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BULLETIJN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN – Jaar 2022 (1ste semester). 
 

Nr 
Vraagsteller Voorwerp van de vraag gesteld door het 

gemeenteraadslid 
Inschrijving

s-datum 
Antwoord verstrekt door het College van burgemeester en schepenen 

307 DESWERT 

Tijdens de Gemeenteraad van mei werd 
aangegeven dat de gemeente bereid is om 
richtingaanwijzers te plaatsen naar de 
gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek. 
Deze bevindt zich zoals u weet in de 
kelderverdieping van gemeenschapscentrum 
Op-Weule. Het zou dan ook nuttig zijn mochten 
er bijvoorbeeld op het Sint-Lambertusplein en 
ook bijvoorbeeld aan de uitgang van metro 
Roodebeek borden komen die aanduiden waar 
de bibliotheek juist gelegen is. 
Er werd ons bevestigd dat de vraag reeds op 
het College gekomen is en dat deze 
richtingaanwijzers deel zullen uitmaken van de 
tweede fase van de door de gemeentediensten 
te plaatsen borden. Het is niet helemaal 
duidelijk wat dit betekent qua timing. Daarom 
ook deze vraag. 
 

1) Kan u ons bevestigen dat de 
richtingaanwijzers naar de gemeentelijke 
Nederlandstalige Bibliotheek binnenkort zullen 
geplaatst worden? Wanneer zou dat juist zijn?  
2) Waar zullen deze juist komen? 
 

21/01/2022 

1) Kan u ons bevestigen dat de richtingsaanwijzers naar de gemeentelijke 
Nederlandstalige Bibliotheek binnenkort zullen geplaatst worden ? Wanneer zou dat 
juist zijn ? 

 
De eerste fase van het signaleringsplan, gepland voor de hoofdwegen, is net voltooid. 
Wij zijn begonnen met de studie van de tweede fase met het studiebureau « All-Sign ». 
In deze studie zullen we meer in detail treden en zullen we de openbare 
gebouwen/plaatsen kunnen opnemen. 
 

2) Waar zullen deze juist komen ? 
 
De plaatsing van deze borden zal bepaald worden door de studie. 

308 DESWERT 

Tijdens de commissie en gemeenteraad van 25 
mei vorig jaar werd gevraagd naar de stand van 
zaken in verband met de huurovereenkomst die 
afgesloten werd tussen gemeenschapscentrum 
Op-Weule (met als inrichtende macht de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie) en de 
Nederlandstalige Gemeentelijke Bibliotheek, die 
er huist in de kelder.  
Sinds 2015 en de erkenning van de 
Nederlandstalig bib werd het huurgeld dat op 25 
EUR per maand werd vastgesteld, echter nog 
nooit betaald… Het betreft hier nochtans in zijn 
totaliteit slechts een klein bedrag; 2400 euro als 
we ook de huur voor 2022 er al bij rekenen.  

21/02/2022 

1) Waarom werd de huur voor het gebruik van de lokalen door de gemeentelijke 
bibliotheek in de kelderverdieping van gemeenschapscentrum Op-Weule tot op 
heden nog niet betaald?  

 
De door het cultureel centrum Op Weule voorgestelde overeenkomst had betrekking op 
aangelegenheden die niet strikt verband hielden met de voorwaarden voor de huur/het 
gebruik van het pand. 
Het College was derhalve van oordeel dat deze niet in de voorgestelde vorm kon worden 
goedgekeurd. 
De gemeente heeft Op Weule verzocht een overeenkomst voor te stellen die meer in 
overeenstemming is met het doel dat strikt verband houdt met het gebruik van het pand. 
De dienst Gemeente-eigendommen wacht op dit ontwerp en blijft ter beschikking van het 
centrum om hierover een akkoord te bereiken. 
Indien het centrum Op Weule dit wenst, kan de dienst een modelovereenkomst 
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Tijdens de gemeenteraad werd bevestigd dat de 
betaling zou gebeuren, en dat de achterstallen 
vereffend zouden worden. Tot op heden is dit 
echter nog steeds niet gebeurd. 
 

1) Waarom werd de huur voor het gebruik van 
de lokalen door de gemeentelijke bibliotheek 
in de kelderverdieping van 
gemeenschapscentrum Op-Weule tot op 
heden nog niet betaald?  
2) Wanneer zal dit bedrag betaald worden? 
 

voorstellen. 
 
2) Wanneer zal dit bedrag betaald worden? 

 
Huurgelden en achterstallige betalingen zullen worden betaald wanneer een 
overeenkomst is goedgekeurd. 
 

309 DESWERT 

beschadigingen opgelopen aan het 
Grafiekatelier in het Roodebeekpark naar 
aanleiding van werken uitgevoerd aan een nabij 
gelegen pand. 
 
Het Vrij Atelier Grafiek, gelegen in het 
Roodebeekpark (Roodebeeksteenweg 268), 
wordt al decennialang gebruikt voor 
verschillende artistiek-culturele 
reproductietechnieken; tekeningen, steendruk, 
etsen, lino en typo. De werking heeft recent ook 
een boeiende nieuwe impuls gekregen door de 
aanwezigheid van een nieuwe ontwerpster die 
afgestudeerd is van La Cambre. Kortom, het is 
een boeiende ontwikkelingsplek voor jonge en 
oudere artiesten. 
Er stellen zich echter problemen met de 
infrastructuur. Enkele daarvan gaan al jaren 
mee, maar recent zijn er nog nieuwe en meer 
urgente bijgekomen. Deze werden rechtstreeks 
veroorzaakt door de werken die uitgevoerd 
werden voor de renovatie van het pand op de 
Roodebeeksteenweg 258, waar het sociaal 
loket ingericht werd. Dit heeft onder meer tot 
grote problemen met de afwatering van het 
grafiekatelier gezorgd.  
De gemeentelijke architect is reeds ter plaatse 
geweest om een aantal constataties te doen. 
Het lijkt duidelijk dat er fouten gebeurd zijn door 
de aannemer, die door de gemeente aangesteld 
werd. Er moet nu voor het grafiekatelier een 
bijzonder complexe oplossing uitgedacht 

 

De vzw “Ateliers Montald” heeft een gebruiksovereenkomst voor het grafisch atelier. Het is 
toegankelijk via het pad langs de turnzaal van de Prinses Paolaschool en ligt aan de 
achterzijde van de Roodebeeksteenweg 258, een eigendom die door het OCMW van Sint-
Lambrechts-Woluwe is aangekocht.  
 
