functionarissen een opleiding 
“code 4” gevolgd.

Ten slotte hebben verschillende medewerkers interne informaticaopleidingen gevolgd

DIENST SPORT/JEUGD/VERENIGINGSLEVEN (ZIE BIJLAGE 16)

Net als vorig jaar heeft de dienst sport/jeugd/verenigingsleven iets meer aanvragen voor vorming ingediend. Twee agenten hebben een opleiding gevolgd, georga-
niseerd door de onderneming iCLUB om de software voor het boeken van tennisbanen in het Fallon Stadion beter te begrijpen. Eén persoon heeft de door de IDPBW 
georganiseerde vorming bijgewoond in het kader van het brandbestrijdingsteam.
Tot slot hebben drie personen deelgenomen aan verschillende computercursussen en drie anderen aan de cursus “eerste hulp in bedrijven” van de GSOB.
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Relevé pour le service AFFAIRES JURIDIQUES
Entre 01/10/2017 et 30/09/2018

Relevé pour le service CABINET DU BOURGMESTRE
Entre 01/10/2017 et 30/09/2018
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Relevé pour le service CABINET DES ECHEVINS
Entre 01/10/2017 et 30/09/2018

Relevé pour le service AFFAIRES CULTURELLES
Entre 01/10/2017 et 30/09/2018
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Relevé pour le service ENSEIGNEMENT
Entre 01/10/2017 et 30/09/2018

Relevé pour le service FASE
Entre 01/10/2017 et 30/09/2018
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Relevé pour le service FINANCES
Entre 01/10/2017 et 30/09/2018

Relevé pour le service GRH
Entre 01/10/2017 et 30/09/2018
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Relevé pour le service INFORMATION
Entre 01/10/2017 et 30/09/2018

Relevé pour le service INFORMATIQUE
Entre 01/10/2017 et 30/09/2018
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Relevé pour le service POPULATION
Entre 01/10/2017 et 30/09/2018

Relevé pour le service PREVENTION
Entre 01/10/2017 et 30/09/2018
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Relevé pour le service RECETTE
Entre 01/10/2017 et 30/09/2018

Relevé pour le service SECRETARIAT
Entre 01/10/2017 et 30/09/2018
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Relevé pour le service SERVICES TECHNIQUES
Entre 01/10/2017 et 30/09/2018
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Relevé pour le service SPORTS
Entre 01/10/2017 et 30/09/2018
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TEWERKSTELLING

De afdeling Tewerkstelling van de dienst HRM maakt integraal deel uit van het 
Jobhuis van Sint-Lambrechts-Woluwe. Dat omvat ook nog een Actiris-antenne, 
het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) en het Atelier voor het 
actief zoeken naar werk van de vzw Wolu-Services. 

ONZE OPDRACHTEN

-Afstempelen C3-documenten deeltijdse werkers;
-Informeren en begeleiden van iedereen die op zoek is naar informatie rond 
tewerkstelling: algemene informatie, oriëntering, sociale wetgeving, tips voor 
het efficiënt zoeken naar werk,…;
--Een persoonlijk gesprek met de werkzoekenden die dit wensen om hun 
zoektocht meer gericht te laten gebeuren, een profiel op te stellen, hun tips 
te bezorgen…; 
-Beheer van de kandidaturen voor tewerkstelling bij de gemeente: bijhou-
den van de “gemeentelijke aanvraagformulieren”, inbrengen in een bestand, 
beheer van het bestand, doorgeven werkaanbiedingen privésector, selectie van 
de kandidaten bij aanwervingen voor een plaats bij de gemeente in functie van 
de aanwervingscriteria (GESCO, startbaanovereenkomst, …) en van de compe-
tenties, …
-Dienstverlening ten behoeve van werkgevers: ontvangen van de werkaanbie-
dingen, zoeken naar geschikte profielen, doorsturen Cv’s, opvolging, versprei-
den van de werkaanbiedingen;
-Contact en opvolging bij de dienst “Werkgevers” van Actiris i.v.m. werkaan-
biedingen vanwege de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe in het kader van 
de akkoorden rond de taalhoffelijkheid (Omzendbrief van de Regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4/12/1997); 
-Organisatie van de activiteiten van het plaatselijk project (Traject naar Werk, 
Jobweek,…).

Overzicht in cijfers:
Op 30/09/2018 waren er 1.152 werkzoekenden ingeschreven in het bestand.

Aantal vrije betrekkingen bij het gemeentebestuur van 1/10/2017 t/m 
30/09/2018: 17
Aantal aangeworven personen op 30/09/2018: 15

ORGANISATIE VARIA EN NIEUWIGHEDEN

HET TRAJECT NAAR WERK 2017 (OKTOBER - NOVEMBER 2017)

Workshops en activiteiten om werkzoekenden beter voor te bereiden op de 
verschillende situaties waarmee ze geconfronteerd zullen worden tijdens hun 
zoektocht naar werk in het algemeen en tijdens de gesprekken met de werkge-
vers tijdens de JobDay van14/11/2017 in het bijzonder.

Deze aanpak laat werkzoekenden toe om, in de vorm van workshops, infor-
matiesessies of individuele gesprekken, bepaalde aspecten van hun aanpak 
(zelfbeeld, sociale netwerken bij het zoeken naar werk,....) aan te snijden. Ze 
kunnen dan tijdens de Week van het Werk vacatures bekijken en werkgevers 
ontmoeten.

Hierbij een overzicht van de verschillende activiteiten tijdens de editie van 2017:
- JobCoaching en ontmoeting met een tewerkstellingsconsulente
- Workshop “look en werkhouding” (4 workshops)
- Workshop “houding en professioneel gedrag” (1 workshop)
- Informatiesessie rond nieuwe steun voor werk
- Workshop “gebruik van sociale netwerken en applicaties in mijn zoektocht 
naar werk” (1 atelier)
- Simulaties sollicitatiegesprekken
- Workshop “vrouw en werk, hoe dit opnieuw te verenigen? “ (1 workshop)

Communicatie rond het event:
- Artikel in het gemeenteblad
- Nieuws op de website van de gemeente en Dynamic-Emploi 
- PERSBERICHTEN
- Verzending van een brief aan werkzoekenden die op het grondgebied van de 
gemeente wonen, op basis van de door Actiris verstrekte lijst (ongeveer 2.230 
EG FR en NL), vergezeld van de brochure met de activiteiten van de Cursus.

VOORSTELLING VAN 
DE TEWERKSTELLING
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- Versturen van affiches en brochures naar de lokale partners (Jobhuis, OCMW,…)
- Publicaties Facebook
- Schermen Actiris (Jobhuis SLW), gemeente en OCMW
- Betrekken van de partners van het Jobhuis bij het inschrijvingsproces (zie hie-
ronder) en dus bij de publiciteit voor de activiteiten

Het Traject naar Werk wordt al sinds enkele jaren georganiseerd. De partners 
van het Jobhuis wilde de editie 2017 moderniseren en brachten meerder wijzi-
gingen aan:
- Activiteiten voorgesteld in een logische volgorde: eerst de verbetering van het 
CV en de begeleidende brief, dan de look van een sollicitatiegesprek,...
- Inschrijvingen uitsluitend via partners: werkzoekenden moesten zich inschrij-
ven via één van de partners van het Jobhuis, waardoor elke betrokken agent 
de behoeften van de werkzoekende zo goed mogelijk kon analyseren in functie 
van zijn situatie en achtergrond

Deelname: 57 EG (varia) – 7 externe geïnteresseerden 

DE WERKWEEK 2017

Activiteiten rond de JobDay van dinsdag 14/11/2017:
- Maandag 13/11: onthaal van de werkzoekende en presentatie van de open-
staande functies tijdens de JobDay. Mogelijkheid om een tewerkstellingscon-
sulent te ontmoeten (Job Coaching). Wolubilis - van 10u00 tot 15u00
- Dinsdag 14/11: JobDay Wolubilis – van 13u30 tot 17u00

Communicatie rond het event:
- Artikel in het gemeenteblad
- Nieuws op de website van de gemeente en Dynamic-Emploi 
- PERSBERICHTEN
- Versturen van affiches en brochures naar de lokale partners (Jobhuis, OCMW,…)
- Publicaties Facebook
- Schermen Actiris (Jobhuis, SLW), gemeente en OCMW
- Doeken (Gemeentehuis, gemeentelijk zwembad, stadion,…)
- Affiches op grote borden verspreid over de gemeente
- Specifieke mailing (e-mail) aan de werkzoekenden (via Actiris)
- …

In 2017, werd de Week van het Werk geconcentreerd rond de JobDay en het 
voorstellen van vacante functies door aanwezige werkgevers.

Deelname: maandag 13/11: 230 bezoekers– dinsdag 14/11: 489 bezoekers - 23 
aanwezige werkgevers – 512 voorgestelde vacante functies – Partners Jobhuis 
aanwezig: gemeente, Actiris, Wolu-Services, PWA, OCMW

DE JOBLENTE

Ook in 2018 hebben de gemeenten Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Sint-
Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe de Joblente georganiseerd om 
werkzoekenden te helpen in hun zoektocht naar werk.
Dit jaar was de gemeente van Sint-Pieters-Woluwe de coördinerende instantie.
Gedurende de hele maand maart werden er in de 4 deelnemende gemeenten 
afwisselend een vijftigtal workshops en activiteiten georganiseerd.

Activiteiten georganiseerd in Sint-Lambrechts-Woluwe:

• Workshop Activ’Boost,met de vzw Activ’Action – Dinsdag 06/03 van 9u00 tot 
12u30
• Workshop “Business Model You”- Vrijdag 09/03 van 9u00 tot 12u00
• Workshop Activ’Jump, met de vzw Activ’Action – Dinsdag 13/03 van 9u00 tot 
12u30 
• Conferentie over de alternerende opleiding, met de efp – Vrijdag 16/03 om 
10u00
• Workshop “Creativiteit en ontdekken van zijn droom” - Dinsdag 20/03 van 
9u00 tot 16u00
• Workshop “Hoe een CV opstellen aan de hand van vaardigheden” - Dinsdag 
27/03 van 9u00 tot 16u00
• Informatiesessie over het werk met betrekking tot de informatie- en commu-
nicatietechnologie met Evoliris – Dinsdag 27/03 om 10u00
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DURA LEX SED LEX 

De dienst, die afhangt van de Schepen voor Juridische zaken, heeft het College 
en de andere gemeentediensten raad gegeven betreffende juridische dossiers 
in openbaar, administratief, burgerlijk, sociaal, fiscaal of tuchtrechtelijk recht.

Mevrouw Laure VAN VARENBERG, heeft de leiding over de 3 afdelingen van de 
dienst: “Juridische Zaken”, “Verzekeringen” en “Gemeente-eigendommen”. 

AFDELING JURIDISCHE ZAKEN

VOORSTELLING VAN DE DIENST:

- de ingewikkelde juridische dossiers behandeld, in medewerking met advo-
caten, aangewezen door het College van Burgemeester en Schepenen. Deze 
behandeling houdt het onderzoek in van de slaagkansen, de besluiten en 
memories opgesteld door de advocaten, het beheer van de termijnen en de 
vastlegging van het beleidsplan;

- de bezwaarschriften tegen een gemeentebelasting vóór het College onde-
rzocht en de dossiers opgevolgd;

- op verzoek van de diensten, geholpen door advies en richtlijnen in alle 
andere geschillen of prégeschillen te verstrekken;

- overeenkomsten opgesteld of meegewerkt aan het opstellen van overeen-
komsten door de diensten;

- verscheidene reglementen opgesteld en door zijn gemotiveerde adviezen 
meegewerkt aan het opstellen van verscheidene reglementen ingevoerd door 
de diensten;

- de in het Belgisch Staatsblad verschenen wetgeving dagelijks onderzocht 
en verschillende wetgevingen, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van het Col-
lege en van de diensten bestudeerd;

- het secretariaat van het Onderhandelingscomité, het Basisoverlegcomité;

- de administratieve politiebevoegdheid uitgeoefend: het opstellen van 
de politiebesluiten van de Burgemeester betreffende openbare netheid, lee-
fbaarheid, veiligheid en rust. Het beheer en de opvolging van de hoorzittingen 
van de bestemmelingen van deze besluiten. 

- het toepassen van de administratieve sancties bedoeld in de wet van 
24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Deze sancties worden in het geval van overtredingen van het algemeen poli-
tiereglement en/of andere politiereglementen van de gemeente opgelegd door 
de sanctionerend ambtenaar. (3.884 dossiers).

- bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties 
(GAS)

Bemiddeling is een maatregel waarbij de auteur van een overtreding de berok-
kende schade kan herstellen of vergoeden en het conflict ontmijnd kan worden.

Dit gebeurt volgens de volgende principes: het is gratis, de betrokken partijen 
doen hier vrijwillig aan mee, vertrouwelijkheid, en neutraliteit en onafhanke-
lijkheid van de bemiddelaar.

Het is de sanctionerend ambtenaar die de bemiddeling voorstelt en wanneer 
er een akkoord bereikt wordt, kan er geen enkele administratieve boete meer 
opgelegd worden. Het voorstel tot bemiddeling is verplicht voor minderjarigen 
(vanaf 16 jaar).

De bemiddelaarster treedt op voor de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe, 
Sint-Pieters-Woluwe en Etterbeek. Tussen 01/10/2017 en 30/09/2018, werden er 
al 52 dossiers behandeld.

VOORSTELLING VAN 
DE JURIDISCHE ZAKEN
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AFDELING VERZEKERINGEN

VOORSTELLING VAN DE DIENST

De dienst Juridische Zaken - Verzekeringen beheert de verzekeringspolissen 
van de gemeente en aanverwante dossiers zoals:
werkongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk;
ongevallen op school, skiongevallen tijdens de sneeuwklassen en ongevallen 
tijdens activiteiten die door de dienst Jeugd georganiseerd worden ( de “Groen-
vakanties”); 
de verzekering Hospitalisatie-Geneeskundige Zorgen voor het gemeenteper-
soneel;
dossiers waarbij de burgerlijke aansprakelijkheid van de gemeente of haar 
organen wordt betrokken of waarbij de gemeente gelijk welke schade geleden 
zou hebben; 
de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid van de motorvoertuigen + 
omnium dienstopdracht;
de brandverzekeringen i.v.m. de gemeentelijke gebouwen en hun schadege-
vallen;
alle evenementen die door de gemeente georganiseerd worden;
beheer van het budget en budgetwijzigingen;
beheer van de verplichte verzekering objectieve burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid in geval van brand en ontploffing voor bepaalde instellingen die toe-
gankelijk zijn voor het publiek en zich op het grondgebied van de gemeente 
bevinden; 
beheer van de verschillende openbare aanbestedingen die tijdens het lopende 
jaar worden uitgeschreven.

Overzicht van de ongevallen en schadegevallen tijdens de periode van 
01/10/2017 tot en met 30/09/2018:

Werkongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk;
Er werden 59 ongevallen aangegeven. 

Schoolongevallen – Sneeuwklassen – Jeugd
Hier werden er 208 ongevallen aangegeven bij ETHIAS.

Dossiers « Schadegevallen » - « Schadegevallen gemeentegebouwen » 
Er werden 68 dossiers ingediend bij ETHIAS.

Collectieve verzekering « Geneeskundige Zorgen »

Het gemeentelijke personeel kan genieten van een “Hospitalisatie - Ge-
zondheidszorg” -verzekering afgesloten via de Federale Service Pensions (SFP) 
- Social Service Collective (SSC).

De vorige overeenkomst, toegekend aan ETHIAS, liep af op 31/12/2017. Sinds 
01/01/2018 wordt de verzekering afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij AG 
INSURANCE.
De nieuwe raamovereenkomst biedt dezelfde garanties als de vorige.
Alleen de premies en de vrijstelling zijn gewijzigd.

 

AFDELING GEMEENTE-EIGENDOMMEN

VOORSTELLING VAN DE DIENST

TAKEN:

• Administratief en juridisch beheer van de private onroerende eigendommen 
van de gemeente;
• Technisch beheer van de private onroerende eigendommen van de gemeente 
(verschillende werken); 
• Beheer van dossiers van aankoop en verkoop van onroerende goederen.
• Opstellen van de plaatsbeschrijvingsstaten bij aankomst en vertrek voor de 
te verhuren gebouwen; 
• Voorbereiding van de reglementen;
• Beheer van de premie-aanvragen (senioren en terugstorten van gemeente-
lijke opcentiemen, terugstorten opcentiemen SVK);
• Beheer dossiers i.v.m. het voorkooprecht;
• Beheer van de biologische moestuinen (in samenwerking met de dienst 
Natuur);
• Dossiers betreffende de terugneming van wegenis (in samenwerking met 
Realisatie en Onderhoud)

PERSONEEL IN DIENST:

• één administratief secretaresse (juriste);
• één technische adjunct;
• twee administratieve assistenten (een aangewerft op 13/08/2018);
• één administratief adjunct;
• twee arbeiders.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN

1/ ALGEMEEN BEHEER

Het locatief erfgoed bestaat uit:
- 130 woningen (middelgrote, sociale, vrije);
- 15 handelspanden;
- 67 andere gebouwen of delen van gebouwen;
- 101 parkeerplaatsen;
- 69 terreinpercelen (waarvan biologische tuinen);
- 16 erfpachten;
- 9 plaatsen voor reclamepanelen. 

Worden gehuurd:
- 12 gebouwen of delen van gebouwen.
De dienst heeft het beheer van dit patrimonium waargenomen. Zo heeft ze:
• de dossiers beheerd voor de aanvraag en toewijzing van (sociale, middelgrote 
en vrije) woningen en de biologische moestuinen;
• de overeenkomsten; 
• de indexeringen van huurprijzen berekend; 
• de relaties met de huurders, mede-eigenaars, syndici, projectontwikkelaars 
en juridische raadslui verzekerd; 
• de technische opvolging van aanvragen tot interventie verzekerd;
• problemen rond achterstallen en nabuurschap geregeld; 
• de aftrek van lasten verwezenlijkt; 
• plaatsbeschrijvingen opgesteld, EPB-attesten besteld.
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2/ SITE WOLUBILIS – BEHEER VAN DE ATELIERS EN DE HANDELSZAKEN

Samenvattende tabel

Lokaal Vorige huur-
der

Einde huur Begin huur N i e u w e 
huurder

/ / / / /

De dienst verzekert het beheer van de toewijzing van de lokalen aan ver-
schillende verenigingen, de opvolging van de betaling van eventuele huurgel-
den en lasten, en het opstellen van plaatsbeschrijvingen en eindafrekeningen. 
De dienst werd tijdens vergaderingen vertegenwoordigd. 
Het dagelijks beheer wordt voornamelijk verzekerd door de dienst Gemeente-
gebouwen. 

3/ WONINGEN

Samenvattende tabel

Adres S t a -

tuut

Eind huu-

rover-een-

komst

Begin huu-

r o v e r e e n -

komst 

Toewijzing

Sint-Lambertuss-

traat 46

S 3 Zware Renovatie 14 punten (tegen 

14 punten later en 

13 punten)

Sint-Lambertuss-

traat 94

S 3 Zware Renovatie 14 punten (tegen 

13 punten en 

13 punten)

Sint-Lambertuss-

traat 96

S 3 Zware Renovatie

Sint-Lambertuss-

traat 118/8

S 2 14/09/2017 1/11/2017 Afwijking 

(artikel 9)

Sint-Lambertuss-

traat 42

S 3 30/11/2017 Zware reno-

vatie

Sint-Lambertuss-

traat 40a

S 4 31/03/2018 X

R o o d e -

b e e k s t r e e n w e g 

127/1

S 0 30/06/2017 01/01/2018 12 punten (tegen 

twee weigerin-

gen)

Jean Monnetlaan 

8/14

M 2 31/12/2015 01/02/2018 9 punten (tegen 

een weigering en 

7 punten)

Jean Monnetlaan 

4/1

M 3 31/08/2016 01/04/2018 8 punten (tegen 

een weigering en 

een niet-conform 

bestand)

Jean Monnetlaan 

8/8

M 3 28/02/2017 01/04/2018 Mutatie (artikel 10)

Jean Monnetlaan 

6/2

M 2 31/08/2017 X

Jean Monnetlaan 

4/13

M 3 30/09/2017 01/01/2019 7 punten (tegen 

een weigering en 

7 punten later)

Jean Monnetlaan 

8/3

M 3 31/12/2017 X

Jean Monnetlaan 

8/5

M 3 30/09/2018 X

Gulledelle 95 bus 2 M 2 30/04/2017 01/05/2018 Mutatie (artikel 10)

Gulledelle 91 bus 1 M 1 30/04/2018 X Mutatie (artikel 10)

Gulledelle 91 bus 6 M 3 31/01/2018 X Mutatie (artikel 10)

Gulledelle 97 bus 12 M 2 31/03/2018 X

Gulledelle 97 bus 2 M 1 31/07/2018 X

Bij iedere verhuizing wordt de staat van het goed geanalyseerd en worden de 
nodige of aangewezen werken uitgevoerd (vernieuwen van de vloerbedekking, 
herschilderen, controle van de loodgieterij,…). 

4/ BIOLOGISCHE MOESTUINEN

• situatie
hof-ten-berg: 18
Bronnenpark: 26
Stationstraat: 10

• Nieuwe toekenningen: 7

5/ ONROERENDE VERRICHTINGEN

AANKOPEN: /

VERKOOP:
- Watermanlaan (GR 19.02.2018, handtekening in behandeling

ERFPACHTRECHTEN: /
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WEG RETROCESSIE:
- Bolderiklaan (GR 19.02.2018, handtekening 23.05.2018) 

6/ PREMIES

• Premies Senioren: 4
• Terugstortingen opcentiemen: 79 aanvragen
• Terugstorten opcentiemen SVK: 93 aanvragen

7/ RECHTEN VAN VOORKOOP

Georges Henrilaan 
Ontvangen dossiers: 27
Bezochte goederen: 0 

Sint-Lambertusstraat 
Ontvangen dossiers: 1
Bezochte goederen: 0

8/VERSCHILLENDE HUURCONTRACTEN

BEËINDIGING : /

GOEDKEURING :
- Georges Henrilaan 319 – Handelshuurcontract (GR 23.04.2018)
- Dietrichlaan 20 - gebruiksovereenkomst (GR 23.10.2017 en 25.06.2018)
- Gulledelle 98 – Commodaat (GR 19.03.2018)
- Gulledelle 98 – gebruiksovereenkomst (GR 23.04.2018)
- Albert Dumontlaan – Commodaat (GR 10.09.2018)
- Roodebeeksteenweg 137 (GR 25.06.2018)

OVERDRACHTEN : /

VERNIEUWING : /

VERLENGING:
- Brand Whitlocklaan 105 (GR 23/10/2017)

AANHANGSEL:
- Andromèdelaan 83 (GR 19.03.2018)
- Roodebeeksteenweg 137 (GR 10.09.2018)

9/ MEDE-EIGENDOMMEN

Vertegenwoordiging van de gemeente in de organen van de mede-eigendom-
men:
- Les séquoias: raad van mede-eigendom en algemene vergadering; 
- Parc des étoiles 4: raad van mede-eigendom en algemene vergadering; 
- Limousin-Périgord: algemene vergadering; 
- Les Trois mâts: algemene vergadering; 
- De Gouden Eilanden: algemene vergadering; 

10/ ALLERLEI

• Bezoek aan heel wat gemeente-eigendommen
• Beheer en opvolging van de geschillen i.v.m. het onroerend patrimonium

• Beheer van de aanvragen tot bezetting van het privédomein
• Wijziging aan het Procedurereglement voor de verkoop uit de hand aan de 
meestbiedende van onroerende gemeentelijke goederen (GR 23.04.2018)
• Vaststelling van de huurovereenkomst en algemene gebruiksvoorwaarden 
voor Gemeente zalen (GR 22.01.2018)
• Vervangende werking van de ketels van appartementen gelegen Jean Mon-
netlaan 2 tot 8.
• Schuman Creatieve Workshops: verplaatsing van de paviljoens gelegen Jean-
François Debeckerstraat 10 naar het paviljoen gelegen Paul Hymanslaan 116 
(overeenkomst-type A)
• Afwijzing van actie in rechtszaak SLW t/ Bpost (GR 19.02.2018)
• Wijziging aan het reglement voor de toewijzing van gemeentelijke woningen 
(GR 25.06.2018)
• Oprichting van de toewijzingscommissie van gemeentelijke woningen - Sa-
menstelling en werkwijze (GR 25.06.2018)
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VOORSTELLING 
VAN DE DIENST 

INFORMATIE - 
COMMUNICATIE

De dienst Informatie-Communicatie bestaat uit 3 divisies : de divisie “Onthaal”, 
de divisie “Informatie-Communicatie” en de divisie “Verhuur van zalen”. 

1. DE DIVISIE “ONTHAAL” 
.
Een ploeg van 6 hostessen is in de dienst geïntegreerd.

HUN TAAK BESTAAT VOORNAMELIJK UIT:
 
• het beheer van de telefonische oproepen;
• het onthaal en de oriëntatie van de bevolking naar de bevoegde dienst;
• het bijhouden van de aanwezigheidslijst tijdens de Gemeenteraad;
• het vervullen van diverse opdrachten voor de dienst, zoals het verzenden van 
post of het verzamelen van informatie via de telefoon;
• het netjes houden van de infotafels en -panelen;
• de onthaalmappen voor de nieuwe inwoners  samenstellen;
• het beheer van het gemeentelijk documentatiecentrum
• het onthaal en de begeleiding van genodigden bij evenementen, recepties, 
huwelijken, (gouden, diamanten, briljanten en platina) huwelijksverjaardagen, 
verjaardagen van honderdjarigen.

2. DE DIVISIE “VERHUUR VAN ZALEN”

De dienst is belast met het beheer van de dossiers voor de verhuur van de vol-
gende zalen: het Maloukasteel, het Roodebeekpaviljoen, de meierij Van Meyel 
en het Huis van de Verenigingen.

Het beheer van deze zalen impliceert het behandelen van de huuraanvragen, 
het bezoek ter plaatse, de voorstelling van de dossiers aan het College, de 
inventariseringen en het beheer van de waarborgen, de schoonmaak en de 
technische interventies. De dienst bestaat uit een team van vier personen  (2 
administratief bedienden en 2 schoonmakers).

3. DE DIVISIE “INFORMATIE-COMMUNICATIE”
De dienst telt 9 personeelsleden

A –Informatie en communicatie naar buiten toe 

Een permanente synergie met de externe meldpunten van buitenaf is de voor-
naamste informatierol van de dienst.. Hij verzekert zo de functie van draaischijf 
van de gemeentelijke informatie.

1. PUBLICATIES – GRAFISCHE VORMGEVING

De dienst geeft alle informatiebrochures uit voor de inwoners van de gemeente.

Het maandblad Wolu Info (48 à 72 bladzijden).

Het maandblad Wolu Info verschijnt 10 keer per jaar. Dit magazine omvat o.a. : 
een Agenda, informatie over de wegenwerken en nieuwe inrichtingen, evene-
menten in de kijker, een ontmoeting met een inwoner of een vereniging, een 
volledig dossier over een nieuwsitem of een dienst, voorstelling van de nuttige 
diensten voor de bevolking, en elke maand een politieke tribune open voor alle 
politieke formaties die vertegenwoordigd zijn in de Gemeenteraad.

ANDERE BROCHURES DIE UITGEGEVEN WORDEN DOOR DEZE DIENST:

Een groot aantal brochures van algemene aard (zaalverhuur, openingsuren van 
de diensten…) worden eveneens uitgegeven. Deze brochures worden verza-
meld in een onthaalkoffertje bestemd voor elke nieuwe inwoner. 

De dienst heeft voor andere diensten de bladopmaak verzorgd. Deze documen-
ten werden binnenshuis of bij een externe drukker gedrukt:
• affiches, luchtreclame, zeilen.
•  brochures of folders;
• uitnodigingen;
• huis-aan-huisberichten;
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• voor Agenda 21/de dienst Leefmilieu: verschillende affiches en uitnodigingen, 
groentekalender, affiche en documenten Woluwe in de bloemen;
• voor het kabinet van de burgemeester: programma  Soirée Coup de cœur, 
spandoeken en affiches “geen nachtvluchten meer”, wenskaart, uitnodiging 
voor de avond van de nieuwe inwoners, uitnodiging Pechère, uitnodiging 11 
november;
• voor de dienst Middenstand: driemaandelijkse Middenstandsinfo, Club 1200 
brochure, affiche en uitnodigingen voor de boekenbeurs, Bloemenmarkt, Ver-
jaardag van de markt, braderij Georges Henri;
• voor de dienst Cultuur: Journal de Wolubilis, flyers en folders van de Vrijeti-
jdsateliers, programma van de Zomeracademie, Kinderen/Ouders-Toegelaten-
Dag, catalogus van de tentoonstelling Polackova, affiche openluchtbioscoop, 
affiche en flyer van Be-kóór-lijk!, affiche en flyer van Verhaal + Vieruurtje, 
catalogus van de Opendeurdagen van de kunstenaars, programma van de 
Romaanse feesten;
• voor de dienst Educatie: tentoonstelling Werkjes van de kinderen uit de ge-
meentescholen, folder gemeentelijke scholen;
voor de dienst Personen met een handicap: actualisering van brochures ;
• voor de dienst Informatie - Communicatie: presentatiebrochure van de ge-
meente voor bezoekers en nieuwe inwoners, brochure Netheid, uitnodiging 8 
Mei 1945, uitnodiging personeelsfeest, brochure gemeentelijke premies, uitno-
diging personeelsbarbecue, affiche Italiaans feest; 
• voor de dienst openbare bibliotheken: folder voor de Sint-Lambertusbi-
bliotheek;
• voor de dienst mobiliteit: parkeerplan, toegangsplan, huis-aan-huisberichten 
oranje zones;
• voor de dienst Erfgoedbescherming: losse bladeren Erfgoeddagen, borden 
panorama toren Moderne Woning, bord Villa Montald, uitnodigingen voor 
inhuldigingen van borden;
• voor de Preventiedienst: affiche begeleiders van voetgangersrijen, flyer en 
affiche Schoolantenne, flyer operatie Rozet, uitnodiging huiswerkschool, uitno-
diging film-debat.
 
De dienst coördineert tevens de verspreiding van deze documenten.

De affiches die evenementen aankondigen, worden aangepast in de vorm van 
banners (voor de website) en van beeldschermen (voor het tv-scherm in de hal 
van het gemeentehuis).

2. GEMEENTELIJKE WEBSITE 

De website van de gemeente evolueert voortdurend sinds de lancering van 
de nieuwe versie, vorig jaar. Het adres is www.woluwe1200.be. De grafische 
vormgeving en de sitemap werden volledig intern ontworpen en gerealiseerd 
met de technische medewerking van de Informaticadienst. Alle nieuwe inter-
netfunctionaliteiten werden aangewend en de site beschikt over een krachtige 
zoekmachine. Kortom, het betreft hier een dynamische en interactieve website, 
die dagelijks wordt bijgewerkt, om toegang te kunnen verschaffen tot de meest 
accurate informatie.
Van bij het begin levert de startpagina interessante nieuwtjes op, bijvoorbeeld 
informatie over de lopende werken en de mobiliteitsproblemen die hieruit 
voortvloeien of verwittigingen voor de inwoners wanneer er zich een incident 
voordoet in de gemeente. Op deze pagina vindt men ook de aankondigingen 
van de belangrijkste evenementen die zullen plaatsvinden in de gemeente.

Alle activiteiten die verenigingen en gemeentediensten organiseren worden 
netjes weergegeven in een allesomvattende agenda.
 
Er kunnen nu ook méér documenten en formulieren gedownload worden, 
zodat de bewoner zich niet meer naar het gemeentehuis moet begeven.

Men kan ook gebruikmaken van de diensten van IRISbox, een elektronisch loket 
dat de inwoners kunnen raadplegen vanaf hun computer. Via IRISbox kan men 
de administratieve documenten bestellen die het vaakst aangevraagd wor-
den in het kader van verschillende  acties: uittreksels van akten (overlijden, 
echtscheiding, huwelijk, geboorte) en getuigschriften (gezinssamenstelling, 
nationaliteit, verblijf, verblijfshistoriek, leven).

Het Twitteraccount van de gemeente wordt beheerd door de dienst. Dit gebeurt 
via een permanentiedienst om alle belangrijke informatie en de campagnes die 
georganiseerd worden in Sint-Lambrechts-Woluwe te verspreiden.

3. LUCHTRECLAME, DEKZEILEN VOOR EVENEMENTEN 

De dienst houdt zich ook bezig met de creatie en de bestelling van gedrukte 
dekzeilen die gebruikt worden om allerlei evenementen en campagnes van de 
gemeente aan te kondigen (geen nachtvluchten meer…).

4. FOTOGRAFEN
De dienst beheert de aanvragen en de contacten met de aangeduide foto-
grafen. Deze laatsten leveren aan de dienst een CD en contactplaten van hun 
reportages.
De dienst maakt zelf de fotoreportages van evenementen waarvoor de tussen-
komst van een extern fotograaf niet noodzakelijk is.

5. ORGANISATIE VAN  EVENEMENTEN

Tal van evenementen en manifestaties worden in het leven geroepen en/of 
georganiseerd door de dienst met het doel om de bevolking meer en beter 
te informeren en haar op die manier in staat te stellen om de eigenheid en de 
kenmerken van de gemeente te leren kennen in de diverse sectoren.
Het gaat voornamelijk om de organisatie van de “Week van de Lokale Demo-
cratie”», de onthaalavond voor de nieuwe inwoners van de gemeente, of de 
overhandiging van de brevetten voor de laureaten van de arbeid. 

De dienst organiseert de vernissages van de tentoonstellingen die plaatsvinden 
in het gemeentehuis.

6. CONTACT MET DE PERS 
De dienst organiseert geregeld persconferenties om een of andere gebeurtenis 
of nieuwigheid in de gemeente voor te stellen aan onze correspondenten van 
de geschreven pers en de radio en televisie. De persmappen worden bij die 
gelegenheid ter beschikking gesteld van de journalisten.
De dienst staat altijd ter beschikking van de pers om antwoord te geven op 
vragen, zo ook bijvoorbeeld tijdens de zittingen van de gemeenteraad.
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7. HUWELIJKSVERJAARDAGEN – HONDERDJARIGEN
De dienst organiseert de recepties ter ere van de huwelijksverjaardagen en 
viert de honderdjarigen (en ouder). 
De dienst houdt zich bezig met de diploma’s en officiële documenten die ove-
rhandigd worden aan de jarigen, alsook de aankoop van geschenken en bloe-
men. Hiertoe zijn er regelmatige contacten met het Kabinet van de Koning.

Voor de huwelijksverjaardagen wordt er vooraf een ontmoeting met de jubi-
larissen georganiseerd, om hen te interviewen over hun levensloop, en aldus 
de ceremonie te kunnen personaliseren. Dit jaar werden er tijdens de referen-
tieperiode 44 huwelijksverjaardagen gevierd, waarvan 23 gouden huwelijken 
(50 huwelijksjaren), 15 diamanten huwelijken (60 huwelijksjaren), 5 briljanten 
huwelijken (65 huwelijksjaren)  alsmede 1 platina huwelijk (70 huwelijksjaren). 

De plechtigheden worden gehouden in het Maloukasteel, waar het jubilerend 
paar en hun familie worden ontvangen door de burgemeester of één van de 
leden van het Schepencollege. Om gezondheidsredenen kan het soms ook 
gebeuren dat de receptie doorgaat in de woning van de jubilarissen.
.
Mensen die hun 100ste verjaardag vieren, ontvangen een gepersonaliseerd 
cadeau en een boeket bloemen aangeboden door het gemeentebestuur, als-
mede een gesigneerde foto van het vorstenpaar. Deze geschenken worden 
aangeboden tijdens een eveneens door de dienst Informatie - Communicatie 
georganiseerde ceremonie, die geleid wordt door de burgemeester en de sche-
pen van Senioren.
 
Tijdens deze periode hebben 7 inwoners hun 100ste verjaardag gevierd. Er von-
den 2 plechtigheden plaats in de gemeente en in het rusthuis.
 
Op de dag van hun verjaardag ontvangen alle inwoners die ouder dan 100 jaar 
zijn een boeket bloemen van de gemeente en een gepersonaliseerd geschenk 
van het vorstenpaar. Tijdens de periode in kwestie werden 7 inwoners van 101 
jaar, 1 inwoner van 102 jaar, 2 inwoners van 104 jaar en 1 inwoonster van 105 
jaar gevierd.
Er werd ook een inwoonster van 108 jaar gehuldigd, zij is dus de oudste persoon 
in onze gemeente.

8. PATRIOTTISCHE VIERINGEN 

De dienst heeft de traditionele patriottische vieringen georganiseerd, onder 
andere de herdenkingsplechtigheden van 11 november en 8 mei 1945. 

9. SCHOLEN

De dienst  heeft bezoeken aan het gemeentehuis georganiseerd en geeft infor-
matie over de werking van de gemeente, voor de leerlingen van de scholen in 
Sint-Lambrechts-Woluwe.

B. INTERNE COMMUNICATIE

De informatie zowel opwaarts, neerwaarts als lateraal op permanente en ade-
quate wijze binnen het gemeentebestuur verspreiden: dit is het doel van de 
afdeling communicatie.

1. PERSONEELSFEEST

De dienst Informatie - Communicatie heeft de organisatie van het personeels-
feest gecoördineerd. Dit evenement ging door op vrijdag 2 februari, vanaf 18 
uur in de Europese school van Sint-Lambrechts-Woluwe, in aanwezigheid van 
ongeveer 350 gemeenteambtenaren

2. BARBECUE

Doorheen de jaren is dit initiatief een echte traditie geworden en wordt er 
steeds naar uitgekeken door alle personeelsleden, ook door de arbeiders. We 
vermelden zeker de cohesie waarvan alle ploegen blijk geven die op vrijwillige 
basis een handje toesteken, zowel op het gebied van de aankopen, de bedie-
ning, het bakken, de opstelling, enz… Hun energie en hun enthousiasme tonen 
aan dat de barbecue  na al die jaren echt deel begint uit te maken van de 
bedrijfscultuur en een prachtig voorbeeld vormt van de samenwerking tussen 
de diensten. Dit evenement heeft plaats gevonden op woensdag 13 juni in het 
gemeentelijk stadion en trok ongeveer 350 deelnemers.

3. HET JAARVERSLAG

De coördinatie en de bladopmaak van dit zowel intern
als extern communicatiemiddel wordt verzorgd door de dienst Informatie - 
Communicatie. Aan diezelfde dienst danken we trouwens ook het nieuwe pre-
sentatieconcept dat enkele jaren geleden ontworpen werd. Het is kleurrijker en 
homogener, en laat de diensten toe om de gegevens op een creatievere manier 
voor te stellen. De kleuren, de foto’s en de grafieken zorgen voor een vlottere 
verwerking van de lectuur.

Ook vermeldenswaard is dat om papier uit te sparen, het jaarverslag nu wordt 
verdeeld als elektronisch document op CD Rom; enkel de gemeenteraadsleden 
kunnen op aanvraag een geprint exemplaar ontvangen. 

4. HET PERSOVERZICHT

Het persoverzicht wordt elke dag door de dienst Informatie-Communicatie 
gemaakt, en is dagelijks beschikbaar voor alle personeelsleden via Intranet. 

5. INFORMATIEBLAD VAN DE VRIENDENKRING

De dienst ontwerpt allerlei brochures voor het personeel waaronder  het Infor-
matieblad van de Vriendenkring van het personeel (2 à 3 nummers per jaar) en 
een folder met de activiteiten.
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“De dienst Cultuur is de plaats waar de culturele stromingen van Sint-
Lambrechts-Woluwe samenkomen. Hij neemt deel aan de ontwikkeling van 
het lokale culturele leven en fungeert als schakel tussen de sociaal-culturele 
vrijwilligerssector en de administratieve sector”.

© Georges De Kinder

DE SOCIAAL-CULTURELE VRIJWILLIGHEIDSSECTOR

Dienst Cultuur   Wolubilis Vrijetijdsplein 6

Openbare lectuurvoorziening  Wolubilis Vrijetijdsplein 6

Nederlandstalige bibliotheek Op-Weule Sint-Lambertusstraat 95

Gemeentemuseum / Centrum Albert Marinus Maison Devos   Karrestraat 40

(en travaux) 

Cultureel Centrum Wolubilis Wolubilis Vrijetijdsplein 7b

Artotheek van Wolubilis  Wolubilis Vrijetijdsplein 7b

Cultuurdorp Wolubilis  Paul-Henri Spaakpromenade 1

Cultuurcomité  Wolubilis Paul-Henri Spaakpromenade 1

Cinéfilms    Wolubilis Lola Bobescostraat 3

Gemeenschapscentrum Op-Weule Sint-Lambertusstraat 95→

Roodebeekcentrum  Villa Montald      Roodebeeksteenweg 270

Ateliers van de Vootstraat   Vootstraat 91

Wolu-Inter-Quartiers   Steenboklaan 1a

Civiel Centrum van Kapelleveld  A. Dumontlaan 10

Wijkcentrum “Les Pléiades”  Steenboklaan 1a

Wijkcomités 

VOORSTELLING VAN 
DE  DIENST CULTUUR
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DIENST CULTUUR
OPDRACHTEN

Het publiek 

De dienst organiseert culturele evenementen en tentoonstellingen plastische 
kunst. Hij ontwikkelt samen met de dienst Informatie - Communicatie en de 
socioculturele verenigingen, informatie voor het publiek over de verschillende 
aspecten van het culturele leven in de gemeente. De dienst verzekert de opvol-
ging van gerichte vragen van het publiek: zoektocht naar een repetitielokaal, 
naar een tentoonstellingsruimte … En in het kader van voorstellen voor socio-
culturele projecten, contact met de gemeentelijke diensten en / of Vzw’s die bij 
het onderwerp betrokken zijn.

De culturele infrastructuur van de gemeente

De dienst neemt deel aan het administratief en technisch bestuur van de 
culturele infrastructuur van de gemeente die bestaat uit de site en de lokalen 
van blokken A/B/D van “Wolubilis”, de Ateliers van de Vootstraat, het Roode-
beekcentrum en het Gemeentemuseum.

Dit beheer bestaat uit:

1.- de uitwerking en de opvolging, in samenwerking met de Technische Dienst, 
van de dossiers voor onderhoud, reparatie, uitrusting en levering voor deze 
lokalen.

2.- de deelname aan de uitwerking en de opvolging van projecten rond onde-
rhoud, inrichting en verbetering van de culturele infrastructuur.

Wat de Médiatine betreft, stelt de dienst de gebruikskalender op voor de socio-
culturele verenigingen van de gemeente en volgt ze de aanvragen op voor 
eenmalige tentoonstellingen door particulieren.
De dienst verzorgt ook de planning van het poetsen.

Plaatsnaamkunde

De dienst bereidt de plaatsnaamdossiers voor (zoekt nieuwe plaatsnamen, 
controle, licht betrokken diensten en organismen in,…) en stelt aan het College 
en de Gemeenteraad de naam voor van de openbare wegen en ruimtes. De 
gegevens in verband met de plaatsnamen worden geregeld doorgespeeld aan 
de verschillende leveranciers van diensten en openbare organismen, alsook 
aan de hulpdiensten.

Deelname aan de werkgroepen van de administratie

De dienst neemt deel aan tal van werkgroepen rond onderwerpen zoals de 
organisatie van evenementen, nieuwe procedures.

Vergaderingen van de culturele sector

Als gevolg van de benoeming van de verantwoordelijke van de dienst als 
directrice van het Cultureel Centrum Wolubilis, deelname aan de vergaderin-
gen georganiseerd door de ‘Federatie Wallonië-Bruxelles’ en de COCOF, door de 
Inspectie der Culturele Centra en door het Overlegorgaan der Culturele Centra. 

Jaarlijks cultuurbudget 

 Opstellen van een voorstel tot culturele begroting voor de dienst voor 2018.

Cel filmopnames

De dienst geeft, in samenwerking met de afdeling Strategie en Mobiliteit, jaar-
lijks de aanvragen voor filmvergunningen door aan het Brussels Film Office.

Kunst in de openbare ruimte

Operatie P(ART)cours-Par(KUNST) 2018 

Van de 22ste tot de 1ste juli 2018, heeft de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe 
deelgenomen aan de 3de editie van de biënnale hedendaagse kunst in open 
lucht, georganiseerd door de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. P(ART)cours / 
Par(KUNST) is een artistiek evenement dat plaatsvindt in de parken en langs de 
groene weg tussen Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Wo-
luwe. Veel gerenommeerde beeldende kunstenaars nemen daarmee de open-
bare ruimte over en nodigen bezoekers uit om deze plaatsen op een nieuwe 
manier te bekijken... Zoals de naam al doet vermoeden, combineert P(ART)
cours park, kunst en cursus. Het doel van de organisatoren is om reeds er-
kende kunstenaars een tentoonstellingsruimte te bieden in open lucht van een 
ongewone schoonheid, maar ook om de aandacht van de wandelaar te trekken 
op de artistieke creaties en uiteindelijk die van liefhebbers van hedendaagse 
kunst op de parken en wandelroutes. Deze dialoog tussen kunst en natuur geeft 
ook een andere dimensie aan het stadsleven. De tour begon bij het metrosta-
tion Beaulieu en bracht de Groene Weg naar Woluwe Park. De tentoonstelling in 
de natuur ging verder langs het Bronnenpark om te eindigen aan de Médiatine 
en voor de vijver van Château Malou. 
De kunstenaars die in Sint-Lambrechts-Woluwe exposeerden: Kendel Geers (De 
Médiatine), Isabelle Copet (vijver château Malou), Audrey Frugier (Bronnenpark) 
en Charlotte Burtin (De Médiatine).

Gebeurtenissen die plaatsvinden vóór P(ART)cours-Par(KUNST) 2018
1. Het pad der vreemde wezens maakt deel uit van een gemeenschappelijk eve-
nement van de drie gemeentes van de biënnale van hedendaagse kunst P(ART)
cours en van het creëren van een bewegwijzering via een wedstrijd tussen drie 
klassen van het 3de of 4de leraar van de gemeentes Oudergem, Sint-Pieters-
Woluwe, en de gemeenteschool voor bijzonder onderwijs - la Charmille van 
Sint-Lambrechts-Woluwe. De bewegwijzering bestaat uit duizenden uit papier 
gesneden hybride wezens, ontsproten uit de verbeelding van de kinderen. Her 
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en der geplaatst aan de onderkant van de gevels, op verkeerspalen of aan de 
voet van bomen. Ze vormen een pad van vreemde wezens als een speurtocht 
die de bezoekers langs de route leidt. De leerlingen kwamen vervolgens tus-
senbeide in de openbare ruimte en kozen strategische locaties om de wezens 
vast te plakken en te experimenteren met “Street Art”. Aan het einde van het 
project werden voor elk van de klassen drie grote boeken geproduceerd: een 
notitieboekje met sporen, herinneringen, notities, foto’s, dat de originelen van 
de prachtige lijken en alle uitgevonden kleine wezens die hen tijdens dit pro-
ject begeleid hebben, opnam. Er werd ook een catalogus opgemaakt voor deze 
gelegenheid. 

2. Culture Meet-up – Ontmoeting tussen de professionelen van de culturele sec-
tor. Deze regelmatige ontmoetingen hebben tot doel de culturele barrières tus-
sen kunstdisciplines, de zogenaamde hoogstaande en volkscultuur, de private 
en publieke sector en de culturele beroepen te doorbreken. Het evenement, 
georganiseerd in Château Malou en gewijd aan kunst in de openbare ruimte, 
maakte deel uit van het programma van P(art)cours 2018. Het vond plaats op 
woensdag 30 mei 2018.

AANKOOP VAN KUNSTWERKEN

1. Pierre Moreau
Na de renovatie, restauratie en verfraaiing van Château Malou liet de dienst 
Cultuur in 2017 fotowerken van kunstenaar Pierre Moreau, kunstenaar van de 
Artotheek van Wolubilis, met een railsysteem op de muren van de trouwzaal 
en van het salon plaatsen. Een zesde foto met als titel “Regen” (150 x 100 cm) 
werd aangekocht in 2018. Deze laatste foto is perfect in harmonie met de vorige 
vijf aangekochte foto’s.

2. Nathalie Auzépy
In het kader van de valorisatie van onze openbare ruimte heeft de dienst in 
2017 aan de Gemeenteraad voorgesteld om twee werken van deze kunstenaar, 
aan te kopen, met als titel Feuille de ville”: een bestaand werk in de vorm van 
het Brussels Gewest, dat op 28 september 2018 werd geïnstalleerd tijdens de 
inhuldiging van tramlijn nr. 8 van de MIVB. 
Het tweede, dat de vorm zal aannemen van onze gemeente, zal in het derde 
kwartaal van 2018 op het Heilige-Familieplein worden geïnstalleerd in het kader 
van de herontwikkeling van deze wijk.

3.  Charlotte Burtin

Tijdens de tentoonstelling “P(art)cours” 2018, werden meerdere schilderwerken 
tentoongesteld van de artieste Charlotte Burtin in de Médiatine. Haar werken 
konden rekenen op een groot succes. Een daarvan, bestaande uit 8 doeken van 
65 x 54 cm en getiteld “Partition”, was bijzonder opmerkelijk. De kwaliteit van 
het werk van Charlotte Burtin, een jonge Franse kunstenares in wording, valt 
niet in twijfel te trekken, het lijkt ons dus gepast om haar werk te ondersteunen. 
Als onderdeel van de valorisatie van onze openbare ruimte en na de renovatie 
en verfraaiing van het gebouw Staar, leek het gepast om het werk “Partition” 
aan te schaffen, dat op een mooie manier zal bijdragen aan de harmonie van 
deze nieuwe werkplek.

4. Jean-François lecomte
Deze artiest, die in Sint-Lambrechts-Woluwe woont, is geboren in Vaux-Cha-
vanne (provincie Luxembourg). Als architect-ontwerper en leraar beeldhouwen 
neemt hij sinds 1972 deel aan talrijke collectieve tentoonstellingen in heel Euro-
pa en heeft hij ook solotentoonstellingen georganiseerd in België en Frankrijk. 
Ter zijner eer, is het de moeite waard om te wijzen op enkele monumentale 
beeldhouwwerken, die vooral in Sint-Pieters-Woluwe en de Haute-Savoie te 
zien zijn In het kader van de valorisatie van de Albert Dumontlaan en de Van-
derveldelaan leek het ons gepast om het werk “Élévation” te laten creëren en 
aan te kopen, dat op een mooie manier zal bijdragen tot de harmonie van de 
nieuwe driehoekige groene ruimte op het kruispunt van deze twee lanen. Het 
werk zal ingehuldigd worden in de loop van het laatste trimester van 2018.

GEMEENTEMUSEUM – CENTRUM ALBERT MARINUS 
De renovatiewerken en de restauratie van het Gemeentemuseumzijn voor-
zien voor eind 2018en van het Centrum Albert Marinus’ bereidt dan ook de 
verhuizing voor van de collecties, het documentatiecentrum, de publicaties, de 
handgeschreven archieven en typoscripties en van het tentoonstellingsmate-
riaal. De inventaris werd volledig opnieuw bijgewerkt voor deze gelegenheid. 
De stukken werden gefotografeerd en voorzien van een legende. De collectie 
wordt bewaard op verschillende locaties in de gemeente. De kantoren van de 
ploeg van het Gemeentemuseum en van het Centrum Albert Marinus zullen 
tijdelijk naar Wolubilis overgeheveld worden.
De tentoonstellingen die tussen oktober 2017 en september 2018 gehouden 
werden, werden dus extra muros gerealiseerd. 

1. REUZEN!
Sinds de oudheid hebben de mensen zich al gigantische wezens voorgesteld. 
De oudste voorstelling van reuzen-supermensen dateert uit de bronstijd. Hun 
aanwezigheid is te vinden in Griekse, Keltische, Scandinavische, Japanse en 



Cultuur

60 | JAARVERSLAG 2017-2018   

andere mythologieën...Of ze nu welwillend of angstaanjagend zijn, de buiten-
maatse wezens die door de mens zijn ontwikkeld, weerspiegelen het respect of 
de angst die ze hadden voor goden of helden. Volgens Albert Marinus drukken 
de stoet- en processiereuzen de behoefte van de massa’s uit om abstracte 
ideeën en gevoelens of abstracte gevoelens, vooral op het gebied van het 
bovennatuurlijke en het wonderbaarlijke, op een concrete en buitengewone 
manier te vertalen.
Oorspronkelijk waren de reuzen in processiespelen. Hun verschijning is verbon-
den met de viering van het feest van Corpus Christi, dat in 1246 door de bisschop 
van Luik werd afgekondigd en vervolgens door de paus werd uitgebreid tot het 
gehele christendom. De eerste vermelding van processiereuzen is Portugees: 
we zien ze al marcheren in de processie van Alanquer in 1265. Het fenomeen 
verspreidt zich over het hele Iberisch schiereiland, hun aanwezigheid wordt 
gemeld in Toledo (1280), Sevilla (1282) en Barcelona (1319).
In onze streken (Nederland), getuigen de archieven van het bestaan van reuzen 
in heel Nederland in de XVdeeeuw: Goliath stapt mee in de processies in het 
gezelschap van het Ros Beiaard (en de vier Aymon-zonen), Sint Joris tegenover 
de Draak en Sint Christophorus. Ook Samson duikt her en der op. De reuzen 
verpersoonlijkten Bijbelse of legendarische helden die imposanter zijn dan de 
gemiddelde sterveling. Ze verschijnen in schilderijen en andere processiespelen 
naast rieten monsters, acteurs en figuranten. Zij nemen deel aan de religieuze 
vorming van een analfabeet publiek door episodes uit de Bijbel of het leven 
van de heiligen te belichamen. Ze worden ook gebruikt als attracties tijdens 
hertogen- of patroonsfeesten.
De reuzen vermenigvuldigen zich in de XVIde en XVIIde eeuw. We zijn inder-
daad getuige van de geboorte van nieuwe modellen, meestal anoniem (hun 
namen zijn niet opgenomen in de archieven), en van een hele menagerie van 
fantastische dieren. De persoonlijkheid van de reuzen wordt mettertijd mense-
lijker. Zo krijgt de verschrikkelijke Goliath een vrouw en in sommige gevallen 
zelfs kinderen. Want in 1575 werden in Namen voor het eerst reuzenkinderen 
geboren. De trend om gezinnen te stichten wordt groter. Zo kan Brussel in 1785 
bogen op elf reuzen en achttien rieten monsters.
Het einde van de XVIIIde eeuw wordt vele reuzen fataal. Ze komen nu slechts 
heel af en toe buiten. In een poging om te rationaliseren, zuivert Jozef II de 
processies en reguleert seculiere feesten. Vervolgens liet de Franse Revolutie 
de gigantische modellen vernietigen onder het voorwendsel dat ze bijgeloof 
en intolerantie belichaamden. In onze streken verbood de Nederlandse rege-
ring in 1819 de aanwezigheid van profane elementen in religieuze processies 
vanwege hun “onfatsoenlijkheid”. Vaak zullen steden hun reuzen houden en 
ze meenemen tijdens feesten, kermissen en andere seculiere feesten. Toch zijn 
de reuzen niet meer zo modieus omdat ze tegelijkertijd door de bourgeoisie 
worden geminacht. Gelukkig duurde de stigmatisering tegenover reuzen niet 
lang, de reuzen zullen in de tweede helft van de eeuw inderdaad een opleving 
kennen. Om het patriottisme van de jonge Belgische natie te verheerlijken, 
komen ze bij alle gelegenheden naar buiten: feesten van beschermheiligen, 
carnavals, optochten, inauguratie. In Ath wordt Juffrouw Victoire gecreëerd en 
wordt Tyrant,symbool van de schutters, omgevormd tot Ambiorix.
Ondanks twee wereldconflicten, vertroetelt de XXste eeuw hen. Tegen het 
einde van de jaren 1920 worden de oude rieten mannequins gerestaureerd en 
werden gigantische nieuwe figuren gecreëerd.
De ondergrondse archeologische overblijfselen van het paleis Coudenberg zijn 
gewijd aan een audiovisuele installatie ontworpen door de Brusselse kunste-
naar Phil van Duynen. De beweging versnelde na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. De motieven zijn echter niet langer dezelfde: de reuzen verte-
genwoordigen niet langer Bijbelse of mythologische figuren. Het zijn nu helden 

van de geschiedenis of lokale legendes, eenvoudige, vriendelijke tijdgenoten; 
sommigen belichamen een beroep, anderen verpersoonlijken een buurt. 
Essentiële elementen van de viering, ze vormen nu een bevestiging van de 
identiteit. Ze vertegenwoordigen de ziel van een gemeenschap en belichamen 
een duidelijke aantrekkingskracht. Ze hebben ons dus veel te vertellen.
De ondergrondse archeologische overblijfselen van het paleis van Couden-
berg zijn gewijd aan een audiovisuele installatie ontworpen door de Brusselse 
kunstenaar Phil van Duynen.
De tentoonstelling  maakte het onder meer mogelijk om het immaterieel er-
fgoed van Sint-Lambrechts-Woluwe voor de gelegenheid onder de aandacht te 
brengen door de gerestaureerde reuzen (niet-invasieve restauratie en voorlo-
pige schenking) en werd bezocht door 16.000 mensen. 

2. BEZWEREN-GENEZEN
De tentoonstelling Bezweren-Genezen voorgesteld in de Médiatine in septem-
ber 2017 werd overgenomen door het internationaal museum van Carnaval en 
Maskers in Binche van 24 mei tot 23 september 2018. Uitgerust met een ensce-
nering die is aangepast aan het gebouw van de neoliberale instelling, neemt 
het de bezoeker mee op een reis tussen twee werelden: het zichtbare en het 
onzichtbare, het tastbare en het ongrijpbare, het reële en het bovennatuurlijke. 
De gepresenteerde stukken benadrukken het universele karakter van de dua-
liteit die inherent is aan de meeste culturen: Goed en Kwaad. De route wordt 
gekenmerkt door vele magische objecten die verband houden met de kracht 
van de bescherming van individuen, ze zal zich richten op drie hoofdthema’s: 
genezing, vloeken en waarzeggerij.

Beheer van het beeldpatrimonium in 2017-2018: 
Bruikleen van het schilderij van Edgard Tytgat genaamd “Prologue d’un amour 
brisé” aan het M - Museum Leuven te Leuven voor de tentoonstelling “Edgard 
Tytgat “ van 7 december 2017 tot en met 8 april 2018. 
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Bruikleen van het schilderij genaamd Prologue d’un amour brisé aan het Stede-
lijk Museum de Schiedam van 18 april tot 2 september 2018. 
Dit werk is een pronkstuk van het beeldpatrimonium van de gemeente.
Bruikleen de Constant Montald, Le mur blanc aan het Emile Verhaeren museum 
van Saint-Amand van 17 juni tot 13 oktober 2018.
 Het werk van Edgard Tytgat, Le caroussel wordt gerestaureerd tijdens de volle-
dige duur van de werken in het gemeentemuseum.
Bij afwezigheid van de historicus gespecialiseerd in plaatselijke geschiedenis 
(met onbetaald verlof vanaf februari 2018 voor een lange periode), heeft het 
team van het museum de aanvragen voor zover mogelijk behandeld.
Het heeft o.a. meegewerkt om de tentoonstelling Woluwe-Saint-Lambert, de la 
campagne à la ville gewijd aan het erfgoed van de gemeente in het kader van 
de erfgoeddagen georganiseerd door Wolu-Inter-Quartiers.

Stripverhaal  “En attendant Papa”
In het kader van de herdenkingen van de oorlog van 1914-1918 produceerde 
een gemeentemedewerker en ook een striptekenaar (Stéphane Gobelet) een 
stripverhaal met de titel “En attendant Papa”. Het is opgebouwd rond een fictief 
verhaal en gaat in op de historische gebeurtenissen die zich tijdens de Eerste 
Wereldoorlog in Sint-Lambrechts-Woluwe hebben afgespeeld. In dit verband 
heeft de historicus van de dienst cultuur en houder van een aggregatie in het 
lager en hoger secundair onderwijs een pedagogisch dossier opgesteld, dat 
bedoeld is als hulpmiddel voor leerkrachten en als werkondersteuning voor 
leerlingen van het 4e tot het 6e basisonderwijs. De verscheidenheid van het 
betrokken publiek heeft de conceptie van het dossier in de richting van een 
modulaire structuur geleid. Zo kan de leerkracht zijn of haar opmerkingen 
aanpassen aan de leeftijd en het niveau van het publiek waarmee hij of zij 
geconfronteerd wordt. Het dossier is opgedeeld in 13 thematische fiches die al 
dan niet door de leerkracht kunnen worden behandeld zonder dat het peda-
gogische proces wordt beïnvloed. De thematische bladen worden geïllustreerd 
met een selectie van iconografische documenten, teksten uit die periode en 
enkele van de behandelde onderwerpen worden geïllustreerd met videofrag-
menten. Daarnaast bevat het dossier ook een excursieactiviteit waarbij kinde-
ren naar de verschillende plaatsen in het stripverhaal worden geleid om ze te 
identificeren en in hun levenscontext te plaatsen door middel van verschillende 
interactieve oefeningen

SECTOR OPENBARE LECTUURVOORZIENING
1. ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE SECTOR

Naast kinderverzorgsters, leerkrachten, bibliothecarissen en boekhandelaren 
onderneemt de sector openbare lectuurvoorziening (OL) actie om de rijkdom 
van de jeugdliteratuur te delen, meer in het bijzonder het verrijken van de 
praktijken van kinderverzorgsters rond boeken en bruggen slaan tussen 
crèches, scholen en openbare bibliotheken. De workshops geanimeerd door de 
coördinatrice sporen aan tot lezen (zowel tekst als beeld) en zijn ook bedoeld 
om een gemoedelijke sfeer van welbehagen te creëren en solidaire waarden 
te promoten...
De sector is betrokken bij initiatieven zoals Baby’s, boeken en kinderrijmpjes, 
Onthaal van klassen in de bibliotheek, De Prijs Versele, La Petite Fureur, De Biën-
nale Paul Hurtmans van het jeugdboek, Het vieren van de Franse taal, …
Af en toe worden er opleidingen georganiseerd waarop ook de bibliothecaris-
sen van het netwerk worden uitgenodigd. Meer recentelijk hebben huiswerkbe-
geleiders een opleidingsvoormiddag rond spellen gevolgd.

De sector stelt animaties voor om de verschillende projectoproepen  tot sa-
menwerking te promoten.
De ploeg kan verenigingen en instellingen helpen wanneer ze acties rond deze 
onderwerpen willen organiseren om zo de toegang tot cultuur te promoten als 
belangrijke factor in de zelfontplooiing, het streven naar autonomie en “goed 
samenleven en samen iets opbouwen”. 

2. AANKOPEN VOOR DE SCHOLEN

Scholen Aantal klassen en bezoe-

ken aan de bibliotheek van 

Saint-Henri

Aantal klassen en bezoe-

ken aan de bibliotheek van 

Temps libre

Prins Baudouin een klas / 5 bezoeken /

Van Meyel 7 klassen / 24 bezoeken /

Park Malou / 1 klas / 4 bezoeken

Robert Maistriau / 1 klas / 7 bezoeken

Park Schuman / 13 klassen / 47 bezoeken

La Charmille / 3 klassen / 15 bezoeken

Princes Paola / 4 klassen / 19 bezoeken

Vervloesem / /

3. AANKOPEN VOOR DE KRIBBES

genre Hoeveelheid boeken

Jeugdliteratuur: selecties Prijs Versele, 

Petite Fureur en Hurtmans, abc-boekjes en 

prentenboeken, relaisleerkrachten, varia

345 + 114 + 33 + 19 + 70 + 244 + 131 + 8 = 964

Jeugdmagazines 16

4. GERICHTE AANKOPEN VOOR OPENBARE LECTUUR

genre Hoeveelheid boeken

Jeugdliteratuur (albums en prentenboe-

ken)

36

5. UITLENEN VAN BOEKEN

Genre Hoeveelheid

Jeugdliteratuur: selecties Prijs Versele, 

Petite Fureur, Hurtmans en andere ateliers

9 + 25 + 21 + 10 + 9 + 2 = 76

Gespecialiseerde magazines (waarvan 3 

gratis)

6
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6. ONTHAAL VAN KLASSEN IN DE BIBLIOTHEEK SAINT-HENRI EN DE BIB VAN 
TEMPS LIBRE

Genre Aantal ontleningen

Jeugdboeken effectief uitgeleend aan 

leerkrachten, aan de proefcel, aan de vri-

jwillige animatrices (in ‘Prince Baudouin’) 

en zij die door de coördinatrice Ol ge-

consulteerd werden voor haar animaties

204 + 1 + 12 + 70 = 287

Referentiewerken die aan andere perso-

neelsleden werden uitgeleend

6

In het kader van deze ontleningen mogen we rekenen op de kostbare hulp van 
het team ‘Transport’.

7. ANDERE HOOFDACTIVITEITEN

Activiteit waarbij de bibliothecarissen en de educatieve ploegen van de kin-
derdagverblijven en openbare lectuurvoorziening bij betrokken zijn - Samen 
organiseren van Bébés livres et comptines
Elk jaar, in het kader van een roterend systeem, wordt het personeel van twee 
of drie crèches en de families uitgenodigd om deel te nemen aan deze actie. 
De actie bestaat uit een animatie door bibliothecarissen in de crèche, het ter 
beschikking stellen van een doos boeken “Coups de cœur”  en uit een activiteit 
in de bibliotheek voor jonge ouders vergezeld van hun kinderen (baby’s en 
oudere kinderen).
De animatie wordt afgesloten met een vrije exploratie van de boeken, een 
glaasje en een inschrijving in de bib voor de geïnteresseerde ouders.
Acht families van de crèche Sarah Goldberg werden zo onthaald in november 
vorig jaar.
Het boek Bon de Jeanne Ashbé werd aan elke aanwezige familie aangeboden 
en alle crèches kregen er 3 exemplaren van (gift van de FWB).
In maart van vorig jaar, werd de animatie in de bibliotheek ten voordele van 
de vooropvang van de Iles d’Or geannuleerd omwille van onvoldoende aantal 
inschrijvingen.

Acties waarbij bibliothecarissen en educatieve teams van de scholen en de 
openbare lectuurvoorziening betrokken zijn

• Onthaal van klassen van het gemeentelijk netwerk in de bibliotheken 
Saint-Henri en Temps libre – Co-organisatie

Tijdens het voorbije schooljaar, werden 613 leerlingen van de scholen Prince 
Baudouin en Van Meyel onthaald in de bib Saint-Henri (SH) en 1.602 leerlingen 
van de 5 andere scholen van het gemeentelijk netwerk in de Temps libre (TL). 
De klassen gaan minstens 1 keer langs en maximum 7 keer, de gemiddelde 
passage is 1,6 in SH en 3,6 in TL.
Er zijn verschillende activiteiten: een initiatie in de werking van de bibliotheek, 
animatie kamishibaï, zelf boeken ontdekken, sessie rond een bijzonder thema 
op verzoek, …
De leerkrachten kunnen boeken uitlenen in verschillende exemplaren, werken 
om hun lessen voor te bereiden,... Op aanvraag kunnen ook reeksen worden 
samengesteld.

• Jeugdboekenweek Paul Hurtmans 
De ploegen van de jeugdafdeling van de bibliotheek Saint-Henri en van Open-
bare Lectuur hebben op lokaal vlak De jeugdboekenweek Paul Hurtmansgeor
ganiseerd(tweejaarlijkse actie, meer uitleg in het vorig jaarverslag) en hebben 
er de opvolging van verzekerd van juni 2016 tot mei 2018. 
De coördinatrice OL heeft gewerkt met 2 klassen van het 4de van de school 
Robert Maistriau, 2 klassen van het IVde middelbaar van la Charmille en een 
klas van het 4de van het Athénée royal. Ze stelde hun de geselecteerde boe-
ken voor gekoppeld aan andere werken, in de bibliotheek van Temps Libre.  
In dat kader, heeft een bibliothecaris een kamishibaï-animatie voorgesteld. De 
coördinatrice werkte vervolgens in de klassen zelf. De kinderen en onderwij-
zers werden gesensibiliseerd voor het universum van Germano Zullo, Frédéric 
Marais en Sigrid Baffert, voor de analyse van het beeld en voorbereid om deze 
auteurs te ontmoeten. 
De auteurs stelden de scherpe blik van de kinderen op meerdere van hun 
boeken ten zeerste op prijs, alsook hun nieuwsgierigheid, de rijkdom aan 
uitwisselingen, hun beminnelijkheid (zie rubriek Enkele teksten van kinderen 
en onderwijzers).
Het team van de bib werkte, op zijn beurt, met 4 klassen van de school van 
Bonheur en met een klas van het 6de van het l’Athénée royal, in de categorie 
van 10-12 jaar.

• Actie De Franse taal viert feest – netwerk Villes des Mots
De professionals van de boeksector hebben een ontmoeting voorgesteld metde 
Brusselse auteur  Régis Delpeuch (boekhandel A Livre ouvert), een workshop 
slam en een workshop schrijven van haiku’s (een samenwerking tussen de 
openbare bib van SLW vzw en het Cultureel Centrum), een voormiddag vorming 
rond spellen (sector OL, zie specifieke rubriek) ...
De coördinatrice OL heeft ook samengewerkt aan de artikels betreffende de 
operatie.
Voor de editie 2019, hebben de partners deelgenomen aan een eerste verga-
dering op initiatief van de coördinator lokaal plan (zie verslag van de dienst 
Cultuur).