Het OCMW heeft in 2019 en 2021 ingrijpende verbouwings- en uitbreidingswerken 
uitgevoerd aan dit huis, waarna de verantwoordelijken van de vzw ons hebben laten 
weten dat er bij hevige regenval water door de inspectieput stroomt, waardoor het grafisch 
atelier gedeeltelijk onder water komt te staan. 
 
Wij hebben vastgesteld dat het afvoersysteem via de achterzijde uitkwam op riool van het 
OCMW-gebouw en dat deze riool tijdens de werkzaamheden was verwijderd om de bouw 
mogelijk te maken van hun lokalen, die lopen tot aan de achterkant van hun perceel tegen 
het grafisch atelier.  
 
Wij veronderstellen dat noch het studiebureau, noch de aannemer van het OCMW zich 
ervan bewust waren dat deze pijp nog actief was. 
 
Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat elk stuk grond de toevoer van natuurlijk water vanaf 
een hoger gelegen terrein moet ondersteunen, maar deze erfdienstbaarheid heeft geen 
betrekking op zogenaamde artificiële waterlichamen, d.w.z. rioolwater of huishoudelijk 
afvalwater. 
 
In de huidige situatie is het niet mogelijk een nieuw rioleringssysteem aan te leggen naar 
nummer 258 en wij hebben geen rechtsgrondslag om een schadeloosstelling te eisen van 
het OCMW. 
 
Wij kunnen dit gebouw niet zonder aansluiting op de openbare riolering laten en moeten 
snel een oplossing vinden om te voorkomen dat er herhaaldelijk overstromingen 
plaatsvinden die schade aan het gebouw veroorzaken en ook het water in het metselwerk 
van het OCMW-gebouw zouden kunnen doen stijgen. 
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worden, met een pomp- en filtersysteem en een 
waterdoorlatende grondbedekking aan het 
voortuintje. De gesuggereerde oplossingen zijn 
allemaal niet ideaal en vergen bovendien ook 
een zeker onderhoud en zullen nutskosten met 
zich meebrengen. Het lijkt logisch dat deze niet 
op de vzw verhaald worden. Per slot van 
rekening zijn zij niet verantwoordelijk voor wat er 
misgelopen is.  
De problematiek dient ook tijdig opgelost te 
worden. Anders dreigt het grafiekatelier bij 
zware regenval onder te lopen. Bovendien 
zorgen de huidige afvoerproblemen er mogelijk 
ook voor dat de recente investeringen in de 
vervanging van raamkozijnen al gauw nutteloos 
zullen blijken. 
1) Kan u ons meer uitleg geven over wat er juist 

misgelopen is tijdens de renovatiewerken 
van het pand op nummer 258 en de 
gevolgen die dit heeft voor het 
achterliggende pand, het Vrij Atelier 
Grafiek? Zal er een schadevergoeding 
geëist worden van de aannemer? 

2) Welke oplossing wordt momenteel naar voren 
geschoven? Kan u ons meer uitleg geven 
over hoe dit nu verder zal verlopen en 
wanneer men mikt op een oplossing voor 
het probleem? 

3) In geval van een technische oplossing waar 
recurrente nuts- en onderhoudskosten aan 
verbonden zijn, kan u dan bevestigen dat 
deze gedragen zullen worden door de 
gemeente en niet verhaald worden op de 
vzw? 

 

De overwogen oplossing bestaat erin het regenwater van de daken op te vangen in het 
bovenste gedeelte van de 2 regenpijpen en het via het plafond terug te voeren naar de 
binnenkant van het atelier om aan de voorkant uit te komen en aan te sluiten op het 
afvoersysteem dat zich op het pad langs de sportzaal bevindt. 
 
Voor de gootsteen, is het idee om een vacuümpomp te installeren. 

 
Onze landmeter heeft het peil opgemeten en de plannen zijn in voorbereiding. De 
werkzaamheden zouden kunnen worden uitgevoerd door de gemeentelijke arbeiders.  
 
In afwachting van onze studie hebben wij de vzw verzocht de werkzaamheden aan de 
binnenplaats aan de voorzijde, die door FIX worden uitgevoerd en door de VGC worden 
gesubsidieerd, op te schorten zonder dat de gemeente, de eigenaar, hiervan vooraf op de 
hoogte is gesteld. Een officieel schrijven in deze zin zal binnenkort aan de “Ateliers 
Montald” worden gezonden en hen eraan herinneren dat zij, als huurders, voorafgaande 
toestemming aan de eigenaar moeten vragen alvorens enige werkzaamheden uit te 
voeren. 
 
Uit voorzorg zal ook een schrijven aan het OCMW worden gericht. 
 
Bovendien zullen de ramen in de loop van de maand juni worden vervangen. 
 
 

310 DESWERT 

Het uitstel voor de installatie van nieuwe 
containers voor de gemeenteschool Prinses 
Paola 
Tijdens de gemeenteraad van september 
keurde de gemeenteraad de aanbesteding goed 
voor de huur voor containerklasjes voor het 5e 
en 6de jaar van de Prinses Paolaschool. De 
huidige containers, daterend uit 2006 werden 
afgekeurd door Urban.brussels omdat ze 

 

 
De huidige modules, die sinds 2006 van ALGECO worden gehuurd, zijn verouderd en 
worden niet meer aanvaard door Urban.brussels, dat ons een nieuwe 
stedenbouwkundige vergunning weigert omdat ze niet voldoen aan de EPB-normen. 
 
Ook de tijdelijke modules die op het terrein in Neerveld geplaatst werden zijn niet 
aangepast aan de EPB-normen.  
 
ALGECO had ons aanvankelijk meegedeeld dat zij geen modules kon verhuren die aan 
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verouderd, slecht geïsoleerd en verwarmd 
worden met elektriciteit. Tijdens de commissie 
voorafgaand aan de gemeenteraad werd 
aangegeven dat de containers in de loop van dit 
schooljaar geplaatst zouden worden. Er was 
toen nog discussie over de reden waarom dit 
niet al eerder had kunnen gebeuren. 
Nu vernemen we dat er een onduidelijke timing 
gehanteerd wordt voor de plaatsing van deze 
containers. Deze zouden volgens wat wij 
vernemen pas in de loop van … 2023 geplaatst 
worden. Uit navraag elders blijkt nochtans dat 
de plaatsing van modulaire containerklassen 
voor andere schoolprojecten in Brussel 
hoogstens enkele maanden in beslag neemt. Er 
werden zelfs gevallen geciteerd waarbij dit 
geregeld kon worden op enkele weken.  
Op hetzelfde ogenblik stelt zich de vraag 
waarom er dan toch niet geopteerd wordt voor 
de verplaatsing van de containers die dienden 
voor de tijdelijke huisvesting van de leerlingen 
die vandaag in de Georges Désirschool terecht 
kunnen. Dit zijn aangekochte containers die snel 
ingezet zouden kunnen worden.  

1) Wanneer zullen de huidige, afgekeurde 
containerklassen van de Prinses Paolaschool 
vervangen worden door de nieuw gehuurde 
containers? 
2) Aan wat valt de verlate plaatsing te wijten? 
3) Waarom heeft het gemeentebestuur niet 
overwegen, zoals aanvankelijk gepland, om 
de containers die tijdelijk dienst deden voor de 
behuizing van de leerlingen van de Georges 
Désirschool in te zetten voor de Prinses 
Paolaschool?  
 

de EPB-normen voldeden omdat zij er geen in haar verhuurbestand had en niet van plan 
was ze te bouwen. De "EPB" is immers verschillend in de 3 gewesten en evolueert elk 
jaar, waardoor een huurbestand van modules onbeheersbaar wordt. Zij geven er daarom 
de voorkeur aan modules te huren voor maximaal 2 jaar om aan de EPB-normen te 
"ontsnappen". Wij hebben hetzelfde antwoord gekregen van andere bedrijven. 
 
Na de lancering van de overheidsopdracht in september 2021 was DEGOTTE, die de 
modules huurt van de Klim op school, de enige onderneming die een offerte indiende, 
maar de prijs was te hoog, bijvoorbeeld: 
 

 Bestaande ALGECO modules: 1.276,39 EUR/maand – BTW inbegrepen (6 %); 

 DEGOTTE-aanbieding: 3.021 EUR/maand, d.w.z. 107.696 EUR voor 2 jaar, inclusief 
studiekosten, installatie- en verhuiskosten aan het einde van de huurovereenkomst. 

 
Intussen hebben de ondernemingen ALGECO en PORTAKABIN aangekondigd dat zij 
hun commerciële strategie hebben gewijzigd en een bod aan ons zullen uitbrengen, 
evenals twee andere firma’s.  

 
De overheidsopdracht wordt opnieuw gelanceerd voor de huur van twee kleinere 
klaslokalen van elk 60 m² netto (in plaats van 68 en 81 m²).  
 
Zodra een firma zal aangewezen worden, moeten wij binnen 4 weken over de technische 
studie beschikken, zodat wij de plannen bij onze aanvraag om een stedenbouwkundige 
vergunning kunnen voegen. Zodra de vergunning is verkregen, zal het minimaal 3 
maanden duren om de modules te bouwen en te installeren. Wij hopen ze tegen het 
einde van dit jaar geïnstalleerd te hebben. 
 

311 SIX 

Advies van de dienst mobiliteit over de 

strategische mobiliteitsrichtsnoeren voor de 

omvorming van de Tervurenlaan tot een 

stadsboulevard 

Geachte burgemeester. 

 

Hieronder vindt u de elementen van het antwoord op uw vraag: 
 
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe was niet systematisch betrokken bij de 
vergaderingen over het project voor de heraanleg van de rotonde Montgomery. Noch het 
College, noch de administratie. 
Het plein ligt niet op het grondgebied van de gemeente, maar wel op enkele meters er 
vandaan. Bovendien is het één van de grote verkeersknooppunten die het gemeentelijk 
netwerk omkaderen, net zoals het Meiserplein, het kruispunt Vorstlaan - Tervuren - 
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Dames en heren, schepenen, 

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering 

vroeg ik u naar de tijdelijke ontwikkeling van de 

Montgomery rotonde. Zoals de heer Matgen 

opmerkte, moeten we blij zijn met de wens om 

een oplossing te vinden voor de fietsers. 

In tegenstelling tot wat Brussel Mobiliteit denkt, 

zijn de betrokken buurtbewoners en gemeenten 

niet tegen fietsers en hun veiligheid. Deze 

bewoners zijn voetgangers, fietsers, 

automobilisten en gebruikers van het openbaar 

vervoer: zij kennen het gebied goed en hebben 

alternatieve voorstellen. Brusselse Mobiliteit kon 

naar ze luisteren en ze meenemen in de 

reflectie. Dit staat ver af van de logica van 

collaboratieve intelligentie. 