• Actie Fêtes en Vie
De coördinatrice OL heeft deelgenomen aan de vergadering Balans en Verle-
ning van de operatie (actie gedetailleerd in het verslag van de dienst duurzame 
ontwikkeling).

• Toekenning van subsidies aan de openbare bibliotheken op het grondge-
bied van de gemeente

De nodige documenten die hiervoor door de bibliotheken werden ingediend, 
werden gecontroleerd en er werd berekend hoeveel subsidie toe te kennen.

8. MARKANTE GEBEURTENISSEN

ORGANISATIE VAN VORMINGEN

Cyclus Voormiddag Spellen 
De coördinatrice OL heeft de 3de opleidingsvoormiddag georganiseerd van een 
cyclus gegeven door Isabelle Dessaint en Olivier Grégoire (sector ludotheken 
van de Cocof) ten voordele van huiswerkbegeleiders en ditmaal gewijd aan de 
overdracht van regels.
Een vijftiental animatoren hebben deelgenomen aan deze cyclus.
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Naast het gedeelde plezier verdiepen de deelnemers hun theoretische en prak-
tische kennis van het instrument ‘spel’ voor toepassing op het terrein, wan-
delen ze samen, ontwikkelen ze een gemeenschappelijke taal en hebben ze 
de kans om elkaar beter te leren kennen, wat waardevol is tussen partners en 
potentiële gebruikers van de hieronder genoemde spelbibliotheek. 
Dankzij de alchemie tussen potentiële gebruikers van het spel, ervaren me-
dewerkers van de ludotheek in termen van ludieke projecten en verantwoorde-
lijken die in staat zijn om financiële en menselijke hulpbronnen te mobiliseren, 
werden twee concrete projecten opgezet in samenwerking met Wolu-Services 
en de sector ludotheek van de Cocof: de oprichting van de ludotheek voor 
sociale cohesie Hof Ten Berg, die op 15 november 2017 werd ingehuldigd en 
de uitwerking van een ludiek project met de Groupe de Soutien aux Appren-
tissages (GSA).
Op verzoek van Véronique Marissal (verantwoordelijke voor de coördinatie 
van de Brusselse huiswerkscholen) schreef de coördinator OL een artikel voor 
de A Feuille T n°236 Jeux partâge maart 2018. Ze heeft het in het artikel voer 
haar praktijkervaring rond jeugdboeken, het onthaal voor kinderen en andere 
deelnemers aan haar workshops, ze legt verbanden tussen boeken en spel-
letjes … Het artikel heeft als titel Jouer s’inscrit dans l’éternel mouvement de la 
vie (pagina’s 7 tot 11).
Een ander artikel met als titel Opening van een ludotheek in Hof-ten-Berg: 
ontstaan van een project werd geschreven door Véronique Marissal, na een 
interview met de protagonisten van het project (pagina’s 12 tot 18). Een down-
loadbare versie van het tijdschrift is beschikbaar op de website http://www.
ceddbxl.be/IMG/pdf/aft_236_corrige.pdf.

Vorming Beeld- en ABC-boekjes 
Gezien de vraag, heeft de coördinatrice OL voor de 2de maal deze vormingsdag 
georganiseerd, geanimeerd door Dominique De Mees en Cathy Seron, in châ-
teau Malou.  Twaalf onderwijzers en een bibliothecaris van het netwerk namen 
eraan deel.
Er werd een selectie van boeken gemaakt tussen de honderden werken aange-
bracht door de opleidsters en op basis van de voorkeuren van de deelnemers 
en de organisatrice.  De sector OM en de openbare bib vzw kochten de werken 
aan, in de eerste plaats voor de onderwijzers van de kleuterschool en van de 
eerste graad van de basisschool.

SELECTIE VAN DE PRIJS VERSELE
Het team OL en de openbare bibliotheek van SLW vzw werken samen aan de 
speciale actie 40 jaar van Versele.
De deelnemende klas zal zich inschrijven voor een traject: deelname aan works-
hops rond boeken, aan een kunstentraject met oriëntatie graveerwerk in de 
Artotheek, creatie van een werk dat gevaloriseerd zal worden in het kader van 
een tentoonstelling in Tour en Taxis, nadien in de FWB 
Details over de actie zullen in het volgende jaarverslag voorgesteld worden.

TENTOONSTELLING MAJA POLACKOVA IN DE MÉDIATINE
De coördinatrice OL animeert een schrijfworkshop voor een klas van het 5de 
leerjaar van de school Robert Maistriau, in de tentoonstelling van Maja Polac-
kova.
Aan het einde van de voormiddag, geeft de onderwijzeres haar wens te kennen 
om een workshop rond lijmen en snijwerk, te organiseren in de klas. Een collec-
tie met collages en geschriften van kinderen en volwassenen over een vijftien-
tal werken van de kunstenaar wordt ontworpen en aan iedereen aangeboden.
Details over de actie zullen in het volgende jaarverslag voorgesteld worden.

9. AANWERVING
Er werd een bibliothecaris aangeworven gespecialiseerd in jeugd - dos-
sierbeheerder op basis van de functiebeschrijving Columbus die specifiek werd 
opgesteld door de coördinatrice. De persoon (voordien bibliothecaris in het 
netwerk) is eind september 2018 gestart. Ze volgt de administratief secretaris 
op die al sinds een jaar niet langer in de sector werkte.

Enkele teksten van kinderen en onderwijzers

“Après la rencontre avec Germano Zullo …

Je me suis sentie grande parce que ça m’a un peu appris un métier.
J’ai aimé quand Germano Zullo montrait les images du carnet d’Albertine.
Lucie (classe de Caroline Renders, Robert Maistriau)

Je me suis senti content parce que c’était chouette.
J’ai aimé quand il a dit qu’il nous dévorait.
Si c’était un paysage, ce serait la campagne parce que c’est doux.
Si c’était un animal, ce serait une biche parce qu’elle est délicate. 
Hugo (classe de CR)

J’ai appris plein de choses sur les écrivains et les illustrateurs.
Ce qui m’a le plus intéressée c’est de savoir comment Germano et Albertine 
travaillent ensemble.
Ce qui m’a le plus amusée, c’est quand Germano Zullo faisait des blagues.
Germano Zullo si c’était une couleur, ce serait le mauve parce que pour moi c’est 
la couleur de la passion.
Si c’était une saison, ce serait l’été parce qu’il était de bonne humeur.
Si c’était une saison, ce serait l’été parce qu’il était de bonne humeur.    
Léa (classe de CR)

Je me suis senti joyeux d’avoir rencontré Germano Zullo.
ça m’a intéressé quand il a raconté comment il a commencé à écrire.
Germano Zullo si c’était une couleur, ce serait le noir parce que c’est la couleur 
de l’écriture et qu’il a dit qu’il est plutôt solitaire.
Germano Zullo si c’était un paysage, ce serait une grotte parce que c’est un peu 
à l’écart et souvent vide.
Martin (classe de CR)

Je me suis senti content parce que j’ai appris plein de choses.
J’ai aimé apprendre comment il s’est intéressé à écrire des livres.
Germano Zullo si c’était une couleur, ce serait l’arc-en-ciel parce qu’il voit le 
positif.
Si c’était un animal, ce serait une biche parce qu’elle est délicate.
Si c’était un élément naturel, ce serait le feu parce qu’il brille.
Si c’était une matière, ce serait le fer parce qu’il a des muscles.
Si c’était un animal, ce serait une biche parce qu’elle est délicate.
Rowan (classe de CR)

Ce que j’ai préféré, c’est d’apprendre que ses idées viennent de la réalité, des 
personnes qui vivent dans la vie de tous les jours.
Félicien (classe de CR)

Germano Zullo si c’était un paysage, ce serait la montagne comme dans Marta 
au pays des montgolfières.
Mathias (classe de CR)



Cultuur

64 | JAARVERSLAG 2017-2018   

Ma découverte la plus importante durant les ateliers …

J’ai appris que les adultes ne disent pas tout le temps la vérité.  Ils n’osent pas 
trop regarder les choses en face.  Et même s’ils sont pris de panique, ils n’osent 
pas le dire. (Le Président du monde).
Eline (classe de CR)

Quand vous avez dit qu’une seule personne avait créé tout un alphabet. Et 
quand vous nous avez montré toutes les peaux d’animaux qui étaient utilisées 
pour faire des instruments de musique.
Martin (classe de CR)

C’est Sequoyah qui a inventé l’alphabet de la tribu des Cherokees, à lui tout seul. 
Félicien (classe de CR)

C’est qu’il y a des auteurs qui ne veulent pas tout dire pour nous laisser imagi-
ner la situation.  Et qu’ils mettent des choses réelles et des choses imaginaires 
dans le même livre.
Lucie (classe de CR)

J’ai bien aimé le livre avec tous les animaux. Ce qui m’a le plus étonnée, c’est 
que les frelons tuent les abeilles, que les touches des pianos étaient faites en 
ivoire et que dans certains pays, on ne peut pas écouter de la musique, ni lire !
Juliette (classe de CR)

C’est qu’il y a encore des esclaves dans presque tous les pays et ça me rend 
triste de le savoir. 
Norhane

Mes plus belles découvertes sont les idées riches et originales de mes élèves.
Je ne connaissais presqu’aucun livre amené, merci Mireille pour ce partage !
Caroline Renders

Ma découverte la plus importante, c’est que faire des livres ça donne des sen-
timents aux autres. Que Germano Zullo aime bien les livres avec de l’action.
Germano Zullo aime écrire des livres avec de la comédie. 
Titus (classe de Pascale Urbain, Robert Maistriau)

Le moment que j’ai le plus aimé, c’est en classe quand Madame Moureau a 
apporté des livres qu’on a lus : Les oiseaux, La rumeur de Venise, A pas de 
loups, A la mer, Dada de Germano Zullo, Krol le fou qui ne savait plus voler de 
Sigrid Baffert …

Et la deuxième chose, c’était la première séance à la bibliothèque du Temps 
Libre.
J’ai aussi aimé rencontrer un vrai auteur de beaucoup de livres (à la Montagne 
Magique) qui s’appelle, bien sûr, Germano Zullo. C’est dommage qu’on n’ait pas 
vu Albertine. 
Iago (classe de PU)

J’ai adoré la découverte des livres que je ne connaissais pas, surtout Les grands 
conquérants de Frédéric Marais.
Et aussi d’avoir vu et entendu Germano Zullo, il m’a vraiment impressionné.
Tout ce qu’il nous a appris, pour moi, c’est une grande découverte.
Mais, ce sont les livres qui m’ont le plus intéressée.
Emma (classe de PU)

J’ai beaucoup aimé la rencontre avec Germano Zullo.  J’appréciais l’auteur et j’ai 
beaucoup aimé l’être humain et les réponses qu’il a données à nos questions.
J’ai aussi été agréablement surprise par la série sur les animaux de Frédéric 
Marais, on y apprend des choses essentielles de manière ludique.
Les enfants ont beaucoup appris durant toutes ces séances qui étaient très 
riches.
Pascale Urbain

Il y a des livres que j’aimais moins au départ et qu’après j’ai trouvés bien.
La rencontre avec Germano Zullo.
Larissa (classe de Nicola Griggi, Athénée royal)

Le carnet avec les dessins d’Albertine, lors de la rencontre avec Germano Zullo.
Après la rencontre, écrire son portrait chinois.  Germano Zullo, si c’était une 
fleur, ce serait …
Le bol tibétain lors de la première séance à la bibliothèque.
Coralie (classe de NG)

C’est qu’avant, je n’aimais pas trop lire.  Maintenant, j’aime plus qu’avant.  Donc, 
ma découverte c’est « aimer lire ».
Alicia (classe de Nicola Griggi)

A la bibliothèque quand on a fait deux tas avec les objets d’Afrique et du Japon.
La découverte de tous les livres Yasuke, Le Président du monde, Krol le fou, Le 
génie de la boîte de raviolis …
Logon (classe de Nicola Griggi)

L’implication et la motivation de certains élèves durant le projet et les activités.
Nicola Griggi”
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DE SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN
DE DIENST CULTUUR

• verzekert het onderhoud en de uitwerking van wederzijdse informatie en 
samenwerking tussen het gemeentebestuur en het geheel der socioculturele 
verenigingen; 

• werkt mee aan de opvolging, het beheer en de controle van de administra-
tieve dossiers en de contracten, evenals aan boekhouding van verschillende 
socio-culturele verenigingen; 

• draagt bij aan het bedenken en uitwerken van diverse evenementen die door 
het gemeentebestuur met de medewerking van para-communale verenigin-
gen worden georganiseerd;

• stelt aan het College, aan de Cultuurcommissie en aan de Gemeenteraad de 
subsidiedossiers voor die de financiële rapporten en de jaarverslagen van de 
socio-culturele verenigingen bevatten, alsook van de Gemeenschapscentra, 
vrije tijdscentra en de wijkcomités; De dienst dient ook de subsidie- of interven-
tieaanvragen voor gerichte activiteiten in.

• legt ook de bezettingsverslagen van de theaterzaal “Wolubilis” voor aan het 
College

CULTUREEL CENTRUM WOLUBILIS

De verantwoordelijke van de dienst Cultuur, ambtenaar verantwoordelijk voor 
de Franse cultuur, heeft deelgenomen aan een aanwervingsexamen voor de 
post van directeur van het Cultureel Centrum Wolubilis en werd benoemd op 
1januari 2018 tot directrice van het Cultureel Centrum Wolubilis.

Het secretariaat van de dienst Cultuur verzekert het secretariaat van de beheer-
sorganen van het cultureel centrum (uitvoerende bureaus, raden van bestuur, 
algemene vergaderingen).

De administratief secretaris van de dienst Cultuur werd gedetacheerd bij het 
cultureel centrum. Haar belangrijkste opdracht is de jaarlijkse organisatie van 
de “Romaanse Feesten / Straatkunstenfestival”, van het Feest van de Muziek en 
van afzonderlijke concerten. 

CULTUREEL COMITÉ VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Als opdrachthouder bij het Cultuurcomité verzekert de verantwoordelijke van 
de dienst Culturele Zaken de opvolging van het werk van de bestuursorganen 
van de VZW: toepassing van de wet van 16 juli 1973 genaamd “Cultuurpact”, 
raden van bestuur, algemene vergaderingen, publicatie in het Belgisch Staats-
blad. 
Met verwijzing naar artikel 3 van de statuten van de VZW dat stelt “de vereni-
ging heeft als doelstelling de artistieke, toeristische en culturele ontwikkeling 
van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe te promoten”, werkt de dienst ook 
mee met de organisatie van gerichte evenementen.

OKTOBER 2017 - SEPTEMBER 2018

De Franse taal viert feest in Sint-Lambrechts-Woluwe versus 2018
  
Dit event wordt elke jaar op poten gezet in een tiental steden en gemeenten 
van de Federatie Wallonië-Brussel. Het is de bedoeling om het publiek een 
ander beeld van de Franse taal te geven - een speelser, minder normatief, en 
positiever beeld - en de mensen uit te nodigen na te denken over de grote 
politieke, culturele en sociale inzet van de taal. Het gaat erom de Franse taal op 
een creatieve manier te exploiteren om ze zicht terug eigen te maken, zonder 
beperkingen te spelen met haar expressieve middelen en de vitaliteit ervan 
terug te winnen.

Van zaterdag 17 tot zondag 25 maart coördineerde de Dienst Cultuur een reeks 
activiteiten, waardoor Sint-Lambrechts-Woluwe haar bijdrage aan het evene-
ment kon voortzetten via het netwerk van organiserende steden, waarvan ze 
nu lid is.

Een conferentie-voorstelling “La Convivialité” werd georganiseerd in Wolubilis. 
In een speelse, leerzame en interactieve vorm analyseren twee voormalige le-
raren Frans, zeker een beetje iconoclastisch, de absurditeiten van de Franse taal 
met veel humor. Of u nu purist bent van de Grevisse of verdediger van de Petit 
Robert, u wordt uitgenodigd om ingebakken vooroordelen te bespreken, maar 
ook instructie en schrijven. Hun benadering van het voltooid deelwoord zal uw 
mening over de Franse taal en zijn vele uitzonderingen veranderen. De confe-
rentie-voorstelling, gepresenteerd in het Wolubilis Theater, maakte deel uit van 
het aanbod van het Pierre de Lune Jonge Publiekstheaterseizoen, bedoeld voor 
scholen in het Brussels Gewest. De programmering door het Cultureel Centrum 
van Wolubilis op dinsdag 20 maart in het kader van de week van de Franse 
taal, maakte het mogelijk deze activiteit gratis te maken voor een jong publiek. 

Een “3D” tentoonstelling in Wolubilis werd georganiseerd door de Ateliers du 
Temps Libre. Deze activiteit, die het volume en de relatie met de ruimte onde-
rzocht, werd voorafgegaan door stages. De woorden en de creatieve expressie 
van elke persoon werden gedefinieerd op basis van de woorden voorgesteld 
door de internationale campagne “Zeg me tien woorden”, gebaseerd op het 
thema van de oraliteit. Deze woorden waren: ohé, placoter, voix, volubile, griot, 
truculent, bagou, jacter, susurrer et accent. Het uitgevoerde werk was het onde-
rwerp van deze tentoonstelling, die van 20 tot 24 maart plaatsvindt in Wolubilis 
(2de verdieping).

Er werd een haiku schrijfworkshop opgezet. De haiku is een uiterst kort gedicht 
om de vluchtigheid van de dingen te zeggen en te vieren. De workshop richtte 
zich ook op de tien woorden van de campagne “Zeg me tien woorden”. Deze 
workshop vond plaats in de bibliotheek van de Temps Libre. 

De Openbare Bibliotheek van Sint-Lambrechts-Woluwe en l’Entreliens (Ecole 
l’Escale) boden een “slam” workshop aan. Het ging erom de zinnen te laten 
klinken en de woorden van de campagne “Zeg me tien woorden” in te ademen 
door middel van het “slam” schrijven. De instrumenten van de oraliteit worden 
dus gebruikt om de teksten tot leven te brengen, die op cd zijn opgenomen 
en waarvan een tentoonstelling is gemaakt. Georganiseerd door de lokale 
Openbare Bibliotheek van Sint-Lambrechts-Woluwe en de gemeentelijke sec-
tor van de Openbare Lezing, beleefden de actie Baby’s, Boeken en Rijmpjes, 
Peuters, Ouders en Kinderverzorgers een moment van tedere en vreugdevolle 
medeplichtigheid, een tijd van onderdompeling in de klank en schoonheid van 
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woorden en beelden, rond boeken geanimeerd door twee bibliothecarissen. 
De actie vond plaats op 17 maart in de Bibliothèque Saint-Henri, jeugdafde-
ling.. De workshops vonden plaats in de Bibliotheek van de Temps Libre. Ze 
waren gratis en ontvingen mentaal kwetsbare adolescenten die gestopt zijn 
met school door hen een ruimte aan te bieden om zich uit te drukken en een 
psychopedagogische opvolging, die hen in staat stelt om de balans op te maken 
van hun schooltraject.

Georganiseerd door de lokale Openbare Bibliotheek van Sint-Lambrechts-
Woluwe en de gemeentelijke sector van de openbare lectuurvoorziening, 
beleefden peuters, ouders en kinderverzorgers een moment van tedere en 
vreugdevolle medeplichtigheid, een moment van onderdompeling in de klank 
en schoonheid van woorden en beelden, rond boeken geanimeerd door twee 
bibliothecarissen. De actie vond plaats op 17 maart in de Bibliotheek Saint-
Henri, sectie jeugd.

Festival “Be-Koor-lijk”! ”,Zaterdag 30 juni 2018

Voor het tiende jaar op rij organiseerde de vzw “PolyFolies” een festival van 
koorzang in samenwerking met het gemeentebestuur in het Georges Henri-
park. De dienst Cultuur zorgde voor de logistiek coördinatie van het evenement. 

Cinema in open lucht

Zoals elk jaar vonden de voorstellingen plaats op woensdag tijdens de maan-
den juli en augustus 2018.

Georganiseerd in partnerschap met het Brussels Film Festival.

De tentoonstelling POLACKOVA – retrospectieve  

Het universum van de collagiste Maja Polackova herinnert ons eraan dat kunst 
en cultuur de verzoening van de mens met zijn medemensen het best tot 
uitdrukking brengen. Haar kleine platte mannetjes worden in de dagelijkse 
pers uitgeknipt naar ons beeld. Ze vormen een anonieme menigte rijk aan 
individualiteiten die evenzeer tegenover elkaar staan als dat ze elkaar aanvul-
len. De beweging die hen bezielt tussen volheid en overdaad, we hebben er 
nooit genoeg van omdat ze onze gemoedstoestand en onze gedachten lijken 
te weerspiegelen. Vanuit het figuratieve nemen ze ons subtiel mee op een reis 
naar de abstractie, wanneer de energie die hen bewoont hen dwingt om zich te 
vestigen in een ritmisch bataljon of in een stille en kleurrijke vlucht.

Naast de tentoonstelling die van 6 tot 30 september in La Médiatine werd geor-
ganiseerd, creëerde Maja Polackova ook een werk dat symbool staat voor de 
60 jaar vriendschap tussen Sint-Lambrechts-Woluwe en de stad Meudon. Een 
schilderij dat een broederlijke menigte van vrije en gelijke individuen verte-
genwoordigt die, in volledige gemeenschap met hun omgeving, transformeren 
tot een weelderige en groene vegetatie. Maja Polackova die door middel van 
haar plastische kunst de waarden heeft vertegenwoordigd die wij gemeen-
schappelijk hebben. Dit werk, behalve het feit dat het diende als afbeelding 
voor de wenskaart 2019 van de gemeente, werd aangekocht door de gemeente 
en zal ons artistieke erfgoed harmonieus aanvullen.

Chaque mercredi à +/- 22h
du 04/07 au 29/08

à Wolubilis
Place du Temps Libre - 1200 Bxl

PLUS D’INFO SUR www.wolubilis.be

programmation de Brussels Film Festival

Gratuit !

affiche_Cinemapleinair2018_DECAUX.indd   1 11/06/18   08:29

LA MÉDIATINE
Allée Pierre Levie 1
1200 Woluwe-Saint-Lambert

ENTRÉE LIBRE
Exposition du 6 au 30 septembre 2018
Les mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h

POLACKOVA
rétrospective

affiche_Polackova_DECAUX.indd   1 26/07/18   12:16
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Romaanse feesten / Straatkunstenfestival, zaterdag 29 en zondag 30 september 
2018

De dienst neemt de organisatie van de oprichting van het dorp voor duur-
zame ontwikkeling op zich tijdens de Romaanse Feesten, het beheer van de 
oprichting van “Food Trucks” (voertuigen uitgerust met voorzieningen om te 
koken en/of het bereiden en verkopen van voedsel) en bars tijdens het wee-
kend en de coördinatie van de deelname van het gemeentepersoneel voor het 
goede verloop van de gemeentelijke festivals. Hij informeert de bewoners en 
verdeelt de passen. In samenwerking met de Dienst Informatie-Communicatie 
organiseert hij op zondag de receptie voor de inwoners van de gemeente.
Ipsum aditatis idellen ihillab inumet era consequid eum que eum quas ilic to 
tem ut harum sitecuptatem corio minulpa as derepud aernation et ullabor ehe-
nihitas reptas suntinc tiusda sam hariorro molut ium facerit isciati di volum que 
magnis exceatestrum nihillitaero qui doluptatus aut voluptatur?
Vid qui con restiat aut voluptibus pe sectorum repreium eos ium simus seria as 
cone volupta siminvelecab illaces enitat.
Ucilitatur? Soluptur? Vitaquis dest, nobis utem quas molor adipsae plit, omnis 
acculla dem expla consecaes is doluptat aceaqua essint lab ipsae nisitatem et ea 
dolorro modignis rerro corerunt vero deles di beatem aut persper itatem etur? 
Gentioresci dis nobis maiossitis ditatur?
Ed event derum dolestrumque dolupta spedis aniat accus exero eum voles re 
et ditiatempero est, inullis es estrum rehendi a dolor sunt es deraecu llaboreri 
teculpa riaspientem ipisquam, totatia voluptiunt il et ut litiatium ducimust, alis 
doluptur sitatem poratium, utatem ne sam rem fugit labo. Nam, optat landam, 
nes del et eatumquae cum ellis sed endae oditior emporatibus dolupti asimint 
iorpor rendantem doluptas volut volorum dercium doluptint laboriore esto bla-
bori ateste sit que culpa dem fuga. Nam fuga. Et quibus cus autesequam, quam, 
officia spicid eatatem quo ipsum expliquam, quidign ienduci llorrum eum que 
mos quis autemperum il et volorrorita as et velitat que recat quaturibus, sam 
fugia as dunt abor mil intiossimus as esequia des ut erum eum sanderaepel id 
eos aciur mos eiusae renda dias que ressedi int quoditiunda cupit quiamus as 
expe et veliquam, ulluptate plis et et exped quid moluptatae nam etur?
Itiame ra et utem re aditat ercimus.

Labo. Hil eicidel endigentet quos aliandus alis doluptatae nimperum illessitem. 
Aximolu ptationsed magni qui consediae si voluptat.
Doloreribus rehenie ndiatis idebis id quibus dolor re, ut re, simin et omnit resti 
corae et arciis dolupis adistrum, cusapis rerum fuga. Recea audiam esed mole-
nis ut adi doluptatum restiis dolupta sperum fugit, odit hilia dolorum quiducium 
quid ma seque ex ex eat prem quas dersper ibusape rroratquias aut ligendicia 
verrore santia sint que lam, el molut fuga. Itatur rest, ulpariae prae sequidel en-
tio. Natem fuga. Nemquia ssequat ad quam nonsedios iur sim quis a duntiorepe 
aligendit aci sum ipsaperum nis et modiaes sum fugitatiis earum in nonem que 
cus re conemquae doluptati cus autatum quae pedio vendi dolores sitaquatet 
dolore re vellecus molor si ius que net aut int vent.
Aximi, simpori andesti onsequi corere, sit, quatectur? Qui arum ut quam haris 
remolupiet latae ped quam et od quam re nobis nobitem quiatatata peri inve-
litatur, eum fuga. Ita veribusdae expliquam, test quid modipsam fugit, explita 
deles as sit ius imaximusda dellabo reriore estio. Mustiun dicium arumquodi 
voloreium et hariantium quat doloribusam et faceatur aut parumquat ipsus dis 
santem licium sunt re nobis volore consed quos ex evellenest parchitas archill 
uptatus, inum antiis de same dem quide odit exerem hillatur santia volese-
nihit preped ea vollacc ullitia ndenihi lissinc tatiis il mo verum vel et, quassin 
ullacest acesedic tem recearchilit dolecte vit odit, totas sequo od quamus sum 
quas endae eliquia voluptas quam, ut doluptint, volor aut que natiis mostio. 
Nemoluptae verati im rempore soloreris et laut voluptaspel is que nobit que 
reruptatatis sequis mi, unt essundis ut harum, site explit, aut omnim num imint 
modis dolupta tendipiendam sequi comni qui blaborporem doluptas non est, 
etur? Ferisquas dunde sitium as con esequuntent aspit hillat que inulles parupta 
tiaspernam is alit apedis nam, sed ma inctusae exernat.
Ibearciis corpori aliction pelecum quiandem niatur, ulla dolorem quaturibus 
et, et vel et aut mi, earum, cum quiaepratur? Nemporatia voluptassin porum 
elendel molore asime liquamet optibus sapeditam idus eliquodi quatatur ad ut 
estiisque digende laccabo riorio. Ut aut aceaqua sinctae. Unt elibusae milless 
imilis vendae pra corem ist voluptu remquunt lant esci res mi, quo consequodita 
cum rent alitem ratiorp orerum fuga. Cus.
Cese nus, quiaspe nes dit untur?
Officiet am volorun denderibera prem exerferspit ut acienditatem velectur 
simus reictia nem non nis aligenti dolupta tibustotate ma sus non restiorum 
et que etur? Quia nos maximusa pariberi dem sus, tor aut accabo. Dendam, 
torio. Cepro quamus maxim qui ut landicienis et am quuntiam ipsam litassun-
tota ducit, nieniendam, odigend andunti bersper atione occuptatecum que int 
laborero od esequis doluptamus.
Gitatas simporu mquiatibusam eos experibere eum explitiume rest exped min 
cum acculpa sersped magnihillo es aut aut auda conemporem. Hilis sernati ncil-
litet, vellesequodi dollum aut quam, vid ut aspiendit, sum re, que laboreperci nis 
est, sitatqui sitate parci ut autate ium id quod qui sita dolupti osant.
Sedi sim quas quae ma imus eum, occabor isciamus, cus il millut aut eos illab int 
ese suntecae incienis dolendis velent modit et ut apit, eumque dis et perum ex-
perios rest maio beatem il molorit facerum quam, tendae que es esto magnissi 
omnis autem evenime neturitatur solor sim quo et ex exeritatur secae venit 
anis net alibus, evendis ut re comnimp orehenihici nime volum reic temposanis 
ditibus, sam cuptas most qui doluptati ullitis ea velestes doluptat faccaestet 
aut voluptatat aborest fugias aligend ignimpe llorionse volorio dolupta pro ma 
nost, officia vent mincietur sit, ipit occab int arum quaectur aut lam et voloreic 
tem re odis et mos esed quiae modit, el ipiciat quodita tetur? Quis de occupta-
tur, sitas autemos mod quiaspedis accuptatum entem dolorpo rrunti totatus, 
sit lit, eum doluptam quo qui optat ererupt atistrum dollabo. Ebitaestis earunt 
estia veligenis as mos dolupta quibus ni que nonet, omnimus ut magnat aligend 
andignient a eaquate licipsa nam am as apelique nimus.
Os et parcil et facit, quo officiliqui omniminto con cus.
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1 Cours Paul-Henri Spaak
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To eate mi, sae. Laces et aria voloris suntemqui offic temo magnam, idis pro 
que quos moluptus et vid moluptatio. Pelendant arumetur autae magnimil mo 
officii ssitati aspicidus minvelique es ese volectur millique sapientias est volessit 
quid qui ut acereri beroritati omniatem fugia cullam volum aut fugiasiniti blant.
Tiores et labo. Hillace stiiscius essitat quamente aruptas peratisi omnisit pror-
rum cus, seque nobitiorio et aspellaborum disquodit doluptature, sunt labo-
restius delit ut as provites et magnamus et ut ut quid quos qui reicia dererum 
illabo. Nam faccusandani blaccullora verunt es sitatum doleneceat as eatur aut 
alitin planda dit que volorae nost officiis sequam voluptatium, optatio quasit 
ius, solorit asinciis eumquibus ut fugiaeritium doluptatae libus dolenit, opta et 
quo el et verovidit aut eos sequi autem apiducilit eos dolore sitas alitiur sit ad 
untiam laciet as a veliquia dernatus quam re nos cor re vent.
Epratem poribus conecturia core omnima verrum ut qui volorem poratemodis 
idi non provide ndendae pro beriber chitis invendam si aboriam quis nos sitis 
ipicium untecep uditatium ut ex explibus.
Apelibus aut excerio doluptam, occusan dantion pro te ipiendus, que ex et odi 
dolent harunt fuga. Et la volupta tisciae vollicipsum fuga. Accus conserio. Re aut 
dipsam facesed molupis corecta tincid et volenimaios eaquibus.
Ximagnat ut aut que iur remo quat.
Borehen imperferrum quidemp orehenihiti odipicid ellam volor autatium sen-
dae doluptatur ad molut aditibus aut unt as aliaspedi idebis il is nullest intion 
etur, ut ra qui unti ut que voluptia quatus, volesec atemqui doluptate in perrum 
facerferum alique velenih icipsam, iminver ferunt es nonemque repudit eos 
nonse vel inis apitatur as qui blaut aut que conseruptas sim veni te vel illam et 
ari a de excerovid quatiatur, ariorei cipsapi enimus simil ipita volende rnatius 
que conserum cus am et officium fugit reseque aut que simpore percilitas et 
debis ad quo consecto tempore moloriae experer ibeatem autenisque lab ipsum 
ratiam hil molorum inienet fugit asint qui asit ea ditessimin consedignis minum 
ut harcia ducias dolupta conecerumque nosa as aut utem. Eles rerunt, natiae. 
Itatius ant velectint odipsam, sandam faccumque dit, sum aut eatisquam volori 
to bearum re, omnis rereprorrum dolore estia nos volo officiis ratem volorpore-
rum ipsumqu untotati vevelectorrum explam faccaep reptamendis dolorei cte-
sequam rectus nonesti orerchiliqui suntus, nosam, et et rectaestrum facite verit 
volorrum volorep tatiorem et faccusam quiate ne nempori ostiati oriatectem 
labo. Apero omnimin ienimax iminum vidunt hil inihil intessus, undandis enis 
ex eum quide alibear uptatur epreperum vendam incipid qui a quis dit re quodit 
veliquo bea perum, que volut asitias et pellam faceaque pe re si ad quas sento 
blat etus aut faccum eos di di beruptatum quas et evenima ximinctat.
Cae veliame num derfernamusa eos con conse dolendebit, expedi amet fugia-
turest aut lab ium dese nullest, simodi odis delesci ducius min pero et eaqui 
omnihit ilit et et reptatiam, sae doloribus eum eaqui blaut qui audigni hillabo-
ritat volorerum as aut deratendae dit eaquam, anto magnatet esti renimagnis 
excepro ipis delecto blabo. Hendendi quas et iunt.
Oviducil ipsapistio. Ed maio ent ut velenia essitem a nus.
Fugiti sus corere voluptatur re cullend igenimus, iduciissed et fugit qui quia 
etur audisquibus dolorem sitem volesecero eiciend eliquam utem non rernatem 
faccust dus.
Et opta int, con cor aut et rem volorem percipsuntia dolutemodita dolorit posam, 
odi re, odi voluptatis doleni blate digendi dus in ra sum aut oditaquia dolorias 
sinihil iquaturentis quatis id et rest ommodi nia non pro berrum audae et rest, 
sam ere nat fuga. Nequam quae non reped modit, et et ex eos niminct emolor 
autesendis quis eum fuga. Est quatior acerum facia niscimin non non reiunt 
accabor escipsa con rent preperestrum que sequis dolorum re plautem niatis 
remqui dolecus as aut alibust ipsus unt aliciasimus, sint modia dolorumque 
officitincto exerit voluptae oditem ut acillaut quam eatur, officimus, con eum 

quiam, te verunt omnime vendae. Nos nonsequam, offictiosse voloris aboreri 
bereces endaestis estiusci nobiten digenihit volupid ebisinienda pliqui te cus-
cipidunt fugiatas id quis prehend enimi, is doluptasit pe destrum endio. Agnis-
quam, consedis ium fugit alitiis re, ulliquam aborecum volo occae nitaerciet lam 
aliqui dio. Liquatquas ea deriste cullorentis mo blati con cor asperi vendandae 
consequibus ullupie nihilit veliam et volupti dendis alit voloria sitecul latiscid 
moluptat.
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De dienst externe betrekkingen zag het licht in 2011. De dienst hangt af van het 
kabinet van de gemeentesecretaris en telt twee agenten. 

De dienst bouwt aan projecten voor ontwikkelingssamenwerking en verleent 
steun aan internationale activiteiten (Internationaal Gemeentelijk Samenwer-
kingsprogramma, verbroedering met Mbazi,…). Parallel hiermee organiseert de 
dienst evenementen met een internationaal aspect of voor een bewustmaking 
rond ontwikkelingssamenwerking (Festival van de Internationale Solidariteit, 
Europadag,…).

Onze dienst werkt ook samen met de dienst Planning-Projecten-Patrimonium 
in haar zoektocht naar, analyse van en gebruik van voorbeelden van goed 
bestuur bij onze verre en minder verre buren. Hierbij concentreert onze dienst 
zich vooral op de internationale aspecten van deze samenwerking (deelname 
aan de werkgroep van de VSGBG rond Europese subsidies, lidmaatschap van de 
’Association internationale des Maires francophones’ en meer bepaald van de 
werkgroep ‘Villes innovantes’,…).

De dienst verzekert ook het administratief beheer van de verbroederingen met 
Meudon en met M’Bazi.

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
1. TOEKENNING VAN SUBSIDIES IN HET KADER VAN DE INTERNATIONALE 
SOLIDARITEIT EN IN HET KADER VAN DE NOODHULP

De dienst heeft het administratief beheer op zich genomen van de subsidies 
die toegekend worden in het kader van het gemeentelijk reglement voor inter-
nationale solidariteit. Het is de bedoeling dat deze gebruikt worden om vereni-
gingen of particulieren die betrokken zijn in internationale samenwerking met 
ontwikkelingslanden gericht te steunen. In 2017 werden er zo 8 verenigingen 
gesteund. Bovendien worden er subsidies toegekend om bevolkingen die het 
slachtoffer zijn van humanitaire rampen te helpen (Haïti en Oost-Afrika).

2. INTERNATIONAAL GEMEENTELIJK SAMENWERKINGSPROGRAMMA 
– SAMENWERKINGSAKKOORD MET DE GEMEENTE BANDALUNGWA 
(DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO)

Het Internationaal Gemeentelijk Samenwerkingsprogramma (CIC) is een pro-
gramma dat gefinancierd wordt door de Belgische Ontwikkelingssamenwer-
king (DGD) en gezamenlijk beheerd wordt door de VSGB en de UVCW.
Dit gedecentraliseerde samenwerkingsprogramma (van gemeente tot ge-
meente) heeft als voornaamste doel het vermogen te stimuleren van plaatse-
lijke instanties in het zuiden om hun eigen ontwikkeling in handen te nemen. 
Dit werk steunt op 3 pijlers: 
• Een goed politiek beheer
• Een efficiënt bestuur
• Deelname van de burgers aan het beslissingsproces.
Het programma concentreert zich op 5 landen met voor ieder land een specifiek 
thema dat tijdens programma-ateliers werd vastgesteld: het thema voor de 
Democratische Republiek Congo is burgerlijke stand/bevolking. 
De dienst heeft er verscheidene maanden bij de VSGB voor geijverd dat het 
partnershipproject met Bandalungwa in het lopende CIC-programma kon wor-
den ingeschreven. In februari 2011 werd het project dan ook officieel aanvaard.
De dienst verzekert de coördinatie van het partnerschap (bedenken en uitvoe-
ren van projecten), met inbegrip van de administratieve coördinatie (missies 
organiseren, dossiers samenstellen, een partnershipovereenkomst opstel-
len evenals een interventielogica van het partnerschap, een jaarplan, op-
drachtverslagen, jaarverslag en financieel verslag). De dienst neemt ook deel 
aan de ‘werkgroepen DR Congo’ die door de VSGB en de UVCW georganiseerd 
worden voor Brusselse en Waalse gemeenten die in het programma zijn inges-
chreven om hen in staat te stellen ervaringen uit te wisselen.

Gezien de late start van de programmering voor 2017-2021 (als gevolg van de 
vertraging in de behandeling van de aanvragen die bij het Directoraat-generaal 
Ontwikkelingssamenwerking tijdens deze periode 2017-2021 werden ingediend 
en de tijd die nodig was voor de ondertekening van de ministeriële besluiten 
en de betaling van de eerste schijven van de subsidie aan BRULOCALIS), zijn de 
meeste van de in 2017 geplande projecten uitgesteld naar 2018.

VOORSTELLING 
VAN DE EXTERNE 

BETREKKINGEN
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Naast de ondersteuning van de gemeentediensten van Bandalungwa bij hun 
administratieve werkzaamheden in verband met de opstelling van de akten 
van de burgerlijke stand en het toezicht op de bevolking en de missie die in juli 
2018 werd uitgevoerd door de ambtenaren van de dienst Externe Betrekkingen 
in Bandalungwa, zullen we twee grote projecten in de verf zetten die in deze 
periode werden uitgevoerd:

• In 2016 stonden de stad-provincie Kinshasa en UNICEF ouders die de geboorte 
van hun kind niet op tijd hadden geregistreerd toe om de situatie van deze 
kinderen gratis te regulariseren (tussen drie maanden en 18 jaar op het mo-
ment van de regularisatiecampagne) en dus geboorteakten op te stellen op 
basis van aanvullende vonnissen (meestal relatief duur). In het kader van de 
programmering 2014-2016 hebben we verschillende sensibiliseringsactiviteiten 
gesteund om de bevolking bewust te maken van de mogelijkheid die de inwo-
ners van Bandalungwa op die manier werd geboden. Gezien het succes van 
deze verschillende acties hebben veel ouders hun kinderen geregulariseerd 
(meer dan 5.000 vonnissen die het mogelijk maakten om geboorteakten voor 
meer dan 15.000 kinderen op te stellen), was het noodzakelijk om de burgerlijke 
stand te versterken, zowel op het vlak van uitrusting als van het personeel, om 
de documenten in kwestie snel op te stellen. In december 2017 en januari 2018 
hebben we een eerste operatie uitgevoerd, gericht op de aankoop van bics en 
een reeks geboorteregisters, maar ook om de dienst gedurende een maand te 
versterken met vijf externe agenten. In september 2018 starten we opnieuw 
een identieke operatie op.
• In september 2018 besloten we ook een twintigtal voorstellingen van het 
Forum Theater te reorganiseren, een project dat in 2016 van start ging om 
het publiek te sensibiliseren via het theater, een zeer gewaardeerd medium in 
de Democratische Republiek Congo. Deze voorstellingen vinden plaats in ver-
schillende scholen en in elk district van Bandalungwa (brede uitnodiging aan de 
bevolking). We zullen de medewerkers van de gezondheidscentra van Banda-
lungwa ook voorstellen om naar de voorstellingen te komen om hen de argu-
menten aan te reiken om de ouders van de in deze centra geboren kinderen 
te overtuigen van het belang van geboorteregistratie bij de burgerlijke stand.

Het hoofddoel van de missie van juli was het opstarten van deze twee projec-
ten, het ontwikkelen van verschillende strategieën op het gebied van bewust-
making, archivering en het dichter bij de burger brengen van de administratie, 
alsook het evalueren van de werkzaamheden die de dienst sinds de laatste 
missie heeft uitgevoerd.

3. INTERNATIONALE SAMENWERKINGSPROJECTEN

Aangezien de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe nog meer nadruk wil leg-
gen op haar openheid tegenover de wereld, neemt de dienst alle noodzakelijke 
contacten op met verschillende verenigingen om samenwerkingsprojecten te 
kunnen steunen. 

In dit verband hebben we samen met spelers uit het maatschappelijk midden-
veld gezorgd voor de opvolging van de twee projecten die in 2017 in Bandalun-
gwa van start zijn gegaan.

Opstarten van een recyclageproces voor afval

De Belgische NGO (Auto-Développement Afrique) waarmee Sint-Lambrechts-
Woluwe sinds vele jaren samenwerkt in het kader van de verbroedering met 
Mbazi/Simbi (Rwanda) heeft aan de dienst gemeld dat ze graag projecten zou 

willen opzetten in de Democratische Republiek Congo. De dienst heeft al met 
de vereniging contact opgenomen om een samenwerking op het grondgebied 
van Bandalungwa te overwegen. Hieruit is een akkoord voortgevloeid rond een 
project om plastic zakken op te halen (in samenwerking met de gemeente-
diensten van Bandalungwa en lokale Ngo’s) en om deze dan te recycleren als 
wegbedekking (in plaats van asfalt). Hiervoor werd een subsidieaanvraag bij 
Leefmilieu Brussel aanvaard. Het project werd in 2017 opgestart. Het project 
wordt voortgezet ondanks enkele moeilijkheden bij de uitvoering ervan (moei-
lijkheden bij het verkrijgen van het visum voor de persoon die de machine om 
de plastic zakken om te vormen tot wegbedekking moet komen assembleren) 
en bij de concrete uitvoering (moeilijk om genoeg te produceren om aan de 
grote vraag naar straatstenen te voldoen). Auto-Développement Afrique zet 
zich echter actief in om oplossingen te vinden voor de verschillende problemen.

Oprichting van een noodopvangcentrum voor straatjongeren

De gemeente werd in 2016 gecontacteerd door de Belgische NGO Dynamo 
International via een van de partners in het forumtheaterproject (gemeentelijk 
internationaal samenwerkingsprogramma) dat in de Democratische Republiek 
Congo samenwerkt met de NGO Dynamo International. Deze laatste wilde in 
Bandalungwa, een gemeente met veel straatkinderen, een noodopvangcen-
trum oprichten waar jongeren wat adempauze kunnen krijgen, een opleiding 
volgen en zo aan de spiraal van de straat kunnen ontsnappen. Sint-Lambrechts-
Woluwe heeft het project ondersteund via Wolu-International. Het centrum 
werd ingehuldigd in november 2017 en werkt nu op volle capaciteit, zoals 
de ambtenaren van Woluwe tijdens hun missie van juli 2018 hebben kunnen 
vaststellen.

4. ANDERE SENSIBILISERINGSACTIES

• Avond “terug opstaan en opnieuw beginnen”
De dienst ondersteunde de organisatie, door de vzw Aire de femmes, van een 
avond van solidariteit met Congolese vrouwen op 26 mei 2018 in de Salle de la 
Rotonde. De winst van de avond was bedoeld ter ondersteuning van de actie 
van de vzw ten gunste van vrouwen en meisjes die het slachtoffer waren van 
seksueel geweld tijdens de moordpartijen die de afgelopen maanden in Kasay 
(Democratische Republiek Congo) plaatsvonden.

VERBROEDERINGEN
5. VERBROEDERING MET MEUDON

De dienst verzekert het administratieve beheer van de verbroedering en meer 
bepaald de coördinatie en organisatie van de verplaatsingen van de delegatie 
te Meudon en het onthaal van de Franse delegaties. 

Organisatie van de festiviteiten ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van 
de verbroedering

In 2018 vieren Meudon en Sint-Lambrechts-Woluwe de zestigste verjaardag van 
hun verbroedering. Na enkele maanden van voorbereiding vonden op 19 en 20 
mei 2018 in Sint-Lambrechts-Woluwe, in aanwezigheid van een grote delegatie 
van Meudon, feestelijkheden plaats. Eind 2018 of begin 2019 zullen er festivitei-
ten plaatsvinden in Meudon.
Sport
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Net zoals alle andere jaren, werden er talloze sportuitwisselingen georga-
niseerd. We denken hierbij dan vooral aan de afvaardiging van atleten naar de 
‘Foulées meudonnaises’ en het onthaal van Franse atleten tijdens de 15 kilome-
ter van Sint-Lambrechts-Woluwe. In april heeft Sint-Lambrechts-Woluwe een 
groep fietsers mogen ontvangen.

6. VERBROEDERING MET MBAZI

De dienst is sinds januari 2013 belast met het administratief beheer van de ver-
broedering met M’Bazi. Sint-Lambrechts-Woluwe en M’Bazi zijn al sinds 1970 met 
elkaar verbroederd en werken sindsdien samen aan projecten die de inwoners 
van M’Bazi ten goede moeten komen. Het gaat hierbij van schoolprojecten voor 
weeskinderen tot projecten rond het verbeteren van de leefomstandigheden in 
de scholen en ziekenhuizen van de gemeente. De gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe geeft de vzw ‘Auto-Développement Afrique’ ieder jaar de opdracht om 
toe te zien op het goede gebruik van de fondsen die ten gunste van M’Bazi ter 
beschikking worden gesteld.

In deze context werd in 2017 een subsidieaanvraag ingediend bij het Internatio-
naal Solidariteitsfonds van VIVAQUA voor de financiering van een project voor 
de aanleg van 32 drinkfonteinen en sanitaire voorzieningen voor kansarme 
bevolkingsgroepen in Mbazi en omliggende dorpen. VIVAQUA heeft besloten 
het project te steunen dat, in samenwerking met Auto-Développement Afrique, 
in januari 2018 van start is gegaan en naar verwachting ongeveer 18 maanden 
zal duren.

EUROPESE BETREKKINGEN EN GEMEENTELIJKE 
NETWERKEN

7. BETREKKINGEN MET DE EUROPESE GEMEENSCHAP

De dienst Externe Betrekkingen heeft, samen met de dienst Cultuur, op 7 mei 
2018 de vijfde uitgave van de Europadag georganiseerd. Gezien de zestigste 
verjaardag van de verbroedering tussen Meudon en Sint-Lambrechts-Woluwe, 
heeft de gemeente Auguste Rodin, de beroemdste van de inwoners van Meu-
don, als centraal thema gekozen.

Naast een receptie voor de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe en Franse 
staatsburgers in Brussel, was er ook de voorstelling van de films “Camille 
Claude, 1915” van Bruno Dumont en “Rodin” van Jacques Doillon. De scholen 
van Sint-Lambrechts-Woluwe werden ook bij deze dag betrokken. Zo hebben 
de leerlingen van het 5e leerjaar het Parlementarium (bezoekerscentrum van 
het Europees Parlement) bezocht.

8. ACTIVITEITEN VAN HET INTERCULTUREEL FORUM VAN SINT-LAMBRECHTS-
WOLUWE

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe telt een groot aantal buitenlandse 
inwoners die ongeveer 150 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigen. 
Om de buitenlandse burgers nauwer bij de gemeente te betrekken, wil de 
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe deze, al dan niet Europese, burgers en hun 
verwachtingen beter leren kennen. 

Vandaar dat het College van burgemeester en schepenen een ‘Vreemdelin-
genforum’ heeft opgericht waar het samen met de buitenlandse inwoners van 
gedachten kan wisselen over onderwerpen die specifiek met deze doelgroep te 
maken hebben. Naast een aantal werkvergaderingen met de leden van het Fo-
rum en het opstellen van een lijst van projecten die in het kader van het Forum 
moeten worden uitgevoerd, bestond de belangrijkste actie uit de organisatie 
van twee Interculturele Ontmoetingen waarbij Woluwenaars, al dan niet van 
vreemde origine, elkaar konden ontmoeten en van gedachten konden wisselen 
(in maart en juni 2018).

9. BRUSSELSE INTERGEMEENTELIJKE WERKGROEP ROND HET BEHEER VAN 
SUBSIDIES

In het kader van een oproep tot een gewestelijk project ter promotie van inter-
gemeentelijke samenwerking hebben de gemeenten Schaarbeek en Ander-
lecht samen een werkgroep « subsidies » opgericht om een betere financiering 
van plaatselijke projecten te waarborgen door een actief beleid te voeren in het 
zoeken naar en beheren van subsidies. De dienst Externe Betrekkingen verte-
genwoordigt sinds 2011 onze gemeente in deze werkgroep en meer bepaald in 
de werkgroep « Europese subsidies » omdat dit meer aansluit bij de opdracht 
van onze dienst. Midden 2013 hebben de gemeenten besloten de 2 interge-
meentelijke werkgroepen te splitsen en een speciale werkgroep « Europese 
Projecten » te starten. Aangezien bij ons op dat ogenblik de competenties ‘goed 
bestuur’ werden overgeheveld naar de nieuwe dienst Planning, Projecten en 
Patrimonium, werd de vertegenwoordiging in functie van de bevoegdheden 
van iedere dienst verdeeld. Vandaar dat de gemeente in de werkgroep “Sub-
sidies” vertegenwoordigd wordt door de dienst PPP en in de werkgroep « Eu-
ropese Projecten » door de dienst Externe Betrekkingen. De bevoegdheid van 
de dienst Externe Betrekkingen wordt in deze bepaald door de aanwezigheid 
van internationale aspecten (nood aan een internationaal netwerk, uitwisse-
ling van richtlijnen rond goed bestuur tussen plaatselijke entiteiten binnen een 
netwerk…). Natuurlijk moeten de twee diensten samenwerken aangezien de 
bevoegdheden elkaar voortdurend overlappen (bijvoorbeeld – het EFRO: de 
fondsen komen van het Europese niveau maar ze hebben een meer regionale, 
zelfs lokale, toepassing en er ontstaat geen internationale uitwisseling). 

10. GEMEENTELIJKE NETWERKEN

De dienst onderzoekt en analyseert de verschillende gemeentelijke netwerken 
waarbij Sint-Lambrechts-Woluwe zich zou kunnen aansluiten, meer bepaald 
door deel te nemen aan informatiesessies of door andere gemeenten te ont-
moeten (meer bepaald de AIMF, Mayors for Peace)

BEVORDEREN VAN DE BASISRECHTEN

Er werd de dienst opgedragen logistieke steun te verlenen voor het organiseren 
van de bevoegdheden die werden toevertrouwd aan de Schepen belast met de 
Betrekkingen met de Franstaligen in de Brusselse Rand. ER werden contacten 
gelegd om de nodige informatie in te kunnen zamelen om een website te creë-
ren met informatie en tips voor inwoners die een andere taal spreken dan het 
Nederlands. De website Communauté urbaine.be staat intussen online. 
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OPDRACHT
De dienst Planning, Projecten, Bescherming van het Patrimonium heeft een 
dubbele opdracht:
1) het architecturaal, historisch, archivistisch en natuurlijk patrimonium van 
Sint-Lambrechts-Woluwe beschermen, opwaarderen en promoten, en het 
publiek ontvankelijk maken voor het behoud ervan
2) - het beheer van de subsidies ten gunste van de gemeentelijke projecten 
organiseren en aanzwengelen
– de grote gemeentelijke plannen coördineren (GOP, GMP, Lichtplan,…)

VOORSTELLING EN SAMENSTELLING VAN DE DIENST
BESCHERMING VAN HET PATRIMONIUM

Coördinatie van de taken i.v.m. de bescherming, promotie en sensibilisering van 
het Sint-Lambrechtse patrimonium:
• behandeling van de aanvragen tot wettelijke bescherming (klasseren of 

bewaren)
• deelname aan het opstellen en het opvolgen van dossiers om bescher-

mde monumenten en landschappen (waarvan de gemeente eigenaar is) 
te restaureren of er werken aan uit te voeren

• organisatie van de Open Monumentendagen en deelname aan eve-
nementen in verband met de ontdekking van het patrimonium op 
gewestschaal 

• organisatie van thematische rondleidingen, activiteiten en lezingen
• cultureel beheer van de windmolen
• publicatie van boeken, brochures, wandelgidsen en artikelen
• onthaal van het publiek en terbeschikkingstelling van documentatie
• ontwikkeling van de toeristische en patrimoniale bewegwijzering, op-

merkelijk gebouwen en landschappen, en kunst in de openbare ruimte 
promoten

• verwezenlijking van informatiepanelen of herdenkingsborden voor de 
openbare ruimte

• organisatie van huldeblijken aan bijzondere inwoners van Sint-
Lambrechts-Woluwe.

BEHEER DER ADMINISTRATIEVE ARCHIEVEN

PLANNING EN PROJECTEN 

- promoten en uitvoeren van een beleid dat actief zoekt naar subsidies om het 
beleid dat door het gemeentebestuur werd uitgestippeld, te financieren en uit 
te voeren 
- verspreiding van de oproepen tot projecten
- helpen coördineren van gesubsidieerde projecten en dynamiseren van het 
beheer der subsidies
- coördinatie van de grote plannen van de gemeente

De dienst is als volgt samengesteld: 

          Directie: 1 persoon
          Bescherming van het Patrimonium: 1 persoon (voltijds)
          Planning, projecten, beheer der subsidies: 1 persoon (halftijds)
          Archieven: 1 halftijdse persoon 

Oktober 2017 - September 2018

1. Bescherming van het Patrimonium 

A. WETTELIJKE BESCHERMING 

-Verderzetten van de procedure om het Roodebeekpark als landschap te klas-
seren: de Regering heeft akte genomen van de vraag tot klassering op 6 sep-
tember 2018.
- De aanvraag voor een uitbreiding van de klasseringszone voor het landschap 
rond de boerderij Hof ter Cauwerschueren werd ingediend op 4 oktober 2017. 
De analyse wordt momenteel uitgevoerd door de GML (Gewestelijke Directie 
Monumenten en Landschappen). 

VOORSTELLING VAN 
DE DIENST PLANNING, 

PROJECTEN, 
BERSCHERMING VAN 

HET PATRIMONIUM
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- De gemeente werd geraadpleegd na de invoering door de KCML van een 
voorstel voor de classificatie van het complex gevormd door het “Mémé”, het 
stadhuis, de school van Chapelle-aux-Champs, het universiteitsrestaurant, het 
oecumenische gebouw, het station van Alma, de patio en het kleine restaurant 
en hun omgeving (UCL-site).
-Een aanvraag tot bescherming van de site “het Ganzenhof” overeenkomstig 
artikel 66 van de Natuurverordening is ingediend bij de Brusselse minister van 
Leefmilieu.

B. AANLEG VAN EN WERKEN AAN MONUMENTEN EN BESCHERMDE 
LANDSCHAPPEN (SAMENWERKING)

In Sint-Lambrechts-Woluwe zijn er 38 wettelijk beschermde monumenten en 
landschappen. 25 ervan zijn geklasseerd en 13 staan er op de Bewaarlijst.
Voor de interventies (restauratie, herinrichting) aan wettelijk beschermde 
goederen is er een bijzondere stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk, 
« unieke vergunning » genaamd. De dienst Patrimonium werkt nauw samen 
met de Technische Dienst (Gemeentegebouwen, Stedenbouw en Natuur) om de 
aanvraag te beheren van de unieke vergunningen die worden ingediend voor 
beschermde gebouwen en landschappen die eigendom zijn van de gemeente. 
De dienst stelt mee de aanvragen op, volgt de dossiers op en begeleidt de 
werken. 

Roodebeekpark 

De werken voor de heraanleg van het Roodebeekpark zijn momenteel afge-
rond. Ze bestonden uit:
• de renovatie van het speelplein
• de bouw van een nieuwe houten schuur aan de voet van de beukenhou-

ten helling Het vervangt het oude tijdelijke onderkomen en herbergt nu 
neerhofdieren, geiten en schapen.

• de installatie van hekken
• de vernieuwing van de afbakeningen van het arboretum, aangepast aan 

de worteldiepte van de bomen. Er werden nieuwe, beter leesbare identi-
ficatieplaten aangemaakt.

Het kasteeltje van Lindthout

De renovatiewerken van het kasteeltje werden afgesloten met de restauratie 
van de loggia.

Gemeentemuseum - Huis Devos 

De restauratiewerken zijn begin februari 2018 van start gegaan. 
Het werk in uitvoering bestaat uit het restaureren van de gebouwschil (gevels 
en daken), het restaureren van het glazen dak van de ingang en het inrichten 
van het gehele gebouw (behalve de museumgedeelten). Aangezien het ge-
bouw sinds 2010 op de monumentenlijst staat, wordt deze restauratie begeleid 
en financieel ondersteund door de afdeling Monumenten en Landschappen.

Gemeentehuis (binnenkant)

De analyse van de aanvraag van de SV voor de binnenrenovatie van het Ge-
meentehuis is lopende bij de GML.

C. RESTAURATIE VAN BEELDHOUWWERKEN EN MONUMENTEN IN DE 
OPENBARE RUIMTE 

De dienst ziet, samen met de Technische Dienst, ook toe op het onderhoud en 
de restauratie van beeldhouwwerken en herdenkingsmonumenten in de open-
bare ruimte. Werden dit jaar gerestaureerd:
- het monument voor de doden op het Josephine-Charlottesquare: vervanging 
van ontbrekende brieven
- het monument ter ere van René Leduc en de Etoile de la Reliance (Meudons-
quare): restauratie in het kader van de 60ste verjaardag van de jumelage met 
Meudon 

D. ADVIES I.V.M. DE STEDENBOUWKUNDIGE AANVRAGEN

De dienst heeft verschillende adviezen verstrekt in het kader van aanvragen 
voor stedenbouwkundige vergunningen betreffende gebouwen en landschap-
pen van patrimoniale waarde.
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E. TOERISME

Toeristische logies (samenwerking)

Na de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving inzake toeristische accom-
modatie (B.B.H.R. van 24/03/2016) en het opstellen van een interne procedure, 
worden momenteel meerdere aanvragen van attesten behandeld.

Ronde tafel toerisme

De dienst is gemachtigd deel te nemen aan de ronde Tafel toerisme. Deze ronde 
tafel werd op poten gezet door Visit Brussels en brengt de schepenen en veran-
twoordelijken toerisme van de 19 Brusselse gemeenten samen.

F. COMMUNICATIE 

- schrijven van artikels voor de Wolu-Info
- updaten van de Website (pagina’s erfgoed, Geschiedenis, hotels en Bed & 
Breakfast)
- ter beschikking stellen van documentatie en informatie i.v.m. het patrimo-
nium en de geschiedenis van Sint-Lambrechts-Woluwe tijdens verschillende 
activiteiten: feest van het leefmilieu, ‘Fêtes Romanes’, braderie in de Georges 
Henri, ontvangst van nieuwe inwoners. 
- beantwoorden van vragen over het patrimonium en de geschiedenis (gidsen 
en conferenciers, organisatoren van rondleidingen, studenten, journalisten, 
enz.).
- deelname aan de welkomstavond voor nieuwe bewoners: voorstellen van de 
dienst en verspreiding van brochures. Deze avond vond plaats in chateau Malou 
op 20 juni.

G. ANIMATIES

1. Cyclus van begeleide themawandelingen (van april tot en met november)

In samenwerking met de professionals van Arkadia vzw ontwikkelt het de-
partement elk jaar een programma van rondleidingen die gericht zijn op de 
ontdekking van het erfgoed van Sint-Lambrechts-Woluwe. 

o 21/10/2017: De architectuur van het complex Wolubilis en de ontdekking van 
de collecties van de artotheek (programma 2017)
o 21/04/2018: De scholen van Sint-Lambrechts-Woluwe
o 26/05/2018: De wijk Marcel Thiry
o 24/06/2018: Het Gemeentehuis van Sint-Lambrechts-Woluwe en het symbo-
lisme
o 14/07/2018: Sint-Lambrechts-Woluwe aan de hand van de volkscafés
o 11/08/2018: Van windmolen tot watermolen.

2. BANAD 2018 (van 10 tot 25 maart)

De tweede editie van het Brussels Art Nouveau & Art Déco Festival (BANAD) 
vond plaats van 10 tot 25 maart 2018.
Het thema van dit uitzonderlijke evenement in 2018 was: “De verborgen schat-
ten en Victor Horta”
Op het programma: art nouveau- en art-decowandelingen en interieurbezoe-
ken, begeleide wandelingen, bus- en fietstochten, tentoonstellingen, concerten, 
activiteiten voor gezinnen, thema-avonden. 
Het festival werd op 25 maart afgesloten met de traditionele Beurs van erfgoe-
dreparateurs en -sensibilisatoren en de beurs van voorwerpen Georganiseerd 
door Voir et Dire Bruxelles, vond het salon plaats in Schaarbeek in het kader van 
een het schitterende art nouveau scholencomplex gebouwd door Henri Jacobs 
(1907-1922), de scholen 11 en 13 op de Roodebeeklaan 103.
De gemeentelijke dienst voor de bescherming van het erfgoed was aanwezig 
en stelde zijn programma, boeken en brochures voor.

H. HET PATRIMONIUM IN HET VOETLICHT 

1. Bezoek aan de windmolen 

De dienst heeft het culturele beheer overgenomen van de windmolen in 2015-
2016. In dit kader werd een partnerschapsovereenkomst gesloten met de vzw 
Luizenmolen Andelecht, met als doel een kwalitatieve begeleiding van rondlei-
dingen te garanderen. Afgestudeerde molenaars geven commentaar en uitleg 
tijdens de bezoeken.
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De molen is in 2018 twee zaterdagen per maand geopend van eind maart tot 
eind oktober. Naast deze geplande openingen worden er op verzoek rondlei-
dingen voor groepen georganiseerd:

o 8 en 22 oktober 2017, 6 mei, 3 juni, 8 juli en 9 september 2018: M.O.B. Deelne-
mers aan de traditionele bakkerijactiviteit in de bakkerij Hof ter Musschen 
bezoeken de molen tijdens de bereiding van het deeg. 
o 14 oktober 2017 - 30 juni 2018 Nature et Progrès
o 11 juili: Les Petits Débrouillards
o 17 juli: Groep Harmonie (senioren)
o 31 augustus: Instituut Paul Lambin (2 groepen voor een totaal van 50 perso-
nen)
o 22 september: vzw Vice Versa

Op 19 mei, was de molen geopend tijdens de Europese dag van de windmolens.
Sinds september 2018 kunnen ook scholen de windmolen bezoeken. De school 
La Charmille bezocht de molen als eerste op 19 september. 

2. Dagen van het Patrimonium naar aanleiding van de projectoproep “Het 
erfgoed, dat zijn wij” - 15 en 16 september 2018

De dienst is belast met de organisatie van deze twee dagen gewijd aan de 
ontdekking van het patrimonium. Voor deze editie bestond het programma uit 
de projecten die waren geselecteerd in het kader van de oproep tot het indie-
nen van gewestelijke projecten.
Vijf sites werden opengesteld voor het publiek dankzij partnerschappen tussen 
de gemeentelijke diensten en verschillende verenigingen, buurtcomités, scho-
len, architectenbureaus, enz.

De school Vervloesem – wij stellen onze school voor!

De school is de 1ste gemeenteschool van Sint-Lambrechts-Woluwe, vroeger 
werd ze gemeenteschool nr.1 genoemd; In 1954 kreeg ze de naam van haar 
eerste directeur, Jean-François Vervloesem. De school staat ingeschreven op de 
bewaarlijst sinds 1996. 

Het door ons voorgestelde bezoek was het resultaat van een voorbereidend 
werk tussen de studenten, hun geschiedenisleraar en de vzw Arkadia. Een ten-
toonstelling van foto’s, plannen, documenten en tekeningen, gemaakt door de 
leerlingen over het thema “Mijn visie op de school! », werd gehouden onder de 
overdekte speelplaats.

De internationale Montessori School Hof ten Berg: van boerderij naar school

Hof ten Berg, de oudste boerderij van Woluwe, was vroeger een belangrijk 
landbouwbedrijf met grote oppervlakten grond. De boerderij was eerst een
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 benedictijnenabdij, daarna eigendom van François de Clerck, burgemeester 
van Woluwe. Momenteel behoort het gebouw toe aan de internationale Mon-
tessori School die er kleuterklassen huisvestte na een aanzienlijke renovatie. 
Er werden geleide bezoeken voorgesteld als ook een fotottentoonstelling en 
renovatieplannen.

Geschiedenis van een voormalige kerk die omgevormd is tot atelier

In 1927, wordt in de recent gebouwde tuinwijk, een voorlopige kerk in hout 
opgericht. In 1929 brandt ze uit en wordt ze vervangen door een modernistisch 
gebouw met verfijnde vormen, dat tot 1955 in gebruik zal zijn, de datum van de 
inhuldiging van de definitieve kerk (Hemelvaartkerk). De tijdelijke kerk wordt 
sinds 2016 bewoond door een aantal kunstenaars, de beeldhouwer Pol Quadens 
en de decoratrice Vanessa Bruffaerts.
Er werden geleide bezoeken voorgesteld als ook een tentoonstelling van oude 
foto’s van de kerk en de wijk.

Vanop de toren van de Sint-Lambertusberg, hebt u een buitengewoon uitzicht!
Het vastgoedcomplex “Montagne des Lapins”, beheerd door de Habitation Mo-
derne, wordt voornamelijk gekenmerkt door een toren (architect Charles Van 
Nueten) met 94 woningen, met een kinderdagverblijf en bibliotheek, voltooid 
in 1968. In 1976 wordt het aangevuld met 8 bijkomende gebouwen (architecten 
Georges Peppermans en Roland Matthu). Vanop 66 meter hoog en vanop de 
16de verdieping van de toren, hebt u een buitengewoon panorama over heel 
het gewest, dat men kon bewonderen tijdens de erfgoeddagen.

Roodebeek: het gehucht, zijn oorsprong en zijn erfgoed 

Het gehucht Roodebeek verstedelijkt geleidelijk aan rond 1900, met de komst 
van arbeiders die in de nabijgelegen steenfabriek komen werken. Vanaf 1914 is 
de wijk bereikbaar met de tramway en wordt in 1925 een gemeenteschool geo-
pend. Twintig jaar later vestigt de parochie van de Heilige Familie zich er waar-
van de kerk wordt gebouwd in 1938. Tijdens het volgende decennium, worden 
twee privédomeinen, dat van de Brusselse rentenier Emile Devos en van de 
schilder Constant Montald, samengevoegd om het Roodebeekpark te vormen. 
Op 15 en 16 september werden verschillende activiteiten voorgesteld in het 
park, de wijk en de jeugdcentra “le Gué” en “de Schakel”: rondleidingen en 
verhalen vertellen, nestkastateliers en insectenhotels, een tekenatelier,... 
Daarnaast werd in het paviljoen van Roodebeek een tentoonstelling over de 
geschiedenis van de wijk met foto’s, getuigenissen en kunstwerken gehouden.
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3. Topoguide “De Woluwe, hof ter Musschen in het Bronnenpark” 
(samenwerking)

De gemeente heeft de handen ineengeslagen met de vzw Coördinatie Senne 
om een nieuwe topogids uit te geven voor een wandeling van 6 kilometer langs 
de Woluwe, van het Bronnenpark tot het Hof ter Muschen. Het leidt de wande-
laar door parken, natuurreservaten, bossen en oude landelijke gebieden, die 
bezaaid zijn met een rijk gebouwd erfgoed. De gids geeft een overzicht van 
de initiatieven die de afgelopen jaren zijn ontplooid, zoals de heropening van 
de rivier, regenwaterbeheer en diverse restauraties, die het mogelijk hebben 
gemaakt om dit uitzonderlijke gebied verder te versterken. Ter gelegenheid 
van de Erfgoeddagen werd op zondag 16 september een inaugurele wandeling 
georganiseerd. 

4.Tentoonstelling “Diversiteit van de architectuur - Architectuur van de 
diversiteit”

Deze door het CIVA voorgestelde tentoonstelling belicht de buitenlandse bij-
dragen aan de Brusselse architectuur, maar ook de impact van onze architecten 
buiten de Belgische grenzen, en toont zo de rijkdom en diversiteit van de archi-
tectuur van onze hoofdstad. De tentoonstelling kon bezocht worden in de hal 
van het gemeentehuis van 1 tot 30 november 2017.

I. SENSIBILISERING

Informatie-/Herdenkingsborden

a) Inhuldiging plaat Henri Lafontaine

Henri Lafontaine, een vooraanstaand Belgisch en internationaal pacifist en ges-
pecialiseerd iin internationaal recht, ontving op 10 december 1913 de Nobelprijs 
voor de Vrede. 

In 1909 liet Henri Lafontaine een herenhuis bouwen aan het Vergoteplein nr. 
9, waar hij met zijn vrouw Mathilde Lhoest woonde tot haar dood in 1943. Een 
gedenkplaat, geplaatst op het huis van Vergoteplein, werd op 10 juli door de 
gemeente ingehuldigd. 

b) Realisatie van 2 platen “Ruimte paracommando’s”

Deze platen vervolledigen het herdenkingsgeheel rond het beeld “Me and my 
Pal” ter herinnering aan alle paracommando’s die tijdens de oorlog, operaties 
of missies gesneuveld zijn. De twee platen werden ingehuldigde door de ge-
meenteoverheden op 7 september 2018.

Herdenking 14-18 – Stripverhaal

In het kader van de herdenking van de honderdste verjaardag van het einde 
van de Eerste Wereldoorlog, zal een stripverhaal getiteld “Sint-Lambrechts-
Woluwe in een stripverhaal. 1914-1918. En attendant Papa” in november 2018 
uitgegeven worden. Het zal voornamelijk bestemd zijn voor de leerlingen van 
de 4de, 5de en 6de basisschool van de scholen van Sint-Lambrechts-Woluwe. 
De verantwoordelijke van de dienst maakt deel uit van de redactieraad. 

J. JAARLIJKSE BEGROTING - SECRETARIAAT/ ADMINISTRATIEVE OPVOLGING 

- Opstellen van een voorstel tot begroting voor de dienst voor 2018
- De dienst verzekert verschillende secretariaatstaken en de administratieve 
opvolging van de dossiers die door de dienst aan het College en de Raad wor-
den voorgelegd.

2. Planning en projecten 

Subsidies

De dienst informeert de betrokken diensten geregeld over nieuwe oproepen tot 
projecten of over mogelijkheden om subsidies of financieringen te ontvangen 
van de verschillende federale, gewestelijke en gemeenschapsinstellingen en 
van private mecenassen. Indien nodig verleent ze ook logistieke of administra-
tieve steun voor subsidieaanvragen of voor antwoorden op projectoproepen. 
De dienst waarschuwt bepaalde andere diensten over welke stappen op welke 
momenten gezet moeten worden in de administratieve procedure die door de 
subsidiërende overheid wordt opgelegd opdat de vereiste documenten op tijd 
zouden aankomen.
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Planning

1. Algemene signalisatie (samenwerking)

De borden met de nieuwe algemene bewegwijzering, gebaseerd op de indeling 
van de gemeente in 7 wijken, zijn geplaatst. 

2. Site Lindthout - Opstellen van een richtschema (samenwerking)

De dienst neemt deel aan de uitwerking van een richtschema op de site van 
Lindthout (waar het Kasteeltje zich bevindt), gerealiseerd op verzoek van de 
Directie van de Directie van Monumenten en Landschappen en aangestuurd 
door het Scholencentrum van het Sacré-Cœur de Lindthout.
De opdracht betreffende de uitwerking van dit richtschema werd gegund en 
het onderzoek is lopende.

3. Beheer der administratieve archieven

De historische archieven worden beheerd door het Gemeentemuseum terwijl 
de administratieve archieven beheerd worden door de dienst Archieven.
- Krachtens de wet van 24/06/1955 is de dienst Archieven belast met het bewa-
ren, klasseren en vernietigen van het geheel der documenten van het bestuur 
en dit in overleg met de Algemeen Rijksarchivaris.
Onze gemeente beschikt over sorteertabellen voor alle diensten; nochtans 
moet worden opgemerkt dat sinds 18/08/2010 (BS van 23/08/2010) de besluiten 
betreffende artikel 5 (wijze van bewaring en vernietiging) niet werden afge-
kondigd en dat het dus moeilijk te voorzien is wat er vereist zal worden op het 
gebied van bewaring. 
- Tijdens de maanden oktober 2017 tot april 2018 en in de loop van mei 2018 
werkte er één dag per week een stagiair bij de dienst.
Deze persoon heeft specifiek gewerkt aan het inbrengen van de aanvragen van 
stedenbouwkundige vergunningen en het opbergen van de archieven van het 
secretariaat en de dienst onderwijs.
- De dienst is ook belast met het uitlenen van archiefdocumenten en helpt de 
burger bij zijn opzoekingen. Dit jaar heeft de dienst 3.315 interne aanvragen 
verwerkt. Het ging hierbij om 2.464 aanvragen voor bouwvergunningen, 614 
aanvragen om inlichtingen i.v.m. de bevolking en 237 aanvragen i.v.m. het 
personeel. De dienst heeft ook geantwoord op 22 externe vragen: 16 genea-
logische vragen en 6 vragen met een historisch en/of administratief karakter. 
- De dienst heeft ook dit jaar processen-verbaal van het college(10) en van de 
raad (2), kopieën van brieven (8) en jaarverslagen (4) ingebonden.
- De dienst heeft verder ook de mogelijkheden bestudeerd van het elektronisch 
documentenbeheer (unieke klassering met diverse trefwoorden).
- De dienst is de samenwerking begonnen met de FEP om het deel “archieven” 
van de administratie in conformiteit te brengen met de RGDP.
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Personeelsbeheer, informatie over het onderwijs, opvolging van de aankopen 
en de werken in de scholen, organisatie van extra-murosklassen, maaltijden, 
schoolvervoer, animaties en evenementen voor de scholen… Dat zijn de voor-
naamste activiteiten van onze dienst.

De dienst verzekert het beheer van de loopbaan van het onderwijzend en niet-
onderwijzend personeel van de gemeentescholen.
De dienst gaat zo over tot de aanwervingen die ze voorleggen aan de gemeen-
telijke overheid, bereidt de dossiers voor van de verschillende loopbaanonder-
brekingen en vormingen, verzekert de uitbetalingen voor het onderwijzend en 
opvoedend hulppersoneel ten laste van de gemeente, onderhoudt het contact 
met de subsidiërende overheid en stuurt de voorgeschreven formulieren door 
naar de gemeenschappen.

De dienst waakt ook over de opvolging van de bestellingen van materiaal in 
samenwerking met de dienst Administratie en Opdrachten en de dienst Infor-
matica en over de opvolging van de herstellings- en onderhoudswerken aan de 
schoolgebouwen in samenwerking met de Technische Dienst en met de hulp 
van een ploeg van 10 arbeiders die rechtstreeks van de dienst afhangt.

De dienst beheert ook de schoolmaaltijden. Zij organiseert in samenwerking 
met de opdrachtnemer een driemaandelijkse vergadering in de scholen. 
Tijdens deze vergaderingen worden er informatie en voorstellen uitgewisseld 
waardoor de kwantiteit en kwaliteit van de schoolmaaltijden geëvalueerd kun-
nen worden. Het systeem van de koude lijn is veralgemeend tot alle gemeen-
tescholen. 

Tijdens het jaar 2017-2018 werd een diëtiste aangeworven op parttime basis. Zij 
heeft de volgende taken uitgevoerd:

Deelname aan de voorbereiding van het bestek voor de productie en distributie 
van schoolmaaltijden en aan de aanduiding van de geselecteerde inschrijver. 
Uitvoering van een tevredenheidsenquête over de warme maaltijden in scholen 
en crèches. Gedetailleerde feedback van dit onderzoek aan Sodexo. Implemen-
tatie van het Good Food Label in 3 scholen. Realisatie van de dossiers Good Food 

label. Doornemen van de menu’s van Sodexo en suggesties voor verbeteringen. 
Opvolging van de crèches op het vlak van voeding. Bezoek aan de scholen om 
de maaltijden te controleren, om vragen te beantwoorden. 
Uitwerken van het menu van snacks in een crèche.  

De participatieraden, die geïnstalleerd werden in onze Franstalige kleuter- en 
lagere scholen, conform het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken 
van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs bepaalt en de structu-
ren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, hielden hun wettelijk 
geregelde werkvergaderingen. 

De scholen ‘Van Meyel’, ‘Parc Malou’ en ‘Robert Maistriau’ organiseren een vol-
ledig leerplan in immersie vanaf de derde kleuterklas tot het zesde leerjaar.

SCHOOLINFRASTRUCTUREN - WIJZIGING

In het kader van het project voor de afbraak en heropbouw van de scholen 
‘Parc Schuman’ en ‘La Charmille’ worden deze scholen voor de duur der werken 
verplaatst.
De school ‘La Charmille’ heeft zich in november 2016 in paviljoenen geïnstal-
leerd die in de Jacques Brellaan werden ingericht op de site van het ‘Athénée 
Royal de Woluwe-Saint-Lambert’. 
De school ‘Parc Schuman’ heeft zich in april 2017 in paviljoenen geïnstalleerd die 
in de Neerveldstraat werden ingericht.

Om te voldoen aan de richtlijnen qua veiligheid en hygiëne van de Vlaamse Ge-
meenschap werden de bijgebouwen “Prins Boudewijn” en “Paul Hymans” sinds 
01/09/2017 in “Prinses Paola” gecentraliseerd. Hiervoor werden er paviljoenen 
ingericht en werd de verdeling van lokalen tussen de twee Nederlandstalige 
scholen herzien. “Klim op” bezet de paviljoenen.

VOORSTELLING VAN 
DE DIENST ONDERWIJS
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SOCIALE VOORDELEN

Wij berekenen het bedrag van de sociale voordelen die aan de vrije scholen 
uitgekeerd worden.  Dit jaar bedragen die 211.359,52 EUR. Dit bedrag wordt 
verdeeld onder de scholen ‘Saint-Henri’, ‘Sainte-Jeanne de Chantal’, ‘CETD’, het 
’Institut de la Providence’, ‘Singelijn’ en het Angelusinstituut.

“HERINNERING EN TOLERANTIE” 

In het kader van de bewustwording van de plicht de herinnering levend te hou-
den en van de plicht van tolerantie en respect, hebben de leerlingen van het 
6de leerjaar een bezoek gebracht aan Fort Breendonk op 24 november 2017 of 
aan de Kazerne Dossin op 17 oktober 2017.

- Op 21 maart 2018 hebben de leerlingen van het 3e en 4e leerjaar en van de 2 
muziekacademies deelgenomen aan “Trommels voor de Vrede”. De leerlingen 
zijn samen met hun leraars levensbeschouwelijke vakken en een aantal inwo-
ners van de gemeente opgestapt van het gemeentehuis naar de kiosk in het 
Georges Henripark. 

- Op 8 mei 2018 hebben de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar “8 mei 1945” her-
dacht in het gezelschap van het gemeentebestuur en Oud-strijders. Ze hebben 
bloemenkransen gelegd bij een aantal monumenten in onze gemeente, name-
lijk: 
• het monument voor Oud-strijders op de 8 mei 1945-square,
• het monument voor de kinderen die tijdens gevechten zijn omgekomen aan 
de Josephine-Charlottesquare, 
• het monument voor de Dames van Ravensbrück in het Georges Henripark.

De leerlingen hebben deze herdenking daarna voortgezet met een bezoek aan 
het Parlamentarium.

SCHOOLBUSDIENST

De schoolbusdienst bestaat uit 5 chauffeurs. Zij beschikken over 2 grote bussen 
van 56 plaatsen, een bus van 40 plaatsen en een bus van 30 plaatsen. De dienst 
verzekert het gebruikelijk vervoer, namelijk bezoeken aan musea, de bibliothe-
ken, de zwembaden, (steeds minder omdat men de voorkeur geeft aan voe-
tgangersrijen voor verplaatsingen), vervoer naar het Opleidingscentrum voor 
leefmilieu in Vieux-Genappe en andere (buiten)schoolse activiteiten evenals de 
verplaatsingen tijdens de schoolvakanties voor de activiteiten van de jeugd-
dienst en vervoer tijdens gemeentelijke manifestaties.

VORMINGEN

De leerkrachten en het niet-onderwijzend personeel van de gemeentescholen 
hebben de mogelijkheid om vormingen te volgen om zich bij te scholen of zich 
te vervolmaken in het kader van hun werk.

Sommige bijscholingen spreiden zich over verschillende maanden, en soms 
zelfs over een schooljaar. Andere gebeuren ad hoc, overdag, ‘s avonds of tijdens 
de vakantie.

De kosten voor deze bijscholingen worden gedeeltelijk of volledig ten laste 
genomen van het schoolbestuur. 

De uitgaven voor deze bijscholingen tijdens de periode van 1 oktober 2017 t/m 
30 september 2018 kunnen als volgt verdeeld worden:

Bijscholingen voor het personeel van 

de scholen van het Franse taalstelsel

kosten

Schooldirecties 2715,05 EUR

Leerkrachten van het basisonderwijs 5559,88 EUR waarvan 2120,00 EUR voor 

het eerste hulp

Leerkrachten van het buitengewoon 

onderwijs

2696,50 EUR

Logopedisten van het buitengewoon 

onderwijs

0, 00 EUR

Niet-onderwijzend personeel 1416,58 EUR vormingen eerste hulp

Personeel van het Opleidingscentrum 

voor leefmilieu ‘Le Petit Foriest ‘ 

0,00 EUR

Personeel van de ‘Cel Animatie’ 0,00 EUR

Sociaal assistent 0,00 EUR

Psychologen 825,20 EUR

Leerkrachten en niet-onderwijzend 

personeel van de ‘Cours communaux 

de langues modernes’

0,00 EUR

Leerkrachten van de ‘Académie de 

Musique, des arts de la parole et de 

la danse’

45,00 EUR

TOTAAL 13258,21 EUR

Bijscholingen voor het personeel 

van de scholen van het Nederlandse 

taalstelsel

kosten

Leerkrachten van het basisonderwijs 2704,00 EUR

Leerkrachten van het buitengewoon 

onderwijs

1000,00 EUR

Leerkrachten van de Gemeentelijke 

Academie voor Muziek en Woord 

365,00 EUR

TOTAAL 4069,00 EUR
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Talrijke andere individuele en gratis vormingen worden eveneens voorgesteld 
en georganiseerd ofwel door het vormingscentrum van UVCB of OVSG, ofwel 
door het Hoger Instituut voor Pedagogie van het Brussels Gewest. Deze vor-
mingsorganismen zijn erkend door de ‘Federation Wallonie-Bruxelles’ of de 
Vlaamse Gemeenschap.

Titels van de vormingen voor de scholen van het Franse taalstelsel:

Vormingen gevolgd door de onderwijzers en directie van het regulier basison-
derwijs 
Master in pedagogische wetenschappen, Numerieke equivalentie - Yoga kinde-
ren van de kleuterschool en lagere school- Het spel, ludopedagogie in dienst 
van het leerproces – Orthopedagogie - Opleidingsmodule in Engels– UF5/UF6 
– intracommunautaire symposium over immersie - Crisismanagement
Vormingen gevolgd door de onderwijzers en directie van het bijzonder basi-
sonderwijs 
In de klas met mijn iPad, Speciaal DYS-stoornissen – Ondersteuning in ortho-
fonie van het autistische kind – Rehabilitatie van rekenstoornissen - dysfasie, 
revalidatie van de spraak en taallessen - gespecialiseerd Basisonderwijs 1 - 
Informatiedag over de integratie van leerlingen met specifieke behoeften in 
het reguliere onderwijs.
Vormingen van psychologen 
Klinische dagen – Het kind tegenover het lijden van zijn ouder – Initatiemodel: 
Vertelpraktijken – Intensieve workshop rond vertelpraktijken
Vorming van de onderwijzers van de ’Ecole supérieure des Arts de l’image LE 75’ 
Schilderij – Het verliefde lichaam
Vormingen van de onderwijzers van de ‘Académie de musique, des arts de la 
parole et de la danse’
Europees brevet van hulpverlener

Titels van de vormingen voor scholen van het Nederlandstalig taalstelsel:

Vormingen gevolgd door de onderwijzers en directie van het regulier basison-
derwijs 
Start als kandidaat-directeur, muzikale opleiding, intervisie, professionele 
eerste hulp, dansen met kleuters, studiedag voor godsdienstleraren.
Vormingen gevolgd door de onderwijzers en directie van het bijzonder basi-
sonderwijs 
Bedrijfshulpverlening, Seminarie voor de directies over de kwaliteit van het 
onderwijs, oplossing georiënteerd werken
Vormingen gevolgd door de onderwijzers van de Gemeentelijke Academie voor 
Muziek en Woord
Animatie, muzikale initiatie voor 6-8 jarigen, Franse muziek, vorming voor 
pedagogische coördinatoren.

INVESTERINGEN IN MEUBILAIR EN PEDAGOGISCH MATERIAAL
Enkele investeringen voor de basisscholen, ten laste van de gemeente

Scholen Kosten handboe-

ken - schriften 

met oefeningen

Aankoop van 

s m a r t b o a r d s 

(BTWi)

Laptops voor 

de smartboards 

(BTWi)

Aankoop van lap-

tops ter vervan-

ging van de oude 

Pc’s van het CIBG 

(BTWi)

‘Prince 

Baudouin’

5279,39 3 3 7

‘Parc Malou’ 1918,70 1 1 7

‘Princesse 

Paola’

5967,06 3 3 7

‘Parc 

Schuman’

4900,66 0 0 7

‘Robert 

Maistriau’

4715,67 3 3 7

‘Van Meyel’ 5347,47 3 3 7

‘Vervloesem’ 2682,60 2 2 7

‘La Charmill’e 0,00 0 0 7

Prinses 

Paolaschool 

0,00 1 1 7

K l i m -

opschool

0,00 1 1 7

TOTALE KOST 30.811,55 70.020,45 18.718,70 71.796,87

ENKELE SCHOOLBEVOLKINGSCIJFERS - Schooljaar 2017-2018
Het aantal kinderen dat in de gemeente aan de schoolplicht onderhevig is 
beloopt 6.528 (11,6% van de bevolking).
Aantal leerlingen/studenten in onze gemeentescholen:
GEWOON KLEUTER- EN LAGER EN BUITENGEWOON ONDERWIJS VAN HET FRANSE 
TAALSTELSEL

De volgende cijfers dateren van 1 oktober 2017 voor de kleuterschool en van 15 
januari 2018 voor de lagere school, sleuteldata in de berekening van de omka-
dering conform het decreet van 13 juli 1998 dat het basisonderwijs organiseert.
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Oktober 2017 Januari 2018

Kleuter Lager

‘Parc Malou’ 176 97

‘Robert Maistriau’ 0 222

‘Parc Schuman’ 136 234

‘Prince Baudouin’ 202 260

‘Princesse Paola’ 199 281

‘Van Meyel’ 202 284

‘Vervloesem’ 107 129

‘La Charmille’ - 113

TOTAAL 1022 1620

GEWOON KLEUTER- EN LAGER EN BUITENGEWOON ONDERWIJS VAN HET 
NEDERLANDSE TAALSTELSEL

Oktober 2017

Kleuter Lager

Prinses Paola 111 125

Klim op - 80

TOTAAL 111 205

‘ECOLE SUPERIEURE DES ARTS DE L’IMAGE LE 75’

1 oktober 2017

Afdeling Visuele Kunsten

Grafische vormgeving 68

Fotografie 72

Afdeling Plastische Kunsten + Meer-
voudige beelden

Schilderkunst 56

TOTAAL 196

‘ACADEMIE DE MUSIQUE, DES ARTS DE LA PAROLE ET DE LA DANSE’

1 oktober 2017

‘Académie de musique, des arts de la parole et 

de la danse’

1692

GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD

1 oktober 2017

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord 729

LEERGANGEN SOCIALE PROMOTIE  ‘COURS COMMUNAUX DE LANGUES 
MODERNES’

1 oktober 2017

‘Cours communaux de langues modernes’ 816

Samenstelling van het onderwijzend personeel van het Franse taalstelsel op 
01/09/2018

GEMEENTELIJKE KLEUTERSCHOLEN EN LAGERE SCHOLEN

Aantal betrekkingen

Scholen Directies Titularissen Lager – Aantal 

betrekkingen

Titularissen Kleuter – Aantal 

betrekkingen

‘Parc Malou’ 1 5 8,5

‘Robert Maistriau’ 1 13

‘Parc Schuman’ 1 12 8

‘Prince Baudouin’ 1 12 10

‘Princesse Paola’ 1 14 10

‘Van Meyel’ 1 14 10

‘Annexe des 

Constellations’

0 0 2

‘Vervloesem’ 1 6 4,5

‘Annexe Paul Hymans’ 0 0 2

‘La Charmille’ 1 8 0

TOTAAL 8 84 55

waarvan 73 gesubsidieerde 

voltijdse equivalenten en 11 

volltijdse equivalente ten 

laste van de gemeente

waarvan 47,5 gesubsidieerde 

voltijdse equivalenten en 7,5 

voltijdse equivalenten ten 

laste van de gemeente
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Lagere scholen Kleuterscholen

Permanenten interimarissen 1 voltijds equivalent ten laste 

van de gemeente

1 voltijds equivalent ten laste 

van de gemeente

Stuurcel 2 gesubsidieerde voltijdse 

equivalenten

1 gesubsidieerde voltijds equi-

valent

Taakleerkracht Aantal 

betrekkingen

Lestijden/week Gesubsidieerde 

voltijdse 

equivalenten

Voltijdse 

equivalenten ten 

laste van de ge-

meente

Gewoon 

onderwijs

9 156 lestijden/

week

6,5 gesubsi-

dieerde voltijdse 

equivalenten

/

Buitengewoon 

onderwijs

1 24 lestijden/

week

1 gesubsidieerde 

voltijdse equi-

valent

/

Bijzondere 

leerkrachten

Aantal 

b e t r e k k i n -

gen

Lestijden/week Gesubsidieerde vol-

tijdse equivalenten

voltijdse equi-

valenten ten 

laste van de 

gemeente

Nederlands 5 120 lestijden/

week

5 gesubsidieerde 

voltijdse equiva-

lenten

/

L i c h a m e l i j k e 

opvoeding

8 170 lestijden/

week

7 gesubsidieerde 

voltijdse equivalen-

ten + 2 lestijden

/

Lessen 

niet- confessio-

nele zedenleer

5 104 lestijden/

week

4 gesubsidieerde 

voltijdse equivalen-

ten + 8 lestijden

/

Lessen gods-

dienst

7 156 lestijden/

week

6,5 gesubsidieerde 

voltijdse equiva-

lenten

/

B e w e g i n g s o -

pvoeding

6 80 lestijden/

week + 26 GESCO

3,7 gesubsidieerde 

voltijdse equiva-

lenten

0,38 voltijdse 

e q u i v a l e n t e n 

ten laste van de 

gemeente

Logopedisten 3 90 lestijden/

week

3 gesubsidieerde 

voltijdse equiva-

lenten

/

Kinesitherapeut 1 24 lestijden/

week

0,75 gesubsidieerde 

voltijdse equivalent

/

Kinderverzorgs-

ters

5 36 lestijden/

week + 4 x 26,6 

u r e n / w e e k 

GESCO

1 definitief gesub-

sidieerde voltijds 

equivalent + 3,2 

gesubsidieerde vol-

tijdse equivalenten

/

‘ECOLE SUPERIEURE DES ARTS DE L’IMAGE LE 75’

Directeur 1

Leerkrachten 39

Toezichthoudster-ovoedster 0

Administratief agent niveau 1 1

Administratief agent niveau 2+ 2

Administratief agent niveau 2 2

Administratief agent niveau 3 2

Zorgcoördinator 1

Academisch adviseur (administratief agent niveau 1) 1

Agent belast met de interne preventie en de bescherming op het werk 1

TOTAAL 50

‘ACADEMIE DE MUSIQUE, DES ARTS DE LA PAROLE ET DE LA DANSE’

Personeelsleden Gesubsidieerde volti-

jdse equivalenten

Voltijdse equivalenten ten 

laste van de gemeente

Directeur 1 1

Onderdirecteur 1 1

Leerkrachten 76 76

Secretarissen 2 1 gesubsidieerde volti-

jds equivalent

0,75 voltijds equivalent ten 

laste van de gemeente

Toezichthouders-

opvoedsters

3 0,25 gesubsidieerde 

voltijds equivalent

1,42 voltijdse equivalenten 

ten laste van de gemeente

TOTAAL 83
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‘COURS COMMUNAUX DE LANGUES MODERNES

Directeur 1

Leerkrachten 32

Opvoedsters-secretarissen 2

TOTAAL 35

Samenstelling van het onderwijzend personeel van het Nederlands taalstelsel 
op 01/09/2018

GEMEENTELIJKE KLEUTERSCHOLEN EN LAGERE SCHOLEN

Scholen Directies Titularissen Lager – 

Aantal betrekkingen

Titularissen Kleuter – Aan-

tal betrekkingen

Prinses Paola 1 8 9

Klim op 1 10 /

TOTAAL 2 18 9

Bijzondere leerkrach-

ten

Lichamelijke opvoe-

ding

3

N iet- co nfe s s io n e le 

zedenleer

2

Godsdienst 4

Zorgcoördinator 1

Logopedisten 3

Kinesitherapeut 1

Orthopedagoog 1

ICT-coördinator 1

A d m i n i s t r a t i e v e 

medewerkers

2

Kinderverzorgster 1

GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD

Directeur 1

Secretaris 1

Bedienden 2

Leerkrachten 50

TOTAAL 54

Samenstelling van het personeel van het opleidingscentrum voor leefmilieu ten 
laste van de gemeente op 01/09/2018

Leidinggevende (bestuurssecretaris) 1 voltijdse

Administratief secretaris 2 voltijdsen

Administratief adjunct 1 voltijdse

Administratief adjunct 3 Die samen 2 voltijdsen 

equivalenten zijn

Huisbewaarder (arbeider) 1 voltijdse

Samenstelling van het niet-onderwijzend personeel van de Franse en Neder-
landse taalstelsels ten laste van de gemeente op 01/09/2018

Psychologen(bestuurssecretarissen) 2 waarvan 1 halftijds

Verpleegster (administratief secretaris) 0

Sociaal assistent (administratief secretaris) 1 halftijds

Schoolmonitoren (adminstratieve adjuncten) 104 Die samen 42 voltijdse 

equivalenten verte-

genwoordigen

Huisbewaarders (arbeiders) 9 8(FR) et 1 (NL)

Schoonmakers (hulparbeiders). Zij staan in 

voor het schoonmaken van de lokalen en de 

verdeling van de warme maaltijden

66 Die 50 voltijdse equivalen-

ten vertegenwoordigen

Administratief assistente in de animatiecel 1

Administratief adunct in de animatiecel 1

ONTDEKKINGSKLASSEN

De ontdekkingsklassen maken integraal deel uit van ons gemeentelijk onde-
rwijs.
Deze klassen worden tijdens de schoolperiode gehouden, maar zij houden een 
verwijdering in uit het dagdagelijkse schoolmilieu.
De leerlingen en de leerkrachten kunnen er hun kennis toetsen aan de werke-
lijkheid.
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GROENKLASSEN 

Het opleidingscentrum voor leefmilieu van de gemeente Sint-Lambrechts-Wo-
luwe is een kijk-en-doe-boerderij die de groenklassen van alle basisscholen op 
haar grondgebied verwelkomt naar rato van een of twee weken naargelang de 
school het 2e of 3e leerjaar stuurt. Tijdens specifieke activiteiten wordt er ook 
ander publiek verwelkomd. Deze klassen werpen een brug tussen de stad en 
het platteland. Zo kunnen de kinderen zich vragen stellen, kleine problemen 
oplossen, hun wetenschappelijke denkwijze toepassen, observeren, luisteren, 
nadenken en kritisch leren zijn. Dit alles in een veilige omgeving waarbij ze 
zoveel mogelijk autonoom kunnen werken.
De groenklassen verwelkomen ieder jaar ongeveer 700 leerlingen.

SNEEUWKLASSEN

Behalve het aanleren van het skiën, wordt de nadruk gelegd op de studie van 
het artisanale, milieu-, architecturale en sociale patrimonium van de bezochte 
sites. 
De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar trekken naar Frankrijk, naar Pont-du-
Fossé in de vallei van de Champsaur voor een verblijf van 12 dagen.
Het gaat hier ieder jaar om 6 à 700 leerlingen.
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SECTIE 2 JAAR 1/2 –12 JAAR

Werkingsprincipes

De Jeugddienst, afdeling 2,5 tot 12 jaar, gesitueerd in de Kroninglaan 65, heeft 
als hoofdopdracht het organiseren van aangepaste ontspanning op vraag van 
de jongeren en hun ouders, zowel tijdens de schoolvakanties als gedurende het 
schooljaar op woensdagnamiddag.

De door de dienst voorgestelde en georganiseerde activiteiten zijn de vrucht 
van een nauwgezette voorbereiding, ervaring en constante in vraagstelling van 
de werking met als doel een voortdurende verbetering.

Een belangrijk deel van het dagelijks werk is, zoals verwacht, direct verbonden 
met de organisatie en de omkadering van deze stages.

De aanwerving van monitoren en hoofdmonitoren, belast met deze omkade-
ring, gebeurt bij jonge studenten, leerkrachten en werklozen. Tijdens de periode 
van 1 oktober 2017 tot 30 september 2018 heeft de jeugddienst 226 monitoren 
aangeworven terwijl 342 arbeidscontracten werden opgemaakt.

De administratieve taken verbonden aan het beheer van deze contracten wor-
den volledig verzorgd door de dienst, die op de hoogte is van de nieuwe wetge-
ving op gebied van studentenarbeid en tijdelijk werk. Hiertoe behoort onder 
meer het invoeren van de cv’s, de toewijzingen van contracten, de opvolging 
van de betalingen van de lonen, de afgifte van attesten en diverse formulieren 
(C4, C131A en C131B) alsook het ingeven van “Dimona”, een formaliteit die elke 
werkgever verplicht elk begin of einde van een werkrelatie tussen hem en een 
werknemer onmiddellijk aan te geven. Tussen 1 oktober 2017 en 30 september 
2018 werd een steekkaart aangemaakt voor elk afgewerkt contract. 

Alvorens over te gaan tot een aanwerving moet elke persoon een standaard cv 
volledig invullen en een onderhoud hebben gehad met de jeugdconsulent. Bij 
een positieve beoordeling wordt de monitor pas definitief aangeworven wan-
neer deze een getuigschrift van goed zedelijk gedrag (model 2) kan voorleggen 
dat niet ouder is dan 6 maanden. Het individueel dossier van elke monitor bevat 
ook een kopie van hun brevetten en diploma’s, evenals een exemplaar van hun 
contracten en van hun evaluatie die systematisch na elke prestatieperiode 
wordt opgemaakt. 

Zoals elk jaar, vanaf de maand januari, leverde de dienst op aanvraag attesten 
af waardoor de ouders een deel van de opvangkosten voor kinderen jonger dan 
12 jaar kunnen aftrekken. 632 soortgelijke documenten werden opgesteld. Ove-
rigens werden talrijke attesten voor de werkgevers en mutualiteiten om een 
gedeeltelijke terugbetaling van de activiteitskosten te verkrijgen, toegestuurd 
aan de aanvragers.

De dienst dient elk jaar een aanvraag in tot het bekomen van subsidies bij de 
VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie). Voor de Franstaligen gebeurt dit bij 
de « Office de la Naissance et de l’Enfance » (ONE). De aanvraag tot het verkri-
jgen van subsidies zijn toen ingediend voor elk van deze periodes. Om een toe-
lage te kunnen ontvangen, heeft de jeugddienst aan de VGC en aan de ONE op 

VOORSTELLING VAN 
DE JEUGDDIENST
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het einde van elke vakantieperiode de lijsten overgemaakt van de aanwezige 
kinderen alsook het aanwezige personeel met daarbij een kopie van de brevet-
ten en de rechtvaardigingsstukken met betrekking tot de personeelsverlonin-
gen evenals een aanwezigheidslijst van zowel de kinderen als de monitoren. 
Daarenboven worden strikte begeleidingsnormen gerespecteerd: aanstelling 
van één pedagogische verantwoordelijke (coördinator) per plein evenals vol-
doende gekwalificeerde animatoren (1 per 8 kinderen jonger dan 6 jaar en 1 per 
12 voor kinderen van 6 jaar en ouder – 1 op 3 monitoren moet beschikken over 
een animatorenattest). Een inspectielid van het ONE voert op gezette tijden 
controlebezoeken uit om de functionering en de omkadering na te gaan. Om 
te voldoen aan deze omkaderingsvereisten, verzoekt de dienst het ONE ook 
om gelijkgestelde aanvragen voor monitoren die een diploma kleuteropleiding 
hebben genoten in pedagogische of sociale richting en met minstens 150 uren 
praktijkervaring op speelpleinen.

De dienst beantwoordt eveneens aan de vereisten van het decreet van de 
Franse Gemeenschap van 20 september 2001 dat de werking van de vakantie-
centra regelt. Dit decreet heeft tot doel de ouders garanties te bieden wat de 
kwaliteit van de voorgestelde activiteiten betreft. Op het gebied van de pro-
gramma’s wordt er vooral aandacht besteed aan de keuzes van de animaties en 
de voorgestelde stages. De inhoud en aanpak van deze verschillende activitei-
ten moeten volkomen aangepast zijn aan de leeftijd, de specifieke belangstel-
ling en gedragingen van de kinderen.

Stages te Vervloesemschool – Allerheiligen- en 
Kerstvakantie 2017, Krokus-, Paas-, en zomervakantie 2018

• De school Vervloesem stond open voor kinderen van 6 tot 12 jaar tijdens de 
herfst – en Kerstvakantie 2017 en tijdens de Krokus– en Paasvakantie 2018. 
Zoals gebruikelijk werden twee soorten stages aangeboden: de «gevarieerde 
activiteiten» waar de kinderen naast de deelname aan een uitstap, een groot 
aantal sporttakken, spelen en handenarbeid kunnen uitproberen en de initia-
tiestages voor verschillende sport-, cultuur-, kunst- en wetenschappelijke acti-
viteiten. Gemiddeld 110 kinderen per week namen deel aan deze activiteiten.

Dit jaar konden de jongeren kennis maken met 2 nieuwigheden: een kooks-
tage bestemd voor 6- tot 8-jarigen en een balsportstage, voor kinderen van 6 
tot 8 jaar. Het programma van de “kleine plantrekkers” van Sint-Lambrechts-
Woluwe werd aanzienlijk omgevormd en verrijkt met nieuwe thema’s om de 
kinderen toe te laten om deel te nemen aan deze activiteiten, voor meerdere 
jaren op een rij, en zonder enige vorm van vermoeienis.

Sinds de Paasstage 2017 werd, op het niveau van praktische organisatie, de 
speelpleinactiviteiten verhuisd van de Vervloesemschool naar de school Parc 
Malou/Robert Maistriau in het 
Fallonstadion om het aantal ver-
voerstrajecten te verminderen en 
bijgevolg ook de speeltijd voor de 
kinderen te verlengen. De activi-
teiten van de Allerheiligenvakan-
tie 2017 hadden plaats in de school 
Van Meyel vermits tijdens die 
periode de verwarmingsketels in 
de school werden vervangen.
9.926 aanwezigheden werden 
genoteerd tijdens het seizoen 
2017-2018.
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Stages in de Pachthoeve Van Meyel – Allerheiligen- en 
Kerstvakantie 2017, Krokus-, Paas-, en zomervakantie 2018

De Pachthoeve Van Meyel staat open tijdens elke schoolvakantieperiode en 
vangt gemiddeld per week 64 kinderen op. De activiteiten zijn voorbehouden 
aan kleuters van 3 tot 6 jaar. Dezen hebben deel genomen aan veelvuldige 
activiteiten zoals koken, zwemmen, knutselen, psychomotoriek, uitstappen, … 
Het aantal opgevangen kinderen is beperkt waardoor dit plein een uitermate 
familiaal karakter heeft, zeer gewaardeerd door de kleintjes.

4.049 dagen aanwezigheid werden genoteerd tijdens het seizoen 2017 - 2018.

Groene stages in de school Parc Malou – Paas- en 
zomervakantie 2018

De Malouschool heeft gemiddeld per week 96 kinderen opgevangen van 2,5 tot 
6 jaar, enkel tijdens de Paas- en de zomervakantie, wanneer er geen schoolo-
pvang wordt georganiseerd. De school ligt in een groene omgeving langs het 
Fallonstadion. De mogelijkheden, onder andere qua sportbeoefening, zijn dus 
heel talrijk.

4.513 dagen aanwezigheid werden genoteerd tijdens het seizoen 2017 - 2018.

Groene stages in het Fallonstadion – Paas- en 
zomervakanties 2018

Sinds de Paasvakantie 2017, gaan de groene stages voor 6- tot 12-jarigen niet 
langer door in de boerderij van Vieux-Genappe maar in het Fallonstadion. Elke 
week kunnen gemiddeld 36 kinderen genieten van de natuur en het leven in 
open lucht in deze groene zone aan de rand van onze gemeente. Sport, spel en 
wandelingen staan op het programma evenals verschillende workshops (thea-
ter, spelletjes voor ieders meug, plastische activiteiten, keuken of dans). Elk kind 
brengt ook één ochtend per week door in de stadsboerderij te Hof-ten-Berg 
waar de groepen deelnemen aan thematische activiteiten rond seizoensfruit 
en –groenten of nog bijleren over de kippen en bijen die de site bevolken.

1.576 dagen aanwezigheid werden genoteerd tijdens het seizoen 2017 - 2018.
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Speelplein Roodebeek – Allerheiligen- en Kerstvakantie 
2017, Krokus-, Paas-, en zomervakantie 2018

• Het Speelplein Roodebeek is een speelplein voor Nederlandstalige jongeren 
van 2,5 tot 12 jaar. Deze is toegankelijk tijdens elke vakantieperiode en wordt 
betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De kinderen worden 
er opgevangen in de Prinses Paolaschool of in de bijschool Paul Hymans (P. 
Hymanslaan 116) en in Klimopschool.

2.608 dagen aanwezigheid werden genoteerd tijdens het seizoen 2017-2018.

• JJJY-XTRA

JJJY-XTRA werd in 2009 opgericht en heeft tot doel de jongeren tussen 6 en 
14 jaar met een lichte handicap te integreren in bepaalde activiteiten van het 
programma dat zowel georganiseerd wordt tijdens de schoolvakanties als op 
woensdagnamiddagen tijdens het schooljaar. De activiteiten worden gekozen 
in onderling akkoord, na voorafgaand onderhoud met de ouders en de onthaa-
lorganisaties gedurende het schooljaar en dat bovendien aangepast is aan de 
specifieke behoeften evenals het ritme van het kind. Een individuele omkade-
ring wordt voorzien door een bekwame animator. Voor het seizoen 2017-2018 
heeft de dienst de deelname geregistreerd van in totaal 78 kinderen (hetzij 
gemiddeld 6 kinderen per week) voor het geheel van de activiteiten tijdens 
de schoolvakanties. De door het ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance) 
uitgevaardigde normen preciseren dat er één monitor dient te zijn voor de 
begeleiding van 3 licht of middelmatig gehandicapte kinderen.
Een gemiddelde van 4 tot 5 kinderen hebben deelgenomen aan de woensda-
gnamiddagactiviteiten (14u tot 16u). In het kader van dit bijzonder programma 
werden meerdere animaties uitgedokterd: kunstzinnige workshops, sportacti-
viteiten, koken, culturele uitstappen, …

Gelijklopend werd de formule « JJJY-extra Uitbreiding » gelanceerd, een 
gemeenschappelijke ontwikkelings- en uitwisselingsruimte bestemd voor 
adolescenten en jonge volwassenen tussen 15 en 20 jaar. De jongeren konden 
elke zaterdagnamiddag van 14u tot 16u, behalve tijdens de schoolvakanties, 
deelnemen aan diverse activiteiten met sociaal-educatieve inslag (kunst, sport, 
keuken, expressie, foto, film, audio-visuele animaties, theater-, bibliotheek-, en 
museabezoeken, natuuruitstappen, uitstappen allerhande). Deze vonden plaats 
in of met vertrek vanuit zaal Galaxie in de Andromedawijk en werden regelma-
tig bijgewoond door 3 à 5 deelnemers.

Van 1 oktober 2017 tot 30 september 2018 organiseerde de dienst of nam hij deel 
aan het realiseren van doelgerichte activiteiten.

« Plaats voor het Kind » - 21 oktober 2017 – In het Brussels 
gewest

De dienst heeft opnieuw deelgenomen aan de actie “Place aux enfants”. De 
voornaamste doelstellingen van deze ludieke, pedagogische en interactieve 
dag, uitgewerkt in samenwerking met onder meer de Franse Communautaire 
Commissie (COCOF) en “La Ligue des Familles”, bestaan in het opwekken van 
de nieuwsgierigheid van het kind, zijn belangstelling wekken voor de meest 
uiteenlopende aspecten van het leven in gemeenschap en het helpen begrijpen 
van de wereld van de volwassenen. 110 jonge deelnemers van 10 tot 12 jaar, 
kregen de gelegenheid de beroepswereld van de grote mensen te leren ken-
nen, de coulissen te betreden van verschillende handelszaken, ondernemingen, 
openbare diensten, ateliers van artiesten en ambachtslui en kabinetten van 
vrije beroepen. Ook prestigieuze of ongewone plaatsen kwamen aan bod, voo-
ral te Sint-Lambrechts-Woluwe maar ook in andere gemeenten: rioolmuseum, 
achter de schermen te Poseidon, RTBF en Coudenbergpaleis.
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Speelgoedbeurs – 12 november 2017 – Rotonde

In nauwe samenwerking met JJJY-Sportfonds heeft de dienst de tweede grote 
speelbeurs opgezet in de zaal Rotonde in het Fallonstadion. Deze activiteit 
bracht meer dan 25 kramen samen en meer dan 200 bezoekers op de been, 
belust op buitenkansjes in het vooruitzicht van Sinterklaas en de eindejaars-
feesten.

Avant-première film Sinterklaas – 3 december 2017 - Cinema 
Stokkel

Ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest heeft de dienst in samenwerking met 
vzw JJJY-Sportfonds de kinderen uitgenodigd op de avant-première van de film 
Paddington 2 in cinema Stokkel. Dit evenement kon niet worden aangeboden 
de voorbije twee jaar ten gevolge van de veiligheidsmaatregelen in de nasleep 
van de aanslagen te Parijs en Brussel maar wist nu ongeveer 300 kijklustigen 
te verzamelen die eerst de Sint ontmoetten alvorens zich comfortabel te instal-
leren op de filmsofa.

Eierraaptocht – 31 maart 2018 – Speelplein Maloupark

Tijdens de Paasvakantie heeft de dienst, zoals elk jaar, een grote eierraaptocht 
georganiseerd op het speelplein van het Maloupark. De afspraak is, gewoonte-
getrouw, voorbehouden geweest aan de kinderen die hadden deelgenomen 
aan een activiteit van de Wolu Tennis Academy, de taakscholen van ‘Wolu-Ser-

vices’ en ‘Wolu-Jeunes’ tijdens een vorige vakantieperiode (zomer-, Allerheili-
gen-, Kerstmis-, Krokus-, of Paasvakantie). Deze manifestatie werd afgesloten 
met een gezellige aperitief voor de ouders. Een som van 170 € werd geschonken 
aan de vzw “Nos enfants cardiaques” naar aanleiding van een wedstrijd waarbij 
een enorm chocolade-ei werd verloot aan diegene die het meest benaderende 
gewicht kon raden.

“Dynamifête” – 2 september 2018

De dienst heeft opnieuw actief deelgenomen aan de organisatie van «Dyna-
mifête», op het thema straatkunsten. Gedurende de hele dag hebben artiesten, 
marionettenkunstenaars, jongleurs, muzikanten, vertellers, schminkers, clowns 
en andere magiërs een kwaliteitsvol en goed gevuld programma gebracht. 
Springkastelen, ponyritjes, klimmuur, avonturenparcours en andere animaties 
vervolledigden het plaatje. Sportclubs, verenigingen en diverse groeperingen 
van Sint-Lambrechts-Woluwe waren, zoals gewoonlijk, aanwezig op dit feest 
om enkele demonstraties te geven, initiaties te verzorgen en het publiek te 
informeren over hun activiteiten. Een bal voor kleine kinderen dat verzorgd 
werd door de webradio van ‘Wolu-Jeunes’ vormde het orgelpunt van deze dag.
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Filmclub “La tribu des p’tits Mickeys” – elke zondag buiten 
de schoolvakanties - Jeugdhuis

De in 2011 opgerichte filmclub “La tribu des p’tits Mickeys”, bestemd voor 6- tot 
12-jarigen, bestendigt het succes van de voorbije jaren. Zoals bij de aanvang 
van dit initiatief kan het rekenen op de ondersteuning vanwege JJJY. 32 voors-
tellingen – zorgvuldig uitgekozen langspeelfilms, animatiefilms en stripfilms - 
werden gehouden gedurende het seizoen in de lokalen van het jeugdhuis, met 
telkens gemiddeld een veertigtal kinderen en begeleiders. De toegang was gra-
tis voor iedereen. Op 16 december was deze cinemaclub te gast in zaal Rotonde 
ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten. Deze speciale Kersteditie, aangevuld 
met creatieve workshops, een spektakel met een magiër en een heerlijke drink 
rond de animatiefilm “Opdracht: Kerstmis – de avonturen van familie Kerst”, 
wist 140 deelnemers te lokken.

Tentoonstelling kunstateliers – van 19 tot 26 september 2018 
– gemeentehuis

In de hall van het gemeentehuis vond een week lang een tentoonstelling plaats 
met een greep uit de kinderkunstwerken tijdens de kunstateliers die werden 
begeleid door de dienst en JJJY-Sportfonds tijdens de schoolvakanties. Een 
gespecialiseerde monitrice ondersteunde en begeleidde de jonge deelnemers 
die tijdens deze ‘workshops’ nieuwe en bestaande kunstvormen mochten uit-
proberen (schetsen, schilderen, collage, beeldhouwen, etsen, ‘land art’, …) op 
verschillende thema’s

Subsidies aan jeugdgroeperingen

Zoals elk jaar heeft de dienst een aanzienlijke financiële steun verleend aan ver-
schillende jeugdverenigingen te Sint-Lambrechts-Woluwe die van een officiële 
erkenning genieten. Voor het begrotingsjaar 2017 mochten 19 verenigingen de 
som van 36.100 EUR ontvangen.

Informatieblad

Sinds september 2015 heeft 
de jeugddienst resoluut 
gekozen voor een andere 
communicatiebenadering: 
de papieren jaarcataloog 
werd uitgewuifd. Voor-
taan wordt het menu van 
vrijetijdsactiviteiten, zoals 
steeds bestemd voor 2,5- 
tot 12-jarigen, verdeeld via 
het internet, in elektronisch 
formaat. Een eenvoudige 
gedrukte flyer blijft enkel 
over met de meest essentiële 
informatie voor de ouders: 
vakantiedata, inschrijvings-
data, beschrijving van de 
verschillende speelpleinen, …
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De jeugddienst van Sint-
Lambrechts-Woluwe voor 
de 12- tot 20-jarigen, ‘Wolu 
Jeunes’ sinds 2009, is een 
logische aanvulling op de 
afdeling die, gelinkt aan vzw 
JJJY- Sportfonds, activiteiten 
organiseert voor kinderen 
van 2,5 tot 12 jaar. Het hele 
jaar door bruist het hier van 
speelse, sportieve, artistieke 
of culturele activiteiten, 
doelgericht en op regel-
matige tijdstippen georga-
niseerd, zowel in internaat 
als in externaat. 

Hij organiseert en omkadert eveneens tal van activiteiten van dezelfde soort, 
zelfs van burgerzin, in de sociale wijken Andromeda, Hof ten Berg, Malou/Sint-
Lambertusberg (Malou-juniors) en Prekelinden. Kinderen vanaf de leeftijd van 
6 jaar zijn er welkom.

Van 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018 bestond ‘Wolu-Jeunes’ uit 
een ploeg van 14 voltijdse monitoren, waarbij nog 8 deeltijdse monitoren met 
een contract van bepaalde duur met slechts enkele uren per week evenals vier 
voltijdsen dienen te worden gerekend (twee ter beschikking gesteld door de 
vzw Atout-Projet en 2 gesubsidieerd door Actiris).

Er is jaarlijkse controle vanwege de O.N.E. (‘Office de la Naissance et de l’En-
fance’, tegenhanger van ‘Kind en Gezin’) en de jeugddienst draagt er zorg 
voor om alle aanbevelingen na te leven inzake gevolgde vormingen, brevetten 
van de begeleiders en coördinatoren en betreffende de omkaderings- en vei-
ligheidsnormen.

Zoals elk seizoen stonden er meerdere nieuwigheden op het algemeen 
activiteitenprogramma terwijl in het kader van enkele bijzondere activiteiten 
samenwerkingsverbanden werden vernieuwd met verschillende bestaande 
gemeentestructuren zoals het centrum voor Gezamenlijke Sociale Actie van de 
Andromedawijk, ‘Wolu-Services’, de dienst Gezin Sociale Actie, het OCMW en het 
cultuurdorp Wolubilis. De belangrijke betrokkenheid van de jeugdantennes van 
de wijken Andromeda en Hof ten Berg in de algehele activiteitenprogrammatie 
is eveneens voortgezet, ja zelfs versterkt.

De dienst vervult verschillende missies waaronder de bundeling en de versprei-
ding van informatie betreffende de jeugd, het organiseren van evenementen, 
stageactiviteiten opzetten zowel tijdens de school- als tijdens de vakantiepe-
riodes.

REGELMATIGE ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR HET JEUGDHUIS OF 
“MAISON DE LA JEUNESSE” 

- Radio-animatie: inleiding tot het radio maken in een heuse studio voor de 
doelgroep van 12 tot 15-jarigen;
- Beeldende kunsten: aanleren van de verschillende stappen voor het ve-
rwezenlijken van een kunstwerk evenals het beheersen van verscheidene 
kunsttechnieken;
- Striptekenen en illustratie: ontdekking van alle etappes bij het maken van een 
gravure en een stripscenario;
- Gitaar: inleiding bij het begeleid gitaarspelen en het aanleren van enkele een-
voudige akkoorden;
- Rollenspelen: deelname met verscheidene spelers aan de halsbrekende 
avonturen in denkbeeldige werelden;
- Digitale fotografie: twee ‘workshops’, één voor de fotoreportages op het terrein 
met de verschillende beeldopnametechnieken, de andere over beeldbewerking 
via het softwareprogramma ‘Photoshop’;
- Video: verwezenlijking van reportages met een digitale filmcamera.

Daarnaast omkadert het jeugdhuis volgende activiteiten en initiatieven:

VOORSTELLING VAN 
DE JEUGDDIENST
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VAKANTIESTAGES 

Bij het uitwerken van de stageprogramma’s tijdens de verschillende school-
vakanties werd eens te meer duidelijk het accent gelegd op diversiteit en ver-
nieuwing. Sportieve, ludieke, culturele en artistieke activiteiten werden telkens 
georganiseerd. Gedurende de ganse periode van de schoolvakanties (Allerhei-
ligen, Kerstmis, Carnaval, Pasen en de zomervakantie) werden meer dan 2.000 
aanwezigheidsdagen genoteerd. Alleen al tijdens de zomervakantie werden 
332 stagedagen opgetekend met een verhouding 68% Woluwenaren en 38% 
kinderen van buiten de gemeente. 

WIJKANTENNES

Naast de antenne Prekelinden in het jeugdhuis, worden nog drie andere 
antennes permanent bemand in de wijken Andromeda, Hof-ten-Berg en Sint-
Lambertusberg (Malou Juniors). Buurtactiviteiten vinden er bij voorkeur plaats 
en worden gebracht onder de noemer “samenleven, leven in de wijk”.

ANTENNE HOF-TEN-BERG

De jeugdafdeling Hof-ten-Berg heeft de jongeren van de wijk (12 –20 jaar) - 6 
dagen op 7 geopend van 14u tot 20u, ‘s woensdags vanaf 12u en ‘s zaterdags 
vanaf 11u- verwelkomd en heeft talrijke sport- en ontspanningsactiviteiten 
omkaderd.

Jongeren, ouders en partners uit de verenigingswereld steunen talrijke projec-
ten en nemen elk jaar actief deel aan het organiseren van feestelijke maaltijden 
en wijkevenementen. Deze verschillende dagen zijn bedoeld om het contact en 
de dialoog tussen de verschillende generaties te bevorderen en alle inwoners 
bijeen te brengen om het beeld van de jongeren op te krikken.

Bovendien heeft ‘Wolu Jeunes’ toezicht gehouden op een vakantiekolonie 
gedurende elke periode van een schoolvakantie, in het bijzonder gericht tot 
kinderen van 6 tot 12 jaar uit de wijk. De animatieploeg heeft elk zonnestraaltje 
te baat genomen om een buitenactiviteit te organiseren (spelen allerhande, 
verkenningen en wandelingen in Brussel, dagen in het zwembad van het sport-
complex Poseidon en op het Fallonstadion, wandelingen te Brussel, …). Om 
kinderen van verschillende wijken met elkaar te laten kennismaken, werden 
verschillende uitstappen samen georganiseerd met kinderen uit Hof-ten-Berg, 
Andromeda en Malou/Sint-Lambertusberg (“Malou juniors”).

Dit jaar opnieuw heeft de jeugdantenne Hof-ten-Berg nauw samengewerkt 
met ‘Wolu-Services’ bij de organisatie van de activiteiten in het lokaal “Le 50”. 
Ze heeft zodoende in deze zeer gunstige omgeving bijgedragen tot de ontwik-
keling van de studieopvangklassen in de wijk.

Dit lokaal dient eveneens als uitvalsbasis voor de cel ‘Tewerkstelling’ om wer-
kzoekenden bij te staan bij de administratieve geplogenheden, de opmaak van 
een cv, het schrijven van een sollicitatiebrief, ….

Het traditionele wijkfeest, ditmaal op het thema “leve de vakantie”, werd 
georganiseerd op 30 juni 2018, in nauwe samenwerking met de bewoners en 
‘Wolu-Services’. Gedurende één dag werden op de site tal van speelse activi-
teiten getoond (spectaculaire springkastelen, speelmodules, …), ontspanning ( 

schminkstanden, radio-animaties, mobiliteitscircuit met elektrische wagens,…) 
en sport (mini-voetbal, straatbasket, petanque). Veel andere animaties volg-
den het thema van die dag (proefsessies met gerechten uit alle uithoeken van 
de wereld, …). Dans en muziek vervolledigden het programma met meerdere 
groepen en deze feestelijke dag werd bekroond met het burenbal dat opge-
luisterd werd door het duo Mike & The Guitarist en de animatoren van radio 
Dynamic One. 

ANTENNE ANDROMEDA

Het begeleidingsteam in de Andromedawijk heeft de jongeren van de wijk een 
uitgebreid programma van sportieve en culturele activiteiten kunnen aanbie-
den.

Zaal ‘Galaxies’ heeft, 6 dagen op 7, van 9 tot 19u (woensdag en zaterdag vanaf 
13u), de wijkjongeren opgevangen. Het is een gezellige ontmoetingsplaats 
waar men gezelschapsspelen en kickerwestrijden kan organiseren. Tijdens de 
zomermaanden kon je er terecht voor enkele barbecues. Soms geopend tot 
zelfs 23 uur tijdens de uitzending van belangrijke voetbalwedstrijden (‘Cham-
pions League’, Wereldbeker 2018, …) blijft het een referentiepunt voor de iets 
oudere jeugd. De dagelijkse bezoekcijfers kunnen worden geraamd tussen 20 
en 30 personen, alle activiteiten (studieopvangklassen, ‘Focus Femmes/Filles’, 
minivoetbal, …) en het verschillende publiek (kinderen, adolescenten en jon-
gvolwassenen) door elkaar genomen. Een akkoord werd gesloten tussen ‘Wolu 
Jeunes’ en de gemeentelijke preventiedienst, meer bepaald de straatopvoe-
dersploeg, om hen zaal Galaxies ter beschikking te stellen op woensdag- en 
donderdagavond, vanaf 18u, voor de organisatie van activiteiten die bestemd 
zijn voor oudere adolescenten en jongvolwassenen.

In deze zaal vonden ook de grotere evenementen plaats voor de buurtbewo-
ners. Op 12 januari 2018 animeerde een Oosterse avond bijna 200 bewoners. 
Dit werd herhaald op 21 april 2018 naar aanleiding van een activiteitendag 
genaamd “Galaxie feest!” 

In deze zaal vond ook het project ‘sociale cafetaria’ plaats waar de senioren 
van de wijk een koffie of een thee konden gebruiken op vrijdagnamiddag. Dit 
initiatief kadert in een opzet vanwege de dienst om het welzijn tussen de ver-
schillende generaties ter harte te nemen. In de loop van 2018 werd uitgeweken 
naar een kleinere maar even gezellige zaal in de lokalen van CASG (Androme-
dalaan 63). Het project heet voortaan ‘Cafet’Andro’.
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Het wijkfeest, voornamelijk gecoördineerd door het jeugdhuis, vond plaats op 
6 mei 2018 met zoals steeds een voorname inbreng vanwege de wijkbewoners. 
De multiculturele toets werd ditmaal gebracht op het thema van de “reis”. Ver-
scheidene artiestenoptredens (magiërsspektakel, concerten, vertoningen Oos-
terse dansen en slagwerkspel) werden zij aan zij gebracht met de gebruikelijke 
springkastelen en schminkstanden, minivoetbaltornooi, … Een vertegenwoordi-
ging van “JJJY-Xtra/JJJY Extension” heeft enkele gehandicapte kinderen in staat 
gesteld om ten volle van het feest te genieten. Dit feest werd getrokken door 
de jeugdantenne Andromeda, in samenwerking met de vzw JJJY/Sportfonds, 
Wolu-services, de Moderne Woning en de preventiedienst. 

ANTENNE MALOU/SINT-LAMBERTUSBERG (MALOU JUNIORS)

De samenwerking tussen de ‘Moderne Woning’ en de jeugddienst die sinds 2013 
is opgestart, heeft geleid tot de concrete terbeschikkingstelling van een lokaal 
aan de Sint-Lambertusberg. Dit lokaal is geopend 6 dagen op 7, van 15u tot 19u 
(vanaf 13u op woensdag en zaterdag). Er vinden hoofdzakelijk activiteiten plaats 
gericht op de beeldende kunsten en naschoolse activiteiten. De studieopvan-
gactiviteiten van hun kant vinden een uitweg op de site van de school van de 
Voorzienigheid. 
Tijdens de schoolvakanties zijn er ook wijkleefstages. In het kader van de grote 
snuffelmarkt “Weggevoerden/Rechteroever”, voornamelijk ter hoogte van Ins-
tituut van de Voorzienigheid werd een wijkfeest georganiseerd op 3 juni 2018. 
De ploeg van het jeugdhuis stond in voor een speelse ruimte die uitsluitend was 
voorbehouden voor kinderen met springkastelen, grote bosspelen, een kwis-
tax-circuit, dans-, en magiërsvoorstellingen en schminkstanden.

ANTENNE PREKELINDEN

Deze jeugdantenne, gehuisvest in het jeugdhuis, waar zich ook de adminis-
tratieve tak van de dienst bevindt, is toegankelijk 7 dagen op 7, van 17u tot 
21u tijdens de week (vanaf 13u30 op woensdag) en van 13u00 tot 21u00 tijdens 
het weekend. De er in voorgestelde activiteiten draaien voornamelijk rond de 
naschoolse animaties van de studieopvangklas maar omvatten ook de cine-
clubs (zie hieronder), de weekends of nog de rollenspelen op tafel, gitaarklassen 
en radioworkshops, creatieve handelingen rond beeldende kunsten, … . 

STUDIEOPVANGKLAS (EN ‘NASTUDIEOPVANGKLAS’)

In nauwe samenwerking met ‘Wolu-Services’ heeft de jeugddienst de activitei-
ten van de studieopvangklas verder ontwikkeld. Deze structuren zijn operatio-
neel in de jeugdantennes Andromeda (in hoofdzaak activiteiten na de studie 
voor wat betreft ‘Wolu Jeunes’), Hof-ten-Berg, Malou/Sint-Lambertusberg 
(Malou juniors) en Prekelinden. Ze organiseren hun omkaderingsactiviteiten 
38 weken per jaar gespreid over drie sessies per week (maandag, dinsdag en 
donderdag van 15u30 tot 18u). Een vierde studieopvangklas opende z’n deuren 
in het Fallonstadion, meer bepaald bestemd voor de jongeren van de eerste 
cyclus van het middelbaar onderwijs.

De nagestreefde doelstellingen zijn de volgende: een werkkader en werkins-
trumenten bieden aan elk kind of jongvolwassene om zich te verwezenlijken 
en te ontwikkelen. Met gebruikmaking van een educatieve benaderingswijze 
de aangeboden mogelijkheden vergroten om de omgeving te beheersen, via 
het uitproberen en evaluatie, een omgeving scheppen waarin jongeren zich 
ondersteund voelen in hun studies, gewaardeerd worden, vrijelijk vragen kun-
nen stellen over de school of over andere zaken, discussiëren en positieve erva-
ringen kunnen opdoen, openheid, ontdekkingen en zelfstandigheid bevorderen 
en dit allemaal met een rationele reflex.

Meerdere monitoren van de gemeentelijke jeugddienst hebben de vrijwilligers-
ploeg en de monitoren versterkt voor de begeleiding van kinderen van 6 tot 14 
jaar bij de schooltaken. Tijdens het schooljaar 2017-2018 hebben de verschillende 
studieopvangklassen in totaal meer dan honderd ingeschrevenen genoteerd, 
een aantal dat een gestage opmars kent.

De jeugddienst heeft bovendien bij de beëindiging van de studieopvangklassen 
een permanentiedienst voorzien die, op speelse en ontspannen wijze, cultu-
rele en vrijetijdsactiviteiten aanbiedt met een pedagogische ondertoon. De 
samenwerking is evenwel niet beperkt tot deze na-opvang. Voor het merendeel 
van de tijd komt het personeel van de jeugddienst ook tussenbeide voor de 
begeleiding van de kinderen voor hun taken.

EVENEMENTEN GEORGANISEERD DOOR ‘WOLU JEUNES’ OF WAARAAN HIJ 
HAAR MEDEWERKING HEEFT VERLEEND

•  HALLOWEENAVOND - 31 OKOBER 2017 – IN DE JEUGDANTENNES
Ter gelegenheid van het ‘Halloween’-feest hebben de kinderen van de ver-
schillende jeugdantennes kun wijk afgelopen om zoetigheden in te slaan. In 
totaal hebben ongeveer 80 meisjes en jongens deelgenomen aan dit amusante 
evenement. De antenne Hof ten Berg heeft de iets oudere jongeren opgetrom-
meld voor een cinemaclub op het dagthema.

• . WAPENSTILSTAND 11 NOVEMBER 2017 – GEMEENTEHUIS
De dienst heeft zijn samenwerking verleend aan de officiële herdenking van 
Wapenstilstand. Meerdere jongeren hebben met de toorts in parade gelopen, 
terwijl anderen de kans kregen om een kleine toepasselijke tekst voor te lezen 
in het gemeentehuis.  
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• INTERNATIONALE AIDS-DAG - 1 DECEMBER 2017 – METROSTATION 
TOMBERG EN ROODEBEEK

Naar aanleiding van de internationale dag van de strijd tegen AIDS heeft ‘Wolu 
Jeunes’, in samenwerking met de gemeentelijke dienst GSST verschillende 
bewustwordingsacties opgezet. Radio-animaties rond het thema preventie, 
verdeling van beschermingssetjes, informatiebrochures en raadgevingen 
omtrent SOA’s, preventie, beschermingsmiddelen, opsporing en behande-
ling, evenals een kleine rode symbolische band. Dit alles vond plaats aan de 
uitgangen van metrostations Tomberg van 7u30 tot 9u00 en Roodebeek in de 
namiddag tot 17u00.

• KERSTMARKT – 13 EN 15 DECEMBER 2017 – IN DE JEUGDANTENNES

In samenwerking met ‘Wolu-Services’ heeft de jeugddienst een Kerstmarkt 
georganiseerd. De kinderen van de studieopvangklas hebben de handen 
in elkaar geslagen met enkele plaatselijke artiesten om zeer mooie kleine 
voorwerpen te ontwerpen (gerecycleerde juwelen, Kerstversieringen en an-
dere geschenkideeën) in het vooruitzicht van de eindejaarsfeesten. De evene-
menten hebben plaats gevonden op 13 december in de Hof-ten- Bergwijk en op 
15 december in de Andromedawijk.

• OPERATIE COLUCHE - 20 DECEMBER 2017 – METRO ANNEESSENS
Voor het vierde jaar op rij heeft de antenne Malou/Juniors «Operatie Coluche» 
georganiseerd waarbij maaltijden werden bereid en uitgedeeld aan de minst 
bedeelden. Een twaalftal vrijwilligers stond klaar aan metrostation Anneessens 
en heeft de maaltijden bereid in een opvangtehuis alvorens ze buiten te ver-
delen.

• AVOND ANDROMEDA - 12 JANUARI 2018 – ZAAL GALAXIES
Op het thema « Aux couleurs de l’Orient », hebben de verantwoordelijken van 
de jeugdantenne Andromeda een maaltijd annex concert georganiseerd dat 
volledig uitverkocht was. 200 maaltijden werden verstrekt aan de wijkbewo-
ners en het muzikale gedeelte kon rekenen op flink wat bijval.

• LICHTMIS - FEBRUARI 2018 – IN DE ANTENNES

In het kader van het feest van Lichtmis heeft ‘Wolu Jeunes’ samen met ‘Wolu 
Services’ meerdere proeverijen opgezet in het kader van het feest van Maria-
Lichtmis. Dit evenement was bestemd voor de wijkkinderen en de studieop-

vangklassen en werd achtereenvolgens gehouden te Malou/Juniors - Fal-
lonstadion (2 februari), Andromeda (6 februari) Hof-ten-Berg (7 februari) en 
Prekelinden (9 februari).

• INTERNATIONALE DAG VOOR DE VROUWENRECHTEN – 8 MAART 2018 – 
WOLUBILIS / GEMEENTEHUIS 9 MAART 2018

Naar aanleiding van de internationale dag van de vrouw heeft ‘Wolu Jeunes’, 
in samenwerking met de gemeentelijke dienst ‘Gelijke Kansen’ en de directie 
kunstprogrammatie van Wolubilis, een toneelstuk voorgesteld “King Kong 
Théorie”, een aangepaste theaterversie van de roman van Virginie Despentes. 
Dit spektakel kon rekenen op ongeveer 300 aanwezigen. De dag daarop stond 
het thema van deze internationale dag eveneens op het filmdoek met « Vous 
dites droits des femmes ? », met de Congolese actrice Tinah Way, op voorstel 
van ‘Wolu Jeunes’ en ‘Focus Femmes/Focus Filles’ in de conferentiezaal van het 
gemeentehuis en waarop 150 personen aanwezig waren.

• GALAXIE FEEST – 21 APRIL 2018 – ANDROMEDAWIJK
Het betreft één van de activiteiten die samenhangen met de sociale cohesie en 
waartoe de jongeren van het project ‘Focus femmes/Focus filles’ elk jaar hun 
steentje bijdragen. Weliswaar zijn het ontmoetings- en uitwisselingsgelegen-
heden tussen bewoners van de wijk maar er worden zodoende ook fondsen 
verzameld om uitstappen mee te organiseren in het buitenland (Parijs in 2017, 
Barcelona in 2018) terwijl er aan de meisjes de mogelijkheid wordt gegeven om 
zich vertrouwd te maken met aspecten van zelfstandigheid, organisatie, finan-
ciering, verkoop, voorraadbeheer, … Het jeugdhuis heeft, tesamen met JJJY/
Sportfonds en ‘Wolu Services’, deze namiddag vorm gegeven met verschillende 
speelse activiteiten voor de wijkkinderen en –jongeren.

• GEDENKDAG – 8 MEI 2018 - JEUGDHUIS
 
Sinds 2007 gedenken de jeugddienst en de dienst verenigingsleven 8 mei 1945. 
In dit verband is er, naast de vertoning van een film over de Tweede Wereldoor-
log (zie verslag dienst verenigingsleven), een begeleid bezoek aan een symbo-
lische plaats of een plaats die nauw hiermee in verband staat. Dit jaar was het 
de film “La Vague” van Denis Gransel die werd gekozen terwijl het jeugdhuis 
eveneens de tentoonstelling van de vereniging “Territoires de la Mémoire” 
bracht, genaamd “Trace” (zie gedeelte dienst Verenigingsleven).
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• HERNIEUWING VAN DE EED VAN DE ZUSTERSCHAPSBAND TUSSEN SINT-
LAMBRECHTS-WOLUWE EN MEUDON - 19 EN 20 MEI 2018 – IN DE STRATEN 
VAN DE GEMEENTE

De 60-jarige zusterschapsband tussen Sint-Lambrechts-Woluwe en Meudon 
werd gevierd met een nieuwe eedaflegging in onze gemeente, in de aanwe-
zigheid van de respectieve gezagsdragers en een afvaardiging van de Meu-
donese jeugdraad. De jonge gekozen Woluwenaren konden op zondag met hun 
Franse collega’s van gedachten wisselen over verscheidene burgerschapsonde-
rwerpen. De twee groepen trokken tesamen doorheen de Georges Henrilaan.