Uw diensten hebben zojuist de strategische 

oriëntatienota inzake mobiliteit ontvangen voor 

de omvorming van de Tervurenlaan tot een 

stadsboulevard en zullen een advies 

formuleren, zoals de heer Matgen naar 

aanleiding van mijn vraag heeft aangegeven. 

Deze nota dateert officieel van 11 november 

2020 met talrijke wijzigingen, waarvan de laatste 

dateert van 10 mei 2021. Tijdens de 

presentaties en vergaderingen, zowel in 

Etterbeek als in Sint-Pieters-Woluwe en in onze 

gemeente, is er nooit over gesproken. De 

ontwikkeling ervan vond plaats zonder 

medeweten van de betrokken buurtbewoners, 

van wie sommigen niettemin hadden 

voorgesteld aan de studies en aan de 

gemeenten deel te nemen. Men kan zich terecht 

vragen stellen over wat een verlangen lijkt om 

het te verbergen en over het gebrek aan 

overleg. 

Woluwe of het knooppunt Woluwe-E40. 
In dit verband hebben wij het Gewest er herhaaldelijk aan herinnerd dat onze gemeente 
een belanghebbende partij moet zijn bij de besprekingen over de herconfiguratie van het 
Gewest. 
 
Dezelfde bezinning is nodig voor de Tervurenlaan. 
Wij zijn nooit op de hoogte gehouden van de gewestelijke projecten voor de heraanleg 
van de Tervurenlaan tussen Mérode en het Leopold II-plein, afgezien van een paar 
berichten in de media. 
Pas op 1 maart 2022 ontvingen wij de strategische oriëntatienota van het Gewest, 
enigszins toevallig, via een e-mailwisseling tussen het kabinet van minister Van den 
Brandt en het buurtcomité Montgomery - Tervuren. 
Het document in kwestie is de "Strategische oriëntatienota Brusselse mobiliteit - 
Tervurenlaan", opgesteld op 11 november 2020 en herzien op 10 mei 2021. 
De afdeling Strategische planning en mobiliteit zal binnenkort haar analyse van deze 
strategische nota aan het College voorleggen. 
 
Brussel Mobiliteit lijkt nu te aanvaarden dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe bij de 
besprekingen moet worden betrokken en wij zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de 
derde vergadering van het steuncomité, die gepland is voor 27 april 2022. 
 
Tegelijkertijd werd een technische groep opgericht tussen de mobiliteitsadviseurs van de 
drie betrokken gemeenten en de politiezone, en werd een eerste bezoek gebracht om de 
problemen in verband met de voorlopige inrichting van Montgomery Square te 
inventariseren en verbeteringen voor te stellen aan Brussel Mobiliteit. 
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Kunt u mij dit advies doorsturen? 

Dank u voor het vervolg dat u aan dit verzoek 
geeft. 

312 BORDES CASTELLS 

Ik heb het College herhaaldelijk vragen gesteld 

over de hulp voor verplaatsingen voor personen 

met beperkte mobiliteit, met name over de 

mogelijkheid om ook buiten de gemeente te 

reizen. Steevast was uw antwoord dat (ik denk 

niet dat ik me vergis): "de opdrachten van 

openbare dienst worden bepaald door het 

Gewest. Het is het Gewest dat de vergunningen 

afgeeft. Er kan geen concurrentie zijn met 

particulier vervoer, vooral niet met taxi's. We 

kunnen het grondgebied van de gemeente niet 

verlaten, behalve om naar nabijgelegen 

ziekenhuisinstellingen te gaan. Men moet 

binnen een beperkt geografisch gebied blijven. 

Van mijn kant heb ik maandenlang bij de 

verschillende autoriteiten gezocht naar de 

verordening of de regelgevende tekst die deze 

onmogelijkheid om de steun voor 

verplaatstingen voor al deze mensen uit te 

breiden tot buiten het gemeentelijk grondgebied 

vaststelt. Ik heb niets gevonden.  

Daarom schrijf ik u om van u de precieze 

referentie te krijgen van de wet- of regelgeving 

waarin dit wordt gespecificeerd. 

Bij voorbaat dank voor uw antwoorden. 

24/04/2022 

 
Ter herinnering: op 1 oktober 2021 is de transportdienst voor senioren en gehandicapten 
overgedragen aan het gemeentebestuur, dat sindsdien het beheer ervan heeft 
overgenomen.  
 
De gemeente heeft daarom bij Brussel Mobiliteit een vergunning aangevraagd voor een 
gespecialiseerde geregelde dienst, overeenkomstig artikel 11 van het wetsdecreet van 
30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met 
autobussen en touringcars, artikel 2, 5° van het besluit van 21 januari 2010 van de 
Brusselse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het beroep van 
ondernemer van personenvervoer over de weg voor geregeld en gespecialiseerd 
geregeld vervoer en artikel 3 van dat besluit, waarin de voorwaarden voor geregeld 
vervoer zijn vastgesteld, namelijk “onder geregeld vervoer wordt het gemeenschappelijk 
vervoer van personen verstaan, volgens een frequentie en in een bepaalde relatie, 
waarbij reizigers aan de eindpunten en eventueel onderweg, op vooraf gekende 
stopplaatsen, kunnen in- en uitstappen. De begrippen "frequentie" en "vaste route" 
impliceren regelmaat en voorspelbaarheid, onafhankelijk van de vervoerde personen, 
ook al is de organisatie van het vervoer aangepast aan de wisselende behoeften van de 
betrokken personen. 
 