• VOETBALTOERNOOI VAN DE ANTENNES - 16 JUNI 2018 – FALLONSTADION
De jeugddienst organiseerde een voetbaltoernooi volgens de formule « 5 tegen 
5 » in het Fallonstadion. Afgezien van de zogenaamde officiële ploegen die 
kampioenschappen spelen waren de antennes Andromeda en Hof-ten-Berg 
eveneens vertegenwoordigd. Meer dan 20 ploegen onderverdeeld in ver-
schillende pooles hebben tegen elkaar gespeeld gedurende de ganse dag.

• PROJECT «BURGERSCHAP: KUNST/DEBAT » - ANDROMEDAWIJK

«Burgerschap: kunst/debat » is een multidisciplinair socio-artistiek project dat 
kunstzinnige uitdrukkingsvormen (straatkunst) koppelt aan ervaringsuitwisse-
lingen en debatten met inspraak van het beoogde publiek, nl. jongvolwassenen 
van 16 tot 20 jaar. Deze aanpak vloeit voort uit de vaststelling dat wijkjongeren 
er dikwijls moeizaam kunnen samenleven. Nieuwsgaring tijdens infosessies 
rond de uitwerking van een kunstzinnig project tussen een twintigtal jongeren 
en gespecialiseerde animatoren heeft toegelaten om een algemene en plaat-
selijke diagnose te stellen. Een graffiti-kunstenaar en twee bemiddelaarsters, 
criminologen van opleiding, hebben de verzuchtingen van de wijkjongeren en 
de professionele begeleiders opgetekend en in verslagvorm voorgesteld op 6 
juli 2018.

• DYNAMIFÊTE - 2 SEPTEMBER 2018 – VOORPLEIN VAN HET FALLONSTADION 
EN MALOUPARK

De ploeg van de jeugddienst heeft haar bijdrage geleverd aan het goede ver-
loop van de vele animaties die werden voorgesteld in het kader van « Dyna-
mifête ».

•  OPEN DEUR – 8 EN 9 SEPTEMBER 2018 – JEUGDHUIS

In het kader van braderij aan de Georges Henrilaan, was het jeugdhuis het 
toneel van het opendeurenweekend van ‘Wolu Jeunes’. Gedurende twee dagen 
hebben bezoekers het genoegen gehad om zich te informeren over het jaarac-
tiviteitenprogramma van de jeugddienst. Verschillende animaties, demonstra-
ties en muzikale voorstellingen stonden op het programma zowel binnenin het 
gebouw als op straat en in de tuin. 

• HERUITZENDING OP TELEVISIE VAN SPORTEVENEMENTEN TIJDENS HET 
JAAR – IN DE ANTENNES ANDROMEDA EN HOF-TEN-BERG

In samenwerking met de gemeentelijke preventiedienst en meer in het bijzon-
der met de ploeg van de straatopvoeders heeft de dienst meerdere voetba-
lwedstrijden uitgezonden, voornamelijk de kwalificatiewedstrijden voor de 
Wereldbeker 2018 maar ook enkele fraaie ‘Champions League’ wedstrijden in 
zaal Galaxies in de Andromedawijk alsook in de chalet van Hof-ten-Berg. Het 
jeugdhuis heeft van z’n kant de deuren geopend voor supporters tijdens de 
wedstrijden van de nationale ploeg.

• STICHTING VANDEN STOCK –HET HELE JAAR – FALLONSTADION

‘Wolu Jeunes’ en ‘Wolu-Services’ hebben zich opnieuw verenigd om samen te 
werken rond het project «Stichting Vanden Stock», naar de naam van de oud-
voorzitter van RSC Anderlecht. Dit initiatief laat kinderen toe om kosteloos voet-
bal te spelen bij een professionele opleidingsstructuur en een sociale doelstel-
ling te vervullen ten bate van de kansarme bevolking. Een dertigtal kinderen 
heeft kunnen deelnemen aan tweewekelijkse trainingssessies. Sommige van 
deze sessies zijn vervangen door burgerzinprojecten zoals bv. de lenteschoon-
maak. De stichting legt grote nadruk op de schoolse begeleiding en is evenzeer 
betrokken bij de studieopvangklassen, waarvan er één antenne actief is in het 
stadion sinds 2016. 

• SPORTIEVE PARTNERSHIPS – HET HELE JAAR – IN DE GEMEENTE

Het project van de stichting Vanden Stock heeft met de gehanteerde doelstellin-
gen en het behaalde succes het idee doen rijpen om deze formule te kopiëren 
naar andere sportdisciplines (basketbal, atletiek, tennis, boksen,…). Met de hulp 
van ‘Wolu-Services’, in het kader van z’n project van sociale cohesie, en met 
de medewerking van verschillende sportclubs (Basic-Fit Brusels, Royal White 
Star AC, Wolu Tennis Academy en Kyrios Vitalis Club), hebben een aantal groe-
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pen kinderen elke week kunnen deelnemen aan sportief begeleide activiteiten 
vanwege gebreveteerde monitoren terwijl de animatoren van de jeugddienst 
het vervoer en de begeleiding van de jongeren verzorgden. Het geheel van 
deze activiteiten heeft elke week een zestigtal jongeren kunnen beroeren.

DYNAMIC ONE EN DFR
Sinds vijf jaar heeft de jeugddienst z’n eigen ‘web’-radio. Sinds november 2016 
werd de benaming hiervan gewijzigd naar Dynamic One. Meer dan 30.000 
supporters hebben zich intussen geschaard aan hun zijde, niet enkel om te 
luisteren maar ook om te zien vermits de uitzendingen ook worden verspreid 
in beeldformaat zoals ‘clips’. Deze nieuwe structuur geeft de gelegenheid 
aan jongvolwassenen om zich te laten inwijden in de radio-omgeving, in een 
waarlijke studio, het hele jaar door, net zoals de stages die tijdens de school-
vakanties worden georganiseerd. De programma’s worden geanimeerd via 
non-stop muziek met videoclips, kleine reportages, plaatselijke nieuwsspots 
en rechtstreekse uitzendingen die hoofdzakelijk worden verzorgd door jonge 
Woluwenaren en zijn toegespitst op de Brusselse activiteiten op jeugdvlak, 
permanente opvoeding en verenigingsleven. Gedurende het hele jaar zijn de 
animatoren en de journalisten van de radio aanwezig op talrijke evenementen, 
in het bijzonder de domeinen van de sport, jeugd en het verenigingsleven die 
te Sint-Lambrechts-Woluwe worden georganiseerd. Eind 2017 werd een tweede 
digitale radio gelanceerd onder de naam “DFR” waarvan de muzikale program-
matie enkel gewijd is aan het Franse chanson. 

Overigens heeft Dynamic One z’n project “Les Musicales” voortgezet. Dit bestaat 
in de organisatie van akoestische concerten ter ondersteuning van jonge, in 
hoofdzaak Brusselse artiesten. Alle muziekstijlen zijn welkom; een brede waaier 
die blijkbaar het publiek weet te bekoren vermits het merendeel van de laatste 
optredens telkens meer dan 60 jongeren wist te bekoren. Zijn vervolgens 
verschenen op de bühne van het jeugdhuis: Maya (27/10 – 68 toeschouwers), 
Alice Spa (24/11 – 65 toeschouwers), Lady Valentine (19/01 – 89 toeschouwers), 
P.A.N.T.H.E.R. en Nolika (23/02 – 62 toeschouwers),Lord Gasmique en Lilly (30/03 
– 73 toeschouwers), Mia Lena en Mathilde Goffart (27/04 – 87 toeschouwers, 
Théophile Renier en Stéphane Gillis (01/06 – 76 toeschouwers).

“FOCUS FEMMES/FOCUS FILLES”
“Focus Femmes/Focus Filles” is een project dat gezamenlijk wordt ondersteund 
door de jeugddienst en de vzw JJJY-Sportfonds. Ze stelt een activiteitenpro-
gramma voor rond intergenerationeel contact, opvoeding en vrije tijd ten 
behoeve van vrouwen, in het bijzonder diegenen uit het Maghrebijns immigra-
tiemilieu. Het doel is hen uit hun isolement te halen en hen volwaardige sociale 
actoren te maken. Tegelijkertijd biedt het een luisterend oor en begeleiding 
voor vrouwen in moeilijkheden. Het gestage succes met dit initiatief, van bij het 
begin, vindt grotendeels z’n wortels in de mengelmoes van culturen en leefti-
jden. Elk jaar staat ze aan het roer van meerdere evenementen (zie elders) waa-
ronder een groots multicultureel avondfeest met buffet in het Fallonstadion. In 
2018 stond het thema van het spektakeldiner, georganiseerd op 24 maart, in het 
teken van Italië. 200 personen tekenden present. 

CINÉ-CLUB 
Gedurende het ganse schooljaar is het jeugdhuis het decor van de voorstellin-
gen van de cine-club waarvan de toegang volledig kosteloos is. Op zaterdaga-
vond zijn er de «piraten van de ciné-club» bestemd voor de mini-jongvolwas-
senen en de jongvolwassenen. Op zondagnamiddag is er de «La tribu des p’tits 
mickeys» voor de jongsten. Deze activiteiten worden samen opgesteld door 
‘Wolu Jeunes’ en JJJY-Sportfonds. Voor beide activiteiten mocht de cine-club 
zich verheugen in de aanwezigheid van bijna 500 kijkers op zaterdagen, vers-
preid over een dertigtal sessies, terwijl er op zondagen meer dan 1.000 kijklus-
tigen werden geregistreerd. Ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten werden 
twee bijzondere voorstellingen uitzonderlijk geprogrammeerd op 3 december 



Jeugddienst

 JAARVERSLAG 2017-2018 | 101

2017 ter gelegenheid van Sinterklaas en op 17 december 2017 voor Kerstmis, 
allebei in zaal Rotonde. Muzikale omlijsting, magiërsspektakel, ballonvouw- en 
–plooikunsten en proeverijen vervolledigden het programma.

DE JEUGDCHEQUE
De jeugddienst levert de jeugdcheques af ten behoeve van ouders die moei-
lijkheden ondervinden bij de bekostiging van de stages van hun kinderen. 
Het betreft permanente activiteiten of stages tijdens de schoolvakanties van 
minimum één week, die georganiseerd worden door JJJY/sportfonds of ‘Wolu-
Jeunes’. Deze cheques zijn bestemd voor jongeren van 2,5 tot 18 jaar, woonachtig 
te Sint-Lambrechts-Woluwe. De inkomensgrens van de aanvragers mag een 
bepaald bedrag niet overschrijden. De tegemoetkoming bedraagt 70% van de 
stage- of activiteitsgelden voor het eerste kind van een huishouden. De tussen-
komst is nochtans beperkt tot 150€ per kind en per jaar. De aanvragen dienen 
ingevuld door een volwassene en worden vergezeld door een inkomensattest, 
een gezinssamenstelling en een stage- of activiteitsdocument. Gedurende de 
betrokken periode werden 243 cheques verdeeld voor een tegenwaarde van 
22.500€. 118 gezinnen in totaal konden zodoende genieten van deze tegemoet-
koming. Te noteren dat meerdere kinderen afhankelijk zijn van “Samusocial”-
uitkeringen te Gulledelle.

DE KAART J1200

De J1200 kaart wordt voortaan toegekend aan alle jongeren van Sint-
Lambrechts-Woluwe tussen 12 en 25 jaar en geeft recht op een hele reeks 
voordelen, kortingen en gunsttarieven bij verschillende deelnemende partners 
(handelszaken, sport- en vrijetijdscentra) in onze gemeente en erbuiten. Op 
naam en gratis wordt ze systematisch opgestuurd naar alle jongeren van de 
gemeente die hun 12de verjaardag vierden tussen 1 oktober 2017 en 30 septem-
ber 2018. Ze wordt ook verstrekt op aanvraag aan de adolescenten en jongvo-
lwassenen in de betrokken leeftijdsgroep die zich vestigen te Sint-Lambrechts-
Woluwe.

HET GEMEENTELIJK JEUGFORUM 

Doel hiervan is een discussieplatform te bieden aan de gemeentelijke jeugd, 
hun stem te laten horen en bepaalde acties te ondernemen. Ondanks een 
lauwe start werd dit project nieuw leven ingeblazen in 2018 met de ervaring 
van de jongeren uit de jeugdraad van Meudon. Na meerdere vergaderingen 
om de krijtlijnen van het initiatief uit te tekenen werden de eerste papieren 
resultaten begin juli 2018 realiteit. Tijdens de Romaanse feesten op 29 en 30 
september 2018 heeft de eerste officiële forumvergadering plaats gehad die 
8 vertegenwoordigers van de 11 kon voorstellen aan het publiek, alsook enkele 
leden van het College.

ALLERLEI :

De jeugdploeg heeft meegewerkt aan het opstellen van een gedeelte van 
de artikelen in het driemaandelijks informatieblad « Dynamic Tam-Tam » 
maar informatiegewijs heeft ‘Wolu Jeunes’ ook haar eigen website. Op www.
wolu-jeunes.be kunnen jongeren en hun ouders in detail het stage- en activi-
teitenprogramma opsnorren en de verschillende agendapunten noteren. Deze 
site is bijzonder waardevol gebleken sinds de dienst heeft besloten om z’n jaar-

lijkse catalogus, waarin dit soort inlichtingen werd hernomen, niet langer te 
publiceren. Er kunnen ook verschillende inschrijvings- of aanvraagformulieren 
worden gedownload, zoals bv. de ‘jeugdcheque’.
Tenslotte is er een infokrantje, «Tamtam Quartier» genaamd, om de inwoners 
van de wijken Andromeda, Hof ten Berg en Malou/Sint-Lambertusberg/Groot-
veld /Kapelleveld, op de hoogte te houden van de activiteiten in de wijkan-
tennes ten behoeve van hun kinderen. De totstandkoming van deze publicatie 
gebeurt in nauw overleg met ‘Wolu Services’ in het kader van het plan van 
sociale cohesie dat wordt ontwikkeld in de wijken.
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De dienst verenigingsleven werd opgericht in september 2008. Hij bestaat uit 
drie personen en werkt nauw samen bij het opzetten van diverse manifestaties 
met de jeugd- en sportdienst. Het doel is, enerzijds, de contacten en krach-
tenbundelingen tussen de gemeente, de inwoners en de verenigingen die 
er actief zijn, te versterken en veelzijdiger te maken en anderzijds, de zicht-
baarheid en de uitstraling van Sint-Lambrechts-Woluwe te verhogen tot buiten 
de gemeentegrenzen bij wijze van een aanwezigheid, casu quo een actieve 
medewerking, tijdens evenementen die in andere gemeenten worden geor-
ganiseerd. 

Manifestaties en activiteiten georganiseerd door de dienst of waaraan hij z’n 
medewerking heeft verleend:

WOLU-ENERGIE DAG – 27 MAART 2018 – DON BOSCOCOLLEGE

De allereerste vertoning in het kader van de Wolu-energie dag was « An incon-
venient truth », beloond in 2007 te Hollywood met een oscar voor de beste 
documentaire. Hetzelfde jaar werd dit concept nl. gezamenlijk bedacht door 
de schepenen Monique Louis en Eric Bott, gevolg gevend aan een Europese 
campagne voor duurzame 
energie. Sindsdien krijgen 
de Woluwenaren om de 
twaalf maanden films op hun 
netvlies gebrand die hetzelfde 
doel nastreven : het milieu-
bewustzijn aanscherpen en 
een kritische reflectie aanbie-
den over de toekomst van de 
aarde. In maart 2018 werd het 
vervolg op deze documentaire 
getoond : « An inconvenient 
truth : time for action ». Het 
hoofdpersonage was opnieuw 
Al Gore, oud vice-president 
van de Verenigde Staten en 

Nobelprijswinnaar voor de Vrede in 2007 die z’n kruistocht verder zet tegen 
de opwarming van de aarde. De voordracht lokte ongeveer 200 kijkers naar de 
spektakelzaal van het Don Boscocollege. De toegang was kosteloos.

DAG VAN DE HERINNERING – 8 MEI 2018 – JEUGDHUIS

Sinds 2007 gedenkt de jeugddienst voor het eerst, op initiatief van schepen 
Eric Bott, 8 mei, dag van de overgave van het Duitse leger in 1945, een dag 
die gegrift staat in het geheugen en de strijd symboliseert tegen extremisme 
en discriminatie. Sindsdien wordt deze actie elk jaar herhaald. Als lid van de 
vereniging « Territoires de la Mémoire » sinds 2008 wordt een samenwerking 
opgezet voor de traditionele vertoning van een film tesamen met de vereniging 
« Souvenir » en voor de tentoonstelling “Traces” in het jeugdhuis. 
Van 8 tot 18 mei stond dit open voor het publiek, alsook voor enkele begeleide 
groepsbezoeken vanwege leerlingen uit verschillende schoolinstellingen. Er 
werden hedendaagse foto’s getoond van concentratie- en uitroeiingskampen. 
De film “La Vague” van Denis Gransel werd vertoond, naar het gelijknamige 
boek van Todd Strasser over een onbelangrijk feit in het Californië van de jaren 
’60. Hierop volgde een debat dat begeleid werd door een vertegenwoordiger 

VOORSTELLING 
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van de vereniging « Les Territoires de la Mémoire », en dat een onderbouwde 
visie gaf van de verschillende thema’s uit de film, nl. de rol van de leider, het 
reilen en zeilen in een alleenheerschappij, de onderwerping aan gezag en aan 
de nazi-ideologie in het bijzonder. Film en debat lokten een veertigtal nieuws-
gierigen  naar de grote zaal van het jeugdhuis.

DE TRIPLETTEN IN DE STAD – VAN 13 MEI TOT 14 JULI 2018 – IN DE HELE 
GEMEENTE

Dit rondtrekkend petanquecircuit, dat voor iedereen toegankelijk is, kent sinds 
z’n ontstaan in 2006 een constant succes. Verschillende sites, die gegrift staan in 
het geheugen van menigeen, ontvingen 10 zondagse partijen: het Fallonstadion, 
het burgercentrum Kapelleveld, PC Elite, Hof-ten-Berg, PC Elite, de pachthoeve 
Van Meyel (club Meudon-Van Meyel), het Roodebeekpark, het speelplein van het 
Maloupark en Hof-ten-Berg. Elk van deze etappes mocht rekenen op gemiddeld 
20 tripletten (ploegen van drie personen). Er waren in totaal 42 verschillende 
ploegen die werden gere-
gistreerd op het geheel 
van de verschillende 
wedstrijden tijdens deze 
editie 2018. De finale, die 
plaats vond in het Fal-
lonstadion, werd samen 
genomen met een vriend-
schappelijke wedstrijd die 
evenzeer open stond voor 
andere petanquespelers, al 
dan niet aangesloten bij de 
federatie. Ondanks de we-
reldbeker voetbal hebben 
er 20 ploegen deelgeno-
men op 14 juli tijdens deze 
laatste speeldag evenals 
21 ploegen op het vrien-
dschapstoernooi, hetzij 
meer dan 120 spelers en 
speelsters in totaal. 

VOLKSBAL – 14 JULI 2018 – FALLONSTADION

De finalewedstrijden van de «Tripletten in de stad», konden rekenen op een 
muzikaal verlengstuk in de vorm van een groots volksbal dat voor eenieder 
toegankelijk was. Honderden mensen stroomden toe in het Fallonstadion om 
deel te nemen aan de avond opgeluisterd door “Covermania”, een groep ges-
pecialiseerd in de weergave van bestaande muzikale successen, van de jaren 
’60 tot heden. 

ONTDEKKINGSTOCHT PER FIETS IN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE – 16 
SEPTEMBER 2018 – IN DE HELE GEMEENTE

Deze fietsersmanifestatie vindt sinds 10 jaar plaats in het kader van de “auto-
loze zondag”. De site van Wolubilis vormde de vertrekplaats waar trouwe spon-
sor Cook & Book het ontbijt verschafte aan een honderdtal deelnemers van 
deze tweewielerstocht. Met een beveiligde begeleiding door de leden van de 
club ‘Cyclo Woluwe-Saint-Lambert’, de politie van de zone Montgomery en de 
plaatselijke afdeling van het Rode Kruis, heeft het peloton kunnen genieten van 
verschillende uitgelezen plaatsen die onze gemeente rijk is, in het bijzonder 
voor deze editie de groene ruimtes (Maloupark, Bronnenpark, Roodebeek-
park, Georges Henripark,…) in het kader van de Erfgoeddagen die ditmaal in 
het teken stonden van “de natuur in de stad”. De ongeveer twee uur durende 
fietstocht eindigde aan de Rotonde waar de deelnemers een aperitief kregen.

SPORTDAGEN EN UITWISSELINGEN IN HET KADER VAN DE STEDENBAND MET 
DE FRANSE STAD MEUDON

In het kader van de bijzondere verzusteringsovereenkomst tussen Sint-
Lambrechts-Woluwe en Meudon, werden de banden tussen beide plaatselijke 
entiteiten verder aangehaald. Zo heeft de afvaardiging van de Franse gemeente 
deelgenomen aan enkele sportevenementen in onze gemeente (voornamelijk 
jogging en wielertoerisme) en zijn meerdere groepen van Sint-Lambrechts-
Woluwe afgezakt naar de Parijse voorstad (jogging, tennis, wielertoerisme). 
De dienst verenigingsleven heeft de praktische organisatie van het onthaal en 
het verblijf van de uitgenodigde sportfans ter harte genomen evenals de ver-
schillende verplaatsingen van de afvaardigingen van onze gemeente.

GLOBAAL PROJECT « WOLU CYBER CITÉ » 

Sinds oktober 2015 telt het project “Wolu Cyber Cité” 3 ODR (Openbare Digitale 
Ruimtes): op de site van Wolubilis, in de jeugdantennes van de wijken Hof-
ten-Berg en Andromeda. Deze ODR zijn uitgerust met computers waarvan er 
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16 stonden in Wolubilis, 4 in Andromeda 
en 4 te Hof-ten-Berg. De toegang tot de 
computers vereist een inschrijving die 
weliswaar gratis is en de aanvaarding van 
een gedragscode. De ODR telden eind sep-
tember 2018 meer dan 2190 ingeschreven 
gebruikers, hetzij een toename van bijna 
5% op één jaar. 

Een aanwezigheidssysteem is opgezet voor de ODR van Wolubilis. De bezoekci-
jfers worden hieronder weergegeven:

Maand ODR Wolubilis

Oktober 2017 434

November 2017 387

December 2017 391

Januari 2018 413

Februari 2018 452

Maart 2018 467

April 2018 476

Mei 2018 434

Juni 2018 350

Juli 2018 440

Augustus 2018 445

September 2018 384

Het totale bezoekcijfer bedroeg 5.073 personen per jaar, oftewel meer dan 
530.000 aanwezigheidsuren met een gemiddelde van 105 minuten per bezoek, 
oftewel 6% minder bezoeken (er was reeds een daling 12% in de periode 2016-
2017) in vergelijking met de vorige referentieperiode. De verklaring is dat de 
digitale kloof steeds kleiner wordt en dat meer en meer gezinnen aangesloten 
zijn op het internet.

De ODR van Wolubilis is geopend van maandag tot zaterdag, van 13u tot 18u30. 
Een animator is aanwezig om het materieel in ’t oog te houden en bijstand te 
verlenen aan bezoekers bij problemen maar ook bij het uitprinten van docu-
menten.

Het ODR van Wolubilis is aangemeld bij de politie voor de verplichte alarmaan-
gifte. De pc’s zijn uitgerust met elektronische identiteitskaarten. Zodoende 
kan de animator hen helpen bij hun opzoekingen. De plaatselijke antenne van 
Actiris met uitvalsbasis het tewerkstellingshuis, beveelt eveneens het ODR van 
Wolubilis aan als referentieruimte voor werkzoekenden die niet beschikken 
over een pc voor hun verrichtingen.

Van 22 mei tot 28 juni 2018 heeft de ODR te Wolubilis ambtenaren van de Fede-
rale Overheidsdienst Financiën ontvangen in het kader van de operatie ‘Tax-On-
Web’ om de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe te helpen bij hun aangifte 
via het net. Om te lange wachttijden te vermijden, werd de formule gewijzigd 
in 2017 door enkel nog op afspraak te ontvangen op respectievelijk dinsdag en 
donderdag, telkens van 9u tot 15u. De ondervinding van het jaar voordien liet 
toe om de wachttijden beter af te stemmen en het aantal raadplegingen per 
dag te verhogen. Zodoende konden 370 extra dossiers worden behandeld of 
een verhoging van bijna 25%, oftewel 1864 dossiers, en dit ondanks het feit 
dat er één aanwezigheidsdag minder was dan in 2017. Deze afspraakformule 
heeft klaarblijkelijk zowel de belastingplichtigen als het FOD-personeel kunnen 
bekoren. 

Tijdens de schoolvakanties heeft de ODR te Wolubilis eveneens de deuren open 
gezet voor stages en informatica-’workshops’ georganiseerd door de jeugd-
dienst/JJJY.

De beginnerscursussen informatica tijdens de ochtend, sinds 2009 op het 
programma, werden voortgezet in de ODR van Wolubilis. Elke vormingsmo-
dule van maximaal 12 personen werd uitgespreid over een periode van 3 of 6 
voormiddagen van telkens drie uur. Volgende materies werden aangesneden: 
Windows (beginners en gevorderden), Word, Excel, bureautica (Word + Excel), 
internet, beheer en opmaak van digitale foto’s en het gebruik van tabletcompu-
ters (Apple en Android) en het beheer en verwerking van digitale foto’s. Korte 
kennismakingen met ‘cloudservers’, beveiliging, gebruik van ‘smartphones’ 
(Apple en Android) en GSM werden ook in het programma opgenomen. Tens-
lotte werden meerdere nieuwe vormingen voorgesteld: inleiding tot ‘Google 
Docs’ en ‘- Sheets’, inleiding tot het creëren en het personaliseren van een web-
site met Wordpress, en een vorming van tussenliggend niveau voor het gebruik 
van Apple en Android tabletcomputers. 21 verschillende vormingen hebben in 
totaal 150 mensen samen gebracht en voordeeltarieven werden toegekend aan 
de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe alsook aan uitkeringsgerechtigden 
en werkzoekenden. Kosteloze beginnerscursussen werden ook aangeboden 
aan werkzoekenden en PWA-werknemers, één voormiddag per week. Ze kon-
den helaas niet rekenen op veel toevloed. 

COMMUNICATIEMIDDELEN

De dienst verzorgt, naast de andere opdrachten die hem zijn toegewezen, ook 
gedeeltelijk het dagelijks beheer van de webstek www.dynamic-tamtam.be 
evenals het ontwerp en de realisatie van informatie- en promotionele affiches 
van eigen organisaties maar ook die van de jeugd- en de sportdienst. Hij neemt 
ook actief deel aan de totstandkoming van het driemaandelijks informatiema-
gazine Dynamic TamTam en aan de nieuwsbrief die gelinkt is op de webstek van 
de diensten jeugd, sport en verenigingsleven.
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De dienst van de Kinderdagverblijven is belast met het dagelijks beheer van 
de dossiers, zowel voor de algemene supervisie als voor het personeel van de 
gemeentekinderdagverblijven.

De werking omvat verscheidene aspecten met name:

- het centraliseren van de inschrijvingen in de kinderdagverblijven voor de toe-
komstige ouders;
- het onderzoek van de te aanvaarden dossiers op voorstel van de verantwoor-
delijken van de kinderdagverblijven;
- het centraliseren van de bestellingen van materieel, benodigdheden, onde-
rhoudsproducten, farmaceutische producten;
- het opstellen van de trimestriële subsidieaanvragen te richten aan de instel-
lingen ONE en Kind & Gezin;
- het personeelsbeheer, met uitzondering van de lonen.

PERSONEELSBEHEER

De dienst is verantwoordelijk voor het beheer van het statutaire, tijdelijke en 
vervangings-personeel. Sinds het in voege treden van het sociale Handvest, 
neemt het voltallige personeel van de kinderdagverblijven regelmatig deel aan 
talrijke interne en externe vormingen; de vormingsaanvragen worden door 
de sectie « Personeelsbeheer » van de administratieve dienst van de kinder-
dagverblijven behandeld.
Dit zijn de thema’s van de vormingen die dit jaar werden gevolgd:
- “Melodie en poëzie: van muziek naar taal”
- “Verantwoordelijken in een team van een kinderdagverblijf: een andere kijk”
- “De vooruitgang van de neurowetenschappen ten dienste van de pedago-
gische praktijken in een onthaalomgeving”
- “Zogenoemd moeilijk gedrag bij jonge kinderen beter begrijpen”
- “Relaties en grenzen”
- “Tof, we gaan aan tafel”
- “Referentiepersoon en vliegend: welke plaats?”
- “Een duurzaam menu van A tot Z”

- “Zichzelf duurzaam verwennen”
- “De proteïne in voeding”
- “Overbrugging- nieuwe voorschriften – verantwoordelijke van collectieve 
opvangomgevingen”
- “Simulatie van ongeval in de onthaalomgeving van kinderen”
- “Reis rond het huis”
- “Op weg naar de kribbe”
- “ De ontplooiingsbehoeften van kinderen koppelen aan de inrichting van de 
ruimtes”
- « Gordon: het kind als gelijkwaardige partner »
- « Nederlands voor ouders- workshop duidelijk NL »
- « Sociale functie van groepsopvang »
- « Spelend reflecteren over het pedagogisch raamwerk »
- « Samen bouwen aan een warme transitie »
- «  Omdenken: maak van lastig gedrag een nieuwe uitdaging »
- « Ouders en kwaliteit »
- « Levensreddend handelen bij baby’s »
- « Babymassage »
- « In de juiste versnelling »
- « Rugpreventie »
- « Tijd om te wennen »
- « Zintuiglijk prikkelen met boekjes »
- « Baby’s en peuters in actie »
- « Wat is kindermishandeling? »
- « Samenwerken met ouders »
- « Muziek - sport: iedereen klaar voor de dans »
- « Basiscursus warme transitie »
- « Ouders en hun kijk op kinderopvang »
- « Omgaan met vragen van ouders »
- « Meisjes zijn anders, jongens ook: over genderbewustzijn »
- « Focus op baby’s »
- « Natuurlijke buitenruimte »
- « Yoga als rustpunt »
- « Basiscursus communicatie in team »
- « In de juiste versnelling »
- « Zorginspectie: focus op MeMoQ »

VOORSTELLING 
VAN DE DIENST 



Kinderdagverblijven

108 | JAARVERSLAG 2017-2018   

Naast deze vormingen organiseerden alle kribbes teambegeleidingsdagen, 
hetzij intern, hetzij met externe instructeurs (ONE, Re-sources Enfances).

Het bijhouden van de personeelsdossiers bestaat voornamelijk uit:

- het voorstel aan het College van Burgemeester en Schepenen van de aanwer-
vingsdossiers, van de verlofaanvragen (van loopbaanonderbreking, ouder-
schapsverlof,…), van stageaanvragen en van professionele vormingen;
- het dagelijkse beheer van de afwezigheden van het personeel van de kinder-
dagverblijven (verlof, ziekte, vorming…) en van de onmiddellijke en onontbeer-
lijke vervangingen;
- het ingeven in het computersysteem van de signaletische fiche, R.S.Z.-gege-
vens en loopbaanhistoriek van het personeel;
- het opstellen van de sociale documenten, bestemd voor Actiris, die noodzake-
lijk zijn voor het behoud van de rechten van de titularissen en de vervangsters;
- het dagelijks meedelen van gegevens van de sociale zekerheid (DIMONA)

De samenstelling van het personeel tewerkgesteld in de gemeentekinder-
dagverblijven op 30 september 2018 is als volgt:

ALGEMENE STRUCTUUR VAN DE KINDERDAGVERBLIJVEN

Er zijn 7 gemeentekinderdagverblijven (6 Franstalige en 1 Nederlandstalige):

- het kinderdagverblijf « Prince Baudouin » met een capaciteit van 55 kinderen;
- het kinderdagverblijf « Trois mâts » met een capaciteit van 42 kinderen;
- het kinderdagverblijf « Princesse Paola » met een capaciteit van 36 kinderen;
- het kinderdagverblijf « Saint-Lambert » met een capaciteit van 36 kinderen;
- het kinderdagverblijf « Iles d’Or » met een capaciteit van 24 kinderen;
- het kinderdagverblijf Sarah Goldberg met een capaciteit van 60 kinderen;
- het kinderdagverblijf Roodebeek met een capaciteit van 49 kinderen.

Het kinderdagverblijf “Kangoeroe”, met een capaciteit voor 39 kinderen, is het 
resultaat van een SEMA-project (Synergie Werknemers/Opvangomgeving), 
ontwikkeld in samenwerking met de privésector en georganiseerd als vzw.

De 39 plaatsen worden als volgt opgesplitst:

-   5 voor “Caméléon”;
- 19 voor het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe in zijn hoeda-
nigheid van
werkgever;
- 15 voor het overige publiek.

AANWEZIGHEID VAN DE KINDEREN IN DE KINDERDAVERBLIJVEN

De gemeentelijke kinderdagverblijven hebben een onthaalcapaciteit van 302 
bedden: zes Franstalige met 253 bedden en één Nederlandstalige, waarvan de 
capaciteit 49 bedden bedraagt. Met de kribbe Kangoeroe, bedraag het aantal 
bedden 341. Aangezien het aantal aanvragen de theoretische onthaalcapaciteit 
steeds ver overschrijdt, stellen de verantwoordelijken van de kinderdagver-
blijven alles in het werk om een hoger aantal kinderen te onthalen, rekening 
houdend met de reële aanwezigheid van de kinderen.

INSCHRIJVINGEN EN AANVAARDINGEN

Elk kind, wiens inschrijving in een gemeentelijke kinderdagverblijf wordt aan-
gevraagd, maakt het onderwerp uit van een administratief dossier dat voorge-
legd wordt aan de Schepen belast met de gemeentekinderdagverblijven. Het 
sociale dossier wordt door de verantwoordelijken confidentieel behandeld. De 
voorrang bij aanvaarding is zowel voorbehouden aan sociale gevallen als aan 
kinderen waarvan beide ouders in de gemeente wonen.

Op dit ogenblik, kan men het stellen dat vanaf het ogenblik dat een gezin zich 
bij een verantwoordelijke van een kinderdagverblijf laat inschrijven, de gemid-
delde wachttijd tussen 12 en 15 maanden schommelt. Dit heeft voor gevolg dat 
sommige gezinnen ofwel een tussentijdse oplossing moeten zoeken ofwel zich 
tot private kinderdagverblijven moeten wenden.

VOEDING

De menu’s worden samengesteld rekening houdend met de voedingswaarde 
en de voedingsbehoeften van de kinderen. De lijst van voedingsmiddelen 
wordt gecontroleerd door de diëtiste van de gemeente. Het bereiden van de 
zuigflessen en het toezicht van de maaltijden, ter plaatse klaargemaakt door 
bekwame huishoudsters, worden door de kinderverzorgsters verzekerd.

Sinds 2001 controleert het « Brussels intercommunaal Laboratorium voor Schei-
kunde en Bacteriologie » geregeld alle gemeentekinderdagverblijven en tot op 
heden heeft men altijd een onberispelijke kwaliteit kunnen vaststellen.

BESTELLINGEN EN LEVERINGEN

De dienst centraliseert de trimestriële bestellingen van de onderhouds- en far-
maceutische producten alsook van kantoorbenodigdheden.
De bestellingen voor onderhoudsproducten worden aan de dienst bestuur en 
overheidsopdrachten doorgestuurd en de kantoorbenodigdheden en farma-
ceutische producten worden rechtstreeks besteld door de dienst Kinderdagver-
blijven.

PSYCHOMOTORIEK

De zittingen van psychomotoriek in de kinderdagverblijven worden zeer posi-
tief ingeschat, zowel door de ouders als door de kinderen: er worden 17 u./week 
in de Franstalige kinderdagverblijven en 8 u./maand in het Nederlandstalige 
kinderdagverblijf aan gewijd.
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PSYCHOLOGEN

Om de verantwoordelijken van de kinderdagverblijven te kunnen helpen inzake 
psychologische problemen die de kinderen kunnen hebben, geniet het geheel 
van de Franstalige kinderdagverblijven iedere maand 12 uur psychologische 
steun en kan het kinderdagverblijf Roodebeek op 8 uur steun per maand reke-
nen..

GENEESHEREN

Er werden vier geneesheren aangeduid om zowel de individuele als collectieve 
preventiebewaking in de kinderdagverblijven te verzekeren.

BRANDPREVENTIE
Het interne noodplan (INP) bevat de procedures die moeten worden toegepast 
in geval van specifieke gevaarlijke situaties. Mensen die moeten tussenkomen 
bij problemen, moeten regelmatig getraind en gesensibiliseerd worden zodat 
ze in een noodsituatie optimaal hun rol kunnen opnemen. Het is van essentieel 
belang om de organisatie en procedures in de kribbes te testen om de reacties 
van het personeel en de vastgelegde procedures te observeren, om het INP zo 
nodig aan te passen en elke speler in staat te stellen zich voor te bereiden in 
geval van ernstige problemen. 
In deze context organiseerde elke kribbe evacuatieoefeningen tijdens een 
brandsimulatie, meerdere malen zonder de kinderen, nadien in aanwezigheid 
van de kinderen en steeds in aanwezigheid van de verantwoordelijke voor het 
INP.

SUBSIDIE-AANVRAGEN

De dienst is zowel belast met het opstellen van de trimestriële subsidieaan-
vragen bestemd voor Kind & Gezin, de “Office de la Naissance et de l’Enfance” 
als het opsturen van de gevraagde documenten en inlichtingen vereist voor het 
bekomen van deze toelagen.

VARIA

De dienst heeft zes coördinatievergaderingen georganiseerd met de veran-
twoordelijken van de kinderdagverblijven en de schepen betreffende alle 
onderwerpen rond de werking van de kinderdagverblijven. 
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Als gedecentraliseerde dienst is de sportdienst ondergebracht in de lokalen 
gelegen aan de Kroninglaan 65, die hij deelt met de jeugddienst en de dienst 
verenigingsleven. De dienst vervult verschillende opdrachten waaronder de 
centralisatie en de verspreiding van zoveel mogelijk informatie over het sport-
leven in de gemeente, het verlenen van concrete steun op verschillende wijzen 
aan de clubs die op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe actief zijn, 
de organisatie van sportmanifestaties, waarvan enkele meer bepaald voor 
leerlingen uit het lager onderwijs en het goede beheer van de sportaccommo-
daties en ontspanningsruimtes waar hij verantwoordelijk voor is, evenals het 
opvolgen van de verschillende dossiers betreffende de renovatie, de heraanleg 
en de ontwikkeling ervan, soms in samenwerking met de technische dienst. 
Al deze tussenkomsten hebben een dubbel doel: de sport op een dynamische 
wijze promoten en de bevolking tot beweging aan te zetten door een brede 
waaier aan mogelijkheden en infrastructuur te voorzien.

CENTRALISATIE EN VERSPREIDING VAN INFORMATIE OVER HET SPORTLEVEN 
IN DE GEMEENTE

De dienst houdt een com-
puterbestand bij met prak-
tische inlichtingen over de 
verschillende clubs in Sint-
Lambrechts-Woluwe. Meestal 
bevat dit de contactgegevens 
van de verantwoordelijken 
- voorzitter, secretaris, pen-
ningmeester, contactpersoon 
– van de sportverenigingen, 
de plaatsen waar de activitei-
ten plaatsvinden en inlichtin-
gen over de doelgroepen.
Deze informatie wordt sys-
tematisch bijgewerkt en 
gebundeld in de jaarlijkse 
brochure “Wolu Sport”, die 
eind augustus verschijnt. 
Deze heeft een oplage van 
4000 exemplaren. Deze publicatie kan gratis aangevraagd worden. Ze bevat 
een hele reeks nuttige inlichtingen, onder meer een gedetailleerde voorstelling 
van de meeste sportaccommodaties in Sint-Lambrechts-Woluwe.

De communicatieve inspanningen van de dienst vertaalden zich eveneens 
in het opstellen van de sportbladzijden in het gemeentelijk tijdschrift “Wolu 
Info” en in nauwe samenwerking met de vzw JJJY/Sportfonds gebeurt dat in 
het tijdschrift “Dynamic Tam Tam” dat een spiegel is van het sport- en vereni-
gingsleven in Sint-Lambrechts-Woluwe en tevens als klankbord fungeert voor 
alle informatie over de sportclubs en over het verenigingsleven. De sportdienst 
vervult zijn communicatieve opdracht ook door de bevolking daadwerkelijk op 
te zoeken, onder meer op de vervroegde sportstand in het Woluwe Shopping 
Center van 16 tot 19 mei 2018 alsmede in het kader van “Dynamifête” op 2 sep-
tember 2018. De dienst verzorgt, in samenwerking met de afdelingen jeugd en 

VOORSTELLING VAN 
DE SPORTDIENST
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verenigingsleven, ook de 
informatie op de web-
site Dynamic Tam-Tam/
Woluwe en ontspanning 
(www.dynamic-tamtam.
be) een site die gelinkt 
is aan een elektronische 
nieuwsbrief die bijna 
wekelijks wordt verzon-
den naar bijna 3400 
personen.

STEUN AAN SPORTCLUBS, JONGE SPORTIEVELINGEN EN 
ONDERWIJSINSTELLINGEN

De centralisatie en de verspreiding van informatie, zoals hierboven uitgelegd 
werd, is één van de manieren waarop de sportdienst zowat 160 verenigingen 
en sportclubs in de gemeente ondersteunt. Dit zowel om promotie te maken 
voor de clubs zelf en voor sport in het algemeen. Deze clubs bieden ongeveer 
80 verschillende disciplines aan. Bovendien spant de dienst zich in om de spor-
tverenigingen te helpen bij de realisatie van hun projecten, onder meer door 
mee te werken aan de organisatie van talrijke manifestaties (zie verder voor 
meer details). Afhankelijk van de belangrijkheid van de manifestaties en van de 
vraag van de clubs wordt er op verschillende manieren steun verstrekt: leveren 
van werkkracht, terbeschikkingstelling van materiaal, opmaken en leveren van 
aanplakbrieven, vereenvoudiging van de administratieve procedure met het 
oog op een organisatie,…

De dienst schenkt de clubs ook 
bekers en medailles die na afloop 
van bepaalde belangrijke wedstri-
jden kunnen worden uitgedeeld en 
keert via de vzw JJJY/Sportfonds 
werkingstoelagen uit. Voor het 
boekjaar 2017/2018 was dit een 
totaalbedrag van 22.399 EUR. 

Sinds 2009, met het wegvallen 
van het systeem van sportcheques 
zoals het opgezet is geweest door 
de Franse Gemeenschap, heeft 
het gemeentebestuur en het 
Sportfonds van Sint-Lambrechts-
Woluwe een gelijkaardige formule 
opgezet. Ter herinnering, het 
doel hiervan is, onder bepaalde 
welomschreven voorwaarden, de 
globale factuur te verlagen van 
sportbeoefening voor kinderen en jongvolwassenen van 6 tot 18 jaar. Zodoende 
worden er dus elk jaar duizenden euro’s verdeeld aan een zo groot mogelijke 
groep jongeren om hun favoriete sport te beoefenen (aansluiting bij een club, 
deelname aan stages,…), in optimale voorwaarden en met een aangepaste om-
kadering. Het Sportfonds verdeelt jaarlijks een globaal budget van 35.000 EUR 
na onderzoek van dossiers die worden ingediend bij de jeugd- en sportdienst. 
175 “sportcheques” werden verdeeld onder 103 gezinnen. 27 sportverenigingen 
waren hierbij betrokken.

BEHEER VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTINSTALLATIES EN 
VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR

De sportdienst beheert en onderhoudt het Fallonstadion, de openbare petan-
quepistes en ook gedeeltelijk de kleine nabijgelegen multisportinfrastructuren 
die verspreid over het grondgebied van de gemeente liggen. Hij coördineert 
eveneens het naschools gebruik van de turnzalen in de gemeentescholen door 
verschillende clubs en verenigingen.

HET FALLONSTADION
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Als belangrijke sportieve baken in het Brussels sportlandschap onderscheidt 
het Fallonstadion zich door z’n veelzijdigheid en z’n kwaliteitsvolle installa-
ties. Elk jaar levert de gemeente belangrijke inspanningen om de uitrusting te 
vernieuwen, te verbeteren of te diversifiëren om nog meer de sinds lange tijd 
uitgelezen sportplek te zijn in het Brussels Gewest. Qua investeringen in 2018 
kunnen worden vermeld: de aanleg van een padeltennisterrein. Deze discipline 
is in volle opmars en vult het tennisaanbod mooi aan. Deze aanwinst kostte 
35.017,40 € waarvan 19.494,37 € werd betoelaagd door het Brussels Gewest. 

Een oppervlakte van bijna 3.000 m2 ter hoogte van de plaats genaamd “La 
Campagne”, die ongeschikt was geworden voor sportbeoefening, werd 
opgewaardeerd door de aanleg van drie verschillende multisportterreinen (2 
in kunstgras waarvan één specifiek bedoeld is voor blinden- en slechtzienden-
voetbal en één met een gladde kunststofoppervlakte). Kostenplaatje: 217.800 
€ waarvan 134.189,81 € gewestelijke subsidies. Voortaan kunnen er meerdere 
nieuwe sportactiviteiten worden beoefend zoals badminton, basket, openlucht 
volleyball maar ook kartball, een ploegsport met tegenstanders waarin gebruik 
gemaakt wordt van go karts of rolstoelen - voor gehandicapten -, een bal en 
hockeysticks. 6 petanquepistes vervolledigen het plaatje. Zeer binnenkort is er 
ook een multifunctioneel lokaal beschikbaar. 
De andere werkzaamheden betreffen de vervanging van de vloerbekleding van 
de grote sportzaal in de school Parc Malou/Robert Maistriau (65.482,18 €) de 
volledige vernieuwing van het rioleringsstelsel van de tennisterreinen (54.260 
€) en de plaatsing van geluidswerende slagplanken ter hoogte van hockeyter-
reinen Nrs 3 en 4 (41.624 € waarvan 57% betoelaagd door het Brussels Gewest).
 

Het administratief secretariaat van het stadion wordt verzorgd door 6 personen, 
waarvan 1 met startbaanovereenkomst. Het onderhoudspersoneel bestaat uit 
15 arbeiders, waarvan 3 exclusief aan de gemeentelijke tennis zijn toegewezen, 
alsook 5 poetsvrouwen evenals 1 persoon met een bijzonder statuut ‘Art. 60’/
OCMW.

Vandaag biedt het Fallonstadion:

• 1 achtbaanse atletiekpiste van 400 m in kunststofbekleding
• 1 voetbalterrein met een gemengde bekleding (natuurgras en kunststofvezels) 
• 2 voetbalterreinen met kunstgras
• 2 kunststof hockeyterreinen
• 1 multisport kunstgrasveld dat geschikt is voor de beoefening van voetbal, 
hockey, honkbal/softball en rugby
• 8 tennisterreinen met gewone gravel, waarvan 5 permanent overdekt
• 4 tennisterreinen met kunstgravel, waarvan 2 permanent overdekt
• 1 padel-tennisterrein
• 1 multisportveld in kunstgras voor vrijetijdssportactiviteiten (kinderen en ado-
lescenten)
• 1 multisportzone (La Campagne) bestaande uit 2 kunstgrasvelden (minivoet-
bal/blindenvoetbal/badminton/volleyball) et een polyurethaan kunststofveld 
(basketball/volleyball/kartball)
• 1 polyvalente zaal uitgerust met hoogkwalitatief turnmateriaal 
• 1 fit-o-meter met 2 afgebakende omlopen van 1.000 en 1.300 meter voorzien 
van 18 stopplaatsen voor oefeningen op 3 verschillende niveaus
• 7 „street workout“ modules
• 6 petanquebanen
• 1 minigolfterrein (18 ‘holes’)
• 2 speelpleinen
• 1 zaal voor banketten, avonden, spreekbeurten, seminaries, tentoonstellingen 
met een capaciteit van 200 personen.

Het dient vermeld dat verschillende sportverenigingen die actief zijn op de 
site regelmatig gebruik maken van een natuurgrasveld van het burgercentrum 
Kapelleveld, aan de rand van het Fallonstadion.

De sportinfrastructuur in het Fallonstadion verwelkomt een tiental verschillende 
sportdisciplines. Gedurende het seizoen 2017/2018 organiseerden 34 sportvere-
nigingen hun activiteiten op de verschillende terreinen, namelijk 14 voetbal-
clubs, 1 atletiekvereniging, 1 tennisclub, 1 tennisschool, 1 hockeyclub,1 turnvere-
niging, 1 club voor honkbal/softbal, 1 rugbyclub, 1 joggingclub, 1 lacrosseclub, 3 
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frisbeeclubs, 1 kartballclub, 1 quidditchclub, 2 voetbalscholen en 4 diverse vere-
nigingen multisport, voetbal en sportactiviteiten voor gehandicapten). Afgezien 
van de turnclub wijst het secretariaat van het Fallonstadion de uren toe waarop 
de sportinfrastructuur mag worden gebruikt. 

Benevens de activiteiten van de clubs die hun basis in het Fallonstadion hebben, 
werd de infrastructuur geregeld verhuurd aan verschillende schoolinstellingen, 
sportclubs en externe verenigingen.... 

Van 1 oktober 2017 tot 30 september 2018 werden er 15.698 uren geregistreerd 
voor het gebruik van gemeentefaciliteiten waarvan detail hierna. Het betreft 
een gevoelige stijging van het aantal gebruikte uren in vergelijking met de 
vorige periode (13.844 uren van oktober 2016 tot en met september 2017).

Het secretariaat van het Fallonstadion beheert de gemeentelijke tennisvelden, 
levert de abonnementen af en verzorgt het digitaal beheer van het dagelijks 
gebruik van alle terreinen, zowel in open lucht als overdekt. 

Gedurende het winterseizoen 2017/2018 werden 118 abonnementen gesleten, 
hetgeen samen met het aantal uren (144 u/week) dat de infrastructuur ter 
beschikking van de tennisschool staat, neerkomt op 292 uur regelmatig weke-
lijks gebruik.   Hierbij moeten nog gemiddeld 30 occasionele uren (verhuur per 

uur) worden geteld, de uren van de individuele tenniscursussen zijn daarin 
vervat. Het gemiddelde wekelijkse bezettingspercentage van de voornaamste 
overdekte structuur en van de twee individuele structuren, hetzij 5 terreinen, 
bedraagt 70% (322 uur/455 beschikbare uren). Het aantal geregistreerde spee-
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luren is zeer vergelijkbaar met die van het voorgaand seizoen. Het is vermel-
denswaard dat de aanleg van een kunststofgravelbekleding op twee buitenba-
nen (nrs 6 en 7) een spel heeft mogelijk gemaakt tijdens de wintermaanden, 
voor zover het weer dit toeliet, en zodoende 9 bijkomende verhuurde uren 
meebracht.

Tijdens het openlucht seizoen 2018 bedroeg het aantal afgesloten abonne-
menten 390 (399 in 2017) en het aantal verhuringen per uur (per niet-gea-
bonneerde speler) 2.940. Het aantal gebruiksuren bedroeg 12.636 (per speler, 
geabonneerde en niet-geabonneerde spelers). Ter vergelijking: in 2017 was 
dit respectievelijk 2177 en 12.796. Hierbij dienen nog te worden bijgeteld: 4.686 
uren (3.830 in 2017) voor meerdere clubs en verenigingen die volgens vaste 
gebruiksformules spelen. Tenslotte werden er op het nieuwe padelterrein, dat 
eind juni werd ingehuldigd, 84 speeluren verhuurd.

DE KLEINE BUURTGEBONDEN SPORTINFRASTRUCTUUR EN DE 
PETANQUEBANEN

Sint-Lambrechts-Woluwe biedt meerdere kleine buurtstructuren aan van het 
type ‘Agoraspace’ die zich bevinden in: de Andromedawijk, Hof ten Berg, de 
Haagbeukenwijk en op het terrein zelf van het Fallonstadion. Deze zijn toegan-
kelijk voor iedereen en zijn geschikt voor een niet begeleide sportbeoefening. 
Een 4de module die geplaatst was in de Haagbeukenwijk sinds 2006 werd 
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verwijderd te gevolge van de bouw van een nieuwe school in deze wijk. Weze 
nog vermeld op de lijst van kleine buurtsportinfrastructuur: het multisportveld 
in kunstgras ter hoogte van de school Parc Malou/Robert Maistriau. Overigens 
zijn er nog 63 petanquebanen (8 overdekt en 55 in openlucht), verdeeld over 
10 verschillende plaatsen waarvan hieronder de opsomming volgt. Het is de 
werkliedenploeg van het Fallonstadion die het regelmatig onderhoud verzorgt 

van deze installaties, indien nodig zelfs van belangrijkere werkzaamheden.  

• Petanque Club Elite – Sint-Lambertusstraat – 8 binnenbanen en 14 buiten-
banen
• Petanque Club Meudon – Van Meyel – Georges Henrilaan (Pachthoeve) – 6 
buitenbanen
• Maatschappelijk centrum Kapelleveld – Dumontlaan – 4 buitenbanen
• Sirius – Zuiderkruislaan – 4 buitenbanen
• Steenbok – Steenboklaan – 3 buitenbanen
• Roodebeekpark – Roodebeeksteenweg – 5 buitenbanen
• Haagbeuken – Haagbeukenlaan – 4 buitenbanen
• Fallonstadion – Struykbekenweg – 6 buitenbanen
• Speelplein Maloupark – Stokkelsesteenweg – 2 buitenbanen
• Hof-ten-Berg – Wolvenslaan - 7 buitenbanen

DE SPORTINSTALLATIES VAN DE SCHOLEN

Reeds zeer vele jaren kunnen sportgroeperingen gebruik maken van de turnza-
len van verschillende gemeentescholen voor hun activiteiten. Buiten de school-
vakanties hebben deze clubs toegang tot deze lokalen na de lesuren. 

De onderwijsinstellingen die hun sportinfrastructuur ter beschikking stellen van 
de clubs zijn de volgende:

• School “ Parc Malou”  J. Aernautstraat 9
• School “Parc Schuman” Berkenhof 15 (voorlopig ontoegankelijk wegens wer-
ken)
• School “Princesse Paola” Roodebeeksesteenweg 268
• Prins Boudewijnschool Kroninglaan 42
• Prinses Paolaschool  Heilige Familieplein 1
• School “Vervloesem”  Vervloesemstraat 36

De dienst beheert het gebruik van de infrastructuur. Gedurende het schooljaar 
2017/2018 werd deze 6.501 uren gebruikt, dat komt neer op een bezettings-
percentage van 81,26% van het aantal beschikbare uren, verdeeld over 29 clubs 
en groeperingen. Dit cijfer is quasi hetzelfde als het jaar voordien.

TABEL 5 : EVOLUTIE VAN HET AANTAL BEZETTINGSUREN VAN DE SPORTINSTALLA-
TIES IN DE SCHOLEN

ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR DE DIENST OF IN SAMENWERKING 
ERMEE

• INTERSCHOLEN MINICROSS - 14 OKTOBER 2017- FALLONSTADION
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In nauwe samenwerking met de ‘Royal White Star Athletic Club’. heeft deze 
manifestatie 778 jongens en meisjes op de been gebracht uit 13 instellingen 
van het lager onderwijs van Sint-Lambrechts-Woluwe. Op het gemeentesta-
dion werd een parcours uitgestippeld van 500 of 900 meter, in functie van het 
schooljaar. Naar gewoonte werd deze grootse sportochtend voorafgegaan door 
begeleide trainingssessies op zondag 17, 24 september en 1 en 8 oktober, die 
de kinderen die het wensten, vertrouwd maakten met het parcours en de te 
leveren inspanning. Na afloop kreeg elke deelnemer, naast een medaille een 
appel of een peer, afkomstig van een Waalse producent in moeilijkheden, in 
het kader van de actie www.jesoutiensmonproducteur.be. Het was eveneens 
een actie volgens de principes van “0 – 5 – 30” (0 sigaretten, 5 stuks fruit en 
groenten en 30 minuten sport per dag) waaraan Sint-Lambrechts-Woluwe elk 
jaar meerdere initiatieven wijdt.

• JOGGING «DE BRUSSELSE» - 15 OKTOBER 2017 – FALLONSTADION

Deze « Urban Women Jogging » werd in 2009 opgericht en ging jaarlijks door in 
Elsene totdat de organisatoren Sint-Lambrechts-Woluwe aanspraken voor het 
onthaal. Afgezien van van promotie van de sport voor vrouwen is het oogmerk 
van deze manifestatie voornamelijk het vergaren van fondsen ten voordele van 

de stichting « Saint-Luc », in het kader van de strijd tegen borstkanker. Het is 
de gewoonte dat de verschillende afstanden die op het programma staan (3, 
6 of 9 km), in principe voorbehouden voor vrouwen, ook toegankelijk zijn voor 
mannen, in de mate dat deze laatsten zich uitdossen als vrouw. Iets meer dan 
duizend enthousiastelingen daagden op voor dit evenement.

• «IK LOOP VOOR HET KLIMAAT» – 1 NOVEMBER 2017 – FALLONSTADION

Eens temeer stond deze 10km-jogging in het teken van de jaarlijkse Klimaat-
conferentie van de Verenigde Naties (COP 23 van 6 tot 17 november 2017 te 
Bonn)er 2016. Mevrouw Frémault, minister de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring – verantwoordelijk voor Levenskwaliteit, Milieu en energie – initiatief-
neemster van dit evenement, met steun van de Europese Commissie, bracht 
een vierhonderdtal lopers op de been en vele begeleiders. Langsheen het par-
cours, waarvan de start en aankomst in het Fallonstadion plaats vonden, werd 
een muur gebouwd van symbolische bakstenen met individuele bedenkingen, 
mijmeringen en ideeën omtrent klimaatverandering.

• FESTIVAL VAN DE SPORTFILM – 7 NOVEMBER 2017 – WOLUBILIS

Tesamen met Luik en Charleroi, vormde Sint-Lambrechts-Woluwe één van de 

etappes van deze derde editie van het sportfilmfestival, genaamd «Voorbij de 
grenzen! », op voorstel van de vereniging ‘Panathlon Wallonie-Bruxelles’ en 
sinds twee jaar gangmaker. Ditmaal werd er overdag een selectie van kort-
films vertoond over sportthema’s en fair-play maar ook speelse randanimaties 
bestemd voor de schoolgaande jeugd van Sint-Lambrechts-Woluwe. ‘s Avonds 
werden drie middellange speelfims vertoond die toegankelijk waren voor alle 
gegadigden.

• SPORTGALA – 26 NOVEMBER 2017 – WOLUBILIS

De presentatie van de avond was opnieuw in handen van de vertrouwde 
journalist Jean-François Remy en opgeluisterd met de aanwezigheid van twee 
genodigden van hoog kaliber: de atlete Anne Zagré en judoka Toma Nikifo-
rov. Deze sportmensen hebben de trofeeën overhandigd aan de laureaten, 
individuele sporters en teams van de gemeente die een opmerkelijk parcours 
hadden afgelegd het voorbije seizoen. De organisatoren hebben eveneens de 
gelegenheid te baat genomen om verdienstelijke bestuursleden te bedanken, 
enkele clubs in de schijnwerpers te zetten alsook meerdere evenementen in de 
gemeente tijdens de afgelopen 12 maanden. Volgens een scenario dat intus-
sen gemeengoed is geworden, werden de overhandigingen van de trofeeën 
afgewisseld door dansintermezzo’s, liedjes en korte videofragmenten.
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HET PALMARES 2017 WAS ALS VOLGT:

Overwinning van de Sport – individuele prijs
1ste: Nicolas Collin (Stone Climbing Factory) 
2de: Loïc Timmermans (Stone Climbing Factory) 
3de: Inge Verbruggen (Royal Wolu Plongée Club)

Overwinning van de Toekomst – individuele prijs
1ste : Mathys Latinne (Royal White Star AC)
2de : Iolo Uherezcky-Jones (Cercle d’Escrime de la Woluwe)
3de : Emile Stassin (A.M. Royal Judo Poséidon-ryu)
3de: Lîna Kamboui (A.M. Royal Judo Poséidon-ryu)

Overwinning van de Sport – gezamenlijke prijs 
1ste : Royal Brussels Poséidon (mannenploeg waterpolo)
1ste : CTT Royal Alpa (mannenploeg) 
2de : Royal White Star AC (estafetteploeg mannen 4x800m) 
3de : A.M. Royal Judo Poséidon-ryu (vrouwenploeg)

Overwinning van de Toekomst – gezamenlijke prijs
1ste : United Basket Woluwe (gewestelijke ploeg U16)
2de : Royal Brussels Poséidon (waterpolo-ploeg U15) 
3de : Brussels Kangaroos (miniemenploeg Silver) 

Speciale prijs van de sportschepen
Lea Bayekula (Royal White Star AC)

Speciale prijs van de jury
Miroslav Feitz (Antarctica Skate Wilrijk)
Margaux Pierson (Kibubu Rugby Club)
Royal Wolu Tennis Club (herenploeg 55 II)
Maellyse Brassart (Topsport Gent)
Richard Burgo (Royal Léopold FC)
Dirk Roels (CTT Royal Alpa)
Awa Sow 
Bijzondere onderscheiding
Natalie Roisin (United Basket Woluwe)

Speciale vermeldingen van de jury
Flying Rabbits Ultimate Club

Cyclo Woluwe-Saint-Lambert
Bruxelles-Est Volley Club (jeugdafdeling)
Royal Léopold Football Club (125ste verjaardag)
David Morras (Cyclo WSL)

Verdienstelijk comitélid
André Destoop (CTT Royal Alpa)
David Nielsen (Brussels Kangaroos)     

25 jaar sportactiviteit
Dan Balanov (Royal Brussels Poséidon – Water-polo)
Bernard Vinck (FC Wappers)

• INTERSCHOLEN ZWEMTORNOOI – 23 FEBRUARI 2018 – SPORTCOMPLEX 
POSEIDON

Het programma van deze manifestatie waaraan de sportdienst sinds vele jaren 
zijn samenwerking verleent, bestaat uit meerdere onderdelen: een speels- en 
behendigheidsparcours per ploeg in het kleine waterbekken voor de eerste-
jaarsleerlingen, meerdere aflossingsproeven voor de 2de, 3de en 4de jaars (4 
x 25m) en tenslotte individuele wedstrijden voor de grootsten (50m schoolslag 
en 50m vrije slag). Op vraag van meerdere sportleraren, werden een aantal 

wijzigingen aangebracht aan het programma: de toegang tot een speels par-
cours voor alle leerlingen die niet goed kunnen zwemmen of die een handicap 
hebben en de opname van een estafettekoers voor de leerlingen van het eerste 
die reeds zeer goed kunnen zwemmen. 240 leerlingen afkomstig van 12 school 
instellingen van Sint-Lambrechts-Woluwe waren present, waarvan meerdere 
scholen (Parc Schuman, Princesse Paola, Parc Malou/Robert Maistriau, Vervloe-
sem, Prince Baudouin en Van Meyel) hebben deelgenomen aan deze editie 
onder de noemer ‘Franstalige gemeentescholen’.

• INTERSCHOLEN MINIBASKET-’CHALLENGE’ – 11 MAART 2018 – 
SPORTCOMPLEX POSEIDON

Voor de elfde keer werd deze trefdag opgezet door de sportdienst in sa-
menwerking met de basketclub Royal Linthout. In totaal waren er 23 ploegen, 
samengesteld uit jongens en meisjes van het 4de, 5de en 6de leerjaar uit 7 



Sportdienst

 JAARVERSLAG 2017-2018 | 119

lagere scholen te Sint-Lambrechts-Woluwe. Ze hebben zich tegen elkaar geme-
ten volgens het poolesysteem van ‘drie tegen drie’ zodat elke ploeg over de 
gehele ochtend uitkwam tegen meerdere andere ploegen.

• RECEPTIE VOOR DE 125STE VERJAARDAG VAN ROYAL LÉOPOLD FC – 14 
MAART 2018 – MALOUKASTEEL

Een honderdtal personen, waaronder vele oud-bestuurders en spelers van de 
club, daagden op ter gelegenheid van deze receptie met de bedoeling één van 
de oudste clubs van dit koninkrijk en eveneens stichtend lid van de Belgische fe-
deratie op te luisteren. Sinds 2013 spelen ze op de velden van het Fallonstadion.

• TORNOOI VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST – 22 EN 29 APRIL 
2018 – FALLONSTADION

Net zoals de drie vorige ui-
tgaven werd dit tornooi geor-
ganiseerd in samenwerking 
met Royal Leopold F.C., de 
thuisclub in het Fallonstadion. 
108 ploegen die 33 clubs of aca-
demies vertegenwoordigden, 
voor het overgrote gedeelte 
afkomstig uit Brussel maar 
ook uit de andere gewesten, 
namen deel aan deze grote 
bijeenkomst in de categorieën 
tussen U7 en U13. In totaal 
werden tijdens die twee dagen 
bijna 340 wedstrijden gespeeld 
op de grasmatten van het Fal-
lonstadion.

• VOETBALTOERNOOI VOOR DE LAGERE SCHOLEN – 5 MEI 2018 – 
FALLONSTADION

Voor de 24ste editie heeft dit tornooi 87 ploegen bijeengebracht uit 12 basisscho-
len te Sint-Lambrechts-Woluwe en onderverdeeld in 3 categorieën (‘kleintjes’, 
‘middelgroten’ en ‘groten’). Elkeen kreeg een naam van een Europese club. Bi-
jgevolg waren er 300 wedstrijden van 5 minuten die aaneengeregen werden op 
de drie terreinen van het Fallonstadion, elk opgesplitst in 4 speelgedeelten. Het 

gebruikelijke poolsysteem heeft er zodoende voor gezorgd dat meer dan 500 
meisjes en jongens minimaal 4 wedstrijden konden spelen in de voormiddag.
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• DE 15 KILOMETER VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE – 13 MEI 2018 – IN 
DE GEMEENTE

Deze grootse populaire jogging in de straten van Sint-Lambrechts-Woluwe, op-
gezet sinds 2009 in samenwerking met de ploeg van het lopersblad “Zatopek”, 
laat ontegensprekelijk toe om onze gemeente en haar patrimonium op een ori-
ginele manier te (her)ontdekken en het beeld ervan bij te stellen. Tijdens deze 
10de uitgave werden volgende deelnamecijfers genoteerd: 2018 vertrekkenden 
(2013 aankomsten) voor de 15 km, 1102 deelnemers (1085 ‘finishers’) op de 6 km, 
143 deelnemers (141 beëindigers) op de 30km “trail”, 111 vertrekkende en aanko-
menden voor het 5km wandelen, 90 vertrekkenden en aankomenden voor het 
12 km wandelen en 357 kinderen voor de 2 proeven op de piste (400m en 800m) 
In totaal waren er dus 3797 deelnemers die hun afstand uitliepen of wandelden 
(3787 in 2017), het hoogste cijfer ooit sinds de opstart van dit evenement. De 
organisatoren hebben, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens het verloop 
van het evenement, eens te meer kunnen rekenen op de perfecte samenwer-
king met de verschillende gemeentediensten, met de plaatselijke joggingclub 
Kuristo en het JJJY/Sportfonds van Sint-Lambrechts-woluwe maar ook o.m. met 
de manschappen van de politiezone Montgomery, de plaatselijke afdeling van 
Rode Kruis en de MIVB. 

• SPORTSTAND – 16 TOT 19 MEI 2018 – WOLUWE SHOPPING CENTER

In 2017 werd besloten om dit evenement te vervroegen van september naar 
mei omdat dit overeenstemde met de inschrijvingsperiode van vele sportclubs. 
Ze konden tevens tijdens die periode hun eventuele zomerstages beter in de 
schijnwerpers zetten Midden mei werd de infostand opnieuw ter beschikking 
gesteld van het publiek dat gedurende 4 dagen de laatste informatie kon raad-

plegen over de diverse sportieve infrastructuur in de gemeente, de clubs die er 
werkzaam zijn en het activiteitenprogramma dat door hen wordt voorgesteld.

• CONFERENTIE «KUNSTGRASVELDEN ZIJN SCHADELIJK : WAARHEID OF 
LEUGEN ?» – 21 JUNI 2018 – ZAAL ROTONDE 
De organisatie van dit evenement was het vervolg op het verschijnen van 
een studie waarvan de alarmerende resultaten in de media verspreid werden 
en die aangaf dat voetbalvelden met kunstgras gevaarlijk kunnen zijn, in het 
bijzonder voor wat betreft enkele kankers. Meerdere specialisten, waaronder 
professor Alfred Bernard (UCL), onderzoeksdirecteur van het FNRS, en werklei-

der Stijn Rambour (Universiteit Gent), waren uitgenodigd bij die gelegenheid. 
Hun adviezen en besluiten, die nauwkeurig werden gestaafd door harde cijfers, 
stelden een zestigtal aanwezigen gerust.

• JOGGING « POLISH RUN » – 23 SEPTEMBER 2018 – FALLONSTADION

Tweede editie voor deze populaire jogging die georganiseerd werd door de 
Poolse ambassade te Brussel en het « East Poland House », bijgestaan door 
de Poolse organisatie voor toerisme en de logistieke hulp van de gemeente-
diensten. Het evenement stond in het kader van de week van de sport, een 

initiatief van de Europese Commissie, de « Polish Run » heeft een duizendtal 
sportievelingen bijeen gebracht. Vertrek en aankomst vonden plaats op de 
atletiekpiste van het Fallonstadion terwijl het circuit doorheen RaVel slingerde 
tot aan het Woluwepark waar, na een grote bocht, het peloton opnieuw het 
stadion aandeed in tegenovergestelde richting.

• “START 
TO RUN” 
PROGRAMMA

Sint-Lambrechts-
Woluwe was de 
eerste Brusselse 
gemeente om 
aan te sluiten bij 
het concept “start 
to run” (“Je cours 
pour ma forme”), 
een aangepast 
programma, on-
tworpen door het 
tijdschrift “Run-
ning et Santé” 
Zatopek, om conditie te ontwikkelen. Sinds 2008 zijn er verschillende modules 
voorgesteld geweest op verschillende niveaus (1, 2, 3 en 4), telkens gespreid 
over drie maanden, met één sessie per week en begeleid door bekwame 
monitoren. Tussen september 2017 en mei 2018 zijn er in totaal 256 deelnemers 
geteld, op het geheel van de drie sessies die werden gehouden tijdens deze 
periode.
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• NORDIC WALKING

Teneinde het aanbod van gematigde lichamelijke activiteiten te ontwikkelen 
die voor iedereen toegankelijk zijn, werden in de loop van 2012 sessies “nordic 
walking” opgericht die voortaan verlopen in samenwerking met de vereniging 
“Forest Gym” en die speciaal zijn ontworpen voor beginnelingen. 4 cycli van 
5-wekelijkse sessies hebben plaats gehad (september/oktober 2017, november/
december 2017, februari/maart 2018 en mei/juni 2018) die in totaal 61 deelne-
mers op de been hebben gebracht. 

• De sportontmoetingen - 5 oktober en 9 november 2017, 22 maart en 3 mei 
2018 - zaal Rotonde

4 conferentie/debatsessies werden voorgesteld in het kader van ‘de spor-
tontmoetingen’, een concept dat werd ontwikkeld door de sportdienst, in 
samenwerking met JJJY-Sportfonds en de vereniging « Sport et Médecine ». De 
respectieve thema’s die werden aangesneden door de uitgelezen gastsprekers, 
in een luchtige en aantrekkelijke stijl, waren de volgende «Yoga, tai chi, pilates, 
atha yoga, qi gong,… zijn deze zachte methodes voor conditieopbouw risicovrij 
?» (53 deelnemers), «Is sport zo goed voor de gezondheid?» (65 deelnemers), 
“Hedendaagse sportkinesitherapie” (72 deelnemers) en «Talentscouting bij 
jonge sporters» (23 deelnemers).
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Hulp aan de burger, onze voorrang, wordt geconcretiseerd door het werk van 
meerdere aanvullende cellen die alles in het werk stellen om een doeltreffend 
antwoord te geven aan de vragen van de burgers op sociaal gebied.

GEZIN
Tomberg, 123
T : 02/761.27.97

Onthaalmogelijkheden voor de kindertijd – Preventieve geneeskunde en inen-
ting – Korting voor de kroostrijke gezinnen – Sinterklaasgeschenken – Het 
vieruurtje van de gezinnen – Conferenties-Discussies – Oudercafe – Familie-
voorstelling – Informatiesessies

Kinderopvang
Tombergplein, 6a
T : 02/774.35.43

SOCIALE ACTIE
Tomberg, 123
T : 02/761.28.34

Sociale dienst – Dienst pensioenen – Kortingen RVV en mindervaliden – 
Taxicheques – Voorhuwelijkssparen – Toekenning van subsidies – PSIP – Bro-
chures – Juridische hulp

SENIOREN
Tombergplein, 6a
T : 02/774.35.43

THUISHULP VOOR DE SENIOREN

Dienst huishoudelijke hulp – Dienst maaltijden (restaurant en thuisbedeling) 
– Telewaakdienst – Dienst boodschappen – Dienst transport – Hulp bij klein 
huishoudelijk onderhoud – Turnlessen voor valpreventie – Aangepaste Turnles-
sen voor « Parkinson » – Alzheimerplatform – Pedicure – Leesateliers voor alle 
leeftijden – Verpleegkundige dienst – Verbindingsdienst tussen ziekenhuis en 
thuis – Vrijwilligers - Benadering volgens geslacht – Nieuwe initiatieven.

COORDINATIE EN INFORMATIE OVER DE RUSTHUIZEN

Toezicht op de naleving van de erkenningsnormen

VRIJETIJDSBESTEDING VOOR DE SENIOREN

GEMEENSCHAPSCENTRUM « Malou Seniors »
Stokkelse Steenweg, 44
T. 02/770.57.14

Voisins-Voisines – Entr’Amis
Uitstap – Kruispunt gezondheid – Intergenerationele activiteiten
Wolu 10.000
Tomberg, 123
T. 02/761.28.42/50

Antenne Interuniversitaire UCL/ULB des Seniors et du Temps Libre de Woluwe-
Saint-Lambert
Tomberg, 123
T. 02/761.28.35

GELIJKHEID VAN KANSEN
Tomberg, 123
T : 02/761.28.84/37

VOORSTELLING VAN 
GEZIN, SOCIALE ACTIE, 
SENIOREN, GELIJKHEID 

VAN KANSEN, 
MINDERVALIDEN
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Gelijkheid op het gebied van gezondheidszorg – De promotie van de gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen – De strijd tegen ongelijkheid veroorzaakt door 
een handicap – Varia

MINDERVALIDEN
Tombergplein, 6a
T : 02/761.29.09

Sociale dienst en administratieve hulp – Financiële hulp – Dienst SOS Transport 
– Animatie en vrije tijd – Toegankelijkheid voor personen met een beperkte 
mobiliteit – Nieuwe initiatieven.

VOORSTELLING VAN DE VERSCHILLENDE SECTIES EN 
RESPECTIEVELIJKE ACTIVITEITSRAPPORTEN VOOR DE 
PERIODE VAN 01/10/2017 TOT 30/09/2018

DIRECTIE

De directie wordt door een administratief secretaresse die de vorming ge-
meentelijk management gevolgd heeft.

Ze is eveneens de directe verantwoordelijk van de ploeg Sociale Actie.

Een maandelijkse vergadering wordt georganiseerd met de Schepen en alle 
verantwoordelijken van de verschillende cellen.

NIEUWIGHEDEN EN OPVALLENDE GEBEURTENISSEN 

GEZIN – SOCIALE ACTIE – SENIOREN – GELIJKE KANSEN 
– MINDERVALIDEN

Onze dienst heeft voor de tweede jaar, in samenwerking met de cel Gelijke 
Kansen die onze banden met het Brussels Gewest verzekert, een genderaanpak 
geïntroduceerd.

Onze cellen werken geregeld samen om aan het publiek een dienstverlening 
met een gemeenschappelijke visie te kunnen aanbieden.

Begin 2018, werden organisaties met een sociaal karakter, die zich op het 
gemeentelijk grondgebied bevinden, uitgenodigd om deel te nemen aan een 
werkvergadering om de noden qua vrijwilligerswerk te inventariseren en om 
een strategie te vinden om een oproeping tot kandidaatstelling te verwezen-
lijken.

GEZIN

Een sensibiliseringsessie voor babysitters rond eerste hulp bij ongevallen werd 
georganiseerd.
Een vorming over het gebruik van sociale netwerken werd voor de ouders 
georganiseerd.

SOCIALE ACTIE
Het Psychosociaal Interventieplan werd begin juin 2018 na een catastrofe in 
werking gesteld. Er werd een maatschappelijk werkster van de Cel Sociale Actie 
opgeroepen om.

SENIOREN
De Cel Thuishulp voor Senioren heeft actief deelgenomen aan het opstellen van 
het Protocol over senioren die thuis verdwijnen (geconcretiseerd op 10 novem-
ber 2017 door ondertekening) en heeft het project Seniors Focus ontwikkeld: 
“Hoe uw koelkast uw leven kan redden” door het verdelen aan de senioren 
van Sint-Lambrechts-Woluwe van gele dozen en preventiefiches met nuttige 
inlichtingen in geval van onbehagen of verdwijning.

Het Centrum Malou Seniors heeft, nog tijdens dit werkjaar, zijn activiteiten 
gediversifieerd en de senioren verschillende initiatieven voorgesteld rond 
specifieke thema’s met het doel de eenzaamheid te doorbreken, relaties uit te 
bouwen en onze ouderen te betrekken bij het gebruik van nieuwe communica-
tietechnologieën: “Opendeurdag”, cursussen met updates rond het verkeersre-
glement, diverse conferenties, screening van het gehoor, workshops tablet en 
smartphones specifiek voor senioren, enz.

In het kader van de bewustmakingscampagne “sjaalbomen” voor daklozen, 
heeft het Malou Seniorencentrum afgelopen winter ook “Breiworkshops” aan-
geboden om sjaals, hoeden, enz. te maken voor de kansarmen.

GELIJKHEID VAN KANSEN 
De cel heeft heeft zijn bewustmakingscampagne rond gezondheid verdergezet 
door tijdens verschillende manifestaties een « 0-5-30 »-standje op te zetten (0 
sigaretten, 5 stukken fruit en groente en 30 minuten sport per dag).

Hij heeft sinds eind 2014 in samenwerking met de vzw CREE het initiatief geno-
men om het gemeentepersoneel te sensibiliseren rond gebarentaal en een 
aantal van hen hierin te vormen. Dit idee kreeg vorm tijdens de Veertiendaagse 
van de Gelijkheid van Kansen rond het thema der gehandicapten en nu werkt 
men aan een beter en aangepast onthaal voor doven en slechthorenden.

Er werd bij het Brussels Gewest een dossier voor een subsidieaanvraag toe-
gekend voor de verwezenlijking van het project “Pesterijen: Acties/Reacties”, 
in samenwerking met de vzw ‘ Handen af! Stop seksisme’ om de burgers te 
sensibiliseren rond de problematiek van pesterijen op openbare plaatsen.

MINDERVALIDEN
Start van de 4de PBM-lus om ervoor te zorgen dat er nog meer openbare 
ruimte voor iedereen toegankelijk wordt.

Organisatie en voorbereiding van de dag van de sensibilisering rond handicaps 
die op 12/10/2017 plaatsvond in Wolubilis.
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Organisatie van de tentoonstelling Chais’art in partnerschap met de vzw Auto-
nomia, met als doel het grote publiek op een andere manier naar mensen in 
een rolstoel te laten kijken, aan de hand van een aantal beroemde personen, in 
de wereld van de rolstoel besproken op humoristische wijze.

De nationale “Duoday”-actie wil zowel openbare als privéondernemingen sen-
sibiliseren rond de tewerkstelling van personen met een handicap.

Organisatie van informatie- en demonstratiebijeenkomsten, in samenwerking 
met de dienst bevolking, over het nieuwe kiesstelsel en de toegankelijkheid van 
personen met beperkte mobiliteit, ter voorbereiding van de gemeenteraads-
verkiezingen van 14/10/2018.

A. GEZIN EN JONGE KINDEREN
De Afeling Gezin en Jonge kinderen focust zich aan de ene kant op informatie: 
in het bijzonder door een brochure te verspreiden in verband met de eerste 
levensjaren van kinderen voor ouders van pasgeborenen, en aan de andere 
kant op preventie : door ouders te wijzen op hun rechten en plichten en door 
de systematische opvolging van de dossiers (in het bijzonder op het gebied 
van vaccinatie).

ONTHAALMOGELIJKHEDEN VOOR DE JONGE KINDEREN

Informatie geïndividualiseerd voor de toekomstige ouders alsook voor de toe-
komstige verantwoordelijken van de kindertehuizen en de autonome onthaal-
moeders.
Een brochure getiteld “De onthaalmogelijkheden voor de Jonge Kinderen” is 
ter beschikking. Het brochure kan van de gemeentesite worden gedownload.

ADVIES  OVER DE TOELATING VAN DE KINDEROPVANG

De dienst Gezin waakt erover dat de regels die opgelegd worden door de O.N.E. 
of Kind en Gezin wel degelijk nageleefd worden door de kinderdagverblijven, 
de ‘halte-garderies’ voor kortstondige en flexibele noodopvang en de zelfstan-
dige kleuteropvangcentra. 
Dit vergt opvolging en bijhouden in functie van de nieuwe wetgeving betref-
fende de materie.
De dienst zorgt ook voor de opvolging van de verscheidene onthaalmogelijkhe-
den (onder andere door bezoeken ter plaatse) om na te gaan of de normen 
tegen brand correct worden nageleefd en om dossiers op te stellen voor het 
college in geval van toelating voor een onthaalmogelijkheid of vergroting van 
de capaciteit. Zij let ook op de kwaliteit van het onthaal van de kinderen.

PREVENTIEVE GENEESKUNDE / VACCINATIE

Het Koninklijk Besluit van 26/10/1966 verplicht de antipoliomyelitis vaccinatie 
tussen de 2de en de 18de levensmaand van het kind.
Het voorziet dat de gemeentebesturen lijsten maken en bijhouden van de kin-
deren die aan deze vaccinatie onderworpen zijn.

De afdeling is dus belast met het beheren van de afgifte van de medische attes-
ten, die de uitvoering van deze formaliteit vaststelt voor de kinderen die de 
gemeente bewonen en met het regelmatig doorgeven aan het Ministerie van 
Gezin en Milieuaangelegenheden, van de lijsten met de kinderen, waar van het 
attest ontbreekt.
Rekening houdend met het preventieve werk gedaan bij de families door de 
afdeling Gezin en Jonge Kinderen werden er dit jaar 416 herinneringsbrieven 
verstuurd naar de ouders van de betrokken kinderen en 558 attesten werden 
aan de dienst afgegeven.

KORTINGEN VOOR KROOSTRIJKE GEZINNEN

De administratie kent aan de kroostrijke gezinnen van Sint-Lambrechts-Wo-
luwe een unieke toelage toe voor het verbruik van water, gas en elektriciteit. 
Het bedrag van deze toelage varieert in functie van het aantal kinderen ten 
laste en de familiale situatie (eenoudergezinnen).

Voor de terugbetalingen voor het jaar 2018 kwamen 354 gezinnen in aanmer-
king.

Om de vergoeding voor het verbruik van water, gas en elektriciteit te kunnen 
verkrijgen (jaar 2018) nadat de archivering van de dossiers van gezinnen die 
de voorwaarden niet meer vervulden, werden in het begin van april 2018, 585 
documenten gestuurd naar de grote gezinnen in de gemeente.

SINTERKLAASGESCHENKEN

Ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest biedt de cel Familie pedagogisch en 
ludiek speelgoed aan in de autonome centra voor kinderwelzijn (Autonome 
kindertehuizen, kinderdagverblijven en centra voor kinderopvang).

HET VIERUURTJE VAN DE GEZINNEN

Het vieruurtje van de Gezinnen heeft in de loop van de maand mei in het Roo-
debeekpaviljoen.
Alle gezinnen, die het voorbije jaar een nieuwgeborene kregen werden uitge-
nodigd. 79 gezinnen, in het totaal 278 personen, (ouders en kinderen samen) 
hebben aan dit vieruurtje deelgenomen. Het werd opgeluisterd door verschei-
dene activiteiten: opblaasbaar speelkasteel, clowns, ballonnen, schmink, een-
devangst, foto’s, speciaal “Kinderbuffet” enz.

AVONDEN GEZIN (CONFERENTIES-DISCUSSIES)

De Cel Gezin organiseert in samenwerking met het “Centre de Consultations 
Familiales Sexologiques” (CCFS) avonden gezin (conferentie-discussie) voor de 
gezinnen van de gemeente.
Hiermee wil ze te hulp schieten aan de ouders die zich voor nieuwe uitdagingen 
geplaatst zien en die soms slecht voorbereid zijn op het gloednieuwe ouder-
schap. 
Deze conferentie heeft op de volgende data plaatsgevonden om 20u in de 
conferentiezaal van het Gemeentehuis : 

13/11/2017 “Les bases d’un développement harmonieux ou un autre regard 
sur les difficultés d’apprentissage des enfants : En savoir plus sur les réflexes 
archaïques”
30/01/2018 “Apprendre à gérer internet au quotidien avec ses enfants et ados”
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24/04/2018 “Le sommeil des enfants”
25/09/2018 “La charge mentale de la femme, d’où vient-elle? Comment la 
dégonfler”

Wat het geslacht betreft, gaat het hier om 97% vrouwen en 3% mannen

OUDERCAFE

De cel Familie heeft een Oudercafé gestart waar ouders elkaar kunnen ontmoe-
ten, ideeën uitwisselen en hun gevoelens kunnen uiten.
Tijdens deze maandelijkse ontmoetingsavond zal er telkens een ander thema 
worden aangesneden. De gesprekken zullen in goede banen worden geleid 
door Christiane de Halleux, psychologe, psychotherapeute voor kinderen en 
familie.

Deze praatgroep heeft de volgende thema’s behandeld :

L’alcool chez les jeunes…Comment les accompagner ?
Quelle place pour les grands-parents aujourd’hui ?
En tant que parents, comment accompagner nos enfants face à internet ?
L’importance du sommeil des enfants

Wat het geslacht betreft, gaat het hier om 99% vrouwen en 1% mannen

FAMILIEVOORSTELLING

In het kader van activiteiten die we organiseren voor de families van Sint-
Lambrechts-Woluwe, organiseerde de dienst gezin een muziekvoorstelling. 
Deze voorstelling had als titel “Adeline Plume et son orchestre” en vond plaats 
op 9 juni in Wolubilis.

INFORMATIESESSIES

Op Woensdagmiddag 7 maart werd een sensibiliseringsessie georganiseerd 
voor babysitters rond eerste hulp bij ongevallen.
40 jongeren namen deel aan deze twee uur durende sessie.

Als aanvulling op de conferentie over “Apprendre a gérer internet au quotidien 
avec ses enfants et ados”, organiseerde de dienst gezin een vorming van twee 
uur over het gebruik van sociale netwerken. In deze opzetten en de digitale 
identiteit kunnen beschermen.
De vorming vond plaats op 24 maart in het Gemeenschapcentrum Malou Senio-
ren.

DE KINDEROPVANG VAN DE VZW SOCIALE ACTIE

De Kinderopvang, erkend door het ‘Office de la naissance et de l’enfance’, staat 
ter beschikking van de ouders en is met name bedoeld voor werklozen, eenou-
dergezinnen, mensen met een interimbaan of die een baan zoeken, of zelfs 
ouders aan de haard die even willen uitblazen.
Er kunnen, elke weekdag van 8u tot 18u, 10 kinderen van 0 tot 6 jaar worden 
opgevangen.

De Kinderopvang heeft van 01/10/2017 t/m 30/09/2018 op regelmatige basis 36 
kinderen opgevangen.

De omkaderende ploeg bestaat uit 2 voltijds bezoldigde personen - aangewor-
ven door het bestuur.
Een maatschappelijk werker is belast met de sociale opvolging en het dagelijks 
beheer van de Kinderopvang.

Tijdens de referentieperiode heeft de Kinderopvang verder een nauwe sa-
menwerking uitgebouwd met de dienst socio-professionnele herinschakeling 
van het OCMW om bij voorrang kinderen op te vangen van ouders die een 
opleiding volgen.

B. SOCIALE ACTIE

SOCIALE DIENST

A) SOCIALE HULP
De socio-economische crisis tast steeds een groter aantal personen aan, die 
voorbijgestreefd  worden door vele problemen van allerlei aard.
Het onthaal wordt elke dag verzekerd van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 17u, 
in de lokalen van de Cel Sociale Actie, die de vragen beantwoordt of het 
publiek oriënteert naar de competente administratieve afdelingen of naar de 
maatschappelijke assistenten van onze dienst.

De opdrachten van de afdeling sociale actie zijn veelvuldig, in de contexte van 
de individuele sociale hulp :

Elke morgen, verzekert de sociale dienst een permanentie van maandag tot 
vrijdag van 8.30 tot 12 uur, voor een luisterend oor en een persoonlijke hulp 
voor elkeen in nood.
De problemen zijn zeer verschillend: sociaal recht, huisvesting, juridische 
problemen, administratieve hulp, morele steun en psychologische urgenties, 
hygiëne, problemen veroorzaakt door de ouderdom.
De sociale assistenten hebben een informatieve, raadgevende en begeleidende 
rol. Zij werken samen met gespecialiseerde diensten (mutualiteiten, OCMW, 
maatschappijen voor sociale woningen, belastingen, werkloosheid uitke-
ringskassen, kinderbijslag en pensioenen, geestelijke welzijnszorg, jeugdzorg, 
schuldbemiddelingsdiensten,…) en ontmoetingen met andere diensten voor 
een goede samenwerking (bemiddelaarster, straathoekwerkers, deelname aan 
“netwerkpicknick”,...).

2014/2015	

2015/2016	

2016/2017	

2017/2018	

431	
	

463	 392	

448	
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Buiten de permanentie, ontvangen de maatschappelijke assistenten ook op 
afspraak en doen vele huisbezoeken en handelingen buitenshuis.

Voor de periode 2017/2018, heeft een maandelijks gemiddelde van 36 personen 
een beroep gedaan op de sociale dienst; voor elke persoon zijn meerdere acties 
nodig.
De gemiddelde leeftijd van de aanvragers is van 41 tot 60 jaren.
Met betrekking tot  het “geslacht”, bedraagt het aandeel vrouwen 64% en het 
aandeel mannen 36%.

De verschillende sectoren die betrokken zijn bij het helpen van mensen zijn 
de volgende :

- De administratieve taken

De sociale dienst beantwoordt aan de officiële taken die hem zijn toevertrouwd 
zoals het afleveren van attesten van onvermogen, attesten voor de organismes 
van de sociale zekerheid, verscheidene sociale enquêtes, enz…

- De acties in het kader van het Sociaal Handvest

De sociale dienst heeft als opdracht om de onderzoeken uit te voeren, op aan-
vraag van het gemeentepersoneel voor het verkrijgen van sommige voordelen 
voorzien in het Sociaal Handvest. Dit jaar werd er 13 enquêtes gehouden.
De maatschappelijke assistenten staan steeds ter beschikking voor elk perso-
neelslid dat moeilijkheden in zijn prive-leven tegenkomt.

B) KOUDEPLAN

Tijdens periodes van strenge kou wordt er een samenwerking tussen de Sociale 
dienst en de dienst Preventie verzekerd om probleemgevallen op te sporen en 
de SAMU Social te waarschuwen.
Bovendien biedt het Rode Kruis ook medische steun aan indien dit nodig is.

C) HITTEGOLFPLAN

In mei 2018 werd een procedure in werking gesteld om de gevolgen van een 
eventuele hittegolf op te vangen. Om het preventieve luik te verzekeren heeft 
de dienst GSST een folder opgestuurd naar alle 80-plussers om hen raad en 
informatie te geven over wat te doen is tijdens een hittegolf of een periode van 
aanhoudende warmte.

Om nog meer mensen op deze problematiek te wijzen, hebben de artsen, 
apothekers, medische centra en de bejaardentehuizen ook folders gekregen 
die ze ter beschikking konden stellen van hun patiënten. Gedurende de risi-
coperiodes was er ook een speciaal telefoonnummer voor iedereen die hulp 
nodig had. De sociale dienst heeft voor de opvolging gezorgd van de vragen 
om hulp die bij de verschillende cellen van de dienst GSST binnenliepen. Het is 
belangrijk erop te wijzen dat er in geval van nood een samenwerking met de 
gemeenschapswachten van de dienst Preventie voorzien was.

De dienst heeft zich ook ingeschreven op de website van de Intergewestelijke 
Cel voor het Leefmilieu om in het geval van pollutiepieken waarschuwingsmails 
te krijgen.

De dienst heeft dit jaar een interventieaanvragen opgetekend.

D) PERMANENTIE BELASTINGEN

De afgevaardigden van de FOD Financiën ontvangen tijdens de maand juni alle 
belastingplichtigen in WOLUBILIS om ze te helpen hun belastingbrief in te vul-
len. 
Toch wordt de sociale dienst vooral aangesproken door senioren die er de 
voorkeur aan geven om hun belastingbrief thuis in te vullen.

E) ENTOUR’AGES

Teneinde de eenzaamheid van geïsoleerde personen te breken of van diegenen 
die zich alleen voelen, heeft de sociale dienst van de gemeente, een ontmoe-
tingsplaats geopend, gratis toegankelijk voor iedereen, om het even hun leef-
tijd of hun familiale toestand en dit sinds begin januari 2012. 

Het onthaal van het publiek gebeurt in volle convivialiteit op 17 Siriusgaarde, 
een maandag per maand van 14u tot 17u en wordt verzekerd door een sociale 
werker die in staat is om te woord te staan voor eventuele vragen en wordt zelf 
vergezeld door een vrijwilliger. Het is de gelegenheid voor de mensen die zich 
naar deze permanentie begeven, om een aangenaam moment door te bren-
gen, om andere mensen te ontmoeten die zin hebben in een babbel of om 
nieuwe sociale contacten te leggen.

DIENST PENSIOENEN

Deze dienst houdt zich bezig met het indienen van de pensioenaanvragen van 
de inwoners bij de Nationale Dienst voor Pensioenen en het Rijksinstituut voor 
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Niettemin, zijn de personen die hun 
pensioen nemen op de wettelijke leeftijd vrijgesteld van deze aanvraag (Konin-
klijk Besluit van 04/09/2002).
De pensioenaanvragen en inkomensgarantie voor ouderen aanvragen worden 
elektronisch ingediend.
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KORTINGEN RVV. (RECHTHEBBENDE OP DE VERHOOGDE 
VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING VOORHEEN WIGW-STATUUT) EN 
MINDERVALIDEN

Personen die een door een officieel organisme erkende handicap hebben en/of 
genieten van het RVV-statuut - recht op verhoogde tegemoetkoming - toege-
kend door het ziekenfonds, krijgen jaarlijks een eenmalige uitkering per gezin 
voor hun waterverbruik en hun televisieabonnement ter waarde van 70€.
De begunstigde die slechts een aansluiting heeft, kan genieten van de helft van 
de ristornovergoeding.

Voor het jaar 2017 kregen 826 (411 RVV en 415 p. met hand) personen de ristorno 
voor het water en 772 (389 RVV en 383 pers. met hand) voor de kabeltelevisie.

In maart van dit jaar werden er 666 (77% vrouwen en 23% mannen) aan-
vraagformulieren voor de ristorno’s voor het jaar 2018 verstuurd naar personen 
met een RVV-statuut waarvan 45 per e-mail. Wat personen met een handicap 
betreft werden er 742 (56% vrouwen en 44% mannen) formulieren verstuurd 
waarvan 83 per e-mail.

Dit vertegenwoordigt 66% vrouwen en 34% mannen in het totaal.

TAXICHEQUES :

Het Gemeentebestuur heeft in 2008 een overeenkomst gesloten met het Brus-
sels Gewest rond de toekenning van taxicheques. Deze overeenkomst is nog 
altijd van kracht.

Het bedrijf Edenred, dat het systeem van de taxicheques beheert, geeft 
taxicheques uit ter waarde van 5 EUR. Hiermee kunnen personen die zich moei-
lijk kunnen verplaatsen en die een beperkt inkomen hebben, een taxi gebrui-
ken binnen de grenzen van het Brussels Gewest.

De inwoners van onze gemeente kunnen hiervan gebruik maken op voorwaarde 
dat ze minstens 75 jaar oud zijn of dat ze erkend zijn als mindervalide met een 
handicap van minstens 66%, dat ze het « RVV-, ex WIGW-statuut » bezitten en 
dat ze een medisch attest bezitten dat bewijst dat ze geen gebruik kunnen 
maken van het openbaar vervoer. Er moet aan deze voorwaarden voldoen wor-
den om te cheques te kunnen verkrijgen.

De minimale wettelijke toekenning die opgelegd wordt door het Gewest is 2 
taxicheques van ieder 5 EUR per maand. Deze zijn gratis.
Om het gebruik ervan te vergemakkelijken worden de cheques, op verzoek 
van de erkende begunstigde, eenmaal per kwartaal opgestuurd. Dit zijn dan 
6 cheques van elk 5 EUR.

Net zoals in 2017 bedraagt onze jaarlijkse subsidie 5.040 EUR. Dit vertegenwoor-
digt 1.008 taxicheques die telkens in totaal verdeeld worden. Dit vertegenwoor-
digt voor de referentieperiode een totaal van 89 begunstigden waarvan 80% 
vrouwen en 20% mannen.

VOORHUWELIJKSSPAREN

Tijdens de referentieperiode werd er geen aanvraag ingediend.

TOEKENNING VAN SUBSIDIES

Verscheidene organismen en vzw’s kregen een subsidie ingeschreven in het 
gemeentelijk budget:

Centre de Consultations familiales et sexologiques,
Centre de Promotion des Personnes Handicapées,
Seniorenclubs,
V.Z.W. FAMISOL,
Entraide Saint-Henri,
V.Z.W. Le Roseau,
V.Z.W. Le Silex,

Ter gelegenheid van het overhandigen van de subsidies, zijn de vertegenwoor-
digers van de seniorenclubs op het gemeentebestuur uitgenodigd, zodat ze 
de gelegenheid hebben om andere clubs op een aangename manier te ont-
moeten.

Voor de toekenning van de subsidies 2018 en in het kader van de gelijke kan-
sen hebben we aan de vzw’s gevraagd om in hun volgend jaarverslag telkens 
aan te geven hoeveel vrouwen en hoeveel mannen hun activiteiten hebben 
bijgewoond en ook wat de verhouding vrouw/man is in hun Raad van Bestuur 
en in de Algemene Vergadering.
Aan de Senioren Clubs het werd gevraagd wat de verhouding is bij hun leden 
en van hun Comité.

DEELNAME AAN HET PSYCHOSOCIAAL INTERVENTIEPLAN (PSIP)

Het sociaal, administratief en vervoerspersoneel van de dienst GSST worden in 
het kader van het ANIP (Algemeen Nood- en Interventieplan) geïntegreerd in 
het PSIP-gedeelte van dit plan, om zich voor te bereiden op het afkondigen van 
dit plan en om de inwoners te kunnen opvangen of doorverwijzen.

Dit plan werd begin 2018 geactiveerd waarbij er een interventie van een 
maatschappelijk werkster nodig was.

BROCHURES

De brochures voor senioren (ontspanning, rusthuizen, thuishulp, voordelen, 
terug thuis na een hospitalisatie), voor kleuters en peuters, mindervaliden en 
gelijkheid van kansen, worden regelmatig bijgewerkt om nieuwe initiatieven 
en inlichtingen mee te delen. Dit jaar werden er vier brochures gemaakt waar-
van drie voor mindervaliden. Die drie brochures heten « Personen met een 
Beperkte Mobiliteit-lussen », « Redelijke aanpassingen aan de handelszaken 
van Sint-Lambrechts-Woluwe » en « Vervoer van personen met beperkte mobi-
liteit», terwijl de vierde brochure voor senioren bestemd is en over diefstallen 
en oplichting gaat.
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Deze brochures kunnen van de gemeentesite worden gedownload.

Deze folder GSST, gepaard met kaarten die informatie en nuttige telefoonnum-
mers leveren voor senioren, mindervaliden, gezinnen, in het geval van sociale 
en gelijkheid van kansen, is
regelmatig bijgewerkt.

WEBSITE VAN DE GEMEENTE

De volgende rubrieken worden regelmatig door de Sociale Actie geupdate : 
Jonge Kinderen, Mindervaliden, Gelijkheid van kansen, Sociale hulp, Senioren 
en Thuishulp.
Daarnaast heeft een personeelslid van de dienst sociale actie deelgenomen aan 
een informatiesessie over de ordonnantie inzake digitale toegankelijkheid om 
de goede samenwerking met de diensten Informatica en Informatie/Commu-
nicatie verder te zetten.

FACEBOOK

Een Facebookpagina informeert over de activiteiten van de dienst : https://
www.facebook.com/ServicesIsabelleMolenberg/

JURIDISCHE HULP

Elke eerste en derde woensdag van de maand, wordt er een permanentie geor-
ganiseerd in de gemeentelijke lokalen door de Commissie voor Juridische Hulp 
van de Orde van de Advocaten van de Balie van Brussel.

Deze gedecentraliseerde antenne biedt gratis een oriënterende raad of een 
eerste juridisch advies aan allen, ongeacht nationaliteit, woonplaats of inko-
men.

C. SENIOREN

1. DIENST THUISHULP

De cel Thuishulp voor senioren heeft als doel om de inwoners van Sint-
Lambrechts-Woluwe, van minstens 60 jaar in staat te stellen zo lang mogelijk 
thuis te blijven, wat de wens is van velen onder hen.
Zij wil de hulp aangeboden aan de mensen (zowel intern als extern) coördine-
ren door een goede samenwerking tussen de verscheidene zorgverstrekkers, 
de diensten en de omgeving.
Deze afdeling, gelegen 6A Tombergplein, bevat de volgende diensten: hui-
shoudhulpen, maaltijden, seniorenrestaurant, personenalarm, transport, bood-
schappen/apotheek, hulp bij klein onderhoud van de woning, pedicuredienst, 
turnlessen, Alzheimer platform, “lectuur op elke leeftijd”, verpleegdienst, ver-
bindingsdienst tussen het ziekenhuis en thuis en de dienst vrijwilligers.

A. DIENST HUISHOUDELIJKE HULP

Samengesteld (op 30/09/2018) uit een team van 22 huishoudhulpen (11 volti-
jdse, 3 4/5den , 2 3/4 , 4 halftijdse, 1 2/5de, 1 3/10de, biedt deze dienst het cou-
rante onderhoud aan van de woning  met een gemiddelde tijdsbesteding van 
3u30 om de twee weken, bij oudere personen die de aanvraag doen.

De aanvragen en het werk van de huishoudhulpen worden door drie 
maatschappelijk werkers beheerd.
Gedurende dit jaar zijn de huishoudelijke helpsters 5.986 maal gaan helpen, wat 
overeenstemt met een maandelijks gemiddelde van 260 geholpen gezinnen.

Het tarief per uur van de prestaties, ieder jaar vatbaar voor herziening, wordt 
berekend in functie van het inkomen van de begunstigden op basis van een 
sociaal onderzoek.
Hiervoor werden er 75 huisbezoeken bij nieuwe begunstigden afgelegd en 36 
herzieningsonderzoeken.

B. DE DIENST WARME MAALTIJDEN

Deze dienst verdeelt maaltijden aan 6 EUR per maaltijd. Dit gebeurt ofwel thuis 
ofwel in het seniorenrestaurant.

Wat de thuisbezorging van maaltijden betreft, deze kunnen zowel warm thuis 
bij de senioren bezorgd worden (nadat ze eerst door gemeentepersoneel wer-
den opgewarmd in de centrale keuken van het Roodebeekpaviljoen), als koud 
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geleverd worden. Hierdoor kunnen de senioren hun maaltijden opwarmen en 
eten wanneer dat hun het beste uitkomt. De maaltijden kunnen zowel in een 
traditionele oven als in een microgolf opgewarmd worden. 
Het transport van die koude maaltijden gebeurt met een koelwagen. Het prin-
cipe van ontkoppeld koken garandeert een kwaliteitsvolle service conform aan 
alle hygiënevoorschriften voor levensmiddelen.

De koude maaltijden worden thuis bezorgd van maandag tot vrijdag tussen 
9u00 en 12u30.
De warme maaltijden worden dan weer bezorgd van maandag tot vrijdag tus-
sen 10u00 en 13u00.

Iedere maaltijd bestaat uit soep, hoofdschotel en dessert.

De senioren die naar het restaurant gaan, genieten van een echte restaurant-
service.
Het personeel, speciaal hiervoor opgeleid en uitgerust met aangepast mate-
riaal (dienstmeubel, professionele apparaten en ovens, verwarmende soepter-
rines, enz.) houdt zich bezig met het verwarmen van de schotels en ontvangt 
dagelijks de senioren in een aangename en uitnodigende sfeer.

De personen die van de maaltijdendienst genieten, hebben ook de moge-
lijkheid ‘s vrijdags om op te warmen maaltijden voor het weekend thuis te laten 
leveren of ze af te halen in het restaurant. Er wordt ook een continuïteit voor-
zien voor de feestdagen.

Tijdens dit werkjaar heeft de dienst 38.028 maaltijden bedeeld (restaurants en 
aan huis samen), inclusief 6.842 “weekend” maaltijden.

De actie die bestond, ten voordele van de senioren die aan de activiteit « Voi-
sins-Voisines » deelnemen, namelijk de organisatie van een themamaaltijd 
vóór de animatie ( buffet, plaatselijke specialiteit, Sinterklaas, Kerstmis ), werd 
gedurende deze periode verdergezet.
Deze activiteit, die elke eerste donderdag van de maand in samenwerking met 
de cel « Vrijetijdsbesteding voor senioren » georganiseerd wordt in het Restau-
rant voor Senioren, kent een enorm succes, met een maandelijks gemiddelde 
van 58 deelnemers.

C. TELEWAAKDIENST

Het systeem telebewaakdienst stelt de oudere personen in staat thuis te blijven 
wonen terwijl hun veiligheid verhoogd wordt.
Bij duizeligheid of wanneer ze vallen, brengt dit apparaat hen onmiddellijk in 
contact met een centrale die eventueel voor hulp zorgt.
Voor senioren met een RVV-statuut komt de vzw Sociale Actie voor een deel 
tussen in de maandelijkse abonnementskosten bij de vzw Télé-secours.
Dit jaar werden er bij de Cel “Thuishulp voor senioren” 17 aanvragen om een 
toestel voor personenalarm te installeren, ingediend.

D. DE BOODSCHAPPEN

Deze dienst werd opgericht om de senioren te helpen bij hun moeilijke, zware 
en noodzakelijke boodschappen en voor de aankoop van dringende medicij-
nen, op medisch voorschrift.
Het tarief is bepaald op 5 EUR voor een gewone boodschap en 3 EUR voor de 
boodschap « medicijnen » (2 EUR indien RVV statuut).
Zo werden er 709 gewone en 203 “apotheek” boodschappen verricht voor een 
zestigtal personen die geregeld van de dienst gebruik maken.

E. HET TRANSPORT

De dienst “transport” stelt verscheidene ritten voor, zowel voor de oudere 
personen naar het seniorenrestaurant te voeren als naar één van de vele 
voorgestelde activiteiten ( Wolu 10.000, Antenne Interuniversitaire, turnlessen, 
Gemeenschapscentrum, Entour’âge, …).
De prijs is in functie van de ritten vastgesteld: 2 EUR voor de ritten naar het 
Restaurant, 3 EUR voor de ritten « Activiteiten ».
De ontwikkeling van de activiteiten van de afdeling « Thuishulp », van de afde-
ling « Vrijetijdsbesteding van de senioren » en van het Gemeenschapscentrum, 
heeft een grote impact gehad op het aantal transportaanvragen.
Zo werden er van 01/10/2017 tot 30/09/2018, 2.763 transporten uitgevoerd.
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Op basis van een overeenkomst met het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe 
verzekert de dienst ook het transport van de senioren van SLW die het dagcen-
trum De Heuvel bezoeken.
Het OCMW heeft hiervoor een aangepast voertuig en een chauffeur artikel 60 
ter beschikking gesteld.
Het gaat maandelijks gemiddeld om 110 ritten (heen en terug).

Alles samen hebben we 4.087 ritten uitgevoerd.

F. HULP BIJ KLEIN HUISHOUDELIJK ONDERHOUD

Deze dienst heeft als doel de senioren te helpen bij hun moeilijkheden die 
kunnen voorkomen in hun woning: de vervanging van een lamp, een deur die 
piept, de spoelbak die lekt of menig ander probleem.
Het tarief is 10 EUR per werkuur. De verplaatsing van de arbeider kost 3 EUR per 
prestatie. De kosten voor het nodige materiaal zijn ten laste van de beguns-
tigde.
Er werden 69 aanvragen bij deze dienst ingediend en er werden 51 prestaties 
verricht.
De begunstigden van de cel thuishulp kunnen een beroep doen op deze dienst 
voor bijkomende taken die niet uitgevoerd kunnen worden door de huishoude-
lijke helpers, zoals het ophangen en weghalen van gordijnen, het wassen van 
een plafond, een kelder, maar ook voor kleine werkjes in de woning in functie 
van de moeilijkheden waarmee de senioren te maken hebben, zoals een steun 
plaatsen in de douche, het bad, de WC, een tapijt vasthechten, enz...

G. DE TURNLESSEN VOOR VALPREVENTIE

De turnlessen voor senioren zijn in 3 groepen van maximaal 12 personen onder-
verdeeld. Zie hieronder:

maandag van 10u00 tot 11u00 : zaal Entour’Age, Siriusgaarde
dinsdag van 10u00 tot 11u00 : Gemeenschapscentrum Malou Seniors
donderdag van 10u00 tot 11u00 : Gemeenschapscentrum Malou Seniors

De lessen worden gegeven door een administratief secretaresse (kinesithera-
peute) en hebben als doel de senioren bewegingen aan te leren om te voorko-
men dat ze vallen. Personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, kunnen een 
beroep doen op de dienst « Transport-Activiteiten » van de cel.

Sinds juni 2017 stelt het Gemeenschapscentrum Malou in het kader van de 
turnlessen voor valpreventie aan de senioren turnlessen in open lucht voor op 
het speelplein van het Maloupark.

Voor het referentiejaar tellen we 583 deelnemers in de turnles ter preventie van 
het vallen (de 2 groepen samen).

H. TURNLESSEN AANGEPAST VOOR « PARKINSON »

De cel Thuishulp stelt wekelijks turnlessen voor die zijn aangepast aan de noden 
van personen die aan Parkinson lijden.

Deze turnlessen worden verzorgd door de vzw Gymsana en bestaan uit een 
aantal oefeningen die ervoor zorgen dat bepaalde secundaire effecten van de 
ziekte worden vertraagd. De oefeningen beperken de symptomen en verbete-
ren het dagelijks leven voor 30 tot 60% van de patiënten.

De methode is gebaseerd op een reeks van eenvoudige bewegingen, oefenin-
gen, massages die men zelf kan uitvoeren, ademhalingsoefeningen en stimu-
latieoefeningen. Het is de bedoeling dat de patiënten langer zelfstandig blijven 
door deze eenvoudige handelingen zelf thuis uit te voeren.

Deze groepssessies vinden plaats op woensdagochtend van 10 tot 11 uur in de 
zaal Entour’Age. Zoals gezegd wil men hiermee de autonomie van de persoon 
versterken, de vereenzaming tegengaan en sociale contacten stimuleren.

Er wordt per sessie en per persoon een bijdrage in de kosten van 5 EUR ge-
vraagd.

De jaarlijkse deelname, voor dit jaar, bedraagt 418 deelnames.
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I. HET ALZHEIMERPLATFORM

Om zowel de steeds groter wordende groep Alzheimerpatiënten als hun omge-
ving te steunen, heeft de Cel Thuishulp in de loop der jaren verscheidene ini-
tiatieven genomen om crisissituaties te voorkomen, de totale uitputting van 
de naasten te vermijden en de plaatsing in een instelling zoveel mogelijk uit 
te stellen.
In deze optiek had de Cel in november 2010 een nieuw project ingediend in 
het kader van de oproep tot projecten voor « Alzheimervriendelijke gemeen-
ten » door de Koning Boudewijnstichting: « Het Alzheimerplatform te Sint-
Lambrechts-Woluwe ».

Dit project, dat werd erkend door de Koning Boudewijnstichting, heeft als 
voornaamste doelstelling de plaatselijke bestaande initiatieven te hergroepe-
ren en te centraliseren op een enkele plaats, namelijk de zaal Entour’Age in de 
Siriusgaarde 17 te Sint-Lambrechts-Woluwe, ten voordele van de senioren en de 
betrokken families.

Tijdens dit werkingsjaar werden de volgende zaken gerealiseerd : 

De sociale permanentie
De sociale permanentie is iedere maandagochtend open.
De bedoeling van deze permanentie is om zowel Alzheimerpatiënten als hun 
naaste begeleiders na afspraak te ontvangen en ze de weg te wijzen naar de 
diverse plaatselijke initiatieven, activiteiten en hulpmogelijkheden.

Door een algemene benadering (fysiek, mentaal, sociaal, enz…), door naar de 
entourage te luisteren, door concrete hulp te bieden kan de patiënt langer in 
zijn vertrouwde omgeving gehouden worden.

Aangepaste turnlessen en hersengymnastiek.
Deze lessen worden georganiseerd door de Cel Thuishulp voor Senioren van 
Sint-Lambrechts-Woluwe in samenwerking met de vzw GYMSANA.
Deze lessen zijn speciaal ontworpen voor senioren die lijden aan cognitieve 
stoornissen of geheugenstoornissen en voor personen die lijden aan Alzheimer.
Doelstelling van de lessen is de algemene motoriek te stimuleren en de bes-
taande fysieke capaciteiten van de patiënten vrijwaren, en hun identiteit, zelf-
beeld en zelfvertrouwen op te bouwen, de mentale activiteit, waaronder het 
geheugen, te stimuleren en de sociale contacten te bevoordelen.
Deze lessen vinden plaats op woensdagochtend van 11u15 tot 12u15.
Iedere les bestaat uit twee delen: de fysieke activiteit en een onthaal, luister en 
vertelmoment. We tellen voor dit werkjaar 288 deelnames.

De patiënt moet telkens begeleid worden door iemand uit zijn naaste omgeving 
en de deelname kost 5 EUR per persoon en per les.

Het Protocol over Senioren die Thuis Verdwijnen

De Cel Thuishulp voor senioren heeft actief deelgenomen aan het opstellen van 
het Protocol over Senioren die Thuis Verdwijnen, op het grondgebied van de 
gemeente.
Het protocol dat werd ondertekend op 10 november 2017, is een samenwerking 
tussen de lokale politiezone, de Cel verdwenen personen van de federale poli-
tie, het Parket, de ‘ligue Alzheimer asbl’ en de diensten Thuishulp en de dienst 
thuiszorg van onze gemeente, met inbegrip van de Cel thuishulp voor senioren. 

Het voorziet in het preventief opstellen van een identiteitsfiche voor personen 
met Alzheimer of een vorm van dementie. Deze fiche bevat informatie die de 
bevoegde diensten in staat zou moeten stellen om bij een verdwijning tijd te 
winnen en snel de zoekactie op te starten.

Om dit project zowel bij senioren als medewerkers (maatschappelijk werkers, 
huishoudhulpen, chauffeurs, gemeenschapswachten ....) te promoten, orga-
niseerde de Cel Thuishulp voor senioren op 19 februari 2018 een conferentie in 
het Centrum Malou voor senioren.  Deze informatiesessie werd gemodereerd 
door David Rimaux van de Cel vermiste personen van de Federale politie en 
Julie Ganci van de Alzheimer League.

J. DE DIENST PEDICURE

Er kan een pedicure (gediplomeerde podologe) aan huis komen bij de senioren. 
Dit gebeurt na afspraak, volgens de mogelijkheden. De prestaties zijn voorzien 
op dinsdag tussen 8u30 en 17u00.
Er wordt telefonisch afgesproken met de Cel ten laatste 7 kalenderdagen vóór 
de gewenste afspraak.
Het tarief is 18 EUR per prestatie voor de personen die het RVV-statuut bezitten, 
en 20 EUR voor de anderen.
Zo werden er van 1/10/7 tot 30/09/2018, 343 prestaties uitgevoerd.

K. DE DIENST LECTUUR OP ELKE LEEFTIJD

Op donderdagnamiddag, biedt deze dienst de senioren de mogelijkheid om, 
ofwel naar de bibliotheek te worden gevoerd per pendeldienst en vervolgens 
thuis te worden gebracht, ofwel, voor de mindervalide personen, boeken thuis 
te laten bezorgen, op voorwaarde dat ze telefonisch afspreken met de dienst 
“thuishulp” ten laatste op dinsdag vóór 12 uur.
De tarieven zijn 3 EUR voor heen/terug transport of per rit aan huis.
Tijdens de referentieperiode werden er 54 prestaties verricht.

L. DE VERPLEEGKUNDIGE DIENST

Deze cel verstrekt 7 dagen op 7 verpleegkundige zorgen aan de senioren. Op 
basis van een medisch getuigschrift volstaat een telefoontje om er een beroep 
op te doen. Een maatschappelijke assistente komt langs om het nodige te doen 
en om alles efficiënt op te volgen.

De tarieven zijn ziekenhuistarieven gebaseerd op het principe van derde beta-
ler.

Dit werkjaar hebben maandelijks gemiddeld 32 senioren van deze dienst ge-
bruik gemaakt, wat neerkomt op een totaal van 386 prestaties.

M. DE VERBINDINGSDIENST TUSSEN ZIEKENHUIS EN THUIS

Deze dienst heeft tot doel de gehospitaliseerde senioren te helpen om in de 
beste omstandigheden naar huis te gaan.
Dit vergt het verbeteren van de samenwerking tussen de hospitalen, de revali-
datiecentra en de Cel Thuishulp voor Senioren, evenals andere zorgverstrekkers 
en thuishulpdiensten.
Vanaf de thuiskomst worden de senioren thuis zo lang als nodig is efficiënt 
opgevolgd door een maatschappelijk werkster.
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N. DIENST DER VRIJWILLIGERS

De vrijwilligersdienst van de dienst Thuishulp voor senioren opgericht in juni 
2017, heeft zich tijdens dit werkjaar verder ontwikkeld. Deze dienst, dei mo-
menteel samengesteld is uit 9 actieve senior vrijwilligers (8 vrouwen en 1 man), 
staat ter beschikking van senioren die vereenzaamd zijn of hun autonomie ver-
loren zijn en is complementair aan de andere diensten van de Cel Thuishulp voor 
senioren om voor wat gezelschap en/of relationele steun aan huis te zorgen.
Van 01/10/2017 tot 30/09/2018 maakten 23 mensen gebruik van deze dienst en 
16 van hen profiteerden van regelmatige bezoeken van ons team van vrijwil-
ligers.

Vrijwilligers hebben ook de mogelijkheid om te profiteren van een eerste hul-
popleiding van het Rode Kruis.

O. BENADERING VOLGENS GESLACHT

Op 30/09/2018 telde de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe 12.567 senioren van 
60 en ouder waarvan 7676 vrouwen en 4891 mannen, ofwel 62 % vrouwen en 
38 % mannen.

Voor het referentiejaar heeft de cel thuishulp voor senioren gemiddeld ten laste 
genomen, de verdeling tussen mannen en vrouwen per dienstjaar is als volgt:

- voor de dienst Huishoudhulp: 73% vrouwen en   27% mannen
- voor de dienst maaltijden aan huis:  67% vrouwen en  33% mannen
- voor de dienst personenalarm: 82% vrouwen en 18% mannen
- voor de dienst “boodschappen”: 86% vrouwen en 14% mannen
- voor de dienst “apotheek”: 91% vrouwen en 9% mannen
- voor de verpleegkundige zorgen: 65% vrouwen en  35% mannen
- voor de pedicuredienst: 70% vrouwen en 30% mannen
- voor de dienst hulp bij klein onderhoud van de woning: 78% vrouwen en 22% 
mannen
- voor de dienst “Lectuur op elke leeftijd”: 100% vrouwen en  0% mannen
- voor de “turnlessen voor valpreventie”: 100% vrouwen en 0% mannen
- voor de turnlessen aangepast voor “Parkinsonpatiënten”: 70% vrouwen en 
30% mannen
- voor de turnlessen aangepast voor “Alzheimer”: 65% vrouwen en 35% mannen
- voor de dienst van de vrijwilligers: 82% vrouwen en 18% mannen

P. NIEUWE INITIATIEVEN

De gele dozen in Sint-Lambrechts-Woluwe : “ Hoe uw koelkast uw leven red-
den? “

Parallel met het Protocol over senioren die thuis verdwijnen, heeft de Cel 
Thuishulp voor senioren het project sinds begin 2018 uitgebreid door elke geï-
soleerde senior die dit wenst en/of voor elke persoon die aan dementie of de 
ziekte van Alzheimer lijdt, aan te moedigen en te helpen om een preventieve 
fiche in te vullen met informatie over hun beschrijving, gezondheidstoestand, 
medicatie, diverse nuttige contactgegevens: familie, zorgverleners en diensten, 
enz.

Deze documenten worden in een hermetisch afgesloten fluorescerende gele 
doos, in de koelkast van het huis van de persoon geplaatst. Het gaat om een 
gemakkelijk identificeerbare plaats bij ieder thuis. Er wordt een sticker op de 
doos geplakt, zodat deze gemakkelijk kan worden geïdentificeerd door de 
eerste betrokkene.
In het geval van iemands verdwijning of onbehagen, is het snel en actief zoeken 
naar informatie immers van essentieel en zelfs van vitaal belang. De ervaring 
in het veld leert dat het in beide gevallen noodzakelijk is om onmiddellijk te 
kunnen handelen.

Om senioren in dit proces aan te moedigen of te helpen, heeft de vzw Action 
sociale gele dozen uitgedeeld aan meer dan 250 senioren en individuele infor-
matiesessies georganiseerd op drie plaatsen :
- op maandag 12 maart 2018 het Centrum Malou voor senioren
- op donderdag 12 april 2018 in de zaal Entour’Age
- op dinsdag 8 mei in de cafetaria van de Gemeentehuis

Deze preventieve actie wordt voortgezet door middel van huisbezoeken van 
maatschappelijk werkers.

We merken ook op dat de Cel Thuishulp voor senioren in deze periode een 
sensibiliseringscampagne heeft gevoerd met de huisartsen, apothekers en zie-
kenhuizen van Sint-Lambrechts-Woluwe, zodat zij hun patiënten bij dit project 
konden ondersteunen.

2. COÖRDINATIE EN INFORMATIE BETREFFENDE DE 
RUSTHUIZEN

De evolutie van de bevolking wordt bepaald door een verhoging van de leven-
sverwachtingen.
Sommige situaties zien er zo uit dat het plaatsen in een rustoord onoverko-
melijk is.
De dienst zorgt ervoor dat de ouderen inlichtingen krijgen alsook hun familie 
en omgeving over de plaatsingsmogelijkheden op het grondgebied van de ge-
meente door uitdeling van brochures, huisbezoeken bij de familie, gesprekken 
met de familieleden enz…
Tijdens de referentieperiode hebben een dertigtal personen (senioren en/of 
familie) van deze dienst gebruik gemaakt.

Onze dienst waakt ook over het naleven van de normen door elk rusthuis, gele-
gen in de gemeente.

Krachtens de bijlage van het K.B. van 12 maart 1974 waarin de normen voor 
brandveiligheid werden vastgesteld waaraan de rusthuizen voor ouderen moe-
ten beantwoorden, heeft de burgemeester als wettelijke taak om het attest af 
te leveren voor het opstarten of voortgaan van de activiteiten van deze instel-
lingen.

De gemeentelijke coördinatrice bezoekt regelmatig de huisvestingsplaatsen 
waarover zij een verslag maakt. Zij stelt de dossiers voor iedere instelling 
samen, verzamelt de nodige attesten en bewijzen voor het naleven van de 
wettelijke normen voor deze instellingen.
De verslagen en de dossiers worden geregeld herzien met als doel een voor-
tdurende en efficiënte opvolging te verzekeren in deze sector.
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Het aantal betrokken rusthuizen is 11.

3. VRIJETIJDSBESTEDING VOOR DE SENIOREN

A. HET GEMEENSCHAPSCENTRUM MALOU SENIORS

Het Gemeenschapscentrum Malou Seniors wordt door de vzw Action sociale 
beheerd, open vanaf 2009 is gericht op senioren van 60 en ouder die in Sint-
Lambrechts-Woluwe gedomicilieerd zijn en lid zijn van de vzw.

Het gemeenschapscentrum Malou Seniors wil aan de senioren van Sint-
Lambrechts-Woluwe de mogelijkheid geven om dicht bij huis een passie te 
ontdekken of te beleven, tijd te nemen voor zichzelf of voor anderen, deel te 
nemen aan allerlei ateliers, mensen te ontmoeten en, voor sommigen, de een-
zaamheid door te breken.
Het project is in die mate origineel omdat het een hele waaier van activiteiten 
voorstelt aan de senioren. Activiteiten die de ene keer verzorgd worden door 
professionele animatoren en de andere keer door senioren die dit graag willen 
doen. Deze laatste groep vrijwilligers bestaat momenteel al uit een twintigtal 
gegadigden.

De volgende activiteiten worden heel het jaar door (ofwel wekelijks, tweewe-
kelijks of maandelijks) aangeboden aan onze senioren: creatieve ateliers: de 
kunst en de techniek van de collage, patchwork, snit en naaiwerk, breien, schil-
deren, tekenen… - gezelschapsspelletjes: scrabble, whist, schaken,… - denk- en 
logicaspelletjes – spelletjes om de hersenen en het geheugen te stimuleren 
– zingen - dansen - countrydansen - koken - turnen - yoga – creatieve ateliers 
- informatica – opzoeken op het Internet - schrijfateliers – praatgroepen Engels 
– culturele praatgroepen - Entr-Amis, boekenhoek,… .

Sinds juni 2017 stelt het Centrum Malou in het kader van de turnlessen voor 
valpreventie aan de senioren turnlessen in openlucht voor op het speelplein 
van het Maloupark.
Deze fitnessruimte is gelegen in een groen intergenerationeel kader en bestaat 
uit 8 tuigen die bedoeld zijn om de verschillende spiergroepen te trainen die 
belangrijk zijn bij het stappen, het evenwicht en ook voor de algemene fysieke 
conditie van de senioren.

In een streven om zo veel mogelijk mensen tevreden te stellen, heeft het Cen-
trum Malou tijdens het voorbije werkjaar ook nieuwe, eenmalige activiteiten 
opgestart: 

- herfstdiner
- kerstdiner
- cursus met update rond het verkeersreglement (drie groepen)
- conferentie rond “lijfrente” geanimeerd door Philippe Verdonck van de onder-
neming “Viagerfund” en door een notaris die hierin gespecialiseerd is
- conferentie rond de Portugese wegen die naar Compostella leiden geani-
meerd door Willy Persy
- Atelier “Bloemsierkunst: Paasdecoratie”
- Literaire namiddag van de auteur Anne-Claire Cornet 
- Workshops initiatie tabletten & Smartphones
- conferentie
- gratis gehoorscreening 

Het Centrum Malou heeft op 18 juni 2018 ook een grote 
“Opendeurdag”georganiseerd, waar zestigplussers de verschillende activiteiten 
die het Centrum tijdens het jaar aanbiedt, konden ontdekken. 
In een gemoedelijke en feestelijke sfeer werden verschillende degustatie- en 
demonstratiestands voorzien.
Senioren geïnteresseerd in IT-cursussen konden deelnemen aan een ludiek tes-
tje die hun kennisniveau beoordeelde.

Het Centrum Malou voor senioren heeft ook actief deelgenomen aan ver-
schillende activiteiten :

- Onthaal van de leden van Wolu 10.000
- Deelname aan de organisatie van het onthaal van de mensen uit Meudon in 
het kader van de verbroedering van de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe 
en Meudon.
- Actieve deelname in het kader van de sensibiliseringscampagne “sjaalbomen” 
voor de daklozen door ateliers te organiseren waarbij sjaals, mutsen,... gemaakt 
werden voor de minstbedeelden
- enz.

Senioren die niet aan een bepaalde activiteit willen deelnemen, kunnen in de 
salon samenkomen voor een gezellig samenzijn met andere senioren.

Om deel te nemen moet er altijd op voorhand gereserveerd worden bij het 
Gemeenschapscentrum.

Praktische inlichtingen :
Gemeenschapscentrum Malou Seniors
Stokkelse Steenweg 44
Tel: 02/770.57.14
Toegang: Bus 28 halte Park Malou

Openingsuren :
Van maandag t/m vrijdag: van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00
De vzw ‘Action sociale’ organiseert ook pendelbusjes. Deze worden met voor-
rang voorbehouden aan mindervalide personen.

Dit werkjaar mochten we 8.168 deelnemers tellen voor de verschillende activi-
teiten samen.
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B. VOISINS-VOISINES

Iedere eerste donderdag van de maand, na de maaltijden die door de vzw Ac-
tion Sociale georganiseerd worden, wordt het Seniorenrestaurant de scène van 
dansanimaties voor onze 60+-ers. Na de maaltijd wordt er een gebakje bediend 
in de loop van de namiddag in een aangename en muzikale sfeer.

C. ENTR’AMIS

Op de 2de en de 4de donderdag van de maand, wordt er in het gemeenschaps-
centrum “Malou Seniors” een ontspanningsnamiddag voor de 60 plussers geor-
ganiseerd. Een gebakje wordt aangeboden. Spelletjes en muziek hebben plaats 
in een vriendschappelijke sfeer.

D. CEL VRIJETIJDSBESTEDING VOOR DE SENIOREN

Gedurende dit jaar heeft de cel Vrijetijdsbesteding vele activiteiten georga-
niseerd voor Senioren in samenwerking met « Wolu 10.000 » en met de cel 
Thuishulp voor Senioren in het kader van Voisins-Voisines en Entr’Amis.

UITSTAP

Dit jaar organiseerde de cel vrijetijdsbesteding voor senioren een uitstap naar 
Nieuwpoort, op dinsdag 17 juli, waaraan 164 personen hebben deelgenomen.

KRUISPUNT GEZONDHEID

Des conférences sur le thème de la santé sont organisées dans la salle des 
conférences de l’hôtel communal. De volgende thema’s weren aangesneden: 
“Geheugenstoornissen”, “Inzicht in de ziekte van Parkinson”, “Schildklieraan-
doeningen” en “Knieheupprothese”.

Wat het « geslacht » betreft, is de verhouding 78% vrouwen en 22% mannen.

INTERGENERATIONELE ACTIVITEITEN

In samenwerking met de dienst Familie/Jonge kind organiseerde de cel vrijeti-
jdsactiviteiten voor senioren intergenerationele namiddagen voor grootouders 
en hun kleinkinderen. De voorgestelde activiteiten zijn de volgende : theater “Le 
Peruchet” in Elsene, tentoonstelling “ijssculpturen” in Luik, “de Boerderij van de 
Hulotte” in Waver en een dagje in het domein van de grotten van Han.

E. WOLU 10.000

Ter herinnering, personen van meer dan 60 jaar die willen deelnemen aan de 
activiteiten van Wolu 10.000 moeten lid zijn van de vzw. Tegen betaling van een 
jaarlijkse bijdrage van 12 EUR krijgen zij tweemaandelijks het activiteitenpro-
gramma.
Gedurende het hele jaar worden er allerlei activiteiten georganiseerd : confe-
renties (Exploration du Monde) en ciné-club (heel recente films) die in het 
gemeentehuis doorgaan, maar ook uitstappen naar het theater, concerten, 
optredens, wandelen, begeleide bezoeken, bowling, uitstappen en reizen.

Tijdens de periode van 1/10/2017 tot 30/09/2018, werden 101 activiteiten georga-
niseerd, met andere woorden gemiddeld tussen 8 en 10 activiteiten per maand. 
Woluwe 10.000 bood zijn leden onder meer 17 geleide bezoeken expo of te voet 
aan, 12 voorstellingen cineclub, 10 conferenties, 5 opvoeringen, 17 theatervoors-
tellingen, 6 uitstappen naar de bowling, 1 jachtdiner, 6 restaurantbezoeken 
samen, 11 uitstappen, 3 sportieve wandelingen, 2 bezoeken aan de minigolf, 
3 natuurwandelingen, de voorstelling van de reizen voor 2018, oudejaarsavond 
maaltijd, 3 reizen (Lissabon, Italiaanse meren, Cruise langs de Donau en ook de 
jaarlijkse uitstap naar Breda).
Dit jaar werden er ook twee verblijven georganiseerd in het Parkhotel in de 
Panne (in juni en juli) waar 36 personen aan deelnamen.

F. ANTENNE INTERUNIVERSITAIRE UCL/ULB DES SENIORS ET DU 
TEMPS LIBRE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Academisch Jaar 2017-2018

De lezingen, op universitair niveau, zijn bedoeld voor alle mensen die tijdens 
hun vrije tijd hun algemene kennis willen uitbreiden.

De lezingen gebeuren op dinsdag om 14u30 in de conferentiezaal van het 
Gemeentehuis en worden gevolgd door een gesprek tussen het publiek en de 
conferencier.

Er worden 85 abonnees, van wie 66 personen inwoners van de gemeente zijn 
(77,64%) en 19 buiten de gemeente (22,36%).
Wat het « geslacht » betreft, is de verhouding 75% vrouwen en 25% mannen.

Van 01/10/2017 tot 28/04/2018 : de conferenties registreerden 762 inkomsten 
voor 14 conferenties wat een gemiddelde is van 54,43 toehoorders per confe-
rentie.

M. Samuel FURFARI, Docteur en sciences appliquées et ingénieur civil, maître de 
conférences à l’ULB et fonctionnaire européen
« Le nouveau paradigme de la géopolitique de l’énergie »

M. Pierre MASSON, Professeur émérite de l’UCL, Faculté de médecine et de 
médecine dentaire
« Révolution dans le traitement du cancer : l’immunothérapie »

M. Jean-Jacques DROESBEKE, Mathématicien, professeur honoraire de l’ULB
« La manipulation scientifique au moyen de données »

M. Michel POULAIN, Professeur émérite de l’UCL, Faculté des sciences écono-
miques, sociales, politiques et de communication
« En quête de déterminant de la longévité »

M. Adolphe NYSENHOLC, Sémiologue, professeur honoraire, écrivain
« Charles Chaplin et son siècle »

M. Vincent EIFFLING, Doctorant en sciences politiques à l’UCL, chercheur au CECRI, 
Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication. 
Chercheur associé au CREC (ESM de Saint-Cyr Coëtquidan – France).
« La Turquie d’Erdogan entre réorientation géopolitique et clivage sociétal »
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M. Jean-Marc ONKELINX, Musicologue-conférencier, enseigne au Conservatoire 
royal de Liège
« Le Bel canto italien, de Monteverdi à Verdi »

Mme Françoise COLMANT, Licenciée en philologie romane de l’UCL, professeur 
passeur de littérature
Existe-t-il une littérature belge ?

M. Alain PRÉAT, Géologue, professeur à l’ULB
« Définition des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et estima-
tion de leurs réserves »

Mme Carine MAHY, Licenciée en histoire de l’UCL, Maître en archéologie. Asbl 
ROMA.
« L’épopée des phéniciens »

Mme Vinciane DEBAILLE, Géologue, chercheur qualifié du FNRS à l’ULB
« La formation du système solaire mise en évidence par les météorites »

M. Vincent LEGRAND, Professeur à l’UCL, Faculté des sciences économiques, 
sociales, politiques et de communication. Président de la Commission doctorale 
du domaine sciences politiques et sociales.
« Monde arabe du Maghreb au Machrek : un espace crisogène au futur incertain 
»

M. Olivier CORTEN, Docteur en droit, licencié en droit international et en sciences 
politiques, professeur à l’ULB
« La guerre contre l’« État Islamique » en Syrie : le droit international mis en 
cause ? »

Mme Donatienne BLANJEAN, Licenciée et agrégée en histoire de l’art et archéo-
logie, conférencière Asbl Sillage
« Horta et la bourgeoisie progressiste »
Om deze conferentie te illustreren, werd een geleid bezoek georganiseerd.

D. GELIJKHEID VAN KANSEN

In het kader van de gelijkheid van kansen heeft het Schepenambt voor ge-
lijkheid van kansen dit jaar 3 thema’s met voorrang behandeld :

1) GELIJKHEID OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDSZORG

a. AIDS- en SOA-preventie.

1 december is de werelddag tegen AIDS en Soa’s. Dit jaar hebben we aan de 
twee ingangen van de metro samen met de dienst Jeugd en het CGS een 
bewustmakingsactie gevoerd ten behoeve van de burger. Gratis uitdelen van 
informatiefolders, rode linten, condooms, stickers, in papieren zakken bedrukt 
met de kleuren van de gemeente. Tijdens deze dag hebben we niet minder dan 
2000 zakken uitgedeeld. Er werden affiches over de gemeente verspreid om de 
burger te sensibiliseren rond de dag van 1 december.
Dit jaar nam onze administratie deel aan de opdracht ”#16.000 Hands Up”, 
uitgewerkt door het platform Aidspreventie. Verschillende personeelsleden 
namen deel aan het spel en poseerden voor een foto, die gepubliceerd werd op 
de website van de gemeente en op de sociale netwerken. 

b. Actie « 0-5-30 »

De cel heeft haar bewustmakingscampagne rond gezondheid verdergezet door 
tijdens verschillende manifestaties zoals het Dynamifête en de ‘Dag Kinderen - 
ouders toegelaten’ en 70 jaar Roodebeekpark, een “0-5-30” - stand op te stellen 
(0 sigaretten, 5 stukken fruit en groente en 30 minuten sport per dag). Er was 
heel wat informatie beschikbaar voor het grote publiek en ook een spel om de 
jongsten warm te maken voor het thema ‘fruit en groenten’

Op 15 mei werd er 
een conferentie 
g e o r g a n i s e e r d 
met als titel “Ove-
rwegen om te 
stoppen met ro-
ken, het kan” met 
als spreker een 
tabakoloog van 
de NCE (Nursing 
– Consultatie – 
Opvoeding). 48% 
van de deelne-
mers waren 
vrouwen en 52% 
mannen.
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In samenwerking met de vzw Ligue Vie en Santé Belgique werd van 24 tot 28 
september in de zaal Entour’Age een “5-daags plan” voor het stoppen met 
roken voorgesteld aan de burgers.