Het reglement van onze transportdienst, dat op 20 september 2021 zonder enig bezwaar 
door de gemeenteraad werd goedgekeurd, omschrijft in artikel 4 het soort vervoer dat 
overeenstemt met de door Brussel Mobiliteit verleende vergunning voor gespecialiseerd 
geregeld vervoer van het type S, waardoor wij in onze gemeente alleen de volgende 
vervoersdiensten mogen aanbieden 
 
- Individueel vervoer in aangepaste voertuigen voor personen met beperkte mobiliteit, 
- Pendeldienst naar het seniorenrestaurant,  
- Pendeldienst naar vrijetijdscentra en activiteiten (Malou Centre, Evasion, 
gemeentehuis, andere), 
- Pendeldienst naar ziekenhuizen meerdere keren per week in de ochtend en/of middag, 
- Pendeldienst naar de grote winkels en andere bestemmingen in Sint-Lambrechts-
Woluwe die gevraagd worden (winkelcentrum, Cora, Carrefour, Delhaize, fysiotherapeut, 
ziekenfonds, bank, familie). 
 
Indien de toegestane herhaalde ritten niet in acht worden genomen, wordt het vervoer 
gekwalificeerd als "ongeregeld vervoer", dat niet beantwoordt aan de definitie van 
gespecialiseerde geregelde diensten die moeten voldoen aan de voorwaarden van 
"frequentie en op een specifiek traject". 
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Bovendien blijft de gemeentelijke transportdienst in het kader van het algemene beleid 
projecten ontwikkelen om het dienstenaanbod uit te breiden en tegemoet te komen aan 
de behoeften van personen met beperkte mobiliteit (personen met een handicap en 
senioren) op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe, waaronder collectieve 
pendeldiensten naar de supermarkten en de kliniek van Sint-Luc, teneinde zoveel 
mogelijk mensen tevreden te stellen. 
 
Ten slotte kunnen andere organisaties die zich niet beperken tot het grondgebied van de 
gemeente, inspelen op andere soorten reizen. Onze dienst laat niet na om deze 
informatie aan de betrokkenen door te geven zodat aan hun verzoek kan worden 
voldaan. 

313 
 

PANS 

Directeuren in onze gemeentescholen 

Wij zouden graag informatie hebben over de 

verschillende veranderingen en de aanwerving 

van de directeuren in onze gemeentescholen. 

Wij hebben vernomen dat in de school van 

Vervloesem de huidige directeur niet langer wil 

blijven en dat, gezien het dalende aantal 

inschrijvingen in de scholen Robert Maistriau en 

Parc Malou, de organiserende overheid 

besloten heeft slechts één directeur aan te 

houden in plaats van twee. 

We hebben wat vragen: 

1. Wat betreft de Vervloesem school: 

a) De persoon die momenteel de leiding heeft 

over de school vraagt om deze functie te 

verlaten. Aangezien deze persoon zeker zal 

worden benoemd, kunt u ons vertellen wat hij of 

zij precies gaat doen? Een klas overnemen? 

b) Kunt u ons vertellen of het salaris hetzelfde 

zal zijn als de managementfunctie of niet? 

c) Kunt u ons vertellen of u voor deze functie al 

een oproep tot kandidaatstelling heeft gedaan? 

Zo ja, wanneer heeft u dat intern en wanneer 

 

1. Met betrekking tot de school Vervloesem: 
 
De huidige directeur van de Vervloesemschool heeft het College van burgemeester en 
schepenen een brief van 22/02/2022 gestuurd waarin hij meedeelt dat hij vanaf 
01/09/2022 niet langer als directeur van de school Vervloesem wenst op te treden. 
 
Naar aanleiding van deze brief heeft het College van burgemeester en schepenen in 
zijn vergadering van 17/03/2022 beslist om een interne oproep tot kandidaten te 
lanceren voor een tijdelijke aanstelling als directeur van de school van Vervloesem, 
onder voorbehoud van het advies van het plaatselijk paritair comité (COPALOC) 
gepland op 18/03/2022. 
 
Na het gunstige advies van het COPALOC werd de oproep op 21/03/2022 geplaatst en 
op 19/04/2022 afgesloten. 
 
De huidige directeur heeft bij brieven van 25/05/2022 aan het departement een verzoek 
om verlof voor een minder betaalde functie voor het schooljaar 2022-2023 en een 
verzoek om op te treden als vaste interim-leraar basisonderwijs op onze 
gemeentescholen doorgegeven. 
Zijn verlofaanvraag zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd en 
zijn benoeming als leraar basisonderwijs is nog afhankelijk van de aanwijzing door het 
College. 
 
In deze nieuwe functie zal hij profiteren van een door de « Fédération Wallonie-
Bruxelles » gesubsidieerd salaris. 
 

2. Met betrekking tot de scholen Parc Malou en Robert Maistriau: 
 
a. De directie wordt bepaald door de « Fédération Wallonie-Bruxelles » op basis van 
de cijfers over de schoolbevolking van 15/01 van het vorige schooljaar. 
Voor een baan als schooldirecteur zonder klassenbelasting moet een school minstens 
180 leerlingen hebben. 
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extern gedaan? 

2. Wat betreft de scholen Parc Malou en 

Robert Maistriau: 

a) Kunt u bevestigen dat het OP heeft besloten 

een van de twee directies op te heffen? 

b) Als er nog maar één directie over is, kunt u 

dan uitleggen hoe de PO de directei zal helpen 

de extra werklast op te vangen, aangezien die 4 

jaar langer zal moeten werken? Zal het salaris 

toenemen? 

c) Kunt u ons vertellen of er één stuurplan is of 

twee afzonderlijke stuurplannen, aangezien er 

twee directies zijn? 

d) De post, die momenteel door een directeur ff. 

wordt bezet, zou worden gekoppeld aan de 

vervanging van een van de directeuren die 

gedurende vele weken met ziekteverlof zou zijn. 

Zo ja, kunt u ons vertellen of er een oproep tot 

kandidaatstelling voor haar vervanging is 

gedaan? Zo ja, kunt u ons vertellen wanneer? 

3. Wij willen ook graag informatie over de 

Prinses Paolaschool. Hebt u klachten 

ontvangen over racismeproblemen tussen 

het personeel en de directie en/of het 

secretariaat en/of tussen de leerlingen en de 

directie en/of het secretariaat? 