De gemeente heeft sinds 11 mei 2016 een contract getekend met het bedrijf 
Don Vita Line om een verdeelautomaat met gezonde voeding in het Gemeente-
huis te plaatsen omdat men producten wil aanbieden die goed zijn voor de 
gezondheid. Wij hebben nauw met de beheerder van het bedrijf samengewer-
kt om kwaliteitsproducten aan te bieden zoals fruitsalades, groenteslaatjes, 
notenmengelingen, diverse waters, enz. Op vraag van het personeel werd er 
in oktober 2016 een tweede automaat geplaatst op de site van het gemeente-
depot. In de loop van 2018 heeft de onproductieve samenwerking met deze 
partner geleid tot de beslissing om het contract te beëindigen. Als gevolg 
daarvan werden de verdeelautomaten in mei verwijderd uit de gemeentelijke 
gebouwen.

2) DE PROMOTIE VAN DE GELIJKHEID TUSSEN VROUWEN EN MANNEN.

Op 3 oktober werd in samenwerking met de dienst Informatie/Communicatie 
en de vereniging “Handen af! Stop seksisme” een middagsessie georganiseerd 
rond het thema van straatpesterijen.

In november voerde de cel de campagne “Wit lint”, waarbij de burgers via 
affiches en folders werden uitgenodigd om het wit lint te dragen op 25/11, de 
Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Deze lintjes 
en diverse informatiebrochures waren beschikbaar in het Gemeentehuis. 

Tegelijkertijd werden op 21 en 23 november twee studiedagen georganiseerd 
over huiselijk geweld, voor professionals uit de gemeente, onder leiding van 
het ‘Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales’ en de vzw 
Praxis. In het totaal namen 40 personen deel aan deze opleiding, waarvan 45% 
vrouwen en 55% mannen.

In het kader van de internationale dag van de rechten van de vrouw op 8 maart, 
werden verschillende acties voorgesteld :

- Om de burgers te informeren over de hulpnummers voor huiselijk geweld, 
werden 28.000 exemplaren van de folder “Je suis bleu de toi” over alle brie-
venbussen verspreid. Het gaat om een dubbelzijdige postkaart met daarin alle 
nuttige telefoonnummers. Het doel is om deze kaart bij te houden in je porte-
monnee zodat je de noodnummers steeds bij de hand hebt. 

+ flyers

- De cel neemt ook het initiatief voor de realisatie van een “Handvest tegen 
seksisme”. Dit werd ingehuldigd op 8 maart. Leden van het College, gemeen-
tepersoneel en burgers werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze actie. 
Ondertekenen kan online via de website van de gemeente of via een gasten-
boek dat ter beschikking ligt in de kantoren van Gelijke Kansen. Tot op heden 
zijn er iets meer dan 100 handtekeningen (exclusief de handtekeningen van de 
leden van het College), waarvan 80% van vrouwen en 20% van mannen.

- Er werd ook een theateropvoering gereorganiseerd van het stuk “King Kong 
Théorie” in Wolubilis, in samenwerking met de dienst jeugd en Focus femmes.
In een directe taal, geven drie actrices een stem aan dit manifest voor een 
nieuw feminisme waarin “het er niet om gaat de kleine verworvenheden van 
vrouwen te vergelijken met de kleine voordelen van mannen, maar eerder om 
alles te dumpen.” Er was ook een stand “gelijkheid van kansen” aanwezig, net 
als van het CCFS (familieplanning).

- Sinds de conferentie over vrouwelijk ondernemerschap, die in oktober 2016 
werd georganiseerd, heeft de cel Gelijke Kansenbeleid zich actief bezigge-
houden met dit thema en organiseerde in dit kader een cocktaildiner met een 
conferentie en een netwerkmoment. Dit evenement met de titel “Een voor allen 
en allen voor een” richtte zich vooral op (toekomstige) vrouwelijke onderne-
mers om hen te helpen en oplossingen te bieden en om degenen die nog twi-
jfelden aan te moedigen het avontuur aan te gaan.
Samen met onze partner Wonderful Women (WoWoWo community) hebben 
we een visuele identiteit voor dit project gecreëerd. Bij de slogan “ Een voor 
allen en allen voor een “ werd een logo ontworpen, werdeb voorwerpen zoals 
badges, armbanden, notitieboekjes en USB-sticks gepersonaliseerd met de 
kleuren van deze nieuwe identiteit en werden er posters en folders verspreid.

Mevrouw Florence Blaimont, Voorzitster van Wonderful Women, gaf die avond 
een inleiding over het ondernemerschap van vrouwen en haar eigen traject als 
vrouwelijk ondernemer. 
Er volgden drie sterke getuigenissen :
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- Catherine Barbier en Julie De Groote stelden hun project en winkel “Toujours 
belle” voor, dat alles biedt wat elke vrouw nodig heeft om haar vrouwelijkheid 
te behouden tijdens en na het ondergaan van een kankerbehandeling.

- Mevrouw Laetitia Van Wijck, loopbaancoach en talent, oprichtster van de 
onderneming Step Change

- Cécile Djunga, gastvrouw op de RTBF, en internationale humorprijs.
Deze vier getuigenissen boden ervaringen, hulp en oplossingen aan: Wat wer-
kte er? Wat werkte er niet? Waarom? Hoe kom ik een mislukking te boven? Hoe 
kan ik mijn netwerk uitbreiden, mezelf bekend maken? Wie kan mij helpen?
Allemaal vragen die een (toekomstige) ondernemer zich stelt tijdens zijn tra-
ject. Elk van hen benaderde het onderwerp en de motivatie ervan op hun eigen 
manier, soms zeer grondig en educatief, soms met humor. Deze conferentie was 
in alle opzichten een groot succes.
Deze actie werd mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Brussels 
Gewest.
Niet minder dan 127 personen woonden het evenement bij. Dit zonder rekening 
te houden met de teams van de aanwezige gemeentelijke diensten (F.A.S.E./
Gelijkheid van kansen, Middenstand, Werk) en de verschillende ondernemers 
die een stand presenteerden tijdens deze cocktail.
We konden in totaal 94% vrouwen en 6% mannen tot de aanwezige deelnemers 
en vertegenwoordigers rekenen.

In het verlengde van deze actie werd in augustus een economisch netwerk voor 
de vrouwen van Sint-Lambrechts-Woluwe (inwoners en/of zij wiens activiteit 
op het grondgebied van de gemeente is gevestigd) online gezet. Het werd 
opgericht in samenwerking met de diensten Informatica en Informatie/Com-
municatie.
Een link op de pagina van Gelijke Kansen op de website van de gemeente verwi-
jst de geïnteresseerden door naar dit nieuwe platform waar ze zich gratis kun-
nen inschrijven,  onder toezicht van het gemeentebestuur. Het is een netwerk 
dat een sleutelrol zal spelen in de verspreiding van vrouwelijke rolmodellen en 
de implementatie van een mentorprogramma om zo de gelijkheid van man-
nen en vrouwen in het economische en sociale leven van onze gemeente te 
bevorderen.

+ logo

De cel wil opnieuw jonge ouders (inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe) 
sensibiliseren, in het bijzonder de nieuwe papa’s met de campagne “T’es fleur 
ou t’es chou?”. We willen de gelijkheid van papa en mama binnen het gezin 
aantonen.
Hiervoor wil de campagne « T’es fleur ou t’es chou ? » het thema promoten aan 
de hand van « reclamemiddelen » (slabbetjes, zakken, brochures). De eerste 
doelgroep zijn de nieuwe papa’s 2016-2018 die bij het gemeentebestuur wer-
ken. Daarna richten we ons op het publiek dat naar onze activiteiten komt die 
samen met de cel Familie en de cel Gelijkheid van Kansen van ons schepenambt 
georganiseerd worden (bijvoorbeeld ter gelegenheid van de Dag der kinderen 
- Ouders Toegelaten).

+ logo
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3) DE STRIJD TEGEN ONGELIJKHEID VEROORZAAKT DOOR EEN HANDICAP.

In de maanden september, december 2017, maart en juni 2018 hebben vijf 
personeelsleden van de gemeente, in samenwerking met de vzw CREE, vier 
lessessies rond gebarentaal gevolgd.
Om doven en slechthorenden een betere ontvangst en dienstverlening te 
kunnen aanbieden, heeft deze groep zijn opleiding vervolmaakt tijdens deze 
doorgedreven sessies. Er werd vooral geoefend op de basisbegrippen, de 
uitdrukking en allerlei mogelijke situaties.
Dankzij deze opleiding, die nog steeds wordt aangeboden door de vzw CREE, 
hebben de administratieve en sociale ploegen die rechtstreeks in contact staan 
met het publiek minstens een medewerker die in staat is om deze medeburgers 
te ontvangen. De dienst Onthaal van het OCMW beschikt intussen ook over deze 
troef De 6 deelnemers zijn allemaal vrouwen.

De gemeente engageert zich sinds 2017 in de Handistreaming. Dit kan bes-
chreven worden als een “natuurlijke” integratie van de dimensie “handicap” 
in alle Brusselse beleidslijnen: infrastructuur, huisvesting, tewerkstelling, vor-
ming, cultuur, sport. Hiervoor heeft een agent van de gemeente een opleiding 
gevolgd in 2017 en blijft deelnemen aan consolidatievergaderingen.

4) VARIA

Een sensibiliseringscampagne van een week van 27/11/2017 tot 01/12/2017 no-
digde de bevolking uit om sjaals, handschoenen of hoeden voor daklozen op te 
hangen aan “sjaalbomen”. Op het einde van de actie schonk de dienst GSST de 
ongebruikte sjaals aan de centra voor daklozen. De timmerlieden van de tech-
nische dienst maakten drie “sjaalbomen” om ze tussen de banken te plaatsen 
onder het afdak van het René Pechère park.

Op 6 juni heeft onze cel in de conferentiezaal van het Gemeentehuis de lezing 
« Préparation à la retraite » georganiseerd die voorgesteld werd door de heer 
Pierre Degand, stichter van het platform Sequoia Ways (platform voor jongge-
pensioneerden). Er werden verschillende onderwerpen aangeboord :

- Hoe deze nieuwe dagdagelijkse realiteit indelen, en zijn emoties met de fami-
lie delen, of gewoon een sociaal leven leiden ?
- Hoe mijn dagen vullen door een nieuwe activiteit te vinden ?
- Hoe vind ik een project voor dit tweede leven dat voor de deur staat ?
- De fiscale en financiële vragen werden tijdens deze lezing niet aangeboord.
65% van de deelnemers waren vrouwen en 35% mannen op een totaal van 86 
deelnemers.

Het afgelopen jaar hebben de leden van de Cel Gelijkheid van Kansen ver-
schillende vergaderingen van het Brussels Gewest kunnen bijwonen, waaron-
der één op ons gemeentelijk grondgebied, in Château Malou. Deze bijeenkoms-
ten bieden gemeenten in Brussel de gelegenheid om beste praktijken uit te 
wisselen op het vlak van gelijkheid van kansen.

E. MINDERVALIDEN

I. BESCHRIJVING VAN DE INGESCHREVEN PERSONEN

Het aantal ingeschreven personen in onze dienst bedraagt 1.383.

De aard van de handicap verschilt vaak erg naar gelang de ziekte of het ongeval 
dat de handicap heeft veroorzaakt. Deze kan zowel fysisch als geestelijk zijn. 
Heel vaak kan men ook over een ‘polyhandicap’ spreken waarbij een bepaalde 
handicap tot nieuwe, andere handicaps kan leiden die vaak somatisch en psy-
chisch nauw verwant zijn. Een handicap aanvaarden is vaak niet eenvoudig 
voor de persoon in kwestie, noch voor de naaste omgeving. Heel vaak moeten 
ze een beroep doen op een sociale dienst.

De meest gekende categorieën zijn de personen in een rolstoel, de visuele 
handicap en doofheid. Andere ziekten kunnen echter ook invaliditeit tot gevolg 
hebben (cardiovasculaire problemen, mentale en neurologische problemen, 
kanker, AIDS, verslavingen, multiple sclerose, arteriosclerose, Alzheimer en 
andere handicaps). 
De leeftijd van de personen met een handicap die zich tot onze dienst wenden, 
varieert  en beslaat alle leeftijdscategorieën.

Wat het « geslacht » betreft, is de verhouding 64% vrouwen en 36% mannen. 

II. DIVERSE HULP AAN MINDERVALIDEN

-25	jaar	

25	tot	49	jaar	

50	tot	64	jaar	

65	tot	79	jaar	

+80	jaar	
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1. SOCIALE DIENST EN ADMINISTRATIEVE HULP
De maatschappelijk werkers bieden een gespecialiseerd onthaal aan. Ze 
informeren de gehandicapte personen over hun rechten en geven de nodige 
informatie voor het verkrijgen van de voordelen die voorzien worden door de 
verschillende daartoe voorziene wetgevingen en reglementeringen.
Uitleggen, begeleiden tijdens sommige delicate stappen, de gemoederen sus-
sen, moed inspreken wanneer deze begint te zakken, de sleutel tot dit alles is 
‘beschikbaarheid’ : luisteren naar wat de persoon wil meedelen, samen een 
deel van de weg gaan, instrumenten aanreiken waarmee hij deze obstakels 
kan overwinnen.

De maatschappelijk werkers kunnen ook aanvragen indienen voor gemeente-
lijke tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Ze kunnen ook in 
andere aanvragen tussenbeide komen: bijkomende informatie i.v.m. het betoe-
lagingsdossier, het sociaal telefoontarief, tussenkomst in telefoonkosten, de 
parkeerkaart, een vrijstelling van een gewestbelasting, een vermindering van 
de onroerende voorheffing, enz...

Sinds 1 juli 2016 werd de procedure voor de IVT/IT, THAB volledig geïnforma-
tiseerd.
Het is de bedoeling om de verwerkingstermijn voor de dossiers terug te bren-
gen tot 30 dagen. Sinds de informatisering van de procedure, heeft de FOD 
ernstige informaticaproblemen gekend. Als gevolg daarvan, is de behande-
lingsduur langer, meerdere dossiers blijven zonder gevolg.
Sinds 23 januari gebruikt het DG Mindervaliden een nieuwe software voor de 
behandeling van de uitkeringen voor mindervalide personen.
Interne wijzigingen hebben een zeer grote invloed gehad op de prestaties van 
de FOD.
De maatschappelijk werkers hebben als missie een opvolging te verzekeren van 
de lopende dossiers en de rol van bemiddelaar te spelen tussen de FOD en de 
aanvragers.

De persoon kan de aanvraag zelf indienen door middel van de identiteitskaart 
en de PIN-code of door zich tot het gemeentebestuur, het OCMW of  het zie-
kenfonds te wenden. De aanvragen gebeuren via de volgende website: www.
myhandicap.be.

Iedereen moet een on line formulier invullen. In functie van de gegeven an-
twoorden, kunnen er andere vragen verschijnen. Vandaar dat de sociale ges-
prekken langer kunnen duren en dat men dus op afspraak moet werken.

Bij mensen die verlamd zijn of op een of andere wijze niet bij ons ter plekke 
kunnen geraken, komen onze maatschappelijk werkers aan huis.

Wanneer het socio-medisch onderdeel afgerond is, neemt de FOD SZ voor het 
medisch gedeelte contact op met de behandelende arts of specialist.

In het huidige werkjaar werden er 205 aanvragen voor tegemoetkomingen aan 
personen met een handicap ingediend.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, wordt er iedere ochtend een 
sociale permanentie georganiseerd. In de namiddag kunnen onze maatschap-
pelijk werkers de personen op afspraak ontmoeten of huisbezoeken verrichten.

2. FINANCIËLE HULP

Voor het referentiejaar, werd er tijdens de referentieperiode de volgende finan-
ciële hulp verstrekt:

50 personen konden genieten van het voordeel van de taxicheques, waarvan 
84% vrouwen en 16% mannen.

3. DE DIENST SOS TRANSPORT

Deze dienst is voorzien voor personen die voor hun verplaatsingen binnen de 
gemeente geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.
Ons bestuur compenseert zo het verlies aan mobiliteit dat door de handicap 
veroorzaakt wordt. Zo kunnen deze mensen weer zelf hun boodschappen doen. 
In de loop van het jaar werden er maandelijks gemiddeld 929 ritten uitgevoerd, 
in tegenstelling tot 518 voor het vorig werkjaar.
Wat het “geslacht” betreft, is de verhouding 79% vrouwen en 21% mannen. 

4. ANIMATIE EN VRIJE TIJD

Het merendeel der mindervaliden ondervindt grote hinder wanner ze buiten 

komen. Dit gebrek aan zelfredzaamheid leidt vaak tot vereenzaming. Vandaar 
dat we verschillende activiteiten organiseren waarbij personen met een han-
dicap toch nog een rijk sociaal leven kunnen leven en aan dezelfde culturele 
evenementen kunnen deelnemen als valide personen.

Vieruurtjes en uitstapjes

- 8 mei 2018: Excursie naar de Koninklijke Serres van Laken. 
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Aan deze uitstap namen 67 personen deel. Onze groep ontdekte de architectuur 
van de serres en de bloemendiversiteit die er te zien is. Het koninklijk paleis had 
voor deze dag een specifiek parcours georganiseerd voor personen met een 
beperkte mobiliteit 

- 14 juni 2018: Jaarlijks vieruurtje.
Het vieruurtje was een gezellige en feestelijke gebeurtenis waaraan 64 per-
sonen hebben deelgenomen. De DJ Papy Aldo nam de deelnemers mee naar 
het ritme van zijn muzikaal universum, terwijl de artiest-silhouettiste, François 
Dupont, alle tafels langsging om de geïnteresseerden te schetsen. Iedereen kon 
proeven van koffie, thee, fruitsap en gebak.

- 21 september 2018 : Excursie naar Blankenberge.
Er waren 84 deelnemers voor deze reis. De maaltijd werd georganiseerd in 
het restaurant “Le Petit Rouge”. In de namiddag had iedereen de mogelijkheid 
om de pier te (her)ontdekken, te wandelen langs de dijk of een wandeling te 
maken in de voetgangerszone van de badstad,...

Photos (2) : Goûter – Excursion – salle Evasion

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd in de zaal “Evasion” in 
de Siriusgaarde 17. 

“Evasion-Ciné”: maandag, om de 15 dagen van 11u tot 15u30.
Samen een documentaire of een film ontdekken, ‘s middags wordt er een lunch 
geserveerd.

 “Evasion-Jeux de société”: dinsdag, van 14u tot 16u (Oktober 2017 tot juni 2018.
Samen een paar partijtjes scrabble, traminos of rummikub spelen.

“Evasion-Club”: woensdag, van 10u tot 16u.
Een gezellig samenzijn en ‘s middags in leuk gezelschap van een maaltijd 
genieten.

“Evasion-Bingo”: donderdag, om de 15 dagen van 14u tot 16u.
Een leuke middag rond een kopje koffie en een lekker stukje taart
terwijl je Bingo en Bongo speelt.

“Evasion-Tricot”: donderdag, om de 15 dagen, van 14u tot 16u.
In het kader van de sensibiliseringscampagne “Sjaalbomen” voor daklozen, 
georganiseerd door de Cel Gelijke Kansen, verzamelt de breiworkshop in het 
Centre Evasion zich om dekens, sjaals, hoeden, enz. te breien voor de meest 
kansarmen.

“Evasion-Sorties”: dinsdag of vrijdag.
Kleine groepen organiseren allerlei soorten bezoeken: musea, tentoonstellin-
gen, concerten, concerten, winkelen (Ikea, Docks, Nijvel, Woluwe, Anderlecht), 
kerstmarkt, Rouge-Cloître, smakenmarkt, “Waterbus” cruises,…

“Evasion–Autour du livre”: een maandag per maand van 14u tot 16u.
Voorlezen (romans, verhalen, avonturen, enz)
Tijdens de referentieperiode werden er ook nieuwe ateliers opgestart om ede 
voorgestelde activiteiten verder te diversifiëren :

“Evasion – Bien-être”: dinsdag, om de 15 dagen van 14u tot 15u30.
Werk aan je lichaam en hoofd aan de hand van relaxatie, ademhaling, lichaams-
bewustzijn en zelfmassage in een ontspannen sfeer.

“Evasion – Quizz: beroemde zangers”: dinsdag, eenmaal per maand van 14u00 
tot 15u30: Test je kennis van de zangers die geschiedenis hebben geschreven, 
vind hun woorden en zing samen !

Dit alles in een gemoedelijke sfeer en dankzij de hulp van een aantal vrijwil-
ligers. 
De dienst zorgt bij ieder van deze activiteiten ook voor het transport van de 
deelnemers.

Tijdens dit werkjaar heeft de zaal Evasion ook een aantal specifieke activiteiten 
georganiseerd of eraan deelgenomen :

- Deelname aan de dag van de sensibilisering rond handicaps georganiseerd 
op 12 oktober 2017,
- Modeshow, vegetarische maaltijd, workshop parels,
- ciné-club in de conferentiezaal van het Gemeentehuis,
- inhuldiging van de sjaalbomen,
- vernissage van de tentoonstelling “Et si j’étais votre star préférée”, georga-
niseerd door de dienst voor mindervaliden,
- deelname aan verschillende literaire rendez-vous en lezingen georganiseerd 
in het ‘Centre Malou Seniors’ of door Wolu 10.000: “Onze senioren doeltreffende 
helpen”, “diefstal en afpersing door bedrog”, “tablets”, “geheugenstoornissen”, 
“Opsporen gehoorproblemen”, enz,
- Bezoek van beurzen en tentoonstelling : Chocoladebeurs, beurs van de auto-
nomie,
- Organisatie zomeractiviteiten : Petanque, barbecue, …

Dit werkjaar mochten we 1848 deelnemers tellen voor de verschillende activi-
teiten samen.

Wat het “geslacht” betreft, is de verhouding 82% vrouwen en 18% mannen.

5. WERKGROEP ROND PERSONEN MET EEN BEPERKTE MOBILITEIT (PBM)

PBM-groep
De werkgroep voor de Personen met een Beperkte Mobiliteit (Groep PBM) wil 
toezien op de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor personen met een 
beperkte mobiliteit en wil iedereen sensibiliseren rond geschikte structuren 
voor mindervaliden in Sint-Lambrechts-Woluwe. Deze werkgroep komt vier-
maal per jaar samen in de zaal Evasion.

Dit jaar werden de volgende thema’s aangesneden :

- Op 11 december 2017: bijzondere actuele maatregelen voor personen met een 
beperkte mobiliteit tijdens de gemeenteraadsverkiezingen,
- Op 26 februari 2018: Voorstelling van de ABP Belgische vereniging voor Ver-
lamden die het accent legt op inclusieve recreatie voor mindervaliden,
- Op 14 mei 2018: Voorstelling van het 4de PBM-parcours door de vzwl Plain-
Pied,
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- Op 17 september 2018: redelijke inrichting van winkels in Sint-Lambrechts-
Woluwe in samenwerking met de vzw AMT Concept (Toegankelijkheid en Mobi-
liteit voor Allen),

PBM-parcours
De studie van het 4de parcours dat het 1ste parcours vervoegt en zich uitstrekt 
over de straten die grenzen aan de Paul Hymanslaan werd uitgewerkt door de 
vzw Plain-Pied. De opvolging van de werken zal tot in 2019 doorlopen.

Toegankelijkheid van de handelszaken
Ter herinnering: de dienst voor gehandicapten werkt al enkele jaren aan de 
toegankelijkheid van winkels voor mensen met beperkte mobiliteit. Deze actie 
concretiseerde zich in 2014, 2016 en 2017 met het uitwerken van een brochure 
over een doordachte inrichting van de handelszaken in de gemeente. Deze bro-
chure kan ook ingekeken worden via de website van de gemeente.
Deze brochure nodigt de handelaren uit om aandacht te besteden aan ver-
schillende criteria om hun handelszaken beter toegankelijk te maken voor per-
sonen met een beperkte mobiliteit.
Parallel hiermee werd in 2016 in de wijk Georges Henri een telling uitgevoerd 
van de bedrijven die voldoen aan de toegankelijkheidscriteria uit de bovenge-
noemde brochure.
Gezien de onwil van de handelaars om in dit project te stappen, heeft de PBM-
groep in mei 2017 een vergadering georganiseerd met de bedoeling om de ins-
panningen van de verschillende diensten op dit vlak te bundelen: Stedenbouw, 
Middenstand en Mobiliteit.

In dezelfde zin maakte de dienst voor mindervaliden in 2018 deel uit van het 
project van de vzw AMT Concept “voor handelszaken toegankelijk voor allen”, 
dat bestaat uit het verlenen van logistieke ondersteuning voor vergaderzalen 
en het verspreiden/uitwisselen van informatie aan handelaars.. Onze dienst 
speelt ook de rol van coördinator tussen de verschillende gemeentelijke diens-
ten die bij dit project betrokken kunnen zijn, namelijk de dienst realisatie en 
onderhoud, de dienst stedenbouw en de dienst strategie en mobiliteit van Sint-
Lambrechts-Woluwe.
Het AMT Concept project bestaat uit het sensibiliseren van de lokale spelers en 
het aanbieden van expertise aan winkeliers of commerciële ruimtebeheerders 
op het vlak van de toegankelijkheid van bedrijven, in het bijzonder in de open-
bare ruimte.

6. NIEUWE INITIATIEVEN

De dienst Mindervaliden heeft tijdens dit werkjaar ook deelgenomen aan de 
volgende initiatieven :

« Dag van de Bewustmaking betreffende Handicaps »
Op 12 oktober 2017 werd in Wolubilis een bewustmakingsdag georganiseerd 
rond het thema “En wat als ik je lievelingsster was?”. Bedoeling van deze dag 
is iedereen bewust maken van de moeilijkheden die Mindervaliden iedere dag 
moeten overwinnen en onze kijk daarop veranderen.
Tijdens die dag werden er verschillende animaties, lezingen, een tentoonstel-
ling, informatiestandjes en een show aangeboden.

Tentoonstelling Chais’art

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mindervaliden, organiseer-
den de Dienst voor Mindervaliden en de vzw Autonomie van 4 december tot 
8 december 2017 de tentoonstelling “Chais’ Art” op het gelijkvloers van het 
gemeentehuis tijdens de openingsuren van de administratie.
Deze tentoonstelling had als doelstelling om het publiek toe te laten een andere 
blijk te werpen op personen in een rolstoel aan de hand van beroemde perso-
nages, in de wereld van de rolstoel besproken op humoristische wijze.

Duoday
April 2018 : De nationale “Duoday”-actie wil zowel openbare als privéonderne-
mingen sensibiliseren rond de tewerkstelling van personen met een handicap. 
In het kader hiervan heeft de dienst Mindervaliden twee personen de moge-
lijkheid gegeven om nader kennis te maken met het administratief en sociaal 
werk.
Wij onthaalden Pierre bij onze dienst voor mindervaliden in het kader van een 
“ontdekkingsstage” in de periode van 17/04/18 tot 22/04/18.
 Marie heeft ook een stage gelopen in de sociale dienst en de dienst voor min-
dervaliden van 14/05/18 tot en met 18/05/18.

Demonstratie- en informatiesessie over het nieuwe elektronische en digitale 
stemsysteem met papieren bewijsstukken
De dienst organiseerde afgelopen september in de zaal Evasion, een informa-
tie- en demonstratiebijeenkomst in samenwerking met de Dienst Bevolking om 
mensen met een handicap vertrouwd te maken met het nieuwe stemsysteem 
en alle relevante informatie te verkrijgen, met het oog op de stemming op 14 
oktober 2018 voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Handistreaming
Januari tot december 2018 : Naar aanleiding van de vorming handistreaming 
die vorig jaar door de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Gelijke Kansen in sa-
menwerking met Atingo werd georganiseerd, vonden er evaluatiesessies plaats 
in verschillende gemeenten om praktische zaken op het gebied van toeganke-
lijkheid te bespreken. Ter herinnering: handistreaming streeft de integratie na 
van de dimensie ‘handicap’ in de verschillende domeinen zoals tewerkstelling, 
huisvesting, infrastructuur, vorming,...

Studiereis naar Rotterdam
Mei 2018 : De dienst voor mindervaliden nam deel aan de studiereis naar Rotter-
dam georganiseerd door Brulocalis, de vereniging voor steden en gemeenten 
van Brussel.
Deze dag stond geheel in het teken van de toegankelijkheid en de verschillende 
beleidsmaatregelen van de gemeente Rotterdam.
Een ochtend rijk aan theoretische input en een middag gewijd aan een bezoek 
op het terrein. In 2017 won Rotterdam de “Access City Award” van de Europese 
Commissie, die steden beloont die goede praktijken op het vlak van toeganke-
lijkheid in EU-steden hebben ingevoerd.

European Disability Card: EDC

De European Disability Card is een initiatief van de Europese Commissie dat 
sinds oktober 2017 tot doel heeft de toegankelijkheid en integratie van mensen 
met een handicap in de samenleving te bevorderen door hun toegang tot vrije 
tijd, cultuur en sport te bevorderen. 
De EDC biedt een reeks voordelen op deze gebieden en kan gebruikt worden in 
8 lidstaten van de Europese Unie, waaronder België.
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De dienst GSST, de dienst sport en de dienst cultuur, partners in dit project, 
hebben verschillende keren vergaderd om de mensen van Sint-Lambrechts-
Woluwe die de EDC bezitten, verschillende voordelen te bieden. Vandaag bie-
den verschillende verenigingen in Sint-Lambrechts-Woluwe die samenwerken 
met de gemeente - de vzw Centre de Promotion pour Personnes handicapées, 
de vzw Sociale actie, de vzw Wolu 10.000, het Cultureel Centrum Wolubilis, de 
Wolu Tennis Academy, Wolu Cyber, JJJJY en de gemeentelijke tennisbanen - een 
waaier van voordelen voor het betrokken publiek.

Om de EDC te verkrijgen moet de mindervalide erkend zijn door de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD - SS) of door de Brusselse Franstalige 
overheidsdienst (PHARE-dienst). De aanvraag moet worden ingediend bij een 
van de 5 Belgische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van 
het beleid inzake de integratie van mindervaliden.

Bovendien heeft de dienst voor personen met een handicap tijdens dit werkjaar 
heel wat werk verricht om dit project te promoten, waarbij zowel de doelgroep 
als de verenigingen die op bovenvermeld vlak voordelen kunnen toekennen, 
werden voorgelicht.

Deelname aan de conferentie betreffende toegankelijkheid te Lyon.

Juni 2018 : Conferentie “De stad Lyon of de ambitie van universele toeganke-
lijkheid”: Mevrouw Thérèse RABATEL, afgevaardigd burgemeester belast met 
gendergelijkheid en personen met een handicap sinds 2008, en raadslid van de 
metropool Lyon, belast met het mindervalidenbeleid, stelde het beleid voor en 
de acties die worden uitgevoerd om de belemmeringen voor mobiliteit weg te 
nemen en de kwaliteit van leven en werk voor iedereen te verbeteren. Van de 
vele acties die door de stad Lyon worden uitgevoerd, vermelden we er enkele: 
werken in overleg tussen verenigingen van personen met een handicap en de 
diensten van de stad over alle openbare voorzieningen, Access-i met informatie 
over de toegankelijkheid van goederen en diensten voor PBW’s, Optibus (spe-
ciale dienst) en Optiguide (gepersonaliseerde ondersteuning in het vervoer), 
aangepaste opvang in kinderdagverblijven en scholen voor kinderen met een 
handicap.
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De gemeentekas, onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenteontvanger, 
heeft tot hoofddoel de betaling van de uitgaven uit te voeren na controle van 
hun regelmatigheid en de inning van de inkomsten van welke aard en oors-
prong ook op te volgen.

Werkzaamheden van de dienst 

Dit nogal breed kader, omvat een waaier van specifieke en diverse opdrachten 
gaande van het verzenden van de aanslagbiljetten voor de gemeentetaksen 
tot het reserveren van de staanplaatsen op de rommelmarkt. Alle kaderen in 
de doelstellingen die de dienst zich opgelegd heeft. Op gebied van de ont-
vangsten, wijst de dienst de andere gemeentediensten op hun wettelijke en 
reglementaire verplichtingen inzake het opstellen van de boekhoudkundige 
bescheiden en tracht hij de invordering ervan te verwezenlijken binnen de twee 
maanden.  Inzake de uitgaven, is het doel de regelmatig opgestelde mandaten 
te betalen binnen de vijf werkdagen van hun ontvangst binnen de dienst.   

Een ander belangrijk werk is het opstellen van de diverse jaarlijkse rekenin-
gen (boekhoudkundige rekening, balans, resultatenrekening en bijvoegsels), 
waarbij de balans als een jaarlijkse fotografie van de bezittingen en middelen 
van de gemeente op 31/12 kan worden beschouwd en de resultatenrekening als 
een beeld van de verwezenlijking van de begroting. De balans op 31/12/2017 
bedraagt 260.268.521,70 EUR en het resultaat van de gewone begroting van het 
dienstjaar 2017 vertoont een mali van 6.069.552,06 EUR.

Om deze massa werk en cijfers te verwerken is de dienst samengesteld uit 
zeven vrouwen en vier mannen (waarvan sommigen deeltijds werken voor de 
dienst). De ervaring, het dynamisme en de samenhorigheid van deze ploeg 
maken het vooralsnog mogelijk de steeds talrijker en meer vakkennis verei-
sende taken te vervullen.

Het altijd beleeft en positief contact met het publiek gebeurt meestal aan het 
loket. Hoewel in de loop der jaren het aantal betalingen aan het loket vermin-
dert blijft de dienst vooral aangesproken door burgers/inwoners voor motie-

ven, divers en gevarieerd : parkeerbonnen, gemeentelijke administratieve 
sancties, vergoedingen voor de maaltijd- en bewakingskosten in de scholen, 
enz..

Ontvangsten

GEWONE DIENST
Een procedure werd in 2006 vastgesteld die de wijze bepaalt waarop de dienst 
Gemeentekas tot de inning overgaat van de op de gewone begroting voorziene 
ontvangsten.

Deze procedure is van toepassing voor de inning van een vordering voor-
tvloeiend uit een dienstverlening door de gemeentediensten, het gebruik of 
een in huur neming van materieel of van lokalen, een vergoeding of een ver-
koop.

Een algemene vaststelling inzake de ontvangsten: het stijgend aantal moeilijk 
te innen ontvangsten en spijtig genoeg moet soms ook – inzake belastingen- in 
laatste instantie een beroep op een deurwaarder gedaan worden. Tijdens de 
betrokken periode is een deurwaarder tussenbeide gekomen voor een totaal 
bedrag van 6.072,40 EUR.

In dezelfde context moet de gemeente eveneens het hoofd bieden aan de 
moeilijke inning van de vergoedingen en dit ondanks het verzenden van 
betalingsverzoeken en herinneringen. Het gaat hier hoofdzakelijk over vergoe-
dingen in nauw verband met de opvoeding van de kinderen (sneeuwklassen, 
groene klassen, maaltijden en bewaking in de scholen, opvangvergoedingen in 
de kinderdagverblijven, …).

De resultaten zijn bevredigend en voor de dossiers, die eventueel moeten wor-
den afgesloten zonder mogelijkheid tot inning, laten het opstellen van onwaar-
den of oninbaar verklaarde ontvangsten toe de boekhoudkundige geschriften 
te regulariseren.

VOORSTELLING VAN 
DE GEMEENTEKAS
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Ondanks de moderne elektronische betalingsmiddelen (Bancontact) gebeuren 
er nog dagelijks contante betalingen aan het loket. Deze onderhouden echter 
een vorm van contact met de inwoners/burgers, vooral met de oudsten.

INGEKOHIERDE BELASTINGEN

De ingekohierde gemeentebelastingen in Sint-Lambrechts-Woluwe betreffen 
de kantooroppervlakten, de parkeerplaatsen, de hotelkamers, de niet-hoofd-
verblijfplaatsen, de bezetting van het openbaar domein, de bankagentschap-
pen en de agentschappen voor paardenwedrennen, de relaisantennes van 
mobilofonie, de phone shops, alsook de brandstof- en automatische verdee-
lapparaten, het bouwen, herbouwen / verbouwen en op de vaste dragers en 
het stadsmeubilair met publicitair karakter en de belasting op het verspreiden 
van reclame.

Kohieren voor een bedrag van 8.889.055,91 EUR werden in invordering gesteld. 
Uittreksels uit de belastingkohieren werden naar de belastingplichtigen gezon-
den, alsook herinneringen en aanmaningen.

CONTANTE BELASTINGEN 

De invordering van de onrechtstreekse belastingen hierna gebeurde overeen-
komstig de wettelijke en reglementaire beschikkingen :

- Belasting op het opslaan en bewaren van goederen

OPCENTIEMEN EN ALGEMENE DOTATIE AAN DE GEMEENTEN

Anderzijds heeft de dienst de ontvangsten ingeschreven, die door de re-
kenplichtigen van de Schatkist werden ingevorderd tijdens de periode van dit 
jaarverslag.

Deze ontvangsten geïnd door de Federale Overheidsdienst Financiën en aan de 
gemeente doorgestort omvatten hoofdzakelijk de opcentiemen op de onroe-
rende voorheffing, op de belasting der natuurlijke personen en op de voer-
tuigen.

De Algemene Dotatie aan de Gemeenten werd in vier schijven in 2017 door het 
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gestort

ANDERE BIJDRAGEN EN RECHTEN TEN VOORDELE VAN DE GEMEENTE

Er werden eveneens invorderingsrechten opgesteld voor: concessies op de 
gemeentelijke begraafplaats, dividenden van concessiehoudende maatschap-
pijen, gewone tussenkomsten van andere openbare besturen in de gemeen-
telijke uitgaven, huurgelden, renten, inkomsten uit portefeuille, interesten van 
beleggingsfondsen, dividenden van onderschreven kapitalen, vergoedingen 
voor het gebruik van de gemeentewegen door de netbeheerders voor elektri-
citeit en gas, diensten, leveringen of werken uitgevoerd voor rekening van 
derden.

KWADE POSTEN

Tijdens de betrokken periode werd een totaal bedrag van 657.550,45 EUR in 
onwaarde gesteld.

BUITENGEWONE DIENST 

Worden o.a. op deze dienst geboekt:
• de leningen afgesloten voor het betalen van buitengewone uitgaven
• de subsidies ontvangen voor het bekostigen van werken of andere 

buitengewone uitgaven
• de opbrengst van de verkoop van onroerende goederen
• de opnames uit de reservefondsen

Uitgaven

GEWONE DIENST 

Met betrekking tot de maandelijkse wedden en/of regularisaties, de diverse 
vergoedingen, de gemeentelijke aanvullende pensioenen, de toelagen, de las-
ten van de schuld, de presentiegelden, alsook de door de aannemers, leveran-
ciers of dienstverleners ingediende facturen, werden 6.142 betalingsopdrachten 
uitgevoerd. 

77 personen hebben de gedeeltelijke terugbetaling van de aanvullende ge-
meentelijke onroerende voorheffing voor nieuw aangekochte of gebouwde 
woningen ontvangen, voor een bedrag van 30.173,09 EUR. Tevens werden 
gedeeltelijke terugbetalingen van de aanvullende gemeentelijke opcentie-
men voor een globale som van 21.191,48 EUR overgemaakt aan eigenaars die 
woongelegenheden ter beschikking stellen van het Sociaal Verhuurkantoor.

BUITENGEWONE DIENST

Worden op deze dienst geboekt, de uitgaven voor investeringen, die door de 
gemeente werden beslist, de eventueel door haar toegekende buitengewone 
toelagen, alsook de eventuele vervroegde terugbetalingen van leningen.

BOEKHOUDING

Overeenkomstig het algemeen reglement over de boekhouding, heeft de 
dienst de volgende bescheiden bijgehouden :

• het grootboek van ontvangsten en uitgaven, basiselement voor het 
opstellen van de gemeenterekening; 

• - het kasdagboek, zodanig opgesteld dat op elk ogenblik de ontvangsten 
en uitgaven van elk dienstjaar gekend kunnen zijn, evenals de toestand 
van de verschillende thesaurierekeningen waarop de verrichtingen wer-
den geboekt; 

• de verschillende thesaurierekeningen die dagelijks afgesloten worden.

Overige werkzaamheden van de dienst

• 3.261 betekeningen van notarissen belast met de verkoop van onroerende 
goederen gelegen op het grondgebied van de gemeente of toebehorend 
aan een inwoner van Sint-Lambrechts-Woluwe.

• Gemiddeld 83 dossiers per maand met betrekking tot beslag op/of afstand 
van wedde.

• 8 toegestane voorschotten op wedden, eventueel met een terugbetalings-
plan.
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• Diverse thesaurieverrichtingen werden door de Gemeenteontvanger 
gedaan op de rekeningen geopend op naam van de gemeente.

• -Ingevolge de heraanlegwerken van het Sint-Lambertusplein is de organi-
satie van de rommelmarkt opgeschort.
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 PRESENTATIE VAN DE DIENST  BEVOLKING – 
BURGERLIJKE STAND

Functie van onze dienst:

Deze dienst groepeert verschillende departementen die een belangrijk punt 
gemeen hebben, namelijk dat deze dienst de burger treft in wat hem het meest 
persoonlijk is en hem volgt in de verschillende stappen van zijn bestaan. De 
dienst verstrekt ook de documenten die onontbeerlijk zijn voor zijn verblijf op 
het Belgisch grondgebied of in het buitenland. Bovendien worden er ook de 
stukken afgeleverd waardoor hij talrijke formaliteiten kan vervullen, privé of 
administratief.
Deze dienst staat waarschijnlijk het dichtst bij de burger: men heeft hem het 
meest nodig. Het is overigens de dienst waarmee men het meest contact heeft.
Uit het onderzoek van de gegevens waarover deze dienst beschikt, kan men de 
strekkingen afleiden die er bestaan en die er aankomen, waardoor men zowel 
op korte als op lange termijn een beleid kan voeren.
Tot slot is het deze dienst die de verkiezingen organiseert die de basis vormen 
van het gemeentelijke, gewestelijke, federale en Europese politieke leven.

Presentatie van de verschillende departementen

I. DE AFDELING BEVOLKING
Dit departement beheert de bevolkingsregisters waarop elke Belgische of 
buitenlandse burger met een permanente verblijfsvergunning vermeld staat 
die zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft op het grondgebied van onze 
gemeente. Het levert eveneens de identiteitsdocumenten en verschillende 
getuigschriften af.

Voornaamste interne activiteiten : 

• Alle formaliteiten met betrekking tot de vernieuwing of wijziging van de iden-
titeitskaarten en adresveranderingen

• De aflevering van allerlei getuigschriften zoals bewijs van woonst, nationa-
liteit, leven, militie, erfrechtverklaring, samenstelling van het gezin, orgaan-
schenking, euthanasie
• Wettiging van de handtekening
• Gelijkluidende afschriften
• Adresopzoekingen
• Afschrijvingen voor het buitenland
• Bijhouden van de kiezerslijsten
• De opstelling van de lijst van gezworenen
• Afstempelen van allerlei documenten
• Behandelingen van aktes zowel van geboorte, huwelijk als overlijden.

ENKELE CIJFERS
Het aantal bezoekers dat zich aan de verschillende loketten heeft aangeboden, 
heeft dit jaar het cijfer van 105.086 bereikt. De afdeling Bevolking heeft 49.033 
inwoners ontvangen. De gemiddelde wachttijd aan de twee loketten van de 
afdeling bedraagt 9 minuten en 58 seconden.

Op 30/09/2018 bedroeg de bevolking van Sint-Lambrechts-Woluwe 56.245 bur-
gers waarvan 
44.938 in het Bevolkingsregister
  9.625 in het Vreemdelingenregister (en 229 burgers van het wachtregister die 
niet worden geteld)
  1.689 in het ECE-Protocol register (vreemdelingen met bijzonder statuut)

Wat de nationaliteiten betreft blijven Frankrijk, Italië en Spanje de drie belan-
grijkste nationaliteiten van de 145 vertegenwoordigde nationaliteiten.

Aantal geboortes          643
Aantal sterfgevallen          477
Aantal aankomsten (komende van een andere gemeente 
of het buitenland)      7.083
Aantal vertrekken (voor een andere gemeente of het buitenland)  5.928
Aantal van ambtshalve schrappingen       779

VOORSTELLING VAN 
DE DIENST BEVOLKING
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Sinds 2013 heeft de Dienst Vreemdelingen een belangrijk aantal oude bur-
gers onder speciaal statuut de mogelijkheid gegeven om - onder bepaalde 
voorwaarden - het permanent verblijf te verkrijgen en zo onmiddellijk in het 
Bevolkingsregister terecht te komen. 

Bovendien heeft de FOD Buitenlandse Zaken beslist om een bepaalde catego-
rie van verblijfsvergunningen (ECE-protocol) zoveel mogelijk te beperken. Dit 
verklaart waarom het aantal ambtenaren dat van dit statuut geniet met 30% 
gedaald is.

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART :

Sedert het jaar 2009 moet de volledige Belgische bevolking over een elektro-
nische identiteitskaart beschikken. 

Tussen 01/10/2017 en 30/09/2018, werden 7.165 elektronische kaarten uitgereikt 
voor Belgen ouder dan 12 jaar. 

Sinds 15 oktober 2008 hebben buitenlandse burgers (verplicht voor niet-Euro-
peanen en vrijblijvend voor Europeanen) evengoed recht op een elektronische 
verblijfstitel, het equivalent van de elektronische kaart voor de Belgen. 
Tussen 01/10/2017 en 30/09/2018 werden 5.273 elektronische verblijfstitels 
uitgereikt voor vreemdelingen ouder dan 12 jaar.
Opmerking: vanaf 1 november 2015 worden de burgers met een verblijfstitel 
opgeroepen voor een hernieuwing ervan, wat vroeger niet het geval was. 

Sinds 2013 bevat de verblijfstitel voor buitenlanders uit derde landen ook een 
biometrisch gedeelte. De invoering biometrische identificatie-elementen ge-
beurt met het oog op een betere link tussen de verblijfstitel en zijn titularis en 
de versterking van het principe “een persoon - een document” (18 april 2008: 
Verordening 380/2008 van de Raad ter wijziging van Verordening EU 1030/2002 
ter vaststelling van een eenheidsmodel voor een verblijfstitel voor onderdanen 
van derde landen).
De grote technische verbetering is een contactloze microchip op dit soort 
kaarten die nu uitgerust zijn met 2 chips. De huidige contactchip waarvan de 
werking niet gewijzigd wordt en de contactloze microchip die de biometrische 
elementen bevat: een foto en twee vingerafdrukken. Dit soort chip biedt meer 
zekerheid wat de identificatie van de houden van de kaart betreft. Het gebruikte 
materiaal bestaat uit een fotoscanner, een scanner voor vingerafdrukken en 
een “signature pad”.

Sinds 1 april 2014 werd de geldigheid van de identiteitskaarten als volgt gewi-
jzigd:
Voor Belgen van 18 tot 74 jaar oud is het van 5 tot 10 jaar geworden
Voor Belgen tussen 12 en 18 jaar oud is het van 5 tot 6 jaar geworden
Voor Belgen van 75 en ouder is het van 5 tot 30 jaar geworden.

Ten slotte reikt onze gemeente de KidsID uit voor Belgische kinderen van min-
der dan 12 jaar. Tussen 01/10/2017 en 30/09/2018 werden 1.403 KidsID uitgereikt. 
Een getal waar er 315 identiteitsdocumenten moeten worden bijgerekend die 
afgeleverd werden aan kinderen van minder dan 12 jaar van vreemde natio-
naliteit.

Dankzij het gebruik van de elektronische identiteitskaart en een kaartlezer kun-
nen vele van onze medeburgers vanaf nu verschillende documenten via Irisbox 
aanvragen en ze dankzij de “mijn dossier”-toepassing van de website IBZ ook 
thuis afprinten.  

De dienst « Domiciliëring » – erg gewaardeerd door de inwoners –, heeft dit jaar 
414 thuisbezoeken afgelegd om elektronische identiteitskaarten af te leveren. 

Sinds 1 juni 2018 heeft het College besloten dat alle certificaten (huishoudsa-
menstelling, verblijfsvergunning, model 8, uittreksel uit het strafregister, enz.) 
van de verschillende afdelingen gratis afleveren.

Het jaar 2018 werd ook gekenmerkt door de voorbereiding van de gemeente-
raadsverkiezingen van 14 oktober 2018, voorbereiding des te complexer dat een 
nieuw elektronisch stemmingsapparaat in gebruik wordt genomen.

Deze nieuwe stemmachines, ontwikkeld door SMARTMATIC en gefinancierd door 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bieden extra veiligheid omdat ze de burger 
een papieren ticket bezorgen waarop hij zijn verkiezingskeuze kan controleren.

Bovendien moesten er nieuwe stembureaus worden opgezet omdat som-
mige van hen, die traditioneel werden gebruikt, niet beschikbaar waren,. De 
gemeentebestuur moest een beroep doen op drie niet-gemeentelijke scholen, 
namelijk de Europese School, het Instituut voor Dames van Maria en het Konin-
klijk Atheneum van Sint-Lambrechts-Woluwe. 31 stembureaus werden daarom 
verspreid over ons grondgebied.

Het hoofdkantoor, gevestigd op het gemeentebestuur, delegeerde aan de 
bevolkingsdienst de taak om de voorzitters van stembureaus bijeen te roepen, 
evenals de bijzitters. Omdat elk stembureau bestond uit een president, een 
secretaris, een plaatsvervangend secretaris en vijf bijzitters, kostte het meer 
dan 700 oproepen om erin slagen om op het vereiste aantal te komen.

II. a) De afdeling “Vreemdelingen”

Deze dienst bestaat uit 8 personen en beheert de dossiers van de vreemde-
lingen. 
Sinds 1 januari 2017 werkt de afdeling op afspraak voor de eerste inschrijvingen 
en wettelijke samenwoningen. Twee ticketbureaus zijn toegewezen aan afspra-
ken en zijn beschikbaar van 08:30 tot 12:30 uur. Tussen 01/10/2017 en 30/09/2018, 
werden 2.736 afspraken ingeschreven in het agenda. Het derde venster “Open” 
wordt toegewezen aan andere hoofdactiviteiten zoals: 
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- Onderzoek van de ontvankelijkheid van de aanvraag van een verblijfsvergun-
ning op basis van de voorgelegde documenten (paspoort en visum, gelega-
liseerde aktes burgerlijke stand, werkgeversattest, arbeidsvergunning, inschrij-
ving in een school…)

- Inschrijving van personen die van een andere gemeente komen (zie tabel 3) 
- Samenstelling van de dossiers en deze doorsturen naar de dienst Vreemde-
lingenzaken

- Opstellen en afleveren van verblijfsdocumenten naargelang de nationaliteit 
(E.G./ E.E.R. of derde land), de redenen voor het verblijf (toerisme, betaalde of 
zelfstandige activiteiten, studies, stage, au pair-werk, gezinshereniging…)
- Bijhouden van de Registers
- Invoeren en bijhouden van de gegevens bestemd voor het Rijksregister
- Vraag tot politieonderzoek (samenwoning, domiciliëring…)
- Verlenging van verblijfsdocumenten
- Meedelen aan belanghebbenden van de beslissingen van de FOD Binnen-
landse Zaken : weigering, uitstel van vestiging, bevel om het grondgebied te 
verlaten…
- Afgifte van werkvergunningen en diverse getuigschriften (woonplaats, sa-
menstelling gezin,...)
- Ambtshalve schrapping, voor buitenland, voor een andere gemeente
- Legaliseren en eensluidend verklaren
- Doorsturen en opvolgen van regularisatieaanvragen op basis van art.9.2 van 
de wet van 15/12/1980 (uitzonderlijke omstandigheden)
Naast deze hoofdactiviteiten is er nog zowel een informatie- en onthaalop-
dracht als de opdracht om alle reglementaire en wettelijke verplichtingen bij 
te houden. 
De afdeling Vreemdelingen heeft 27.749 inwoners zonder afspraak ontvangen. 
De gemiddelde wachttijd aan de loketten van de afdeling bedraagt 29 minuten 
en 33 seconden.
Het is te bemerken dat het aantal inwoners ingeschreven in het Vreemdelin-
genregister en Wachtregister groeit constant:
- op 30/09/2018 : 9.854 met 229 burgers in het Wachtregister (asielzoekers en 
Europese burgers in registratie) burgers
- op 30/09/2017 : 9.312
- op 30/09/2016 : 8.342
- op 30/09/2015 : 8.095

Evolutie en vooruitzichten 

1/ ELEKTRONISCHE VERBLIJFSTITELS VOOR TOEGELATEN BUITENLANDSE 
AANHORIGEN OUDER DAN 12 JAAR OF MET TOESTEMMING OM LANGER DAN 
3 MAANDEN IN HET KONINKRIJK TE VERBLIJVEN OF DIE DE TOESTEMMING 
HEBBEN ZICH ER TE VESTIGEN.

De dienst levert concreet verschillende elektronische kaarten af :

 Kaart A (1.989 afgeleverde kaarten) : tijdelijk verblijf (verblijf beperkt tot de 
studies, de duur van de arbeidsvergunning, het verblijf van de echtgeno(o)
t(e)…) voor burgers afkomstig van buiten de EU. 

 Kaart B (167 afgeleverde kaarten) : onbeperkt verblijf (als gevolg van de 
erkenning van het statuut van vluchteling, van de toekenning van onbeperkt 
verblijf dankzij het uitgeoefende beroep, van een positief regularisatiebesluit…) 

 Kaart C (23 afgeleverde kaarten) : afgeleverd aan Zwitserse staatsburgers, 
aan staatsburgers van een derde land in het bezit van een oude gele kaart. 

 Kaart D (46 afgeleverde kaarten) : afgeleverd aan de langdurige ingezetene 
burgers.

 Kaart E (1.150 afgeleverde kaarten) : verklaring van inschrijving van een 
staatsburger van een lidstaat van de EER. 

 Kaart E+ (274 afgeleverde kaarten) : getuigt van een permanent verblijf van 
een staatsburger van een lidstaat van de EER. 
 Kaart F (262 afgeleverde kaarten) : afgeleverd aan niet-EU gezinsleden van 
een staatsburger uit de EU of België (gezinshereniging). 

 Kaart F+ (34 afgeleverde kaarten) : getuigt van een permanent verblijf van 
een gezinsleden van een staatsburger uit de EU of België.

 Kaart H (4 afgeleverde kaarten): blauwe Europese kaart 

3.949 kaarten werden afgeleverd tussen 01/10/2017 en 30/09/2018

2/ ARBEIDSVERGUNNING 
De Europese burgers (Europese Economische Ruimte), de niet EU-burgers fami-
lieleden van een Europese of Belgische burger, alsook de Zwitserse burgers zijn 
vrijgesteld van de arbeidsvergunning. 

Arbeidsvergunning 
A

Arbeidsvergunning B Arbeidsvergunning C

4 615 212

3/ EVOLUTIE VAN HET AANTAL INSCHRIJVINGEN IN HET 
VREEMDELINGENREGISTER 

Houders van de volgende verblijfsdocumenten worden in het register inges-
chreven: Bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister (gewezen Ociv, 
kaarten A, kaarten B), attest van immatriculatie (A.I.), identiteitsbewijs voor 
kind, verblijfskaart voor een staatsburger van de Europese Gemeenschap afge-
leverd aan een student uit de EU of geassimileerd (kaarten E), verblijfskaarten 
voor niet-EU gezinsleden van een staatsburger van de EU of België (kaarten F)

Aankomst in de 

gemeente

Vertrekken van de 

gemeente

Ambtshalve schrap-

pingen

-----------

Voor het buitenland

Adreswijzigingen bin-

nen de gemeente

3.887 1.645 612

----------

1.309

384

4/ NIEUWE PROCEDURE OVER “DE WETTELIJKE SAMENWONING”

Volgens de omzendbrief van 17/09/2013 betreffende de gegevensuitwisseling 
tussen de Ambtenaren van de burgerlijke stand en de Dienst Vreemdelingen-
zaken ter gelegenheid van een huwelijksaangifte of een verklaring van een 
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wettelijke samenwoning van een vreemdeling in illegaal of precair verblijf, 
werd een interne procedure ingediend in de divisie Vreemdelingen in totale 
samenwerking met de divisie burgerlijke stand.
56 aanvragen van wettelijke samenwoning werden ingediend. Geen aanvrag 
wordt geweigerd. 52 aanvragen hebben een akkoord gekregen, 4 zijn behan-
deld. De afdeling heeft ook het gevolg ingevoerd voor de aanvragen van ver-
leden jaar.

5/ GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14/10/2018: REGISTRATIEBEHEER 
VAN BUITENLANDSE KIEZERS

De dienst beheerde, in samenwerking met de afdeling Bevolking, de registratie 
van Europese en niet-Europese buitenlanders als stemmers voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van 14/10/2018. Voor meer informatie over dit onderwerp 
zie de sectie ‘Bevolking’.

II. b) De afdeling “Vreemdelingen met speciaal statuut”

Wie een speciale identiteitskaart, uitgegeven door de Federale Overheids-
dienst van Buitenlandse Zaken, bezit, wordt vreemdeling met speciaal statuut 
genoemd. Er bestaan vier soorten speciale identiteitskaarten: “P” voor Protocol, 
“S” voor Speciaal, “E/K” voor Enfant (of Kind), “C” voor Consulaire en “D” voor 
Diplomaat. De bezitters van een D identiteitskaart zijn vrijgesteld van inschrij-
ving en worden dus niet onder de cijfers van de bevolking berekend. Hun dos-
siers worden beheerd door de FOD Buitenlandse Zaken en Veiligheidsdienst. 

BELANGRIJKE INTERNE ACTIVITEITEN VAN HET DEPARTEMENT

1. Beheer van de lijsten uitgaande van de vier Europese instanties
2. Beheer van de verplaatsingen in de gemeente
3. Afleveren van verblijfsattesten, gezinssamenstellingen enz.
4. Hulp bij het oplossen van sommige problemen
5. Nauwe samenwerking met de politiediensten en “vreemdelingen” in de 
schoot van ons bestuur en met Europese instellingen, het Ministerie van Buiten-
landse Zaken, het Verbindingsbureau Brussel-Europa.

EVOLUTIE

Het cijfer van ongeveer 4.500 BIK behouders (meestal EG bewoners) toont aan 
dat: 
- De gemeente een stijgend aantal Europese functionarissen blijft aantrekken. 
- Men schat ongeveer een 300tal families van diplomaten, waarvan het aantal 
redelijkerwijs geschat werd op 1.000. Deze personen zijn niet geregistreerd in 
het Rijksregister. 

We merken nochtans een steeds grotere tendens van “overgang” van het pro-
tocolregister naar het bevolkingsregister. Weer bepaald, door te verzaken aan 
hun bijzonder statuut geven deze burgers aan de rang van vreemdeling met 
“gewoon” statuut te willen vervoegen.
 
Deze categorie van BIK bezitters (ongeacht het type van identiteitskaart) telt 
voor ongeveer 9% van de globale bevolking van de gemeente.

De opmerking van vorig jaarverslag blijft geldig. Sommige zogenaamde 
“gedetacheerde” personen verblijven sinds soms meer dan tien jaar in onze 
gemeente zonder inschrijving: zelfstandige, tijdelijke of raadgevende experts 
die geen speciale kaart bezitten. Deze personen worden dan verzocht zich in te 
schrijven bij de vreemdelingendienst. Als ze weigeren hieraan gevolg te geven 
worden ze belast voor een tweede verblijfplaats.

Een groot aantal ambtenaren vragen geen BIK aan voor hun kinderen jonger 
dan 5 jaar (geen verplichting voor die leeftijd). Deze bevolkingsgroep is dus niet 
opgenomen in het Nationaal Rijksregister. De bepalingen genomen door de FOD 
Buitenlandse Zaken in samenwerking met onze dienst Bevolking/Vreemdelin-
gen om de ambtenaren aan te moedigen om toch systematisch en BIK aan te 
vragen voor hun kinderen, ongeacht hun leeftijd, leveren echter resultaat op, 
wat een deel van de verhoging van de cijfers kan verklaren, en een beter beeld 
van de realiteit weergeeft.

CONCLUSIE EN PERSPECTIEVEN
De uitbreiding van de Europese Unie blijft een toenemende hernieuwing van 
functionarissen – meestal afkomstig van de nieuwe lidstaten – meebrengen. 

De richtlijnen van het FOD Buitenlandse Zaken blijven duidelijk:
- strikt opvolgen van de voorschriften van de Protocoldienst (MBZ);
- handhaving en verbetering van ons onthaal;
- zorg voor een goede integratie van die residenten. 

III. DE AFDELING BURGERLIJKE STAND
Deze dienst beheert de ontvangst, de opstelling en de afgifte van akten van 
geboorte, huwelijk, overlijden, erkenning en nationaliteit.

Hij schrijft de echtscheidingen, erkenningen, woonstveranderingen, ouder-
schapsbetwistingen en gewijzigde vonnissen in.
Sinds 01/08/2018 houdt de dienst zich ook bezig met alle aanvragen tot wijziging 
van de voornaam. Omwille van de relatief korte periode die hiermee gemoeid 
gaat, zijn er nog geen concrete cijfers betreffende deze nieuwe bepaling.

Hij organiseert de bruiloftsvieringen vanaf de opmaak van het dossier tot aan 
de huwelijksverklaring. Deze worden voltrokken in het kasteel Malou.

In het kader van de strijd tegen schijnhuwelijken, onderzoekt de dienst ver-
dachte dossiers en voert hij interviews uit in samenwerking met de ambtenaar 
van de burgerlijke stand.

De dienst verzekert twee voormiddagen per week een permanentie in het Uni-
versitaire Ziekenhuis Saint-Luc voor de geboorteaangiften van de kinderen die 
in Sint-Lambrechts-Woluwe geboren worden.

Hij waakt eveneens over de juiste toepassing van de formaliteiten betreffende 
de overlijdens (overlijdensverklaringen, intenties aangaande de teraardebestel-
ling, laatste wilsbeschikking).
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De dienst beheert de begrafenissen en de concessies van graven, zowel in het 
oude als in het nieuwe kerkhof. Hij heeft ook geholpen voor het opknappen 
van de gedenkplaten voor alle veteranen die op de voormalige begraafplaats 
begraven liggen, ter voorbereiding op de herdenkingen van de Eerste Werel-
doorlog. 
Hij neemt de begrafeniskosten van behoeftigen voor zijn rekening.

Hij geeft antwoord op de documenten die via de gemeentewebsite of via IRIS-
box worden aangevraagd.

SOMMIGE CIJFERS:

De afdeling Burgerlijke stand heeft 9.693 inwoners ontvangen.
De gemiddelde behandelingstijd – per dossier – bedraagt:
- 9 minuten en 46 seconden voor de sectie “Geboorten”
- 6 minuten en 36 seconden voor de sectie “Huwelijken”
- 8 minuten en 22 seconden voor de sectie “Overlijdens en Nationaliteiten”
- 7 minuten voor de sectie “Kerkhoven”
Het is belangrijk te preciseren dat de dienst, sinds april 2017, werkt op afspraak 
voor zaken betreffende nationaliteit (met een gemiddelde tussen 6 en 7 afspra-
ken per dag), en voor huweliken.

VOOR DE REFERENTIEPERIODE:
1.807 geboorteakten,
1.184 overlijdensakten,
625 verloven tot verassing,
187 huwelijksverklaringen,
188 huwelijken,
43 “verdachte” huwelijksdossiers geopend, 7 schorsingen beslist en 1 weigering 
om het huwelijk te sluiten.
75 echtscheidingen,
430 aangifte van de Belgische nationaliteit,
365 akten overgeschreven in het aanvullend register.

IV. DE AFDELING RIJBEWIJZEN EN REISPASSEN
De afdeling heeft 17.407 inwoners ontvangen. De gemiddelde wachttijd aan de 
twee loketten van de afdeling bedraagt 13 minuten en 27 seconden.

a) De rijbewijzen

Sinds 26 maart 2013 aflevert de dienst de nieuwe model van rijbewijs (bank-
kaartmodel).

De nieuwe rijbewijzen zijn nu meer secure (gescand foto, elektronische handte-
kening van de houder, en integratie van zichtbare en niet zichtbare elementen 
die de vervalsing verhinderen), en heeft nu een “administratieve” geldigheids-
duur van 10 jaren.

Dit jaar heeft de dienst 3.701 rijbewijzen afgeleverd :

- voorlopige rijbewijzen : 796
- definitieve rijbewijzen : 2.403
- internationale rijbewijzen : 502

Wanneer de rijbewijzen worden afgeleverd, moeten ze worden ingevoerd in het 
Centraal Bestand der Rijbewijzen dat afhangt van het FOD Mobiliteit.

Talrijke vreemde rijbewijzen werden naar de Politie gestuurd voor bijkomend 
onderzoek naar de authenticiteit telkens men twijfels had i.v.m. de geldigheid 
van het document. Op de 301 rijbewijzen opgestuurd werden 7 valse verklaard.

Ook moet de dienst talrijke attesten afleveren voor personen die niet meer in 
België verblijven en hun rijbewijs verloren. Deze attesten stellen de betrokke-
nen in staat een rijbewijs te verkrijgen in het buitenland. Met toepassing van de 
nieuwe wetgeving krijgen we geen toestemming meer duplicaten van rijbewi-
jzen af te leveren aan personen die in het buitenland verblijven.

De dienst heeft 527 vervallen van het recht tot sturen afgehandeld.

b) De reispassen

De reispassen worden door een privé-firma gemaakt ; de aanmaak van de 
stukken volgens normale procedure vergt ongeveer 10 dagen, en 48 uren vol-
gens de dringende procedure. Alle reispassen hebben een geldigheidsduur van 
7 jaren voor volwassenen en van 5 jaren voor de kinderen (onder 18). 

Dit jaar, werden 3.952 reispassen afgeleverd.

De reispassen zijn afgeleverd op biometrische vorm. Het is de bedoeling om de 
foto van de aanvrager te scannen (die moet met de ICAO-normen overeens-
temmen), de vingerafdrukken nemen, en de handtekening van de houder 
gedigitaliseren.

De beslissing om biometrische identificatoren toe te voegen werd genomen 
om een meer betrouwbare band te creëren tussen de reispassen en de houder 
ervan, en om het principe « één persoon – één document » te verstevigen 
(Reglement 380/2008 van de Raad ter wijziging van het EG)
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Ten slotte zijn, sinds 01/01/2018, nieuwe soorten vervoersbewijzen en reispassen 
uitgegeven door de gemeentebesturen:
- Reispassen voor Belgische staatsburgers die in het buitenland wonen en door 
België reizen (met schriftelijke toestemming van de Belgische diplomatieke 
post in het buitenland via de FOD Buitenlandse Zaken). Deze documenten zijn 7 
jaar geldig voor volwassenen en 5 voor kinderen jonger dan 18 jaar
- De reisdocumenten voor vluchtelingen en staatlozen. Deze documenten zijn 
2 jaar geldig.
- De reisdocumenten voor buitenlanders (met schriftelijke toestemming van 
de FOD Buitenlandse Zaken die de onmogelijkheid van deze buitenlanders cer-
tificeert om een reispas te verkrijgen van hun diplomatieke vertegenwoordi-
ging). Deze documenten zijn 2 jaar geldig.
Deze reisdocumenten werden eerder rechtstreeks door de FOD Buitenlandse 
Zaken uitgegeven.

Laatste nieuw : sinds 19/03/2018, is er ook een procedure voor het verkrijgen van 
een reispas “heel dringend”. Het paspoort wordt binnen 4 uur afgegeven aan 
de reispasdienst van de FOD Buitenlandse Zaken.

V.  DE AFDELING STRAFREGISTER
Voorafgaande informatie: De gegevens in dit deel zijn samengesteld door de 
divisie Strafregister voor de periode van 1/10/2017 tot 28/02/2018. Tot en met 
31/12/2017 hebben de gemeenten de gevallen van veroordelingen van de bur-
gers via het gemeenschappelijke strafregister beheerd. Sinds 01/01/2018 is het 
gehele management overgenomen door de Centraal Strafregister, die deel uit-
maakt van de SPF Justitie. De ‘Bevolking’ en ‘Buitenlandse’ diensten hebben de 
resterende activiteiten van het gemeentelijke strafregister definitief overgeno-
men vanaf 7/05/2018.

Deze dienst heeft enerzijds een rechtstreeks contact met het publiek voor het 
afleveren van:

I. Uittreksels uit het strafregister (voorheen ‘Certificaat van goed gedrag en 
zeden’)
volgens 3 modellen, te weten:
A) Model volgens art. 595 Sv voor alle niet-gereglementeerde activiteiten of 
doeleinden zonde minderjarigencontact
B)  Model volgens art. 596.1 Sv voor alle gereglementeerde activiteiten of doe-
leinden zonder minderjarigencontact
C) Model volgens art.596.2 Sv voor alle niet-gereglementeerde activiteiten of 
doeleinden met minderjarigencontact
II. Verklaringen van zedelijkheid (voor uitbating van of tewerkstelling in dran-
kgele-genheden),

en zij voert anderzijds: 

Controles uit betreffende het gerechtelijk verleden van personen en dit voor 
andere gemeentelijke en niet-gemeentelijke diensten zoals ‘Inlichtingenbul-
letins’ voor de Parketten en ‘Woonstveranderingen’ voor andere Belgische 
gemeenten.