 
Bij voorbaat dank voor uw antwoorden. 

Op 15/01/2022 telde de Robert Maistriau school 168 leerlingen. Daardoor heeft deze 
school geen baat meer bij een baan als directeur zonder leslast. 
De organiserende overheid overweegt de twee scholen, die samen niet meer leerlingen 
hebben dan andere gemeentescholen met slechts één directeur, samen te voegen. 
Het dossier over de fusie door opslorping van de Robert Maistriau-school door de Parc 
Malou-school zal op 29/06/2022 aan de Gemeenteraad worden voorgelegd. 
 
b. Het door de « Fédération Wallonie-Bruxelles » gesubsidieerde salaris wordt niet 
verhoogd, aangezien het huidige schoolhoofd reeds de salarisschaal van een 
schoolhoofd met 10 klassen of meer geniet. 
Op 15/01/2022 bedroeg het aantal leerlingen van de scholen van Parc Malou en Robert 
Maistriau 406.  
 
c. De scholen Parc Malou en Robert Maistriau - die deel uitmaken van de derde golf 
van proefprojecten - hebben hun proefproject nog niet ingediend. Zij hebben hier 
afzonderlijk aan gewerkt en in het geval van een fusie van de scholen zullen ook de 
stuurplannen worden samengevoegd voordat ze eind oktober 2022 formeel worden 
ingevoerd, zoals de huidige wetgeving voorschrijft. 
Het is belangrijk te benadrukken dat, hoewel de twee scholen onder de 
verantwoordelijkheid van twee verschillende directies vielen, zij altijd hebben 
samengewerkt in volledige samenwerking en continuïteit van het leerproces. 
 

3. Klachten over de school “Princesse Paola”? 
 

Tot op heden hebben wij geen klachten ontvangen over racismeproblemen op de school 
“Princesse Paola”, maar wij verzoeken alle directies en lerarenteams waakzaam te zijn 
en de organiserende instantie zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen als dergelijke 
incidenten zich op de school voordoen. De burgemeester die verantwoordelijk is voor het 
onderwijs herinnert hen hier regelmatig aan tijdens vergaderingen met de 
schooldirecteuren. De pedagogische en animatie-eenheden beschikken over de nodige 
teams om zo goed mogelijk op dit soort situaties te reageren. 

314 DETRY 

Toevluchtsoord voor LGBTQI+ mensen 

Meneer de burgemeester, dames en heren  

Naar aanleiding van de gemeenteraad van 21 

24/05/2022 

De eenheid Gelijke Kansen van de dienst G.S.S.T. zet zich al verscheidene jaren in voor 
LBGTQI+-personen:  

- Elk jaar rond 17 mei wappert het stadhuis met de regenboogvlag, symbool van de 
LGBTQI+ gemeenschap. 

- Er worden regelmatig bewustmakingsactiviteiten voor het gemeentepersoneel 
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maart en in verband met de interpellatie over de 

regenboogkleurige 

voetgangersoversteekplaatsen zou ik graag een 

overzicht ontvangen van de acties die zijn 

uitgevoerd voor de noodopvang van LGBTQI+ 

mensen (helaas nog te vaak slachtoffer van 

geweld in hun woning) alsmede de statistieken 

die in onze gemeente beschikbaar zijn, met 

name het aandeel dat LGBTQI+ mensen in de 

noodopvang vertegenwoordigen. 

Ik ben ook geïnteresseerd in alle informatie over 

de acties die door de gemeente en/of de 

politiezone zijn ondernomen met betrekking tot 

hun veiligheid in het algemeen. 

Dank u voor uw antwoorden. 

georganiseerd:  

- bezinningsmiddagen 
- bewustmakingssessies, met de hulp van het VZW RainbowHouse,  
- regelmatige opleiding voor maatschappelijk werkers.  
 

Met name de projectmanager van de cel Gelijke kansen heeft deelgenomen aan de 
cursus "Gender en de stad", die vier dagen duurde op 21, 22, 28 en 29 april 2022. Een 
van de doelstellingen was de notie van veiligheid op het grondgebied ter discussie te 
stellen en te sensibiliseren om te werken aan de gelijkheid van personen, op basis van 
hun geslacht of gender, maar ook om beter na te denken en initiatieven te nemen voor 
het beleid van gelijkheid van ^personen. Twee maatschappelijk werkers zullen ook 
deelnemen aan een training over de opvang van transgenders op 7 september en 5 
oktober 2022. Deze twee ochtenden worden georganiseerd door het Brussels Gewest 
via de VZW Genres pluriels. 

- Er worden regelmatig acties georganiseerd om het publiek te sensibiliseren rond deze 
kwestie:  

 deelname aan de sensibiliseringscampagne 2018 over de diversiteit van 
genderidentiteiten en seksuele geaardheden "All Genders Welcome", georganiseerd 
door de VZW RainbowHouse, waarbij werd voorgesteld inclusieve beelden te 
creëren, zichtbaar geplaatst voor de inwoners die in het gemeentehuis worden 
verwelkomd, en folders te verspreiden; 

 organisatie van een evenementendag "Mama's/vaders & ik - Mijn gezin in 2020", in 
samenwerking met de eenheid Gezin en kinderopvang. Deze twee cellen boden de 
burgers een dag gewijd aan alle gezinnen waarbij diversiteit en de verschillende 
thema's van gelijke kansen centraal stonden. Eenoudergezinnen, 
regenbooggezinnen en gezinnen met kinderen met een handicap waren 
vertegenwoordigd en bevorderden inclusie via verschillende informatiestands en 
leuke en educatieve activiteiten. De organisatie van deze dag was voor onze 
gemeente een gelegenheid om voor het eerst alle gezinnen te eren door hen de kans 
te geven elkaar te ontmoeten, maar ook om informatie te krijgen;  

 plaatsing in mei 2022 van de #sharethecolor-posters als onderdeel van de 
bewustmakingscampagne van het RainbowHouse vzw en gelijk. brussels, de dienst 
gelijke kansen van de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst, die de Brusselse 
bevolking duurzaam wil uitdagen om stereotypen te bestrijden en taboes te 
doorbreken die specifiek de LGBTQI+-gemeenschappen treffen, door het respect 
voor de diversiteit van de seksuele geaardheid te bevorderen, identiteit en 
genderexpressie, om de rechten van slachtoffers van discriminatie, intimidatie of 
enige vorm van LGBTQI+fobisch geweld te doen gelden. 

Wat noodopvang voor LBGTQI+-personen betreft, is binnen het OCMW een 
doorgangshuis ingericht voor onder meer noodsituaties en interfamiliaal geweld met 
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betrekking tot deze doelgroep, maar tot op heden zijn er geen aanvragen ingediend. 

Wat betreft de informatie die de politie u kan verstrekken, adviseren wij u om via uw 
vertegenwoordiger in de politieraad te gaan. 

315 DETRY 

Oekraïense vluchtelingen 

Meneer de burgemeester, dames en heren  

Naar aanleiding van de gemeenteraad van 23 

mei wil ik graag aanvullende informatie over de 

aanwezigheid van Oekraïense vluchtelingen op 

ons grondgebied. 

- Welk percentage van de 467 vluchtelingen op 

ons grondgebied is ondergebracht in particuliere 

woningen? Waar zijn de anderen 

ondergebracht? 

- Wat is de positieve respons bij het OCMW met 

betrekking tot de toekenning van sociale hulp? 

Hoe zit het met voedselpakketten? 

- Hoeveel vluchtelingen gaan naar school en in 

welke instellingen? Welke feedback hebben wij 

over hun integratie in deze instellingen? 

- Heeft het College specifieke projecten in 

gedachten met betrekking tot de opvang van 

deze vluchtelingen? 

Dank u voor uw antwoorden. 

24/05/2022 

1. Welk percentage van de 467 vluchtelingen op ons grondgebied is ondergebracht in 
particuliere woningen? Waar zijn de anderen ondergebracht? 
 
De aantallen zijn sindsdien enigszins toegenomen. Op dit moment hebben iets meer dan 
500 mensen een bijlage 15 (verklaring van aankomst) gekregen. 
Bijna alle vluchtelingen zijn ondergebracht bij gastgezinnen, hetzij via het gemeentelijke 
registratieplatform voor inwoners die onderdak kunnen en willen bieden, hetzij via de 
mogelijkheden die de Oekraïners in België voor de Russische invasie boden (bv. de 
Tsjaikovski muziekacademie). 
Het vluchtelingencentrum aan de Arianelaan 7 huisvest meer dan 830 mensen (per 16 
juni), waarvan bijna 40% kinderen. 
Daarnaast heeft de gemeente ook toegestaan, en doet dat nog steeds, dat verschillende 
gezinnen worden ondergebracht in de Villa Mousin bij de LE 75 school.  
Het OCMW beschikt over een tiental noodopvangplaatsen. 
Aangezien de gemeente niet langer aan alle huisvestingsverzoeken kan voldoen, worden 
vluchtelingen die zich in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe willen inschrijven, 
verzocht contact op te nemen met Fedasil, die over een databank van huisvesting op 
nationaal niveau beschikt. Zij worden ook verzocht andere gemeenten te raadplegen. 
 
2. Wat is de positieve respons bij het OCMW met betrekking tot de toekenning van 
sociale bijstand? Hoe zit het met voedselpakketten? 
 
Het is aan een vertegenwoordiger van uw groep om deze vraag voor te leggen aan het 
bevoegde orgaan van het OCMW. 
 
3. Hoeveel vluchtelingen gaan naar school en in welke instellingen? Welke feedback 
hebben wij over hun integratie in deze instellingen? 
 
Kleuterscholen 
“Prinsesse Paola”: 2 
“Prince Baudouin”: 2 
Van Meyel: 6 
Vervloesem: 6 
 
Primair 
“La Charmille”: 1 
Georges Désir: 6 
“Prinsesse Paola”: 2 
“Parc Malou”: 1 
Van Meyel: 4 
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Vervloesem: 5 
 
Minder dan tien kinderen werden ingeschreven en vervolgens uitgeschreven. 
Als je bedenkt dat 35 tot 40% van de vluchtelingen kinderen zijn, is het aantal 
ingeschreven kinderen erg laag. Veel kinderen volgen online cursussen. 
2 gedragsproblemen werden waargenomen. 
 
4. Heeft het College concrete plannen voor de opvang van deze vluchtelingen? 
 
Gezien de situatie heeft de gemeente niet gewacht met het ontwikkelen van projecten.  
Op initiatief van de burgemeester werd op 2 maart een persbericht uitgegeven waarin de 
start van een campagne werd aangekondigd om donaties van medicijnen en medische 
apparatuur in te zamelen en een platform te creëren om vluchtelingen bij de plaatselijke 
bevolking onder te brengen. 
Op 24 en 31 maart werden informatiebijeenkomsten voor zowel gastgezinnen 
georganiseerd.  
Een door het bureau van de burgemeester gecoördineerd opvangcentrum "Solidariteit 
Oekraïne" is dagelijks geopend. Veel Oekraïners worden er opgevangen door vrijwillige 
medewerkers van verschillende afdelingen. 
Via een beveiligd gemeenschappelijk platform kunnen de gastgezinnen en de gemeente 
informatie met elkaar uitwisselen.  
Er zijn klassen opgezet in het kader van “Cours communaux de langues modernes” 
(CCLM) en andere zullen binnenkort worden opgezet. Sommige daarvan moeten deze 
zomer worden behouden. 
Veel sportverenigingen hebben hun activiteiten gratis opengesteld. 
In de nabije toekomst zullen het OCMW en de gemeente de begeleiding van jongeren uit 
het Ariane-centrum op de speelplaatsen en in de groene ruimten van de gemeente 
organiseren. De volwassen Oekraïners zal worden gevraagd te helpen bij de uitvoering 
van dit project. 
Het OCMW vervoert meerdere keren per week gehandicapte of zwakke mensen van het 
Ariane-centrum naar het rusthuis om hen van aangepaste douches te voorzien. 
 