ADMINISTRATIEVE VERWERKINGEN

Controles van dossiers:

• Lijst van gezworenen (voor de Parketten)
• Huwelijksvieringen (voor het Kabinet van de Burgemeester)
• Toekenning van eretekens (voor het kabinet van de Burgemeester)
• Toekenning van pensioenen (voor de Dienst Pensioenen)
• Overlijdensberichten (van de dienst Burgerlijke Stand)

INTERNE HOOFDACTIVITEIT VAN DE DIENST

De dienst strafregister codeert in bestaande of aan te maken dossiers:

• Alle types van veroordelingen: 
o Minnelijke schikkingen
o Politiestraffen
o Correctionele straffen
o Werkstraffen
o Eerherstel
• Toegekende nummers door het Centraal Strafregister (CSR)
• Uitbatingen van drankgelegenheden/slijterijen
• Wapenbezit
• Afschrijvingen ambtshalve en naar het buitenland

CONTACTEN MET EXTERNE DIENSTEN:
• Parketten der Procureur des Konings: verzenden van Inlichtingenbulletins (IB)
• Centraal Strafregister (CSR): controle van de toegekende nummers en op-
vragen van  ontbrekende veroordelingen of onjuiste gegevens
• Lokale politie
• Strafregisters van andere Belgische gemeenten: inlichtingenbulletins in 
afwachting van het te ontvangen of verzonden dossier via Model 5

Voor de betrokken periode heeft de afdeling 3.553 inwoners ontvangen. De 
gemiddelde wachttijd aan het loket bedraagt 59 seconden.

Voor de betrokken periode heeft de dienst het volgend aantal verwerkingen 
verricht:

786 inlichtingenbulletins
701 strafregisters vervolledigd
1.586 uittreksels uit het strafregister afgeleverd
4 bewijzen van zedelijkheid afgeleverd

OVERNEMING

Het strafregisterbeheer is sinds 07/05/2018 overgenomen door de afdeling 
Bevolking, op basis van een download van uittreksels via het Centraal Stra-
fregister.

De divisie behandelt nog steeds bepaalde specifieke taken:

- de aflevering van het strafregister (modellen 593/595 / 596.1 / 596.2),
- de controles voor de verkiezingen (niet-stemmingsstatus, kandidatenlijsten, 
enz.),
- de controles voor het opstellen van de lijsten van juryleden van Hof van Assi-
sen,
- de controles voor recepties voor de bruiloft van goud, diamant, ...
- onderzoek voor moraliteit certificaten,
- en controles voor “wapens” -bestanden op verzoek van de politiezone.
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1. DIRECTIE EN OBSERVATORIUM VAN HUISVESTING

1/ Voorstelling van de technische dienst

 
De belangrijkste taak van de Technische Dienst is het beheer, het onderhoud, 
de bouw of de aanleg van de infrastructuur nodig voor de werking van de 
openbare diensten.
Hiertoe zijn sommige interne synergiën onontbeerlijk met andere diensten 
van het bestuur om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Sommige 
samenwerkingen gebeuren continu omdat zij het geheel van de afdelingen van 
de Technische Dienst betreffen. Voorbeeld : het personeelsbeheer (secretariaat) 
of het informaticabeheer.

Andere synergiën zijn specifiek omdat ze slechts bepaalde afdelingen betreffen. 
Dat het gaat om de samenwerking tussen de afdelingen Gemeentegebouwen 
en Onderwijs en met de dienst gemeentelijke eigendommen betreffende het 
beheer van de schoolinfrastructuur en voor het beheer van de woonsten, de 
samenwerking tussen de afdelingen Natuur en de dienst Sport voor wat het 
beheer van de sportinfrastructuur betreft, met de medewerking van de afde-
ling Strategie en Mobiliteit met de dienst Politie i.v.m. de vragen aangaande de 
mobiliteit, met de medewerking van de afdeling Realisatie en Onderhoud van 
de verschillende maatschapijen voor het beheer van concessiehouders. Deze 
samenwerkingen zijn complex en veelvuldig.

2/ Voorstelling van de afdelingen en voornaamste 
activiteiten

1. DIRECTIE

1. 1. Algemene voorstelling van de afdeling

De Directie van de Technische Dienst is belast met :

• De relaties met het politiek gezag
• Het beheer van human ressources van de Technische Dienst
• De controle op het respect van het geheel van de algemene procedures
• Het beheer van verslagen aan het college en aan de gemeenteraad
• Het verband en het volgen van de begroting van de Technische Dienst
• Het beheer van het secretariaat van de Commissies van de Gemeenteraad
• Het beheer van algemene en/of belangrijke dossiers
• Het beheer van het Observatorium van de Huisvesting 
• De dossiers van creatie van gemeentelijke huisvestingen

De directie van de Technische Dienst is samengesteld uit :

• Een Directeur van de Technische Dienst
• Een hoofd administratief assistent, verantwoordelijk voor het Observatorium 
van de Huisvesting
• Een administratief assistente 

1.2. Voornaamste activiteiten

- Administratief werk:

De dienst heeft de dossiers samengesteld voor de Gemeenteraad en verzorgde 
de opvolging van de dossiers van het College en van de Gemeenteraad.

Bovendien behandelde de dienst ook:

• Centralisatie en verdeling van de briefwisseling en verslagen aan andere 
afdelingen
• Technische hulp aan de gemeentediensten in verband met de toepassing van 
verschillende wetten
• Regelmatige hulp aan de verschillende secties over moeilijke problemen.

- Voortzetten van het dossier “Aanleggen van een parking onder de Meierij 
Van Meyel”.
- Coördinatie en opvolging van de studies betreffende de overstromingen langs 
de loop van de Woluwe;

VOORSTELLING VAN 
DE TECHNISCHE 

DIENST



Technische dienst

158 | JAARVERSLAG 2017-2018   

- Opvolging dossier nieuw stormbekken;
- Deelneming aan de opbouw tot de indienstelling van de tram 94 (tram 8 
geworden;
- Coördinatie van de bouwplaatsen van het Brussels Gewest.

2. OBSERVATORIUM VAN HUISVESTING
Het observatiecentrum van de huisvesting werd opgericht om op het grondge-
bied van de gemeente enquêtes te voeren om uit te pluizen waar er van som-
mige (gemeentelijke of andere) reglementen wordt afgeweken op het gebied 
van huisvesting en de bezetting van gebouwen.

Het werk betreffende het optekenen van alle afwijkingen en de verwerking van 
de ingezamelde gegevens omvatte: 

• het optekenen van de inwoners die de wetgeving niet naleven betreffende de 
nummering van de gebouwen en de vermelding van de verplichte informatie 
op de bel en/of de brievenbus;
• het vaststellen van een eventuele overbevolking/onderverdeling van ge-
bouwen of woningen. 
• Controleren of het terrein wel overeenkomt met wat er op de afgeleverde 
vergunning staat;
• nakijken bij de dienst Bevolking of wat er op de bevolkingsfiche staat wel met 
de werkelijkheid overeenkomt. Indien nodig vragen om een politieonderzoek;
• inventaris opmaken van de handelszaken/kantoren/ vrije beroepen om door 
te geven aan de Middenstand opdat zij hun fiches kunnen bijwerken.

2. AFDELING INFRASTRUCTUUR - GEMEENTEGEBOUWEN

2.1. ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE ONDERAFDELING
De onderafdeling Gebouwen is belast met:
• De inrichting en het onderhoud van alle gemeentegebouwen
• De dossiers betreffende de bouw, de heropbouw en de renovatie van ge-
bouwen met de sporadische hulp van private bureaus en/of architecten
• Het regelen van de energetische prestaties van de gebouwen
• Het beheer van de verwarmingsinstallaties
• Het beheer van de alarmsystemen
• Het beheer van de aanbesteding voor het poetsen van de gebouwen van de 
verschillende diensten
• Het beheer van de gemeentearbeiders van de ploeg “Gebouwen”
• Het beheer van de ploeg “onderhoud der gebouwen” en huisbewaarders 
Wolubilis

De onderafdeling Gebouwen bestaat uit:

• een hoofdinspecteur - architect
• een eerstaanwezend inspecteur – architect
• een architect
• een verantwoordelijke energie
• een adjunct energie
• een technisch hoofdsecretaris
• een technisch adjunct
• een ploegleider
• twee stagiaire architecten
• 43 arbeid(st)ers 

2.2. BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN
Gewone begroting

De dienst verzekert de technische opvolging van de jaarlijkse toekenning van 
de opdrachten betreffende schilderwerken, het plaatsen van blinden, onde-
rhoud van de verwarming, van de alarmsystemen, van de waterketels, van de 
waterverzachters, van de liften, het poetsen van de lokalen en van de vensters, 
de verschillende leveringen van materiaal voor de ploeg ‘Gebouwen’ in “Wolu-
Techni-Cité” (gemeentedepot) en van alle werken betreffende de gebouwen 
die worden uitgevoerd door de gemeentearbeiders of door externe firma’s.

Buitengewone begroting

Betreffende de werken die werden toevertrouwd aan private firma’s, heeft de 
dienst gezorgd voor de studies, de opmaak van de bestekken en hun vertaling, 
en van de planning en opvolging (bezoek aan bouwplaatsen, opstellen van de 
vorderingsstaat, voorlopige en definitieve oplevering van de werken, factura-
tie, subsidieaanvragen, briefwisseling, tussenkomst experten,...).

.Wat renovatie en nieuwe gebouwen betreft...

Maloukasteel
Herinrichting van het kasteel en omgeving 

School ‘Parc Malou’
Renovatie van het branddetectiesysteem

Mediatine
Vervanging de ramen en de beglazing

Petit Foriest
Nieuw schuilplaats voor de dieren 

Sportcomplex Poseidon 
Renovatie en isolatie van het dak (werken lopende)

George Henrilaan 319
Renovatie en inrichting van commerciële gelijkvloerse verdieping

George Henrilaan 345
Transformatie tot woningen en commerciële gelijkvloerse verdieping

Sint-Lambertusstraat 46
Zware renovatie

Sint-Lambertusstraat 94
Zware renovatie

Sint-Lambertusstraat 74
Renovatie de trap van de tuin

Politiecommissariaat
Renovatie en isolatie van het dak van de refter

Fallonstadion
Relighting van de tennisbulles
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Scholen en kinderdagverblijven
Studie en aankoop van videobewakingsmateriaal
Installatie gebeurt door de ploeg van de schoolgebouwen

Maloukasteel
Aankoop meubilair

School “Van Meyel”
Renovatie het afdak

WTC
Plaatsing automatische schuifdeur

School ‘Princesse Paola’
Vervanging van de hoofddeur om er een videofoon te plaatsen

Prinses Paolaschool
Renovatie van de toiletten van de kleuterschool

Prinses Paolaschool
Renovatie elektrisch installatie (1°fase) 

School ‘Princesse Paola’
Vervanging van de vloerbekleding van de 10 kleuterklassen

School “Princesse Paola”
Renovatie ingang portiek

School “Princesse Paola”
Renovatie de luifel

Kinderdagverblijf ‘Princesse Paola’
Vervanging van de vloerbekleding

Gebouw “STAAR”
Renovatie

Stadium
Nieuw paviljoen polyvalent met sanitair – terrein 1 - studie

Stadium
Nieuw paviljoen polyvalent met sanitair – Terrein “Campagne” 

Timmermens 39
Renovatie de wand et de rooster van het speelplein

Rotonde
De ramen “ vestiaire” vervanging

Poseïdon
Vervanging de centraal van de branddetectie

Poseidon
Renovatie de douchen van de zwembad

Poseidon

Extensie van het anti inbraakalarmsysteem

School “Van Meyel”
De ingangspoort vervangen

Bijgebouw “Vervloesem”
Brand centrale vervanging

Poseidon
Installatie van een automatische deur naar de zalen

Kroninglaan 65 
Lift modernisering

Gemeentehuis
Lift modernisering

Bowling “Van Meyel”
Renovatie van de dak

Tomberg 184
Vervanging van garagedeuren

Paviljoen “Roodebeek”
Installatie van een nooduitgang in de kelder

.WAT ENERGETISCHE RENOVATIE BETREFT...

School “Parc Malou”
Dak isolatie paviljoen 11

Gemeenteserres
Uitvoering zonnepanelen

Regelgevers online zetten

Adhesie aan Solarclick

Ontwikkeling NR Click

Prinses Paola School
Ketel vervanging

Gebouw “STAAR”
Isolatie et renovatie verwarmingssysteem 

Médiatine
Renovatie van de verwarmingskelder

Park Malou
Renovatie ring SWW

WTC
Renovatie van de verwarmingskelder

School Vervloesem
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Renovatie verwarmingskelder

Bowling “Elite”
Renovatie HVAC

Poséidon
Studie en opdracht verlichting “groot zal”

Poséidon
Levenslijn

Poséidon
Reparatie ventilatiekanalen

Tomberg 184
Ketel vervanging

Tomberg 123
Ketel vervanging

.OPVOLGING DOOR DE DIENST VAN DOSSIERS DIE WERDEN OPGESTELD 
DOOR EXTERNE STUDIEBUREAUS

Slot
Restauratie van de gevels, raamwerk en daken

Maloukasteel
Restauratie van de gevels, het raamwerk, daken en binneninrichting

Gemeentemuseum
Herstellen van de gevels, daken en herinrichting van het museum

Gemeentehuis
Binnenrenovatie

Eco-wijk
Heraanleg van de scholen ‘Parc Schuman’ en ‘Charmille’.
Bouw van het kinderdagverblijf ‘la Charmille’
Bouw van een sportzaal
Bouw van een ondergrondse garage
Inrichting van de wegen en omgeving van de nieuwe wijk

Gewezen begraafplaats
Inventaris van de historische graftombes voor klasseringsaanvraag

George Henrilaan 328
Transformatie tot woningen en commerciële gelijkvloerse verdieping

Gemeentegebouwen en bouwplaatsen
Coördinatie van tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

.Gemeentelijke arbeidskrachten:
De dienst verzekert de opvolging en beheert de aanvragen voor het bouwper-
soneel van de gemeente waardoor het een overzicht heeft van alle gedane 
werken.

3. AFDELING OPENBARE RUIMTE 

3.1. VERWEZENLIJKING EN ONDERHOUD

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE AFDELING

De afdeling “Verwezenlijking en Onderhoud” is samengesteld uit 3 burelen:
• Een eerstaanwezend inspecteur
Bureel Verwezelijkingen:
• Een administratief secretaris
• Een administratief secretaresse
• Twee administratieve assistenten
• Een technisch assistent
• Een administratief adjunct
• Drie werkmannen
Bureel Logistiek:
• Drie administratieve assistenten
• Twee administratieve adjuncten
• Vier ploegen werkmannen (garage, wegen, openbare netheid, feesten & 
transport)
Bureel Metingen/Gis:
• Een landmeter-expert
• Een topograaf

1. Bureel Verwezenlijkingen:

Ze houdt zich bezig met:
• De briefwisseling en de telefonische aanvragen van de inwoners of perso-
nen van buiten de gemeente die de meest uiteenlopende inlichtingen wensen 
betreffende de dienst;
• Het opstellen van lastenboeken en het opvolgen van dossiers die verband 
houden met de renovatie en het onderhoud van de wegen en de voetpaden;
• De coördinatie van de werken uitgevoerd door de private ondernemingen;
• Het onderhoud, het herstellen en het vernieuwen van de openbare verlichting 
en de verkeerssignalisatie;
• Het beheren van het regionaal systeem « OSIRIS » : het beheren van de dos-
siers ingediend door de concessiehouders, de openbare diensten en de pri-
vébedrijven, het invoeren van de gemeentelijke wegeniswerken, privéwerven 
voor rekening van derden, de plaatsbeschrijvingen, het toezicht op de wer-
ven,…;
•Het bijwerken van de rubriek « Werken » op de nieuwe website van de ge-
meente;
•Het bijwerken van het GIS-systeem betreffende de wegeniswerken;
•Het beheer van de bezetting van het openbaar domein, met inbegrip van de 
aanvragen voor de verhuizingen;
•De opvolging van de aanvragen via het nieuwe systeem « Fix My Street ». 

1.1. DE VOORNAAMSTE WERWEZENLIJKINGEN

In de loop van het jaar en binnen het raam van de gewone begroting, wer-
den de volgende werken en diensten geleverd:

• Het onderhoud van de verkeerslichten.
• Het onderhoud van de verkeerssignalisatie.
• Het onderhoud van de wegmarkeringen.
• Het lokaal onderhoud van de voetpaden en wegen.
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1.2. WEGENWERKEN:

In het kader van de buitengewone begroting werden de volgende werken 
uitgevoerd of zijn in uitvoering:

• Herstelwerkzaamheden van voetpaden in verschillende straten van de ge-
meente

o Het gedeelte van de Albert Dumontlaan inclusief tussen de Émile Vandervel-
delaan en de Landschaplaan
o Het gedeelte van de Vootstraat inclusief tussen de Vandenhovenstraat en de 
Woluwelaan
o Gedeelte van de Vandenhovenstraat tussen de Vootstraat en de Madyolstraat 
o Vervloesemstraat, gedeelte tussen de Kleurenprachtlaan en de Solleveldlaan

• Vernieuwing van de asfaltbekleding in verschillende straten van de gemeente

o Sint-Lambrechts-Woluwelaan en de Joséphine-Charlottesquare
o Gedeelte van de Albert Dumontlaan tussen de Émile Vanderveldelaan en de 
Landschaplaan
o Gedeelte van de Hippocrateslaan tussen het rond punt “de Esplanade” en het 
rond punt “de Dunette”

• Verschillende aanleggingen van wegen

o Verlenging van het voetpad op de hoek Linthoutbosstraat/Albertstraat en 
Marie-Louise Servais-Kinetstraat
o Verlenging van het voetpad op de hoek van de Albertstraat et Marie-Louise 
Servais-Kinetstraat /J.B. Timmermansstraat
o Stationsstraat van Woluwe naast nr. 81 (plaatsing gesloten fietsbox) 
o Karrestraat, naast nr. 336 (plaatsing gesloten fietsbox) 
o Albert Elisabethlaan (heraanleg kiss and ride-strook en aanpassing van de 
toegang totde school 
o Tomberg 64-68 (aanpassing voetpad voor de creatie van een parkeerplaats)
o Saint-Lambertstraat nr. 79-87 (inrichting van twee mini overrijdbare midde-
neilanden)
o Roodebeeksteenweg nr. 158 (inrichting van grasperk)
o Albert Jonnartlaan (doorlopend voetpad + plaatsing van 3 Berlijnse kussens)
o Centauruslaan (inrichting grasperk)
o Tweehuizenweg, hoek de Duvelaan (inrichting oversteekplaats voor voetgan-
gers + Berlijnse kussens
o Vandenhovenstraat tussen de Madyolstraat en de Vootstraat (aansluiting voor 
regenwaterafvoer en voetpaden)
o Heilige-familieplein (plaatsing klinkers voor fietsbox)
o Kerselarenlaan 132 (inrichting vroegere oversteekplaats voor voetgangers)
o Heilige-familieplein/Bolderiklaan (inrichting voetpad)
o Tramontanegaarde (afvoer van de gaarde) (aanpassing van de stoepranden 
voor het doorlopend voetpad)
o Victor Gilsoulgaarde (creatie doorlopend voetpad + herinrichting rond punt)
o Dumontlaan (inrichting van de kruispunten)

• Verschillende herstellingen van wegen:

o Georges Henrilaan/hoek van de Schrijnwerkerstraat (vervanging rioolplaat)
o Prekelindenlaan 162 (voetpad)

o Plejadenlaan 69 (op gelijke hoogte brengen van platen op verschillende plaat-
sen)
o Vervloesemstraat 147 (levering en plaatsing kelderraam)
o Bretagnestraat (op gelijke hoogte brengen van klinkers openbare weg)
o Jean Roch Collon 41-55  (asfaltering verschillende kuilen) 
o Hof ten Berg 85 (asfaltering) 
o Lindenberg 9  (asfaltering verzakking)   
o Victor Gilsoullaan 4 (kuil) 
o Tomberg 259 (op gelijke hoogte brengen van de klinkers rond de rioolplaat) 
o Sint-Lambrechts-Woluwelaan 23 (verwijderen van twee putdeksels) 
o Jean Monnetlaan  (verwijdering stigmatisering op de openbare weg) + 
plantenbak 
o Steenboklaan 2 (rioolplaat te vervangen) 
o Kapellaan 24 (verzakking weg) 
o Weggevoerdenstraat 29 en 31 (asfaltering kuil)
o Victor Gilsoullaan 14 tot 33 (asfaltering) + de volledige weg controleren
o Linthoutstraat 157 (kuil)
o Georges Henrilaan 384 (asfaltering greppel)
o Erfprinslaan 145 (op gelijke hoogte brengen rioolplaat)
o Kerselarenlaan 132 (vervanging stoeprand voor mindervaliden) 
o Georges Henrilaan 286 (vervanging stoepranden + gootsteen) 
o Dumontlaan (meerdere kuilen) 
o Solleveldstraat 138 (verzakking asfalteren) 
o Centauruslaan 77 (herstelling beton) 
o Petite rue Kelle (plaatsing van 19 meters stoepranden)
o Roodebeeksteenweg 212 (asfalteren)
o Populierenhof 74  (klinkers) 
o Marie-Josélaan 2 (asfalteren)
o Tomberg 219 (asfalteren + plaat)
o Vootstraat 94 (asfalteren)
o Linthoutstraat tussen 173 en 163 (op dezelfde hoogte brengen van klinkers + 
plaatsing paal 
o Erfprinslaan, tussen de Lambeaulaan en de Lartiquelaan (verschillende asfal-
teringen)
o Orionpark (heraanleg zandbak)
o Kellestraat 140 (kuil)
o Roggebloemlaan 17 (kuil)
o Paul Hymanslaan (Wolubilis) (herstelling verzakking)
o Wijk Lindenberg-de Thiennes-Windmolenberg-Kerkedelle) (kuilen) 
o Slotlaan (meerdere kuilen) 
o Georges Henrilaan (gedeelte tussen Crocq en Mei) (rioolplaat)    
o Georges Henrilaan/hoek Ophaalbrugstraat (rioolplaat te vervangen) 
o Prekelindenlaan 73 (kuil) 
o Priester de l’Epéestraat 22 tot 26 (kuilen)
o Ophaalbrugstraat (kuil)
o Julilaan, tussen 91 en Marslaan (kuil)
o Erfprinslaan 19 (asfaltering) 
o Driesstraat 186 (asfaltering) 
o Victor Gilsoullaan 2 + Constant Montaldlaan 63 (asfaltering) 
o Slegerslaan 1 en 11 (asfalteren) 
o Rond punt Tomberg/Rullens (asfalteren)
o Dapperenlaan 5 (asfalteren) 
o Lindenberg 5 (vervanging rioolplaat) 
o Stokkelse Steenweg 61 (asfalteren) 
o Albert Dumontlaan 40 (asfalteren kuil) 
o Albertynlaan (tussen de Prekelindenlaan en de Brand Whitlocklaan) (kuilen)
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o Général Lartiquelaan 9 (kuil)   
o Lambeaulaan 78 (op gelijke hoogte brengen van klinkers rond de rioolplaat) 
o Servais-Kinetlaan 24 (asfaltering kuilen) 
o Hippokrateslaan 11 (asfaltering kuilen) 
o Priester Jean Heymansstraat. 14 tot 16 (verzakking voetpad) 
o Heilige-familieplein12 tot 14 (asfaltering) 
o Westenwindstraat 6 tot 18 (asfaltering)
o Arianelaan 10 en 27 (asfaltering kuil)
o Arianelaan 31 (klinkers gootsteen)
o Ariane 29 (rioolplaat) 
o Gouden bekerlaan 9 (kuil) 
o Kluizemarialaan 3 (kuil) 
o Lenneke Marelaan 4 en 7 (kuil)
o Oeverstraat 68 en 98 (asfaltering)
o Tweehuizenweg 69 (asfaltering + gootsteen) 
o Linthoutstraat 157 (kuil) 
o Slegerslaan 334 (asfaltering greppel)
o Tweehuizenweg/hoek Andromède (gootsteen + asfaltering) 
o Maria-Hemelvaartlaan (inrit parking, verzakking voetpad)
o Roodebeeksteenweg 83 (asfaltering)
o Kroninglaan 7-9-11 (voetpad in platen) 
o Roodebeeksteenweg 499 (asfaltering) 
o Degrooffplein 7 (asfaltering) 
o Speeckaertlaan 74 (asfaltering + voetpad + stoeprand) 
o Floraliënstraat 29 (kuil) 
o Marie-Josélaan 24-53-61-101-100-127 (asfaltering) 
o Vootstraat 4 (asfaltering) 
o Konkelstraat/Jasminstraat (gootsteen rond punt) 
o Februarilaan 21 (stoeprand + klinkers) 
o Stokkelsesteenweg 211-213 (asfaltering) 
o Georges Henrilaan 519 (op gelijke hoogte brengen van klinkers) 
o Van Goolenlaan 13 (asfaltering) 
o Tombergplein (asfaltering) 
o Dapperenlaan 1-9 (asfaltering) 
o Dapperenlaan 48 (voetpad)
o Général Lartiquelaan (tussen Kerselaren en Vergoteplein) (verwijderen gevaar 
rond een boom)
o Kerselarenlaan 134 en 138 (herstelling verzakking klinkers)
o Marcel Fonteynegaarde 13 (op gelijke hoogte brengen van voetpad)
o Floraliënstraat/hoek Sint-Lambertusstraat (asfaltering + stoepranden)
o Priester Jean Heymansstraat 26-28 (voetpad)
o Linthoutstraat 95 (asfaltering voor plateau)
o Neerveldstraat 103 (trottoir)
o Jean Monnetlaan 10 (klinkers + stoepranden) 
o Constant Montaldlaan 18 (herstelling voetpad) 
o Kimweg (afvoergeul of asfaltering)
o Meilaan/hoek Levieplein (twee herstellingen asfalt)
o Jonnartlaan 65 (verzakking voetpad)
o Roodebeeksteenweg/hoek Herbert Hoover (asfaltering)
o J. Van Goolenlaan 46 (voetpad) 
o Lambeaulaan 5-19-27-29-40-47-52-56-60-61-64-69-75-81-91-102-104-113-114-
115
 (herstelling voetpad)
o Dapperenlaan 36 (rioolplaat)
o Georges Henrilaan 8 (asfaltering)
o Tramontanegaarde, tussen 22 en 23 (heraanleg weg)

o Roodebeeksteenweg, tussen 212 en 204 (asfaltering + klinkers)
o Mistrallaan 35 (op gelijke hoogte brengen van het voetpad op verschillende 
plaatsen)
o Marie-Josélaan 157 (herstelling van het voetpad dat omhoog gekomen was 
door wortels)
o Dapperenlaan 15 (meerdere platen te herstellen)
o Prekelindenlaan 1 (op gelijke hoogte brengen van de goot + vervanging stoe-
pranden)
o Floraliënstraat 29 (kuil)
o Kerselarenbergstraat 19 (asfaltering kuil)
o Oscar Jesperslaan 7 (verzakking asfalt)
o Vootstraat, tegenover nr. 82 (asfaltering)
o Vandenhovenlaan/Madyolstraat (asfaltering verzakking) 
o Priester Abbé Jean Heymansstraat (verlaging stoepranden)    
o Kerselarenlaan 177 en 153  + 21 Augustuslaan  
o Tweehuizenweg (verlaging rand oversteekplaats voor voetgangers) 
o Floraliesstraat/Sint-Lambertusstraat (verlaging rand oversteekplaats voor 
voetgangers) 
o Timmermansstraat 1 (verlaging stoeprand) 
o Linthoutstraat 95 (herstellen klinkers)

• Het in het oorspronkelijke staat herstellen van de wegenis van de Grootveld-
wijk:

o Konkelstraat, tussen het nrs 156 en 176 (voetpad)

• Inrichtings- en verfraaiingswerken op het Sint-Lambertusplein en in de Voots-
traat
.
Toezicht en opvolgen van het plaatsen van nieuwe openbare verlichting 
door de intercommunale SIBELGA

o Emmanuel Mounierlaan
o Ter Kamerenstraat
o Sint-Lambrechts-Woluwelaan
o Kleinenberg
o Albert Dumontlaan
o Wijk Ideaal-Semoy-Janbos-Droom
o Driesstraat
o Crocqstraat
o Moonensstraat
o Noodlottige Rotsstraat

Plaatsen van leidingen en kabels door de concessiehouders

• PROXIMUS

o Heydenberglaan/Zuiderkruislaan
o Gribaumontlaan
o Arianelaan
o Steenboklaan
o Karrestraat

• HYDROBRU DISTRIBUTIE

o Linthoutbosstraat
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o Alb. en M.L. Servais-Kinetstraat
o J.B. Timmermansstraat
o Lesselaan
o Semoylaan
o Jansboslaan
o Droomlaan
o Ideaallaan
o Plejadenlaan
o Korte Kellestraat

• HYDROBRU SANERING

o Albert Dumontlaan
o Vervloesemstraat

• ORANGE

• MIVB - STIB

o Lynxbinnenhof
o Tweehuizenweg
o Vervloesemstraat

• SFR

o Veldkapellaan

• SIBELGA

o Driesstraat
o Moonenstraat
o Noodlottige Rotsstraat
o Louis Gribaumontlaan
o Victor Gilsoullaan
o Ridder Koninglaan
o Stokkelsesteenweg
o Struykbekenweg
o Georges Henrilaan
o Erfprinslaan
o Kamerenstraat
o Korte Kellestraat

Andere werken

• Opvolging van de werken van Brussel Mobiliteit betreffende de herinrichting 
van de Woluwelaan en de verlenging van tram 94.
• Opvolging van de werken van Brussel Mobiliteit betreffende de herstelling van 
de Montgomerytunnel.
• Opvolging van de werken van Brussel Mobiliteit betreffende de heraanleg van 
de Reyerslaan.
• Opvolging werken van Elia voor het trekken van sleuven en het leggen van 
leidingen in de Brand Whitlocklaan
• Beheer en volgen van de klachten die van de applicatie « Fix My Street » 
afkomstig zijn en die het mogelijk maken alle gebreken van de openbare ruimte 
aan het bestuur te melden. 

Fix My Street: aantal incidenten gerapporteerd en afgesloten op eind september 
2018

1.3. DE BEZETTING VAN DE OPENBARE WEG

De dienst ‘Bezetting van de openbare weg’ maakt deel uit van de afdeling 
‘Verwezelijkingen en Onderhoud’ sinds 01/07/2015. 

Het beheer van de bezetting van het openbaar domein behelst dossier in de 
volgende domeinen: 
1. Het plaatsen van gewone containers en/of kantoorcontainers in het openbaar 
domein.
2. Het plaatsen van stellingen en/of torens op of over het openbaar domein.
3. Het plaatsen van kranen (mobiele kranen, torenkranen of hijskranen) op het 
openbaar domein.
4. Het inrichten van bouwplaatszones op het openbaar domein.
5. Het reserveren van parkeerzones voor firmavoertuigen en liften.
6. Het plaatsen van stalletjes op het openbaar domein.
7. Het installeren van terrassen op het openbaar domein.
8. De aanwezigheid controleren van marskramers en ambulante verkopers.
9. Aanvragen tot afwijking van de uren (GSV).

Alle aanvragen voor de bezetting van het openbaar domein moeten het 
voorwerp uitmaken van:
• Een invoer in het GIS-systeem.
• Een evaluatie van het dossier i.v.m. de veiligheid en de coördinatie met andere 
dossiers (verhuizingen, evenementen, feesten, enz...). Het dossier wordt over-
gemaakt aan de Politie voor een advies betreffende de veiligheid (omleiding, 
bewegwijzering).
• Een berekening van de taksen naar gelang de elementen van de aanvraag en 
in overeenstemming met het gemeentereglement. 
• Het plaatsen, indien nodig, van een tijdelijke bewegwijzering door de Tech-
nische Dienst (verboden te parkeren,...).
• Een toelatingsbrief, ondertekend door de burgemeester, die het bedrag van 
de verschuldigde taksen vermeldt.
• Een controle van de netheid en de algemene staat van het openbaar domein.
• Het opmeten van terrassen en kraampjes en deze gegevens dan doorgeven 
aan de politie om een advies te verkrijgen betreffende de veiligheid en het 
Algemeen Politiereglement.

Vorig jaar is het aantal aanvragen gestegen omdat de cel het beheer van de 
aanvragen betreffende verhuizingen heeft overgenomen. Er werden tijdens 
deze periode meer dan 3.908 dossiers behandeld, zonder rekening te houden 
met de aanvragen voor verlenging en uitstel.
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Het openbaar domein wordt iedere dag gecontroleerd door 2 vaststellende 
beambten en ingeval van inbreuk of overtreding door een beëdigd ambtenaar.
.
2.Bureel Logistiek:

Ze houdt zich bezig met:
• De biefwisseling en de telefonische aanvragen van de inwoners of perso-
nen van buiten de gemeente die inlichtingen wensen betreffende de reinheid, 
wegeniswerken;
• Het opstellen van lastenboeken en het opvolgen van dossiers die verband 
houden met de levering van het materiaal, voertuigen, machines, enz voor de 
verschillende ploegen en de verschillende gemeentelijke diensten;
• De coördinatie van de werken uitgevoerd door de private ondernemingen 
voor het verwijderen van graffitis;
• De coördinatie van de werken uitgevoerd door de private ondernemingen 
voor het verwijderen van onkruid;
• De coördinatie van de werken uitgevoerd door de private ondernemingen 
voor het demonteren, onderhouden en hermonteren van de eindejaarsver-
lichtingen;
• De coördinatie en samenwerking tussen de gemeente en de diensten van 
Brussel Net;
• Het beheer van de dossiers van de feesten;
• Het beheer van de dossiers van de vaststellingen;
• Het beheren van de dossiers van de uitdrijvingen;
• Het uitwerken van het wegenisproject Sint–Lambertusplein;
• Het toekennen van toelagen voor het plaatsen van regenwaterputten;
• Het afleveren van de toelating voor het plaatsen van klimplanten;
• De opvolging van de aanvragen via het systeem « Fix My street »;
• De opvolging en de administratie van de wijkverantwoordelijken;
• De opvolging en de administratie van de dossiers betreffende het sluikstorten;
• Het beheer van de ploegen wegen, garage, openbare reinheid en transport 
– feesten 

2.1. De voornaamste onderhouden

Dossiers voorgelegd aan het College 

• Levering van brandstoffen van 01/01/2018 tot 31/12/2021 
• Vernietigen van huisvuil
• Levering van losse materialen voor de wegenbouw van 2018 tot 2021
• Het huren van materieel met personeel voor het uitvoeren van grondwerken 
en transport van 2018 tot 2021
• Storten van groenafval
• Ledigen van putten, kuisen van straatkolken en ontstoppen van riolen van 
2018 tot 2021
• Verwijderen van verloren huisdieren op de gemeente
• Levering van materieel voor het onderhoud van de wegsignalitsatie van 2018 
tot 2021
• Onderhoud van de wegmarkeringen van 2018 tot 2019
• Demontage, opslag, onderhoud en montage van eindejaar verlichtingen
• Vloot jaarverslag en actieplan vlootbeheer
• Vernietigen van huisvuil – extra uitgave
• Levering van materiaal voor loogieterij, sanitair en verwarming voor het 
onderhoud van het gemeentelijk patrimonium van 2018 tot 2019
• Geolocatiesysteem voor generatorsets
• Herstelling van bus 1DQT024 (remmen)

• Verkoop gratis aan de bieder ARW van verlaten voertuigen in de gemeente
• In gelijkvormigheidstelling van de vorkheftruck Bobcat VEF763 (kettingspan-
ning)
• Levering van vuilniszakken voor openbare reinheid
• Herstelling bus 1DQT024 (motor)
• PV van definitieve oplevering van klein gelede multifunctionele oplader 
• Herstelling van de vorkheftruck Bobcat VEF763 (versleten assen)
• Herstellingen van voertuigen 1LKF827 en 1TWE194 volgens ongevallen
• Declassering van de vuilniswagen LHI-591
• Declassering van de Pick-Up GLW-632
• Declassering van de Pick-Up SIH-239
• Declassering van de Citroën Berlingo – recuperatie van onderdelen voor het 
gemeentelijk wagenpark
• Declassering van de Citroën Xsara NWL-247 - recuperatie van onderdelen voor 
het gemeentelijk wagenpark
• Aanvraag van toelating voor het verwijderen van twee stoeptegels voor klim-
planten –Vervloesemstraat 133
• Aanvraag van toelating voor het verwijderen van twee stoeptegels voor klim-
planten –Vervloesemstraat 60
• Aanvraag van toelating voor het verwijderen van twee stoeptegels voor klim-
planten – Albertyn 63
• Electrische fietsen wijzigen van dienst – Recuperatie
• WTC – Electrische uitbreiding, installatie van een CNG-pomp, milieuvergun-
ning en vorming van mecaniekers  
• Uitschrijven overheidsopdracht voor minibus diesel - FASE 
• Uitlenen van kleine vrachtwagens voor de verhuis.
• Overeenkomst tussen Brussel Net en de gemeente voor de ondergrondse 
verzamelbakken.
• Huren van GPS-chips en hun besturingssysteem
• Reparatie van BOBCAT bevestigingssysteem hoogwerker 

Dossiers voorgelegd aan de Gemeenteraad

2017
• Levering van een gesloten vrachtwagen 4,5 T 
• Levering van twee elektrische wagen 
• Levering van een  kleine multifunctionele knikgestuurde lader
• Levering van eindejaarsverlichtingen
• Levering van een kernboor met toebehoren voor de ploeg wegen
• Levering van twee elektrische voertuigen
• Levering van twee stadsafvalzuigers met toebehoren 
• Levering van drie intrekbare palen voor Maloukasteel
• Levering van banken zonder rugleuning, banken met rugleuning en vuilnis-
bakken voor het selectief sorteren voor het gemeentestadion
• Levering van tenten voor de festiviteiten 
• Levering van balastgewichten voor tenten 
• Levering van zoutstrooiers 

2018
• Levering van twee elektrische voertuigen
• Levering van een gesloten vrachtwagen 4,5 T
• Levering van twee elektrische bromfietsen
• Levering van gereedschap voor de wegen
• Levering van de gereedschap voor de garage
• Levering van gereedschap voor de festiviteiten
• Levering van twee picks-ups
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• Levering van een bestelwagen
• Levering van twee elektrische picks-ups
• Levering van een aangepaste benzine-minibus voor PBM
• Levering van tafelpoten en plooibarestoelen met kar voor de festiviteiten
• Levering van borstelrollen
• Levering van tenten voor de festiviteiten
• Openbare reinheid – nieuwe conventie agentschap Brussel Net / gemeente 
Sint-Lambrechts-Woluwe 
• Levering van  afvalzuiger 
• Levering van banken voor het openbaar domein 
• Levering van plantenbakken voor het openbaar domein
• Levering van vuilnisbakken voor het openbaar domein
• Levering van azobepaaltjes voor het openbaar domein
• Levering van verdelers voor hondenpoepzakken voor het openbaar domein
• Levering van laadpalen voor electrische voertuigen

Diverse dossiers

• Uitwerking van het jaarlijks verslag betreffende de openbare reinheid. (sub-
sidies)
• Uitwerking van de afvalregisters van 1ste, 2de en 3de kwartalen 2018 voor 
de BIM.
• Het opstellen van verzamelen van groot huisvuil door het agentschap Brussel 
Netheid 

2.2. TECHNISCHE PLOEGEN

Ploeg Wegen

• Plaatsen van signalisatie voor de manifestaties vermeld op de lijst van de 
ploeg ‘’Transport en Feesten’’ (markten, rommelmarkten, wijkfeesten, enz.) 
• Regelmatig transport van divers afval naar de sorteercentra en de ver-
brandingsoven (maandelijkse inzameling van grof vuil, containers van het 
gemeentedepot, groenafval en marktafval, rommelmarkten en puin afkomstig 
van divers wegeniswerken)
• Verscheidene grondwerken, wegenherstellingen
• Verscheidene metselwerken in openbaar domein 
• Bestrooien en sneeuwvrij maken van de wegen 
• Het herstellen van voetpaden en de tegels rond de boomgaten 
• Het aanbrengen van schiste en dolomiet 
• Het plaatsen en het vervangen van het stadsmeubilair (anti-parkeerpalen, 
zitbanken, stadsafvalbakken, …)
• De aanleg en onderhoud van de wegmarkering
• De voorlopige aanleg van kruispunten en andere kleine aanpassingen
• Het plaatsen en vervangen van straat- en naamborden 
• Kleine werken in wegmarkeringen.
• Het plaatsen van parkeerverbodsborden voor het reserveren van parkeer-
plaatsen (voor verhuizingen, containers, werken, enz.) waarvan de aanvragen 
moeten gericht worden aan de Gemeentekas en aan de cel Bezetting van het 
Openbaar Domein. 
• Het transport en het plaatsen van Nadarbarelen (uitgeleend materiaal) 
• De signalisatie van braderijen, rommelmarkten, markten, wijkfeesten, enz. 
• Het plaatsen van vlaggen en het bevlaggen van de gemeentegebouwen. 
• Het transport van materialen en materieel voor alle ploegen 
• Diverse behandelingen van goederen en materieel 

• De plaatsing van de signalisatie voor de verschillende manifestaties zoals het 
Dynamifeest, de Romaanse feesten en de autoloze zondag.
• Plaatsen van signalisatie op vraag van de politie.
• Het plaatsen en onderhouden van de signalisatie volgens de vraag van de 
dienst ‘’Strategie en mobiliteit’’

Ploeg Openbare reinheid

• Grondig reinigen van de wegenis en vuilbakken voor en na elke manifestatie 
• Interventies in samenwerking met SAVU voor het signaleren en ophalen voor 
dode dieren
• Regelmatig onderhoud van 7 wijken door de straatvegers 
• Reinigen van de openbare weg, het ruimen van straatkolken 
• Het vegen van de straten, openbare plaatsen en voetwegen met de veeg-
machines 
• Het opruimen van sluikstorting 
• Het opruimen van bladeren in de herfst 
• Het ledigen van stadsafvalbakken 
• Het ledigen van de afvalbakken van enkele openbare gemeentegebouwen 
• Het sneeuwvrij maken van voetpaden en openbare plaatsen 
• Het toezicht op het leefmilieu 
• Her verwijderen van wildaanplakkingen en sluikstorten 
• Het vernieuwen van het zand in de zandbakken van scholen en kinderkribben 
• Het vernieuwen van zandbakken in openbaar domein in samenwerking met 
de dienst Wegenissen en Speelpleinen 
• Het onderhoud van de hondentoiletten 
• Het verwijderen van onkruid rond de anti-parkeerpaaltjes, de vuilbakken en 
banken ,enz. 
• Verwijderen van graffiti op het straatmeubilair 
• Kuisen van de speelplaatsen van de scholen 
• Ontstoppen van de rioolaansluitingen van de Poseidon en andere gemeen-
telijke gebouwen. 
• Aanplakken van verkiezingaffiches

Ploeg Garage

• Het klaarmaken van de gemeentevoertuigen voor de technische controle (+ 
/- 90 schouwingen) 
• Het vervangen van versleten banden van de voertuigen en machines 
• Het bestellen van wisselstukken en benodigdheden voor de voertuigen
• Het bestellen van benodigdheden voor het algemeen onderhoud van het 
rollend materiaal en de werkplaatsen (garage en metaalconstructie) 
• Het bestellen van ijzerwaren (buizen, profielen, platen, enz.) voor de metaal-
bewerkers-lassers 
• Het bestellen van brandstoffen voor de voertuigen en machines 
• Maken van diverse metaalconstructies
• Het herstellen van sloten en metalen schrijnwerk
• Het herstellen en het onderhoud van de machines van de diverse ploegen
• Het maken van stukken voor de diverse gemeentediensten
• Sommige carrosserieherstellingen
• Het monteren en de regelmatige controle en onderhoud van de zoutstrooiers
• Het depanneren van gemeentevoertuigen (in samenwerking met een private 
firma)
• Het tonen van beschadigde voertuigen bij de carrossier voor expertise
• Het nazicht van kranen en hefwerktuigen voor de periodieke controle door 
O.C.B. en het herstellen van de geformuleerde gebreken
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• Het herstellen van voertuigen
• Uitgevoerde belangrijke herstellingen aan de voertuigen, machines en ge-
bouwen

Ploeg Transport en Feesten

• Verplaatsen van meubilair tussen de verschillende diensten
• Verhuizen van diensten
• Het ledigen van kelders en scholen,…
• Transport van kunstwerken en verschillende transporten voor de dienst 
Cultuur
• Transport voor de verschillende gemeentelijke diensten
• De montage van decors voor verschillende manifestaties
• Transport en uitlening van materiaal voor alle manifestaties (schoolfeesten, 
braderie, markten, rommelmarkten, inhuldigingen
• Transport en uitlening van materiaal en ander materiaal (voor de Romaanse 
feesten, Dynamifête, zomerbal, cavalcade, feest van de muziek, urban tour, de 
nacht van de sporten, …)
• Logistieke hulp bij de organisatie van de feesten
• Het vervoeren van goederen opgepikt bij uitgedreven personen
• Het maken van module voor uitstalling
• Het onderhoud en de herstelling van het materiaal voor alle feesten
• De elektrische aansluitingen voor alle manifestaties
• De opbouw en afbraak van de kerstversieringen
• Het nazicht van de lichtgevende slingers
• Uithangen van aanplakborden
• Uithangen voor borden van openbaar onderzoek
• Het uitdelen van warme soep tijdens de koude wintermaanden
• De verdeling van papier in de scholen en de gemeentegebouwen
• Het maken van elementen voor het gemeentelijk museum
• Transport van verschillende kunstwerken voor het gemeentelijk museum
• Begeleiding en het ten dienste stellen van de hoogtewerker voor de ver-
schillende gemeentelijke diensten.

2.3. Festiviteiten

De onderverdeling ‘Feesten’ houdt zich bezig met het beheer van de evene-
menten en maakt deel uit van het bureel ‘Uitvoering en Onderhoud’ sinds de 
1ste  januari 2015.

Ze behandelde de volgende aanvragen:
• De organisatie van braderijen, rommelmarkten en wijkfeesten op het open-
baar domein;
• Het organiseren van evenementen door de gemeentelijke diensten (met of 
zonder bezetting van het openbaar domein en/of huur van eventueel mate-
rieel);
• De opnames van films: reclame of langspeelfilms in het openbaar domein 
• Verdelen van reclame op het openbaar domein; 
• Promotionele evenementen;
• De activiteiten die georganiseerd worden op de site van de UCL gemachtigd 
door de vice-Rector 
• Aanvragen voor de organisatie van inzamelingverzoeken om uitbreiding voor 
sensibiliseringscampagnes en liefdadigheidsorganisaties; 
• Aanvragen om uitbreiding van de avonden binnenshuis.

De aanvragen voor de organisatie van evenementen met de huur van materiaal 
(tenten, tafels, stoelen, enz.) moet goedgekeurd worden door het College van 
Burgemeester en Schepenen. Enerzijds, wat betreft het ter beschikking stellen 
van het gevraagde materiaal, en anderzijds betreffende de betaling of de kos-
teloosheid van deze dienst.

Dossiers tussen 1 oktober 2017 en 30 september 2018

• In totaal zijn er 278 bestanden ingevoerd en behandeld (externe aanvragers 
en gemeentelijke diensten) 
• 230 toelatingen tot de bezetting van het openbaar domein, werden uitges-
chreven voor evenementen, films of promoties (met of zonder huur van mate-
rieel). 
• 63 rapporten zijn voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepe-
nen voor goedkeuring. 

Een dertigtal dossiers werden niet goedgekeurd (weigering, dossiers bleven 
onvolledig, het gevraagde materieel was niet beschikbaar of de aanvraag werd 
te laat ingediend). Verschillende aanvragen werden ook geannuleerd door de 
aanvragers.

2.4. Verwijderen van graffiti en/of tags op private gebouwde onroerende 
goederen

Eigenaars of houders van een zakelijk recht op private gebouwen, hebben aan-
vragen ingediend om graffiti en/of tags te trachten te verwijderen ziende vanaf 
de openbare weg. Ook de stewards hebben graffiti en/of tags gesignaleerd. Om 
hieraan te beantwoorden werden er 198 dossiers opgemaakt.

2.5. De wijkbeheerders

Zeven wijkbeheerders zijn de contactpersonen tussen de bewoners en de 
gemeentelijke diensten.

De wijkbeheerder is een technische medewerker aan wie de lokale bewoners, 
de stewards, de straatvegers, enz. zich kunnen richten met betrekking tot pro-
blemen op het openbaar domein. Ze kunnen hem de anomalieën overmaken 
die zij vaststellen: 

• Slechte werking van de verkeerslichten,
• Degradatie van de wegbekleding,
• Gewiste markeringen of onbestaande,
• Verzakkingen,
• Lawaaierige riooldeksels,
• Beschadigde panelen,
• Losgekomen voetpaddallen,
• Kapotte roosters op keldergaten,
• Gebroken anti-parkeerpaaltjes,
• Problemen met de openbare verlichting,
• Storende vegetatie,
• Gebrek aan openbare netheid,
• Uitwerpselen van honden,
• Sluikstortingen,
• Puin,
• Graffitis,…
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De wijkbeheerder verzamelt de informatie.

Onze divisie is verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de zeven wijk-
beheerders, de politie, de verschillende ploegen (tuiniers, wegenis, openbare 
reinheid) en de overheid.

3.Bureel Metingen/GIS

Ze houdt zich vooral bezig met:
• Het beheer en het vervolledigen van het gemeentelijk kaartenbestand met 
behulp van het cad-systeem Microstation en het overbrengen van deze gege-
vens op de gewestelijke kaart URBIS;
• De implementatie van een GIS-systeem (Geografisch Informatie Systeem). Het 
GIS-systeem vereenvoudigt de communicatie tussen de verschillende afdelin-
gen van de technische diensten.
Het GIS-systeem bevat virtuele ‘loketten’ welke zijn samengesteld uit ver-
schillende ‘lagen’. Op elke laag worden specifieke gegevens weergegeven (bv. 
de verschillende wegeniswerken binnen de gemeente, de plaats en aard van 
sluikstorten, parkeerplaatsen voor gehandicapten...). De gegevens worden 
bijgewerkt (editeren) door welbepaalde beheerders en kunnen door andere 
gebruikers worden geraadpleegd of worden enkel gevisualiseerd. Dit vereen-
voudigt de interne communicatie tussen verschillende diensten, vermijdt dub-
bele ingave van gegevens en verzekert de weergave van de meeste recente 
gegevens.
De divisie Verwezenlijkingen en Onderhoud (openbare werken, bezetting open-
bare weg, festiviteiten) is reeds operationeel. Ze kan via het GIS-systeem onder-
ling diverse gegevens bevragen en zodoende nakijken of bepaalde elementen 
impact hebben op de lopende aanvragen.
De dienst Informatica kan hun installaties op het openbaar domein beheren via 
het GIS-systeem.
De dienst Bevolking kan het kerkhof beheren via het GIS-systeem.
Het sluikstorten wordt beheerd door coördinatie tussen de dienst Verwezelij-
king en Onderhoud, de Juridische dienst en de dienst Financiën via het GIS-
Systeem.
De dienst Stedenbouw kan de geschiedenis van de afgeleverde of geweigerde 
vergunningen op een goed beheren.
De dienst Mobiliteit kan de parkeerplaatsen beheren (gehandicapten, CD, taxi …)

Huidige situatie van het GIS

 

• Het onderhouden van het GIS;
• Het uitvoeren van metingen, de controle van de rooilijnen en het toekennen 
van de huisnummers voor nieuwe gebouwen;
• De controle op de bouwwerven met het oog op de goede orde van het open-
baar domein;
• De digitalisatie van gearchiveerde plannen
• Het opmeten van terreinen en gebouwen en het opmaken van plannen op 
vraag van andere dienst.

3.2. STRATEGIE EN MOBILITEIT

De afdeling bestaat uit :
• een hoofdinspecteur, adviseur in mobiliteit ;
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• een technisch secretaris, adviseur in mobiliteit ;
• een administratief secretaris ;
• twee administratief assistente

De afdeling Strategie en Mobiliteit heeft 371 brieven verstuurd en 110 verslagen 
aan het College opgesteld.
1. Strategische gewestelijke en gemeentelijke plannen
- Project van gewestelijk mobiliteitsplan (GMP – « Good Move »)
De afdeling heeft haar deelneming voortgezet aan werkgroepen georganiseerd 
door Brussel Mobiliteit betreffende de specialisatie van de wegen en aan fo-
rums en raadplegingsworkshops voor de start van de GMP. 
- Bedrijfsvervoerplan (BVP)
Het bedrijfsvervoerplan bestaat uit  de programmering, het toetsen en de 
actualisering van maatregelen met de doel een duurzaam beheer van de 
verplaatsingen in het kader van  de bedrijfs- (of administratieve) activiteiten ;
In concreto, zijn alle Brusselse bedrijven verplicht een vervoerplan om de drie 
jaar op te sturen bevattende een diagnose van de mobiliteit en een concreet 
actieplan met de doelen te bereiken, inclusief een reeks verplichte maatregelen 
die ten uitvoer moeten gelegd worden voor het eind van het jaar 2020.
De enquête die de diagnose voor het gemeentebestuur helpt te stellen werd 
beëindigd in de maand november 2017. Het actieplan van de BVP werd op 
08/02/2018 door het College goedgekeurd.
Illustratie 1. PDE_Programme 2018_Nl.jpg
- Gemeentelijke Parkeeractieplan (GPAP)
Zie hieronder, rubriek « Parkeren »
2. Inrichtingprojecten
In het kader van de mobiliteits- en verkeersplannen, bekijkt de Divisie de ver-
schillende mogelijke inrichtingen om de residentiele wijken te beschermen en 
de voetgangerswegen te beveiligen. In het kader van inwonersvergaderingen 
daaromtrent, heeft de Divisie verschillende inrichtingsprojecten uitgewerkt :
- Inrichtingsproject van een zebrapad in de Tweehuizenweg, ten hoogte van de 
Christian de Duvedreef;
- Théodore De Cuyperstraat – Inrichtingsproject van de sectie begrepen tussen 
de Marcel Thirylaan en het Populierenhof;
- Inrichtingen aangebracht aan de kiss & ride vóór de Heilige Hart van Linthout-
school;
- Albert Jonnartlaan – Installatie van verkeersvertragers;
- Centauruslaan – Beveiligingsinrichtingen;
- Ter Kamerenstraat 278a – Belegging van een leveringszone;
- Roodebeeksteenweg – Beveiliging van de voetgangersoversteekplaats ten 
hoogte van nummer 158 (Ford garage);
- Studie om de sectie van de Vervloesemstraat begrepen tussen de Floraliëns-
traat en de Lindenberg in eenrichtingverkeer te zetten;
- Verheyleweghenplein – Inrichting en beveiliging – Aanpassing van de plan-
nen naar aanleiding van de overlegcommissie;
- Kruispunt gevormd door de Aquilonlaan en de Neerveldstraat – Beveiliging-
sinrichtingen;
- Uitbreiding van de stoep op de Roodebeeksteenweg in de omgeving van het 
kruispunt met de Théodore De Cuyperstraat;
- Installatie van verkeersvertragers in de Driesstraat;
- Tramontanegaarde – Inwonersvergadering van 27/06/2018 – Voorstel van 
inrichtingen, met name verzachting van de rand van de overstekende stoep;
- Victor Gilsoulgaarde – Inrichting van een overstekende stoep ten einde van 
de Victor Gilsoullaan;

- Marcel Fonteynegaarde – Installatie van paaltjes op de stoep, aan de oneven 
kant;
- Dapperenlaan – Inrichting van een verbindende stoep tussen de 
Dapperenlaan en het Sportcentrum Poseidon;
- Herinrichting van het kruispunt gevormd door de Meilaan en de 
Edouard Speeckaertlaan;
- Goudeneilandenlaan – Beveiligingsinrichtingen achterin;
- Georges Henrilaan, sectie begrepen tussen de Brand Whitlocklaan 
en de Linthoutstraat – Studie om de stoepen uit te breiden

3. PARKEREN

3.1. Gewestelijk parkeerbeleidsplan (GPBP) en Gemeentelijk parkeeractieplan 
(GPAP)
Een kaart van de gemeente met een verklarende brochure werd in de maand 
november 2017 uitgedeeld. De algemene principes zijn er gedetailleerd : 
parkeerkaarten en –zones, evenals de begeleidende maatregelen.

3.2. Uitbreiding van zones
Illustratie 2. Stationnement WSL PLAN 20180712.pdf
De geregelde parkeerzones werden uitgebreid op basis van consultaties van de 
inwoners. Sommige uitbreidingen werden ook uitgevoerd om coherent te zijn 
met de parkeerbeleiden van de aangrenzende gemeenten.

De voornaamste wijzigingen bestaan uit het plaatsen in blauwe zone van 
de:
- Louis Jasminstraat ;
- Zuiderkruislaan;
- Orionlaan;
- Ramlaan;
- Meilaan, sectie begrepen tussen de Heydenberglaan en de Verheyleweghenp-
lein;
- Edouard Speeckaertlaan,, sectie begrepen tussen de Meilaan en de Roode-
beeksteenweg;
- Dennenboslaan;
- Onze-Lieve-Vrouwstraat.

3.3. Oprichting van leveringzones
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 ZONE ROUGE  RODE ZONE
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 QUARTIER* WIJK*

 ZONES PAYANTES - BETALENDE ZONES

 

* L’habitant ou le résident qui demeure dans ce quartier peut stationner sans limitation de durée dans les zones vertes et oranges du quartier dans lequel il demeure, à 
l’exception des zones rouges. Le quartier du demeurant sera indiqué sur la carte d’habitant.

* De inwoner of buitenlandse ingezetene in een wijk mag zonder tijdsbegrenzing in de groene en oranje zones van de wijk waarin hij verblijft parkeren met uitzondering 
van de rode zones. De wijk van de inwoner wordt vermeld op de inwonerskaart.
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Twee nieuwe leveringzones werden opgezet. Het bepalen van de lengte van de 
zone en van het uurrooster moet een evenwicht vinden tussen soms tegenstri-
jdige factors. Het doel de handel te bevorderen, de leveringen in dubbele file te 
vermijden en het parkeren van de inwoners en/of van de clienten te behouden.
- Priester de l’Epéestraat : oprichting van een leveringzone voor de supermarkt 
SMATCH, zonder parkeerplaatsen te moeten opofferen ;
- Georges Henrilaan 499 – 513 in de nabijheid van de Linthoutstraat.
Overigens, werd een tevredenheidsenquête uitgevoerd naar aanleiding van de 
5 levering zones verleden jaar in de Georges Henrilaan opgericht.

3.4. Installatie van paaltjes voor het kortparkeren
De gemeente heeft 5 paaltjes voor het kortparkeren verworven. De modus 
operandi is eenvouding. Het voertuig geparkeerd op een plaats beheerd door 
een paaltje is onmiddellijk opgespoord. Een bericht wijst aan de bestuurder de 
tijd die hem ter beschikking staat en het aftellen begint te lopen. Elk paaltje 
beheert twee parkeerplaatsen en staat het parkeren toe voor een beperkte 
duur, meestal 20 minuten.
De bedoeling is een maximale rotatie van het parkeren te verzekeren in de 
nabijheid van handels waar de klant geen rede heeft om lang te blijven (kruide-
nierswinkel, apotheek, krantenverkoper, bakkerij,…)
Die 5 paaltjes bevinden zich:
• Sint-Lambertusplein; 
• Verheyleweghenplein;
• Degrooffplein;
• Prekelindenlaan, tussen de nummers 12 en 14;
• Roodebeeksteenweg, tussen de nummers 1 en 3.
Hun in voege treden is voorzien voor oktober 2018. Vijf extra paaltjes zijn 
besteld met een installatie voorzien voor 2019.

4. ADVIESCOMMISSIE VOOR HET WEGVERKEER (ACWV)
Brulocalis verzekert sinds oktober 2014 het secretariaat van de nieuwe commis-
sie.  Deze heeft als opdracht de coherentie te verbeteren tussen het verkeers-
beleid van de gemeenten en van het gewest. De commissie, die iedere maand 
vergadert, analyseert alle complementaire gemeentelijke en gewestelijke 
reglementen en maakt haar advies over aan de Minister, die beslist.
Als beheerder van de openbare weg neemt de afdeling S&M hieraan deel en 
stelt ze de complementaire gemeentelijke politiereglementen voor. Ze neemt 
ook deel aan werkgroepen die door de commissie / Brulocalis worden ingesteld 
betreffende specifieke vragen (leveringszones, oplaadpalen voor elektrische 
voertuigen, bewegwijzering van de doorlopende straten, nieuwe regels van 
het verkeersreglement,...). 

5. ZONES 30
Uitbreiding van de zones 30 in 2018 :
• Kleinenberg; 
• Vervloesemstraat, Schoonzichtgaarde, Lindenberg, Charles de Thienneslaan, 
Windmolenberg en Kerkedelle;
• Herbert Hooverlaan;
• Maartlaan en Vergoteplein.

6. PBM
6.1. De afdeling Strategie en Mobiliteit beheert alle aanvragen betreffende de 
parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. Er zijn mo-
menteel 166 dergelijke plaatsen op het grondgebied van de gemeente.

6.2. De afdeling heeft deelgenomen aan de sessies van de werkgroepen betref-
fende de problemen van personen met een beperkte mobiliteit. Zo heeft ze, 
samen met de dienst GSST, meegewerkt aan de totstandkoming van een derde 
“PBM-lus” die bestaat uit een route waar alle oneffenheden, onregelmatighe-
den, gevaarlijke zones en hindernissen die een vlotte vooruitgang van perso-
nen met een beperkte mobiliteit kunnen bemoeilijken, verwijderd werden.
Een vierde “PBM-lus” werd door de vzw « Plain-pied » gediagnosticeerd, die het 
onderwerp zal uitmaken van een nieuwe operatie om de route begaanbaar te 
maken voor PBM’s.

7. FIETSINFRASTRUCTUREN
7.1. Plaatsen voor fietsen
576 plaatsen zijn over het grondgebied van de gemeente beschikbaar inde 
omgeving van handelszaken, haltes van het openbaar vervoer en cultuur- en 
sportinstallaties.
6.2. Overdekte fietsenstallingen
Het totale aantal overdekte fietsplaatsen bedraagt 175 eenheden.
6.3. Gesloten fietsboxen
Men telt 18 gesloten fietsboxen over het grondgebied van de gemeente. Hun 
ligging wordt als volgt verdeeld:
• 4 op het Sint-Hendriksvoorplein
• 1 op de hoek van de Weggevoerdenstraat en de Stationsstraat van Woluwe 
• 1 in de Heydenberglaan (aan het kruispunt met de Westenwindstraat)
• 1 op de hoek van de Heydenberglaan en de Roodebeeksteenweg
• 1 op de hoek van de Roodebeeksteenweg en de Watermanlaan
• 1 op de Josephine-Charlottesquare
• 1 in de Sint-Lambertusstraat
• 1 in de Kroninglaan
• 1 op de hoek van de Henri Dietrichlaan  de Brand Whitlocklaan
• 1 op de hoek van de Leviesquare en de George Rencystraat
• 1 op de Bismansquare
• 1 in de Kleurenprachtlaan
• 1 op de hoek van de Tomberg en de Noodlottige Rotsstraat
• 1 op de Verheyleweghenplein

Hierdoor kunnen fietsers die dagelijks hun fiets gebruiken, maar niet over een 
garage beschikken toch over een beveiligde stelplaats voor hun tweewieler 
beschikken.
Er zijn nu 90 overdekte en beveiligde plaatsen (18 x 5) beschikbaar. 
3 nieuwe veloboxen zouden binnenkort geplaatst moeten worden :
• een tweede box op de hoek van de Weggevoerdenstraat en de Stationsstraat 
van Woluwe;
• een op de hoek van de Roodebeeksteenweg en de Karrestraat;
• een op de Heilige-Familieplein.
Er werd een nieuwe openbare aanbesteding uitgeschreven voor 5 bijkomende 
fietsboxen om deze operatie in 2018-2019 te kunnen verderzetten.

8. UCL –SAINT-LUC
In het kader van het project « Hospitaal 2025 », neemt de afdeling Strategie 
& Mobiliteit deel aan de tweeledige bijeenkomsten tussen de Sint-Lucasklinie-
ken en de werkgroep « toegankelijkheid » specifiek aan de site van Louvain en 
Woluwe.
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9. STRUYKBEKEN – PARKING VAN HET GEMEENTESTADION
Naast het verzoek van een bouwvergunning voor de inrichting van de parking 
van het gemeentestadion werd een studiebureau aangewezen om een «ges-
chikte evaluatie van incidentie » i.v.m. het netwerk Natura 2000 uit te werken, 
evenals een impactrapport over het milieugebied.

10. INWONERSVERGADERINGEN
 De afdeling Strategie en Mobiliteit heeft deelgenomen aan 10 inwonersver-
gaderingen die door de burgemeester of de schepen van de mobiliteit geor-
ganiseerd werden.  Tijdens deze vergaderingen werden de projecten van de 
gemeente voorgesteld betreffende de reglementering van de parkeerzones en 
betreffende de inrichting van de openbare weg. Tijdens deze vergaderingen 
kunnen de inwoners ook alle andere onderwerpen aankaarten i.v.m. hun wijk.

11. EVENEMENTEN
In het kader van de Week van de Mobiliteit was de afdeling belast met de 
aflevering van vrijstellingskaarten voor de autoloze zondag. 513 vrijstellingen 
werden voor de uitgave 2018 toegekend.

12. SUBSIDIES
De divisie heeft Gewestelijke subsidies aangevraagd en verkregen inzake Mobi-
liteit:
• Fonds voor verkeersveiligheid – Kleine infrastructuurwerken
2018 – 65.000 EUR
a. Gilbert Mullielaan – Inrichting van een overstekende stoep;
b. Verheyleweghenplein – Herinrichting van de uitmondingen van de ver-
schillende wegen die naar de plein leiden – Installatie van een grasheuvel, van 
verkeersvertragers en van een beperkte eenrichtingverkeer;
c. Neerveldstraat – Inrichting van een verhoogde zebrapad aan het einde van 
de Aquilonlaan;

d. Driesstraat – Installatie van verkeersvertragers.

• Gewestelijke steun aan Gemeentelijke Acties inzake Mobiliteit
2018 – 30.000 EUR – 5 gesloten veloboxen

4. RUIMTELIJKE ORDENING – STEDENBOUW

De afdeling Stedenbouw bestaat uit:
• Een architecte – Hoofdinspecteur
• Een hoofdarchitecte
• Vijf architecten waarvan één belast met de EPB
• Twee administratief secretaressen
• Twee administratieve adjuncten
• Een werfopzichter
• Een arbeider

4.1. VOORSTELLING VAN DE AFDELING

De afdeling Stedenbouw is belast met:
• De ruimtelijke ordening van de gemeente overeenkomstig het Brussels Wet-
boek van de Ruimtelijke Ordening, de ordonnanties, de besluiten en reglemen-
ten die van kracht zijn betreffende stedenbouw en leefmilieu. 
• De behandeling van aanvragen voor stedenbouwkundige- attesten en ver-
gunningen op het vlak van stedenbouw en leefmilieu, en verkavelingsvergun-
ningen. 
• Het opstellen van de bijzondere bestemmingsplannen en het gemeentelijk 
ontwikkelingsplan. 
• Het opstellen van proces-verbalen bij misdrijven op het vlak van stedenbouw-
kundige materies. 
• Het verschaffen van stedenbouwkundige inlichtingen aan de notarissen, 
makelaars en eigenaars die hun goed verkopen. 
• Het antwoorden op vragen van de inwoners in verband met stedenbouwkun-
dige problemen. 
• Het beantwoorden van de briefwisseling.
• Het geven van de nodige inlichtingen aan de dienst van het Kadaster.
• Toepassing van de wetgeving betreffende de energieprestatie van gebouwen;

4.2. STEDENBOUWKUNDIGE PROJECTEN, STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNINGEN. 

Verschillende stedenbouwkundige projecten:

• Uitwerken van een Bijzonder Bestemmingsplan voor de Georges Henriwijk: 
ter studie.
• Heraanleg van het Degroofplein: ter studie.
-  Het toekennen van premies voor het verfraaien van de gebouwen in de 
Georges Henriwijk: 15 aanvragen werden aan het College voorgelegd en 5 pre-
mies werden uitbetaald na controle van de werken.
• Georges Henrilaan: actualisering van de nota betreffende de 25 maatregelen 
betreffende de herdynamisering van de Georges Henrilaan.
 Opheffing van het Bijzonder Bestemmingsplan 6 bis met milieueffectenrap-
port: ter studie.
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Wijziging van het Bijzonder bestemmingsplan n°4bis “Sint-Lambrechtsplein”:     
ter studie.
Uitwerken van het bijzonder Bestemmingsplan n°2 “Heilig Familieplein”: ter 
studie.

Onthaal van het publiek
 
De afdeling moet het publiek( bouwheren, architecten, investeerders) ook 
informeren over de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en 
de gemengde vergunningen voor stedenbouw en leefmilieu, net als over de 
wetgeving die van kracht is. De afdeling moet ook elk persoon kunnen ont-
vangen en inlichtingen kunnen geven aangaande het dossier dat ingekeken 
kan worden in verband met het openbaar onderzoek; deze gebeurt donderdag 
avond om 20u. tijdens de periode van het openbaar onderzoek.
 
Grote projecten

Buiten de bestudeerde bouwaanvragen, vergund of geweigerd door de 
gemeente, heeft de dienst verschillende gemengde projecten behandeld die 
onderworpen werden aan een openbaar onderzoek en advies van de overleg-
commissie en van het College.
• Bouwen van woningen in de « Gulledelle »-site, Marcel Thirylaan
• Slopen van een sportcomplex en bouwproject van appartementsgebouwen 
Paul Hymanslaan : door de regering afgeleverd ; de gemeente heeft beroep 
ingedaan bij de Raad van State
• Reconversieproject van kantoren in woningen, “MARCEL THIRY COURT”, Marcel 
Thirylaan met verkavelingsaanvraag voor één van de gebouwen en bouwen 
van een nieuwbouw gelegen nr 200, Marcel Thirylaan: einde van de werf
• Bouwvergunning verleend door het Gewest voor de uitbreiding van de tramli-
jn 94, Woluwedal : einde van de werf
• Stedenbouwkundige- en verkavelingsaanvraag voor de aanleg en bouwen 
van de SCHUMAN&CHARMILLE scholen en een sportzaal, een kinderdagverblijf, 
Theodore Decuyperstraat en Charmillelaan met aanleg van een wegenis: werf 
voor de opbouw van scholen : lopende werf
• Ontwerp voor het bouwen van een appartementsgebouw tellende 48 woons-
ten gelegen Woluwedal 100-102 : ter studie
• Project van slopen en verbouwen van burelen tot een appartementsgebouw 
gelegen te Woluwedal nr 56, nr 60 en 64 : ter studie- n°60: lopende werf
• Verbouwen van burelen tot een appartementsgebouw gelegen Marcel 
Thirylaan,79-81: ter studie
• Ontwerp voor het bouwen van een appartementsgebouw gelegen Twee-
huizenweg: ter studie
• Ontwerp van een bouwproject voor 2 appartementsgebouwen gelegen 
Oeverstraat : een gemengde stedenbouwkundige aanvraag is ingediend : ter 
studie
 
Overlegcommissies

• Beheer van de vergaderingen van de overlegcommissie waarvan de vier 
leden van de gemeente zijn: de heer Burgemeester, Olivier MAINGAIN, voor-
zitter, de Schepen van Stedenbouw, de heer Jean-François THAYER, de Schepen 
van Gemeente-eigendommen, mevrouw HASQUIN-NAHUM, de heer Maurice 
PECRIAUX, Directeur van de technische diensten en Katelijne FRANSSENS, hoo-
fdarchitecte.
• Deelname aan de appreciatieanalyse en opstellen van het advies van de over-
legcommissie

• Er werden 16 vergaderingen van de overlegcommissie georganiseerd. 

4.3. ANDERE ACTIVITEITEN

Verlaten gebouwen

De dienst heeft 7 vaststellingen van verlaten gebouwen opgesteld.

Burgemeesterbesluiten

Inspecties van 23 gebouwen voor onleefbaarheid en/of onbewoonbaarheid 
werden uitgevoerd waarvoor er voor de meesten rapporten werden opgesteld.

Proces-verbalen van overtreding

• Er werden 7 proces-verbalen opgesteld door de gemeentelijke ambtenaren, 
voor overtredingen op stedenbouwkundig vlak. 

Informatica

• Migratie van NOVA 4 tot NOVA 5: de CIRB is bezig het programma met de 
gemeenten te testen 

Varia

• Deelname aan de informatie- en uitwisselingsvergaderingen bij de ver-
schillende gewestelijke en gemeentelijke plannen en reglementen.
• Deelname aan verschillende vergaderingen omtrent de hervorming van het 
Brussels wetboek van ruimtelijke ordening.  
• Deelname aan de Middagen van de Planning die op initiatief van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest georganiseerd werden rond verschillende thema’s. 

• Vertegenwoordiging bij het Stedenbouwkundig College en de Regering ti-
jdens het beroep en het aanhangig maken door de gedelegeerde ambtenaar. 

Opmerkingen

• Het brussels wetboek van de ruimtelijke ordening voorziet in artikel 275 dat de 
gemeenten gehouden zijn de wettelijke toestand van het goed te verstrekken. 
Dit vergt veel meer werk en meer tijd om al die inlichtingen te achterhalen 
aangaande de wettelijke toestand van het goed
• Het aantal stedenbouwkundige aanvragen zijn gestegen in de mate 
van de nodige opzoekingen aangaande de wettelijke toestand van het goed. 
Meerdere malen moet er dan een stedenbouwkundige vergunning ingediend 
worden om de situatie te regulariseren. De opzoekingen die moet gebeuren via 
de archieven neemt veel tijd in beslag.

.STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN
.
.De afdeling bouwdienst heeft 291 aanvragen van stedenbouwkundige vergun-
ningen ontvangen (294 in 2016 – 2017 ).
.
Het aantal afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen is van 276 (2016-
2017)naar 322.
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.Zoals ieder jaar heeft de dienst de bouwaanvragen of de verbouwingen aan 
een voorafgaand onderzoek onderworpen met het oog op de toepassing van 
de voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening, en de voorschriften 
van het gewestelijk ontwikkelingsplan, de algemene voorschriften vastgesteld 
door het Bestuur van de Stedenbouw, de voorschriften van de bijzondere plan-
nen van aanleg en de verkavelingplannen, enz...
.
.De meeste dossiers werden aan de Brandweerdienst van het Brusselse Hoo-
fdstedelijk Gewest voor advies overgemaakt.
.
.STATISTIEKEN.
.
.- aantal afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen: 291, waaronder 10 
nieuwe gebouwen (9 vergunningen en 1 weigering), 154 verbouwingen, 79 
regularisatie, 22 weigeringen, 32 vellen van bomen, 2 weg vergunningen, 1 ver-
kaveling vergunning, 2 vergunningen aangaande publiciteit, 4 vergunningen 
ongedaan maken en het opvolgen van 29 dossiers ART 175.

.

.- aantal woongelegenheden voortspruitende uit de afgeleverde vergunningen: 
336
.- aantal garages (of binnen - en buitenparkings) voortspruitende uit de afge-
leverde    vergunningen: 207
.- aantal geweigerde vergunningen: 22
.- aantal afgewerkte gebouwen: 10
.- aantal in opbouw zijnde gebouwen: 3
.- aantal afgewerkte verbouwingen: 19
.- aantal in uitvoering zijnde verbouwingen: 40
.
.Vele kontakten en gesprekken hadden dagelijks in de dienst plaats tussen de 
eigenaars, architecten, aannemers, enz... die wilden bouwen of verbouwen. De 
verplichtingen van de dienst tegenover het Ministe→rie van Economische Zaken 
en Energie betreffende de statistieken van de gebouwen, werden maandelijks 
vervuld.
.Een permanente inventaris van de bouwbeweging werd opgesteld.
.
.146 aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen werden voorgelegd aan 
de overlegcommissie.
.
.De formaliteiten betreffende de toekenning van premies voor 
renovatie→werken, isolering, aankoop of bouw van gebouwen of appartemen-
ten, werden ingevuld.
.
.De nodige kontakten werden genomen met het Bestuur van de Stedenbouw, 
de Brandweerdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de maatschap-
pijen voor water, gas en elektriciteit, de maatschappijen voor sociale wonin-
gen, enz... voor de problemen waar de tussenkomst van deze besturen en 
maat→schappijen vereist was.
.
.De dienst is ook belast met alle briefwisseling, met betrekking tot het oprich-
ten van gebouwen op het grondgebied van de gemeente. Zij stelde de talrijke 
verslagen op voor het College van Burgemeester en Schepenen.
.7 stedenbouwkundige proces-verbalen werden opgemaakt.
.
.De dienst is ook belast met alle briefwisseling, met betrekking tot het oprichten 
van 7 verlaten gebouwen.

..1283 aanvragen om stedenbouwkundige inlichtingen vanwege notarissen, 
belast met de verkoop van eigendommen, werden door de dienst behandeld, 
1536 in 2016 – 2017.
.
.Toeristische woongelegenheden: 8 dossiers + 13 in behandeling

5. NATURE – MILIEU – DUURZAME ONTWIKKELING

5.1 NATUUR & OPENBAAR GROEN / SPEELPLEINEN / 
BEGRAAFPLAATS

5.1.1. VOORSTELLING VAN DE AFDELING

De afdeling bestaat uit: 

• Een inspecteur
• Twee technisch secretarissen
• Een administratief assistent 
• Een administratief adjunct

Team natuur:

• Een gespecialiseerd teamleider 
• Twee teamleiders
• 9 gekwalificeerde tuinmannen
• Een gekwalificeerde tuinman, animator natuur
• 12 hulptuinmannen 
• 1 hulptuinman belast met het onderhoud van ‘Le Petit-Foriest’
• 1 gekwalificeerd tuinman belast met het onderhoud van de speelpleinen
• 1 hulparbeider belast met het onderhoud van de speelpleinen
• 8 PWA-arbeiders (1/5 tijd)

Team begraafplaats:

• Een gespecialiseerd teamleider 
• 4 gekwalificeerde tuinmannen
• 3 hulptuinmannen

Deze ploeg is belast met

- De inrichting, het beheer en het onderhoud van 64 ha groene ruimte en 7000 
laanbomen. De dienst heeft sinds 1 januari 2015 een aantal taken overgenomen 
die voordien waren uitbesteed aan privéfirma’s zoals het maaien en bepaalde 
onderhoudstaken van groene ruimtes (tuinwijken, snoeien van hagen, ...) en 
sinds 2017 het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen (Sint-Lambrechts-
Woluwe en Wezembeek-Oppem).

- Het uittekenen en plannen van renovatiewerken voor de parken, groene 
ruimtes in de wijken en op speelpleinen

- De realisatie van een differentiatiebeleid (laat maaien, zacht maaien, bloem-
weiden) op het grondgebied van de gemeente.
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- Steun aan de collectieve burgerinitiatieven (initiatieven van de wijkcomités) 
voor de inrichting van wijkcomposteerhoeken en gezamenlijke moestuinen (bv: 
de Aquilonwijk in het Neerveldpark, Hoog Woluwe in het Itterbeekpark, Laag 
Roodebeek op de hoek Karrestraat/Roodebeek), Bronnenpark.

- De studie van het bloemenplan van de verschillende wijken van de gemeente 
(Georges Henrilaan in 2017).

- Het beheer van de natte en drassige zones (Struykbeken, Sint-Lambrechts 
park)

- De inrichting, de controle en het onderhoud van de speelpleinen in de open-
bare ruimte en in de kinderdagverblijven en gemeentescholen.

- Samenwerking op het vlak van het beheer van de stadsboerderij Hof Ten Berg.

De organisatie van de lezingencyclus “La terre, notre jardin” in samenwerking 
met de afdeling “Duurzame Ontwikkeling”

-  De organisatie van rondleidingen in de parken van de gemeente.

5.1.2. BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

1 / In samenwerking met de privéondernemingen en gebruik makend van de 
gewone begroting (onderhoud) werden de volgende openbare opdrachten toe-
gekend en uitgevoerd:

→ Onderhoud en herstelling van de fonteinen
→ Onderhoud, herstelling van het materiaal van de tuinmannen
→ Aankoop voedsel voor de dieren van het Rodebeekpark
→ Hoefsmederij voor de dieren van het Rodebeekpark
→ Aankoop materiaal voor het onderhoud van de bomen
→ Onderhoud van het irrigatiesysteem voor de opgehangen bloemstukken
→ Aankoop klein materiaal voor de tuinmannen
→ Herstelling van de omheiningen van de gemeentelijke eigendommen, van 
het stadion en op de speelpleinen tijdens de jaren 2018 tot 2020
→ Aankoop van de eenjarige planten
• Aankoop klein gereedschap voor de tuinmannen
• Aankoop van de chrysanten
• Aankoop van de lentebollen
• Aankoop van tweejarige gewassen
• Aankoop van de kerstbomen
• Rooiwerken
• Onderhoud van de bomen: zwaar velwerk, boomverzorging
• Snoeien en vellen van bomen
• Geneeskundige verzorging van de dieren
• Aankoop van scheuten en voedingsbodems voor het kweekprogramma
• Aankoop van compost en teelaarde
• Onderhoud van de wegen in de groene ruimtes
• Maaien van de middenbermen
• Snoeien in leivorm van de platanen op het Tombergplein 
• Onderhoud en herstelling van de uitrusting van het gemeentelijk stadion
• Onderhoud en herstelling van de speeltuigen van de speelpleinen
• Aankoop vermalen materiaal voor de speelpleinen
• Informaticabeheer van de groene ruimtes

• Elimineren van kruipende insecten
• Desinfectie en reinigen van gebouwen – Aanduiding van een expert
• Desinfectie en reinigen van gebouwen tijdens de jaren 2018 tot 2021
• Preventie tegen muizen in de kribbes en scholen
• Vergiftiging van ratten tijdens de jaren 2018 tot 2021
• Zwerfkatten – Sterilisatie of euthanasie – Aanduiden van de veeartsen
• Vernietigen van wespennesten of nesten van hoornaars en verwijderen van 
bijennesten tijdens de jaren 2018 tot 2021

2/ In samenwerking met de privéondernemingen en gebruik makend van 
de buitengewone begroting (investeringen) werden de volgende openbare 
opdrachten uitgeschreven:

• Aankoop van tuinbouwwerktuigen
• Aankoop van bomen, struiken en doorlevende planten
• Aankoop van bomen, struiken en doorlevende planten – Aanvullende bestel-
ling
• Levering en plaatsing in verschillende plaatsen in de gemeente (2017)
• Rehabilitatiestudie voor de groene zone gelegen achter de Sint-Lambertuss-
traat
• Stedelijk groentetuin - Aankoop van tuinhuisjes
• Vellen van gevaarlijke bomen in de gemeente
• Wieden van onkruid zonder gebruik van biociden op verschillende plaatsen
• Kapelleveld wijk – Inrichting van een psychomotorische speelruimte
• Levering van materiaalhouder (wiedmachine)
• Heraanleg van het Korenbloemplein
• Levering en plaatsing van speeltuigen voor personen met beperkte mobiliteit 
• Levering van veiligheidshekken voor parken – fase 2
• Levering van kastanje afsluitingen en schermen in hout
• Aankoop van een heftruck
• Levering en plaatsing van gedenkstenen voor het grasveld van eer van de 
gewezen begraafplaats
• Aanleg van de taluds Stokkelsesteenweg
• Aankoop van een microtrateur en sproeimachine van mest voor het educatief 
centrum voor leefmilieu het “Petit Foriest”
• Heraanleg van het Sterrenpark 
• Gemechaniseerd planten van lentebloembollen in de begraafplaats van 
Wezembeek-Oppem en de gazons van de gewezen begraafplaats
• Aankoop tuinmateriaal voor de tuinmannen
• Heraanleg van het park van het Heilige-Familieplein
• Werken van levering en beplanting van bomen Dumontlaan
• Aankoop van werktuigen voor de begraafplaats
• Inrichting van een collectief composteercentrum in de Driesstraat
• Heraanleg van het Vervloesem schoolplein 
• Heraanleg van het speelplein van de school “Prince Baudouin”
• Heraanleg van een veiligheidsbekleding in de school “Parc Malou”
• Levering en plaatsing van een schommel en een veiligheidsbekle-
ding op het speelplein Roodebeek
• Levering van een grafdelfmachine voor de begraafplaatsen

3/ De volgende werken werden uitgevoerd:

• Snoeien en vellen van bomen
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• Onderhoud van de fonteinen
• Herstellingswerken aan de omheiningen 
• Dagelijks onderhoud van de groene ruimtes en gemeentelijke speelpleinen
• Levering en plaatsing van een mestkelder voor het Roodebeekpark
• Aanleg van een parking in versterkt gazon – Karrestraat
• Heraanleg van een veiligheidsbekleding in de school “Parc Malou”
• Levering en plaatsing van afsluitingen en portaal op het speelplein van het 
Roodebeekpark
• Levering en plaatsing van een multi-activiteitenspel en een veiligheidsbekle-
ding op het speelplein Malou
• Gemechaniseerd planten van lentebloembollen in de begraafplaats van 
Wezembeek-Oppem
• Inrichting van een collectief composteercentrum in de Driesstraat
• Heraanleg van het speelplein van de school “Pince Baudouin”
• Levering van meubilair voor het Bronnen park, Maloupark en Neeerveldpark
• Heraanleg van het speelplein Marcel Thiry – fase 2
• Beplanting van bomen Dumontlaan
• Levering en plaatsing van een schommel en een veiligheidsbekleding op het 
speelplein Roodebeek
• Heraanleg van de rotonde in de Victor Gilsoulgaarde

4/ De volgende inrichtingsprojecten werden intern uitgevoerd (stadium pre-
project):

• Inrichting van de groene zone in de eco-wijk Schumann-Haagbeuken
• Inrichting van het Goudeneilandenpark
• Inrichting van de omgeving van de tennisterreinen van de Sterrebeelden
• Inrichting van het Sterrenpark
• Inrichting van een psychomotorische speelruimte voor de kleinsten in de wijk 
Kapelleveld (subsidieaanvraag in het kader van kleine gemeentelijke sportin-
frastructuur).
• Inrichting van het speeltuintje van het KDV-kinderdagverblijf.

5/ De volgende inrichtingsprojecten werden uitgevoerd door privé kantoor

• Gedifferentieerd begraafplaatsbeheer – Voorstelling van de conclusies
• Heraanleg van het Sint-Lambrechtspark

6/ Promotie en verfraaiing van de leefomgeving

• Meewerken aan de organisatie van de lezingencyclus “La terre, notre Jardin”
• Organisatie van bevragingen bij inwoners voor verschillende dossiers
• Schrijven van artikelen voor de Wolu-Info
• Organisatie van de wedstrijd “Woluwe in de bloemetjes”
• Projectoproep – Kleine gemeentelijke sportinfrastructuur voor 2017
• Feest 70 jaar Roodebeekpark
• Onthaal van de zelfstandigen en ambachtslieden – Avond “Club 1200”

7/ Overeenkomsten en subsidies
• Subsidies – MOB (Milieucommissie Brussel en Omgeving)
• Subsidies – Natura Roodebeek

5.2.  MILIEU – MILIEUVERGUNNING

5.2.1. Voorstelling van de afdeling

De afdeling milieuvergunning heeft als opdracht om enerzijds het nodige te 
doen om de ordonnantie van 05/06/1997 betreffende de milieuvergunningen 
uit te voeren en anderzijds om de dossiers die betrekking hebben op de open-
bare hygiëne te behandelen. 

De afdeling bestaat uit 2 agenten:
• Een adjunct hoofdinspecteur
• Een technisch secretaris

5.2.2. Belangrijkste activiteiten 

Milieuvergunningen
 
• Er werden 50 milieuvergunningsaanvragen behandeld (1 dossier van klasse 
1A, 27 dossiers van klasse 1B, 7 dossiers van klasse 1D, 1 dossiers van klasse 1C en 
14 dossiers van klasse 2). 
• Er werden 23 voorafgaande aangiften klasse 3 ontvangen. 
• De adjunct hoofdinspecteur van de dienst heeft 3 processen-verbaal van 
overtreding opgesteld en heeft deelgenomen aan technische vergaderingen 
die door Leefmilieu Brussel ingericht werden.
 
Hygiëne

• Preventieve behandeling en ontsmetting van de gemeentelokalen.
• Rattenbestrijding: jaarlijkse opdracht voor de bewoners (34 tussenkomsten 
bij particulieren).
• Brulabo (vroeger Brussels Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en 
Bacteriologie - BILSB) controleert, meer bepaald op aanvraag van het College, 
de voedingsmiddelen en de hygiëne in de restaurants, de bejaardentehuizen, 
kinderdagverblijven en grootwarenhuizen; dit laboratorium controleert ook de 
kwaliteit van het water van het zwembad Poseidon.
• Vangen van wilde duiven bij particulieren.
• Plaatsen van overheidsopdracht voor de sterilisatie van zwerfkatten.
 
Varia
 
• Premies: de dienst heeft 1 premieaanvraag voor het inrichten van een groen-
dak.
• Opvolging van de problematiek van de vluchten boven de gemeente.
• Problematiek van de elektromagnetische golven (beroep instellen en opvol-
ging ervan tegen de milieuvergunningen).
• Beheer van verschillende klachten inzake geluidshinder.
• Toepassing, in de gemeentelijke diensten, van het besluit tot vaststelling van 
de voorwaarden voor het verspreiden van versterkt geluid in voor publiek toe-
gankelijke inrichtingen.
• Beheer van de plaatsing van de textielcontainers van TERRE vzw en SPULLEN-
HULP.
• Deelname aan de opstart van een gewestelijk coördinatieplatform betref-
fende het waterbeheer. 
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5.3. DUURZAME ONTWIKKELING (DO)

De afdeling Duurzame Ontwikkeling informeert, waakt over de toepassing van 
de regels en biedt technische expertise aan betreffende duurzame ontwikke-
ling aan het gemeentebestuur en de verantwoordelijken van de verschillende 
diensten.
Hiertoe ontwikkelt, coördineert, bezielt en promoot ze verschillende projecten 
die kaderen in de Agenda 21 (101 actiepunten) of waarvoor ze gevraagd wordt. 
De afdeling vormt ook de schakel met de bevolking op het vlak van bewustma-
king rond duurzame ontwikkeling. 

Deze activiteiten vertalen zich in verschillende opdrachten en niveaus van 
uitgevoerde opdrachten ( coördinator, begeleider, promotor, adviseur, enz...) 
die van jaar tot jaar kunnen verschillen (in functie van de doelstellingen die 
(nog) behaald moeten worden) en volgens zeer variabele tijdschalen (korte, 
middellange of lange termijn). 

De afdeling Duurzame Ontwikkeling bestaat uit drie personen: 2 bestuurssecre-
tarissen (1,5 voltijds equivalent) en een administratief assistente (voltijds) die 
halftijds steun verleent aan projecten die gedragen worden door de afdeling 
Openbaar Groen.
 
Concretisering van de Agenda 21. Overzicht van de uitgevoerde opdrachten of 
steun die de afdeling duurzame ontwikkeling heeft verleend van oktober 2017 
tot eind september 2018.

1. Bescherming van de natuurlijke rijkdommen en de strijd tegen de vervuiling 
Actiepunten 1, 2, 4, 5, 6, 12 en 21 van de Agenda 21

• Programmeren en coördineren van de lezingencyclus “la terre notre jardin” 
2018
• Organisatie van de wedstrijd “Woluwe in de bloemetjes” 2018 en productie 
van een kaart met zaadjes, ontworpen voor het evenement 
• omkadering van de lenteschoonmaak die op  25 maart wordt georganiseerd 
in de vochtige zone van de Slot en die van 15 september in de zone Guldendal 
ter gelegenheid van de internationale schoonmaakdag
• organisatie van het ophalen van IT-materiaal in het kader van de deelname 
aan de Europese week van de afvalvermindering en workshops voor het 
bouwen van plantenbakken uit gerecycleerd materiaal
• plaatsen van nestkastjes in de parken Itterbeek en Timmermans om de bio-
diversiteit te bevorderen 
• installatie van een boekenruilkast in Op-Weule
 • deelname aan de werkgroep volgend op de lopende studie met het oog op 
de heraanleg van het Sint-Lambertuspark en de omringende zone (het ‘moe-
rasland Sint-Lambrecht’) /administratieve opvolging van de subsidie (verslag 
aan de subsidiërende overheid)
• deelname aan de werkgroep volgend op het project van heropening van de 
molen van Woluwe / administratieve opvolging van de subsidie (verslag aan de 
subsidiërende overheid)
• In het kader van de viering van 70 jaar Roodebeekpark, het in de schijnwer-
pers zetten van het project Wood Wide Web van de vzw 32 Shoot. Dit project 
bestaat erin zowel een virtueel als een echt bos te creëren in Brussel en de indi-
viduen/verenigingen/instellingen hierrond met elkaar in contact te brengen.
- ondersteuning bij de organisatie van de ‘opendeurdag’ van de gemeentelijke 
serres

- ondersteuning bij de realisatie van het project van de muurschildering die de 
natuur en de duurzame landbouw illustreert in het Park Timmermans
- ondersteuning bij de uitvoering van een onderzoek naar de definiëring van 
een gedifferentieerd beheersplan voor de twee gemeentelijke begraafplaatsen 
en kennisname van de conclusies van het onderzoek
- logistieke ondersteuning bij de uitwerking van een cyclus van energieconfe-
renties (ERU/ER) voor de inwoners

2. Duurzaam beheer van het grondgebied en de mobiliteit
Actiepunten 38 en 46 van de Agenda 21

• organisatie van testdagen elektrische fietsen voor de bevolking met de aan-
koop van 4 bijkomende fietsen + opening van testdagen voor het gemeente-
personeel
•Aankoop van een elektrische fietstaxi voor senioren met beperkte mobiliteit 
van het home St-Lambert
 
3. Sociale cohesie, gezondheid, huisvesting en solidariteit
Actiepunten 47 en 56 van de Agenda 21

• ondersteuning aan de school Parc Malou- Robert Maistriau in haar kandida-
tuur voor het label eco-school in plaats van het label ‘eco-dynamisch bedrijf’ 
dat voor scholen werd afgeschaft 
• programmering van workshops betreffende stadslandbouw voorgesteld door 
Brussel Leefmilieu ‘Kweken in de stad’
• programmering van workshops ‘Fête’s en Vie’ gericht op seizoensgebonden 
en traditionele feesten vanuit het perspectief van duurzame transitie

4. Plaatselijke economie, tewerkstelling en duurzame consumptie
Actiepunt 80 van de Agenda 21 

• Afsluiten van een kringloopeconomieproject ( Art de CéDer) ontwikkeld rond 
de recyclage van voorwerpen/afval – hulpbronnen en bestelling van een ver-
kennende studie voor de ontwikkeling van een Waste Fab Lab in Woluwe
• bijdrage aan het afleveren van een advies van de gemeente ten gevolge van 
het openbaar onderzoek van het 5de gewestelijk plan grond- en afvalstoffen 
2018-2023
• bijdrage aan de keuze voor criteria van duurzame schoolbenodigdheden in de 
desbetreffende openbare opdracht 

5. Goed bestuur
Acties 97, 99, 101 van de Agenda 21

• promotie van duurzame ontwikkeling tijdens evenementen: opendeurdagen 
van de gemeentelijke serres en 70 jaar Roodebeekpark 
• organisatie van het Dorp van duurzame ontwikkeling in het kader van de 
“Fêtes Romanes” 2018
• deelname aan de stuurgroep “stadsboerderij” Hof Ten Berg (pedagogische 
moestuinen en bewustmaking rond het leefmilieu voor kinderen en volwas-
senen) 
• promotie van de oproep voor het gewestproject “Geef je wijk een nieuwe 
adem”, steun en begeleiding voor workshops en conferenties “Fêtes en vie 
2017-2018”.
• met het oog op het verwerven van het label “diervriendelijke gemeente”: 
organisatie van 4 coachsessies voor honden met ondersteuning van een pro-
fessionele hondencoach.
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• redactie van de gemeentelijke nieuwsbrief Agenda 21, inhoud leveren voor de 
gemeentelijke blog Agenda 21 en schrijven van artikels voor de maandelijkse 
Agenda 21-pagina in de Wolu Info, die opgenomen worden onder de titel “Bur-
gersamenkomsten voor Duurzame Ontwikkeling” 
• ondersteuning bij de redactie van de brochure: zich klaarmaken voor de toe-
komst door bescherming van het leefmilieu (WOLU INFO januari 2018).

6. BESTUUR EN OPDRACHTEN

6.1. Voorstelling van de afdeling

Het organigram van de afdeling Bestuur en Opdrachten stelt zich voor als 
volgt :

De administratieve ploeg :

• een contractueel Afdelingshoofd
• een benoemde administratief secretaris
• twee benoemde Administratief assistenten
• een contractueel administratieve assistente
• twee administratief adjuncten 

De technische ploeg « magazijn WTC » :

• een Brigadier
• een Magazijnier
• vier Chauffeurs/Boden/Amanuensissen.

De afdeling Bestuur en Opdrachten heeft als hoofddoel om op een efficiënte 
manier de behoeften tegemoet te komen van het geheel van de gemeen-
tescholen, gemeentelijke kinderdagverblijven en gemeentediensten evenals de 
verwezenlijking van diensten en werken van openbaar nut.

Ten einde deze opdracht tot een goed einde te brengen, 
is de afdeling Bestuur en Opdrachten belast met :

• Iedere aanvraag van overheidsopdracht behandelen binnen de redelijke ter-
mijnen, naargelang van de door de aanvrager voorziene begrotingskredieten;
• Centraliseren, beheren en administratief gevolg geven van de dossiers van 
overheidsopdrachten in samenwerking met de technische verantwoordelijke 
die instaat voor de goede uitvoering van de werf;
• Goede commerciële relaties onderhouden met de leveranciers, de dienstver-
leners en de ondernemers;
• Onderhandelingen tot een goed einde brengen met het oog op de procedures 
die nageleefd moeten worden;
• De administratieve bestekken opmaken evenals de verslagen, de beslissingen 
of de beraadslagingen voor het college van burgemeester en schepenen en de 
beraadslagingen voor de gemeenteraad;
• De bestelbonnen opmaken en gevolg geven aan de bestelling;
• De overeenstemming en de leveringstermijnen nakijken;
• De overeenstemming van dienstverleningen nakijken;
• Controle van de facturen;

•  De voorruitgangsstaten van de werken voorleggen aan het college van bur-
gemeester en schepenen;
• De aanvragen tot financiering voor de investeringen opmaken en doorsturen 
naar de dienst financiën;
• Advies geven voor de overheidsopdrachten van het O.C.M.W. ;
• De begroting en begrotingswijzigingen opmaken die gelinkt zijn met de 
onderbegroting 130 ;
• Voor het opstellen van de dossiers voor overheidsopdrachten is de afdeling 
belast met de studie van de markten ;
• Het geheel van materieel en meubilair voorzien, onderhouden en laten hers-
tellen.
• Een inventaris houden van de werktuigen en het investeringsmaterieel;
• Het gevolg van de overheidsopdrachten voor leveringen en diensten centrali-
seren, uitwerken en beheren tot hun uitvoering 

Van 01/10/2016 tot 30/09/2017 heeft de afdeling Bestuur en opdrachten … 
verslagen voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Het Magazijn – economaat is belast met:

• voorraadbeheer:
o levering van bureau-artikelen;
o onderhoudsproducten;
o technische leveringen en klein materieel;
o materieel;
o drank;
o bestek;
o briefomslagen en papier;
o handdoeken.

•  intippen van bestelbonnen betreffende de voorraad;
• het ontvangen en het nakijken van de leveringen;
• de voorbereiding van de leveringen van de interne bestellingen;
• de vernieuwing van de handdoeken; 
• het nakijken van de facturen;
• voorraadvorming van de goederen van de expulsies
• de levering en het terugnemen van de drank en het bestek tijdens de mani-
festaties.
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1. VOORSTELLING VAN DE DIENST
De opdracht van de dienst Middenstand is om de handelaren, ambachtslui, vrije 
beroepen, KMO’s en grote bedrijven van Sint-Lambrechts-Woluwe te onders-
teunen. De dienst werkt er dan ook aan om hun tussenpersoon te zijn met de 
gemeentediensten of met andere partners op het terrein.

De dienst helpt bij het uitvoeren van formaliteiten en commerciële activiteiten 
op het terrein. 

De dienst onderhoudt regelmatige contacten met handelsverenigingen en de 
administratieve, ondersteunende diensten zoals HUB (Brussels Agentschap 
voor de Onderneming, 1819, ex Atrium), de Federale Overheidsdienst Economie, 
de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank Ondernemingen, UCM (Union des 
Classes Moyennes) en de dienst Middenstand van andere gemeenten.

Hij ontwikkelt synergiën met de andere gemeentediensten waarvan de acti-
viteiten verband houden met de middenstand, stedenbouw (uithangborden, 
achteruitbouwzones, transformaties), belastingen, stedelijke aanleg (terras-
sen), verzekeringen (openbare gelegenheden HORECA).

2. DE ACTIVITEITEN VAN DE DIENST

De dienst middenstand en handel is belast met:

AFWIJKINGEN VAN DE VERPLICHTE WEKELIJKSE RUSTDAG, VAN DE 
VERPLICHTE SLUITINGSUREN.

• samenstelling van de jaarlijkse lijst van algemene afwijkingen 2018
• aflevering van wijzigingstoelatingen van de wekelijkse rustdag of van afwij-
kingen in uitzonderlijke en tijdelijke omstandigheden.

VERGUNNINGEN VOOR SLIJTERIJEN EN CONTROLE OP NIEUWE 
HORECAZAKEN
• het afleveren van vergunningen voor nieuwe slijterijen (patenten). De dienst 
brieft in dit verband de nieuwe uitbaters over alle materies waarvoor ze ge-
controleerd kunnen worden (stedenbouw, FAVV (Federaal Agentschap voor de 
veiligheid van de voedselketen), DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en Drin-
gende Medische Hulp), Brulabo (vroeger genaamd “Brussels Intercommunaal 
Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie”), verzekeringen, …).
• de coördinatie van de controle op nieuwe HORECA bedrijven in samenwerking 
met de coördinatiedienst veiligheid en gezondheid, Brulabo, de DBDMH, de poli-
tie en de juridische dienst/afdeling verzekeringen.
• Er dient opgemerkt dat de verslagen van de DBDMH over de het conform 
zijn van de installaties aan de brandnormen uiterst laat binnenkomen en zo 
de afgifte vertragen van de patenten. Hetzelfde geldt voor de verslagen van 
Brulabo.

Er werden 6 dossiers behandeld.

In deze context zorgt de dienst ook voor de opvolging van de aanvraag van 
vergunningen voor de exploitatie van kansspelen.

De burgemeester stelt de toekenning van de vergunning voor de exploita-
tie van kansspelen afhankelijk van de conformiteit van het patent. Er kan dus 
geen enkele vergunning automatisch worden afgeleverd door de commissie 
voor vergunningen van kansspelen.

Het advies van de burgemeester is hierbij bindend.

Er werd 1 aanvraag behandeld.

LEURHANDEL
Het behandelen van de aanvragen voor leurhandel op de openbare weg in sa-
menwerking met de dienst Stedelijke Aanleg en de politiediensten (incidentele 
verkoop van deegwaren, koffie, oliebollen, wild, ijs, dennenbomen, meiklokjes, 
miniondernemingen, frituren). 

VOORSTELLING VAN 
DE MIDDENSTAND
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Er werden 12 aanvragen behandeld.

NACHTWINKELS 
Het behandelen van de aanvragen voor de opening van nacht- en telefoonwin-
kels. 

Het ongecontroleerd opduiken van dit soort winkels werd een halt toegeroe-
pen door een nieuw reglement waarbij voorafgaand de toestemming van het 
College nodig is en een openingstaks werd ingevoerd. Dit was dan ook het 
beoogde resultaat.

Er werden 2 aanvragen behandeld.

CONTACT MET DE HANDELSVERENIGINGEN
Contact met de verschillende plaatselijke handelsverenigingen en samenwer-
king voor de organisatie van hun activiteiten. 

De dienst verwerkt hun vragen om informatie en treedt op als tussenpersoon 
met de gemeentelijke diensten (WTC, kabinet van de burgemeester).

Wat de Georges Henriwijk betreft, werkt de dienst in het kader van het alge-
meen herwaarderingsproject en verzorgt hij met name:

• de relaties met de handelaars en het publiek;
• de opvolging van de vragen van de handelaars;
• de coördinatie van de leegstand: relaties tussen eigenaars en geïnteresseer-
den.

HERWAARDERING VAN DE GEORGES HENRIWIJK
Promotie van de gemeentelijke en gewestelijke premies

Promotie van de gemeentelijke premies zoals voor het verfraaien van de ge-
vels, uithangborden en zonneweringen in de Georges Henriwijk, de telepolitie-
premies om handelszaken te beveiligen, …

Actief zoeken naar en begeleiden van nieuwe handelszaken

• Om leegstand te vermijden;
• Door contact op te nemen met de eigenaars van vrije gelijkvloerse handels-
ruimtes om hun hulp aan te bieden bij het zoeken naar nieuwe huurders;
• Door kandidaat ondernemers die contact opnemen met de dienst in verbin-
ding te stellen met de eigenaars van de vrije gelijkvloerse handelsruimtes;
• Door de ondernemers te begeleiden bij de ontwikkeling van hun project tot 
aan de installatie.

Actief opzoeken en coördinatie van de ambachtslui, exposanten en leurders bij 
festiviteiten in de commerciële wijk Georges Henri
• In mei: “Georges Henri viert feest”
• In september: Braderie Georges Henri

WEKELIJKSE ZATERDAGMARKT OP HET SINT-LAMBERTUSPLEIN
De organisatie van de wekelijkse markt op zaterdagochtend op het Sint-Lam-
bertusplein. De aanvragen voor een plaats op deze markt worden behandeld 
door de “Etablissements Charve”, concessiehouder voor de organisatie van de 

markt. De dienst werkt geregeld met dit laatste bedrijf samen, vooral voor het 
toestaan van afwijkingen op de verplichting om een leurderskaart te hebben 
(miniondernemingen, promotie van het leefmilieu, filantropische stands, …).

WEKELIJKSE WOENSDAGMARKT « GEORGES HENRI »
Organisatie van wekelijkse woensdagmarkt Georges Henri op de Meudonsquare 
door de handelarenvereniging, de vzw “Centre Commercial Georges Henri”, met 
steun van het College van burgemeester en schepenen.

De aanvragen voor standplaatsen op deze markt worden behandeld door de 
heer Alain Walravens, de concessiehouder die door de vzw “Centre Commercial 
Georges Henri” werd aangeduid voor de organisatie van deze markt. 

WEKELIJKSE MARKT OP DONDERDAGNAMIDDAG OP TOMBERG, LANGS HET 
GEMEENTEHUIS
Opstarten en organiseren van de nieuwe wekelijkse markt, de “Smakenmarkt” 
op Tomberg, langs het gemeentehuis, elke donderdagnamiddag van 15u tot 
20u. De aanvragen voor standplaatsen op deze markt worden behandeld door 
de ‘Etablissements Charve’, concessiehouder aangeduid voor de organisatie van 
deze markt. De dienst werkt regelmatig met hen samen, onder meer voor het 
toestaan van afwijkingen op de verplichting om een leurderskaart te bezitten 
(mini-ondernemingen, promotie van het leefmilieu, filantropische stands, ...).

OPSTELLEN VAN ARTIKELEN EN CORRESPONDENTIE 
Het opstellen voor de Middenstand van informatiebrochures en dergelijke.
De dienst schrijft basisartikels voor het blaadje van de dienst “Middenstand 
Info”, voor de “Wolu Info” en voor het “George Henri News”.

Hiervoor gaat de dienst geregeld op zoek naar informatie die de middenstand 
aanbelangt, neemt hij deel aan externe opleidingen en aan vergaderingen 
in verband met zijn werkgebied (Impulse, FOD Economie, BECI, Atrium, UCM, 
salons, colloquia) en aan opleidingen over wetgeving die de middenstand 
betreffen.

De dienst stuurt ook de informatiecampagnes door van partners zoals het FAVV 
(goede praktijk - opstarten procedure zelfcontrole/smiley), de FOD Economie 
(verbruikersfraude, internetfraude, hulp bij crisis, nieuwe handelspraktijken, 
solden), de DBDMH (nieuwe procedure), de NBB (vals geld), de FOD Tewerkstel-
ling (hervorming van de studentenarbeid), … 

Het is de bedoeling om na verloop van tijd een documentatiepool aan te leggen 
waarbij men dan de aanvragers in één keer zo goed mogelijk kan inlichten.

De dienst heeft elementen aangebracht voor de antwoorden op de interpel-
laties gericht aan de schepen voor Middenstand. De dienst beheert de rubriek 
Middenstand van de gemeentelijke webstek en diverse brochures, o.a. de bro-
chure “Zelfstandigen: een administratie voor u” en HORECA. 

GRATIS SPREEKUUR VOOR ZELFSTANDIGEN
Begeleiding van zelfstandigen of iedere andere persoon die op het grondge-
bied van Sint-Lambrechts-Woluwe een economische activiteit wil starten en/
of ontwikkelen;

Op afspraak: gratis spreekuren en adviesverlening in het Frans, Nederlands en 
Engels; 
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Het opstellen en organiseren van spreekuren – gratis adviesverleningen, op 
afspraak, voor de meest gespecialiseerde onderwerpen. De consultaties gebeu-
ren in samenwerking met raadsgevers van erkende coördinatieorganismen in 
functie van de aangekaarte problematiek. De consultaties gebeuren volgens 
afspraak nadat de dienst de aanvragen onderzocht heeft.

Tijdens deze afspraken worden de volgende onderwerpen besproken: btw-pro-
blemen, businessplan, alle nodige formaliteiten wanneer je je als zelfstandige 
vestigt, investeringspremies, premies voor werken, statuten (natuurlijke per-
soon of rechtspersoon).

Van de voorbereiding tot aan de deelname met geïnteresseerde zelfstandigen 
aan de “Week van de tewerkstelling”, die in de gemeente georganiseerd wordt 
in samenspraak met externe instellingen zoals Actiris, Impulse, Atrium, UCM, …

Te noteren valt dat de dienst meer dan 280 vragen behandeld heeft, zowel 
d.m.v. telefonische permanenties als bezoeken aan de dienst zelf en zowel op 
als zonder afspraak.

OPZOEKINGEN 
Het behandelen van de vragen om inlichtingen over alle onderwerpen die 
verband houden met de plaatselijke handel en alle stappen en formaliteiten 
die daarmee te maken hebben. De dienst heeft op telefonische aanvraag van 
handelaars of kandidaat handelaars heel wat opzoekingswerk verricht. 

Het verschaffen van informatie over premies voor zelfstandigen. (bv: inrichting 
van een aparte toegang in gebouwen met een handelszaak op de beneden-
verdieping). 

ORGANISATIE VAN ACTIVITEITEN
Organisatie en coördinatie van de jaarlijkse gala-avond van de Middens-
tand van 6 maart 2018 in Wolubilis

De avond werd opgeluisterd met een concert en een receptie. Tijdens deze 
avond, waarop zowel handelaars, ambachtslui als verantwoordelijken voor 
KMO’s en ondernemingen werden uitgenodigd, werden heel wat banden 
gesmeed.

Coördinatie van de Club Woluwe 1200

De formule van deze club werd vernieuwd en tijdens voormelde gala-avond 
voorgesteld. Het is de bedoeling van de club om de spelers van de economische 
sector meer en beter te laten samenwerken door ontmoetingen op het terrein 
zelf. Dit initiatief is een enorm succes (gemiddeld aantal deelnemers: meer dan 
honderd per activiteit)

De volgende organisaties hebben de clubleden verwelkomd in hun lokalen en 
hebben er hun activiteiten voorgesteld:

26/09/2017: Tentoonstelling “Guérison-Maléfice” in de Médiatine (Neervelds-
traat 49)
07/11/2017: Tangla Hotel Brussels (Mounierlaan 5)
24/04/2018: Boehringer Ingelheim (Arianelaan 16)
22/05/2018: Gemeentelijke serres van Sint-Lambrechts-Woluwe (Kleurenpracht-
laan 9)

Er werd voor deze gelegenheid een strooibriefje ontworpen en uitgedeeld waa-
rop de club voorgesteld werd. De lidmaatschapskaarten en de inschrijvingen 
worden beheerd door de dienst
,
Deelneming aan de “week van de tewerkstelling”

Activiteiten die bijzonder succesvol waren. Een assertief en goed voorbereid 
publiek.

3. INFORMATIEVERGADERING

De dienst heeft de brochure die bedoeld is om nieuwe zelfstandigen te helpen 
bij hun administratieve stappen, up to date gebracht. De titel is: “Zelfstandigen 
en bedrijven, een administratie voor u”.

De bedoeling is om uit te leggen wat de gemeenteadministratie kan of moet 
doen om nieuwe zelfstandigen te informeren of in orde te brengen. Deze bro-
chure werd bij alle zelfstandigen van de gemeente uitgedeeld. Ze kan ook ge-
download worden van de website van de gemeente en kan afgehaald worden 
aan het onthaal van het gemeentehuis of op eenvoudige aanvraag bij de dienst 
Middenstand. 

Voor de HORECA sector werd er een specifiekere folder gemaakt om de aan-
dacht te trekken op de formaliteiten die typisch zijn voor deze sector. Deze for-
maliteiten hangen van verschillende instellingen af en de folder is vooral nuttig 
omdat hij alle informatie samenbrengt. 

Een informatieblad “Middenstand Info” wordt viermaal per jaar uitgege-
ven en naar de handelaars, ambachtslui, vrije beroepen en bedrijven op het 
grondgebied van de gemeente gestuurd. In het blad staan de activiteiten en 
evenementen van de dienst en ook artikels rond actuele onderwerpen die 
betrekking hebben op de activiteiten van de economische spelers.

En dan is er nog het infoblad « Georges Henri speciaal» dat in samenwerking 
met het kabinet van de burgemeester alle activiteiten en evenementen in de 
Georges Henriwijk behandelt met de laatste nieuwtjes en alle maatregelen die 
getroffen worden in het kader van de opwaardering van deze commerciële 
wijk.

De dienst schrijft ook nog artikelen en korte inlichtingen voor de handelszaken 
(nieuwe handelszaken, wijkacties, …). 

De dienst schrijft voor de rubriek middenstand van de website van de ge-
meente.
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1. VOORSTELLING VAN DE DIENST

De dienst heeft als opdracht:
• opmaken en beheren van de middelen voor begroting, boekhouding en 

schulden van de gemeente;
• leveren van prestaties, diensten en uitrustingen waardoor andere departe-

menten van het gemeentebestuur hun taken in de beste omstandigheden 
kunnen uitvoeren;

•  begrotingscontrole van inrichtingen en instellingen die geplaatst zijn onder 
het administratief toezicht van de gemeenten

Daartoe is de dienst opgesplitst in twee operationele eenheden, namelijk, de 
boekhouding de dienst taksen.

De dienst is geroepen om nauw en permanent samen te werken met alle diens-
ten van het bestuur, de scholen en de kinderdagverblijven.

2. VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN TIJDENS DE PERIODE VAN 
01/10/2017 TOT 30/09/2018

DIRECTIE

De directie van de dienst financiën is belast met:
• het beheer van het personeel van de dienst
• het beheer van de algemene dossiers
• de controle op het respect van de wetgeving
• het opstellen van de gemeentebegroting en haar wijzigingen
• een ondersteuning bij het opmaken van de begrotingsrekening

DE VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN

• De begroting

De begrotingswijzigingen nr. 5, 6 en 53 van de begroting 2017 werden aan de 
Gemeenteraad voorgelegd op 23/10/2017.

Wijziging nr 5 Ontvangsten Uitgaven Saldo

Voorgaande wijziging 106.982.554,50 105.598.605,05 1.383.949,45

Verhoging van de kredieten 4.938.993,00 5.646.740,96 -707.747,96

Vermindering van kredieten 816.392,19 1.320.999,00 504.606,81

Nieuw resultaat 111.105.155,31 109.924.347,01 1.180.808,30

Wijziging nr 6 Ontvangsten Uitgaven Saldo

Voorgaande wijziging 27.697.724,25 27.271.113,00 426.611,25

Verhoging van de kredieten 45.085.973,60 46.037.513,48 -951.539,88

Vermindering van kredieten 1.418.911,25 2.412.000,00 993.088,75

Nieuw resultaat 71.364.786,60 70.896.626,48 468.160,12

VOORSTELLING VAN 
DE DIENST FINANCIEN
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Wijziging nr 53 Ontvangsten Uitgaven Saldo

Voorgaande wijziging 111.105.155,31 109.924.347,01 1.180.808,30

Verhoging van de kredieten 1.969.595,00 -1.969.595,00

Vermindering van kredieten 1.969.595,00 1.969.595,00

Nieuw resultaat 111.105.155,31 109.924.347,01 1.180.808,30

Tijdens de zitting van 11/12/2017, heeft de Gemeenteraad de voorlopige twaalf-
den goedgekeurd voor de maanden januari en februari 2018.

De begroting van het dienstjaar 2018 werd ter stemming voorgelegd aan de 
Gemeenteraad op 11/12/2017 en gaf het volgend resultaat:

Gewone dienst Ontvangsten Uitgaven Saldo

Eigen dienstjaar 108.783.221,00 107.528.815,03

Vorige dienstjaren 1.180.808,30

Overboekingen 1.000.000,00

Algemeen totaal 109.964.029,30 108.528.815,03

Algemeen resultaat 1.435.214,27

Buitengewone dienst Ontvangsten Uitgaven Saldo

Eigen dienstjaar 14.088.895,00 14.750.350,00

Vorige dienstjaren 468.160,12

Overboekingen 1.943.530,00 1.282.075,00

Algemeen totaal 16.500.585,12 16.032.425,00

Algemeen resultaat 468.160,12

De wijziging nr 55 van de begroting 2017 werd voorgelegd aan de Gemeente-
raad van 23/04/2018 :

Wijziging nr 55 Ontvangsten Uitgaven Saldo

Voorgaande wijziging 111.105.155,31 109.924.347,01 1.180.808,30

Verhoging van de kredieten 1.705.651,03 - 1.705.651,03

Vermindering van kredieten 1.705.651,03  1.705.651,03

Nieuw resultaat 111.105.155,31 109.924.347,01 1.180.808,30

De begrotingswijziging nr. 1 van de begroting 2018 werd aan de Gemeenteraad 
voorgelegd op 23/04/2018.

Wijziging nr 1 Ontvangsten Uitgaven Saldo

Oorspronkelijke begroting 109.964.029,30 108.528.815,03 1.435.214,27

Verhoging van de kredieten 5.000,00 47.000,00 42.000,00

Vermindering van kredieten

Nieuw resultaat 109.969.029,30 108.575.815,03 1.393.214,27

De begrotingswijzigingen nr. 2 en 3 van de begroting 2018 werden aan de 
Gemeenteraad voorgelegd op 28/05/2018.

Wijziging nr 2 Ontvangsten Uitgaven Saldo

Voorgaande wijziging 16.500.585,12 16.032.425,00 468.160,12

Verhoging van de kredieten 11.062.520,00 10.953.720,00 108.800,00

Vermindering van kredieten 108.800,00 -108.800,00

Nieuw resultaat 27.454.305,12 26.986.145,00 468.160,12

Wijziging nr 3 Ontvangsten Uitgaven Saldo

Voorgaande wijziging 109.969.029,30 108.575.815,03 1.393.214,27

Verhoging van de kredieten 144.019,00 570.013,00 -425.994,00

Vermindering van kredieten 54.000,00 474.401,00 420.401,00

Nieuw resultaat 110.059.048,30 108.671.427,03 1.387.621,27

De begrotingswijziging nr. 4 van de begroting 2018 werd aan de Gemeenteraad 
voorgelegd op 25/06/2018.

Wijziging nr 3 Ontvangsten Uitgaven Saldo

Voorgaande wijziging 27.454.305,12 26.986.145,00 468.160,12

Verhoging van de kredieten 736.300,00 736.300,00

Vermindering van kredieten 266.000,00 266.000,00

Nieuw resultaat 27.924.605,12 27.456.445,00 468.160,12
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TAKSEN

De afdeling van de taksen is belast met:
• het opstellen en bijwerken van de gemeentelijke taksreglementen
• het opzoeken van belastingplichtigen en de controle van de belastbare 

grondslag
• de controles ter plaatse en de tegensprekelijke opmetingen
• het nazicht en het beheer van de aangiften 
• het respecteren van de termijnen de verschillende procedures (am-

btshalve inkohiering, betwistingen, verzenden van PV’s)
• het verstrekken van een zo volledig mogelijke informatie (berekeningswi-

jze, vaststellen  van de belastbare grondslag, vrijstellingen, interpretatie 
van onbegrepen termen)

• het inkohieren van de belastingplichtigen en het berekenen van de ver-
schuldigde bedragen

• de behandeling van bezwaren en diverse briefwisseling
• het nazicht van de notariële verzoeken betreffende de eventueel vers-

chuldigde taksen bij de verkoop van goederen.
• het opstellen van de vastgestelde rechten voor sommige contant be-

taalde taksen.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN
• Voorleggen van takskohieren aan het College.
• De dienst heeft in de loop van het jaar 2018, een analysetool verder 

ontworpen om de personen op te sporen, die in de gemeente wonen 
zonder er in bevolkingsregister ingeschreven te zijn. Deze personen 
genieten van een aantal diensten verstrekt door de gemeente (o.a. bij 
wijze van voorbeeld het onderhoud van de wegen en de voetpaden), 
zonder bij te dragen aan de begroting. Alleen de personen ingeschreven 
in het bevolkingsregister zijn immers onderworpen aan de gemeentelijke 
opcentiemen. Deze in 2015 begonnen oefening moet de volgende jaren 
worden voortgezet om een updatezicht van de toestand te bewaren.

• De volgende reglementen werden ingesteld, hernieuwd, en soms, gewij-
zigd door de Gemeenteraad:

Zitting 11/12/2017
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing – Dienstjaar 2018 – Aans-

lagvoet – Grondslag – Vaststelling.
2.  Aanvullende gemeentetaks op de personenbelasting – Dienstjaar 2018 

– Aanslagvoet – Grondslag – Vaststelling.
3. Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeris-

tisch logies – Dienstjaar 2018 – Aanslagvoet – Vaststelling.
4. Opheffing van het taksreglement betreffende de private bezetting van 

het openbaar domein d.m.v. terrassen en stallen – Nieuw taksreglement 
betreffende de private bezetting van het openbaar domein d.m.v. ter-
rassen en stallen (2017-2018) – Goedkeuring.

Taksreglement – Hernieuwing – Goedkeuring:
5. Taksreglement betreffende de gebouwen bestemd voor kantoren.
6. Taksreglement betreffende het gebruik van een woonplaats door een 

bewoner die niet in de bevolkingsregisters is ingeschreven.
7. Taksreglement betreffende de reclame-inrichtingen die tot hoofddoel 

de financiering hebben van een door de wetgever erkende openbare 
dienst.

8. Taksreglement betreffende het tijdelijk bezetten van het openbaar 
domein.

9. Taksreglement betreffende de prestaties bij overlijden en teraarde-
bestellingen.

Taksreglement – Hernieuwing – Wijziging – Goedkeuring:
10. Taksreglement betreffende de antennes van mobilofonie.
11. Taksreglement betreffende de vaste reclame-inrichtingen.
12. Taksreglement betreffende de parkeerplaatsen.
13. Taksreglement betreffende studentenkamers, gemeubeld logies en 

apparthotels.
Taksreglement – Wijziging – Goedkeuring:
14. Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten.
Vergoedingsreglement – Wijziging – Goedkeuring:
15. Vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen 

op de openbare weg.
16. Vergoedingsreglement op het gebruik van de openbare ruimte voor 

de uitoefening van ambulante activiteiten, kermisactiviteiten en ker-
misgastronomie en voor het uitoefenen van activiteiten op de rommel-
markt van Sint-Lambrechts-Woluwe.

Vergoedingsreglement – Hernieuwing – Goedkeuring:
17. Vergoedingsreglement voor administratieve diensten bewezen aan 

natuurlijke personen en rechtspersonen.

Zitting 28/05/2018
1. Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten – 

Wijzigingen – Goedkeuring.
2. Vergoedingsreglement voor administratieve diensten bewezen aan na-

tuurlijke personen en rechtspersonen – Wijzigingen – Goedkeuring.

BOEKHOUDING

De afdeling boekhouding is belast met:
• het inschrijven van de inningrechten en het opstellen van de invorde-

ringsstaten;
• het vastleggen en mandateren van de uitgaven;
• het beheer van de facturen;
• het opstellen van de bestelbons in functie van de aanvragen van de 

gemeentediensten en de beschikbare kredieten;
• het beheer van de financiering van de buitengewone dienst;
• het beheer van de inventaris van de schuld.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN

Uitvoering van de begroting
• Gedurende deze periode heeft de dienst:

 » definitieve aanwendingen ingeschreven;
 » bestelbons opgemaakt;
 » het beheer verzekerd van leveranciersfacturen, namelijk het inschrijven 

in het facturendagboek, verzending voor ontvangst naar de betrokken 
dienst en na aanvaarding, het mandateren met ordonnancering ter 
attentie van de Hr. Gemeenteontvanger; 

 » invorderingsrechten opgemaakt, die voor inning naar de Hr. Ontvanger 
werden, verstuurd;



Financien

184 | JAARVERSLAG 2017-2018   

 » het financieel advies gegeven op de verslagen, afkomstig van de ver-
schillende gemeentediensten, die aan het College en de Gemeenteraad 
worden voorgelegd ter goedkeuring;

 » het beheer van de abonnementen van tijdschriften en bijwerkingen 
van losbladige referentiewerken;

 » de opvolging van de verschillende gemeenterekeningen bij de Belfius 
Bank n.v.

• Talrijke investeringen werden gefinancierd door het opnemen van middelen 
uit het buitengewoon reservefonds.

Kerkfabrieken en andere erediensten
• Advies werd aan de Gemeenteraad gevraagd voor volgende documenten :

 » 23/10/2017 : Heilige Familiekerkfabriek  – Rekening 2016
 » 11/12/2017 : O.L.V. Hemelvaartkerkfabriek  – Begroting 2018
 » 11/12/2017 : Heilige Familiekerkfabriek  – Begroting 2018
 » 11/12/2017 : Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker – Begroting 2018
 » 11/12/2017 : Sint-Henrikkerkfabriek – Begroting 2018
 » 11/12/2017 : Kerkfabriek St-Lambertus – Begroting 2018
 » 19/02/2018 : Kerkfabriek van Verenigde Anglikaanse Kerk – Begroting 

2018
 » 19/02/2018 : Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker – Begrotingswi-

jziging 2017
 » 19/02/2018 : Kerkfabriek van de Protestantse Evangelische Kerk van 

Brussel-Woluwe – Rekening 2015
 » 19/02/2018 : Kerkfabriek van Verenigde Anglikaanse Kerk – Rekening 

2016
 » 25/06/2018 : Sint-Henrikkerkfabriek – Rekening 2017
 » 25/06/2018 : Heilige Familiekerkfabriek  – Rekening 2017
 » 17/09/2018 : Kerkfabriek van Verenigde Anglikaanse Kerk – Rekening 

2015
 » 17/09/2018 : Kerkfabriek van Verenigde Anglikaanse Kerk – Rekening 

2017
 » 17/09/2018 : Kerkfabriek St-Lambertus – Rekening 2017
 » 17/09/2018 : O.L.V. Hemelvaartkerkfabriek  – Rekening 2017
 » 17/09/2018 : Kerkfabriek van Verenigde Anglikaanse Kerk – Begroting 

2017
 » 17/09/2018 : Kerkfabriek van Verenigde Anglikaanse Kerk – Begroting 

2019
 » 17/09/2018 : Heilige Familiekerkfabriek  – Begroting 2019
 » 17/09/2018 : Sint-Henrikkerkfabriek – Begroting 2019

3. Tabellen met cijfergegevens

• Begroting 2018 – Gewone dienst – Ontvangsten naar aard
•  Begroting 2018 – Gewone dienst – Uitgaven naar aard
• Gewone dienst – Ontvangsten naar aard – Evolutie 2000-2018
• Gewone dienst – Uitgaven naar aard – Evolutie 2000-2018
• Gewone dienst – Ontvangsten per functie en per inwoner - Evolutie 2000-

2018
• Gewone dienst – Uitgaven per functie en per inwoner - Evolutie 2000-2018
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Andere overdrachten 6 321 564 6 653 068 6 798 407 6 761 185 7 232 622 6 454 905 7 339 473 8 674 776 6 926 137 10 152 302 10 830 594 11 373 792 11 549 776 13 106 961 13 659 834 14 011 510 13 809 848 13 598 357 15 361 165 

Schuld 5 423 304 5 718 854 5 607 685 5 384 602 5 376 488 5 044 462 5 197 569 4 552 151 5 076 297 4 151 459 5 151 908 3 512 378 3 111 368 2 917 599 3 200 128 2 983 128 3 043 362 3 528 254 2 363 686 

Taksen 32 303 956 33 150 421 35 573 548 36 634 413 38 398 848 39 154 701 40 621 889 42 782 882 44 304 522 47 988 402 48 513 271 49 960 945 52 449 253 53 191 578 55 627 810 56 924 734 58 929 183 58 669 472 59 123 132 

Onderwijzend  
personeel 7 982 171 8 056 540 8 533 500 8 782 000 9 825 000 11 592 879 11 863 391 11 510 000 11 737 000 11 685 000 13 200 000 13 715 000 14 145 000 14 500 000 15 448 000 16 178 000 16 725 000 16 820 000 18 290 000 

Prestaties 3 745 646 4 226 783 4 361 631 5 022 085 4 717 815 5 148 866 5 389 275 6 738 105 6 551 227 6 689 890 7 357 785 7 432 430 7 823 929 10 528 252 11 630 810 13 272 020 13 256 000 13 635 764 13 645 238 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 

Schuld 4 882 310 4 976 029 5 036 796 4 883 425 4 980 631 5 110 550 4 842 968 5 810 803 6 024 009 6 104 978 6 288 064 6 168 543 6 110 253 6 732 569 6 981 796 7 269 143 7 071 500 7 475 256 6 484 892 

Overdrachten 5 938 532 6 726 461 14 657 927 15 442 813 15 833 949 17 046 928 18 968 195 19 884 995 20 037 656 22 274 487 22 561 384 24 508 774 25 060 844 26 777 858 27 831 846 29 504 022 29 702 376 31 163 848 31 379 612 

Werkingskosten 8 569 506 8 726 769 8 348 490 8 624 563 8 702 354 9 075 108 9 058 579 8 757 159 9 008 117 8 742 899 8 875 683 8 900 817 8 957 165 9 081 300 9 588 465 9 524 356 9 562 500 9 546 467 10 277 575 

Onderwijzend  
personeel 7 982 171 8 056 540 8 533 500 8 782 000 9 825 000 10 475 000 10 790 000 11 510 000 11 737 000 11 685 000 13 200 000 13 715 000 14 145 000 14 500 000 15 448 000 16 178 000 16 725 000 16 820 000 18 290 000 

Administratief  
personeel 28 314 510 29 302 403 24 244 893 24 705 786 26 023 483 27 711 442 28 894 856 30 030 102 30 572 329 31 785 233 32 133 366 32 449 665 33 766 853 37 089 941 39 359 700 40 037 365 40 015 537 40 566 950 41 096 736 
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1. DE DIENST
De dienst informatica heeft het volgend personeelsbestand:
- een adviseur
- 2 administratieve secretarissen
- 1 DPO
- 4 administratieve assistenten
- 1 administratief medewerker
- 2 hulpbedienden

2.  DE MISSIE
Deze ploeg is actief op het vlak van:
• het beheer van het gemeentelijk netwerk en de servers
• het opzoeken en installeren van informatica-oplossingen
• het installeren en depanneren van informatica materieel
• het bijstaan van de installaties van informatica software
• het op de hoogte stellen en de vorming van de gebruikers op het gebied van 
bureautica
• het bijhouden van de informatica-inventaris en het de-inventariseren van het 
achterhaalde materiaal
• het beheer van de voorraad van de verbruiksproducten
• het beheer van de telecom en de telefooncentrales
• het onderhouden van de relaties met de informatica- en telecomleveranciers
• het bijstaan van het opstarten van nieuwe toepassingen 
• het assisteren buiten de normale werkuren van de gemeenteraden en de 
ophaling van het groot huisafval voor wat betreft het goed functioneren van 
de gebruikte toepassingen
• hulp aan de scholen en de kinderdagverblijven
• hulp bij de MS Office suite
• het administratief beheer van o.a. de overheidsopdrachten i.v.m. informatica, 
de opvolging van de onderhoudscontracten voor het geheel van de software en 
het up-to-date houden van het PC park van het gemeentebestuur
• het beheer van het rampenplan.
• Het afdrukken en versturen van de aanmaningen voor het parkeren

• de website van de gemeente
• het audiosysteem van de Raadszaal
• het systeem van de betaalterminals
• het thuiswerken
• specifieke informaticaopleidingen (Office, telefonie, BOS,…)
• opvolging van de wetgeving met betrekking tot informatica

1. HET GEMEENTELIJK NETWERK
Het netwerk is gebaseerd op de technologie van active directory onder MS 2012.
Het merendeel van de servers werd gevirtualiseerd onder VMWARE en draait 
onder MS2016, MS2012, MS2008 & Centos
De applicatie GRH2002 is gehost in een private-cloud AS/400. Deze applicatie 
wordt momenteel vervangen
Het netwerk is beveiligd door een firewall Axsguard
Het mailsysteem is MicroSoft Exchange (Outlook, Outlook Webapp)
Het netwerk omvat 500 PC en 70 printers
Externe verbindingen worden gerealiseerd via straalverbinding, in koper of 
glasvezel. Individuele verbindingen (VPN) worden opgezet via een combinatie 
van token met persoonlijk certificaat

2. DE EXTERNE TOEPASSINGEN
• De gemeentelijke toepassingen zijn:
• Ecogest, Page, Edumac, smartschool …: beheer van de scholen
• Bambino: beheer van de kinderdagverblijven
• Phénix/Onyx: boekhouding en taksen
• SopraHR: beheer van de lonen en human ressources 
• Unitime: beheer van het priksysteem
• Saphir: beheer bevolking, burgerlijke stand en strafregister
• Atal + E-Atal: beheer van de werkbonnen
• Nova: het beheer van de stedenbouwkundige- en leefmilieuvergunningen, 
version 5 (migratie)
• Microstation + powerdraft + Pythagoras voor beheer Openbaar Domein
• 3P: beheer van de overheidsopdrachten 
• Beheer van de inkomende post
• Inforius: controle van het parkeren in de gemeente
• GIS systeem: geografisch informatie systeem

VOORSTELLING 
VAN DE 

INFORMATICADIENST
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• GAS – Inforius : beheer van de gemeentelijke administratieve sancties

3. DE TOEPASSINGEN ONTWIKKELD DOOR DE DIENST INFORMATICA 
De in-huis ontwikkelde toepassingen maken gebruik van de volgende platfor-
men: Windev/ Webdev, PHP, Wordpress

Toepassing Doelgroep Gebruik

SecAdresses Secretariaat : mvr. ALAIME Centraliseren en beheren van de 

verschillende adressen, gebruikt 

door de verschillende diensten 

van de gemeente.

Formation Ens Onderwijs Beheren van de opleidingen ge-

volgd door de geledingen binnen 

onderwijs

Formation Grh GRH Beheren van de opleidingen 

gevolgd door de verschillende 

diensten van de gemeente

MAJ Gros Dé-

combres

Informatica Bijhouden van het gebruik « grof 

huisvuil »

Application SMS Alle diensten Versturen van SMS in bulk

Article Budgétaire 

(version Web)

Alle diensten Voor de aanvragen via rapport 

aan het college

Serveur SMS Onderwijs (scholen) en 

afdeling openbaar domein

Scholen toelaten om via SMS te 

communiceren met de ouders / 

inlichten van de inwoners voor 

openbare werken, slecht weer, …

Live 4P reporting Preventie Rapporteren tijdens het werk / 

beheer van agenda + communi-

catie

WoluSen Service Wolu 10.000 Het beheer van de activiteiten 

voor de senioren: uitstappen, 

reizen, cenferenties,…

Budget Alle diensten Opmaken van budgetten gewoon 

en buitengewoon

Visitors Alle diensten Registreren van de bezoekers in 

onze gebouwen

Beheer slagbomen Alle diensten Applicatie voor het beheren van 

de GSM-nummers die de ver-

schillende geautomatiseerde 

slagbomen kunnen openen

4. DE OPLEIDINGEN
De dienst informatica geeft zijn eigen opleidingen die voorzag in:
• Telefonie Polycom IP331 (op aanvraag)
• Outlook 2010 (op aanvraag)

• Word 2010 base en 2013 (80 uren)
• Excel 2010 base en 2013 (105 uren)
• een didactische film over het gebruik van de website voor het aanvragen van 
drukwerk (op aanvraag)
• Windows 7 (15 uren)
• mailmerges in MS-Word  (15 uren)
• Power Point 2010 en 2013 (18 uren)
• Nova 5 (50 uren)
• BOS (20 uren)

5 DE TELEFONIE EN TELECOM
realiseren van een redundante telefooncentrale + updates van de software, 
voorbereiding naar een migratie in the cloud
realiseren van een telefonisch contactpunt voor het ANIP (Algemeen nood en 
interventieplan)

6. INFORMATICA IN DE SCHOLEN
•Het verzekeren van een stabiele en veilige omgeving voor de burotica applica-
ties en programma’s zoals Winpage en Ecogest voor het administratief beheer.
•Recycleren en onderhouden van een maximum van machines voor het peda-
gogische gedeelte
•Ontwikkeling van een website voor het versturen van SMS’s naar de ouders.
•Interactieve borden
•7 tablet/PC’s per school
•Opstarten van het It’s learning platform
•Integratie van de scholen in het gemeentelijk netwerk

7. REALISATIES 2018
Up-to-date houden van het PC-park 
Voorbereiden DRP
IT conform maken voor GDPR
Programma voor de gemachtigde opzichters (uitbreidingen) 
Voorbereiding  en analyse voor het dematerialiseren van de binnenkomende 
post
Uitbreiden van de draadloze verbindingen ( Wolubilis bat.A, Prekelinden 78, 
de serres, het Poseidon , AIS, Médiatine, Sint-Lambertus plein…) (de scholen 
la Charmille, Vervloesem, Parc Schuman, Princess Paola, Prince Baudouin, en 
Robert Maistriaux)
Applicatie voor de gas-boetes / parkeren
Migratie VPN naar open VPN + token + certificaat
Integratie van het Poseidon en het SIK (Sociaal immobiliënkantoor)
thuiswerken

8. CONCLUSIE
In 2018 vergde het conform maken met de GDPR-wetgeving heel wat inspan-
ningen zowel juridisch als technisch. Het bestendigen van de intern gegeven 
trainingen heeft gebruikers efficiënter gemaakt in hun werk. Vijf projecten 
markeren het jaar 2018: de integratie van de scholen, thuiswerken, nova 5, de 
migratie van de HR-software en de GDPR (AVG).