De lijst van deze projecten is niet volledig. 

316 DETRY 

Situatie in het “Flambeau Hotel” 

Meneer de burgemeester, dames en heren  

Naar aanleiding van de gemeenteraadszitting 

van 23 mei en in verband met het spoeddebat 

over het kraakpand in de Karrestraat, dat tijdens 

de zitting is behandeld, zou ik graag een laatste 

update ontvangen over de situatie in hotel 

24/05/2022 

 
Ondanks verschillende stappen die de burgemeester bij de eigenaar van het gebouw 
heeft ondernomen, heeft zij haar intenties met betrekking tot de toekomst van het 
gebouw niet kenbaar gemaakt. 
 
Ondanks verschillende interventies bij de Brusselse officier van justitie achtte deze het 
niet nodig zijn wettelijke bevoegdheden te gebruiken om de ontruiming van de bewoners 
van het gebouw te gelasten. 
 
De burgemeester steunde ook een verzoek in die zin van verschillende buurtbewoners, 
maar het Brusselse parket liet weten dat de klacht was geseponeerd. 
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Flambeau. 

Dank u voor uw antwoorden. 
 
Overeenkomstig de wet kan de eigenaar ook een vordering tot ontruiming van haar 
eigendom instellen bij de bevoegde vrederechter. Voor zover wij weten, zijn dergelijke 
maatregelen niet genomen. De burgemeester heeft echter niet nagelaten de advocaat 
van de eigenaar uit te nodigen om dergelijke juridische stappen te ondernemen.  

317 DETRY 

Evolutie van de subsidies van Wolubilis 

Meneer de burgemeester, dames en heren  

Naar aanleiding van de gemeenteraad van 23 

mei jl. zou ik graag een nauwkeurig beeld 

krijgen van de evolutie van de subsidies die 

tijdens deze legislatuur aan Wolubilis zijn 

toegekend, de verdeling ervan, het aandeel 

ervan in de begroting en uw interpretatie van 

deze evoluties. 

Dank u voor uw antwoorden. 

24/05/2022 

 
 
SUBSIDIES WOLUBILIS : CULTUURDORP EN CULTUURCOMITE  

 2019 2020 2021 2022 

     

76202/332-02/-/762 : 
FONCTIUNERING 
CULTUURCOMITE  

150.000 150.000 310.000 310.000 

76304/332-02/-/762 : 
PROGRAMMERING 
CULTUURCOMITE  

226.000 226.000 66.000 66.000 

76304/332-02/-/762 : 
EUROPESEDAG 

CULLTUURTCOMITE  
4.000    

76212/332-02/-/762 : 
FONCTIUNERING 
CULTUURDORP 

675.000 687.000 812.000 687.000 

76213/332-02/-/762 : 
LEENGELD 

CULTUURDORP 
891.806 970.515 923.500 939.770 

  
  1.946.806 
 

 
 1.970.515 

 
 2.111.500 

 
 2.002.770 

 
De subsidies voor de culturele commissie van de vzw zijn sinds 2020 hetzelfde. In 2021 is 
de exploitatiesubsidie echter met 160.000 euro verhoogd via een overdracht van de 
programmeringssubsidie. Het bedrag van 310.000 EUR komt overeen met bijna alle 
personeelskosten van de vzw, zodat het beter is dat de hoofdsubsidie deze uitgaven dekt.  

Temeer daar de programmakosten van jaar tot jaar variëren naar gelang van de gekozen 
voorstellingen en logischerwijs hoofdzakelijk worden gedekt door de inkomsten uit de 
kaartverkoop. Het bedrag van 226.000 EUR, teruggebracht tot 66.000 EUR, is dus een 
bijdrage daaraan. 

In 2019 is een subsidie van 4.000 EUR toegekend aan de vzw voor de organisatie van de 
Europadag. Dit bedrag is in 2020 en 2021 niet geliquideerd omdat het evenement 
vanwege COVID niet doorging. In 2022 werd dit bedrag overgedragen aan een andere 
vzw die belast is met de organisatie van deze dag. 

De exploitatiesubsidie voor het Cultuurdorp is in 2020 met 12.000 EUR verhoogd, wat 
overeenkomt met 50 % van de stijging van de personeelskosten als gevolg van de 
overgang van drie contracten voor bepaalde tijd naar contracten voor onbepaalde tijd. In 
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2021 werd een uitzonderlijke subsidie van 125.000 EUR toegekend aan de vzw om het 
verlies aan huurinkomsten van het theater als gevolg van de COVID te compenseren.  

De subsidie voor de financieringskosten volgt de ontwikkeling van de afschrijvingstabel 
van het gebouw. 

318 DESWERT 

Lessen zwemmen op school (Leçons de 

natation à l'école) 

 
Ons gemeentelijk zwembad Poseidon wordt 
druk bezocht. Zowel door individuen als door 
groepen. Zoals u weet, heeft het Brussels 
Gewest vandaag een probleem met talloze 
openbare zwembaden. Een aantal daarvan, 
zoals onder meer dat van Schaarbeek zijn in 
renovatie. Dit stelt met name scholen voor de 
nodige problemen. Zij zijn immers vaak 
aangewezen op deze zwembaden om hun 
leerlingen te kunnen leren zwemmen. Leren 
zwemmen behoort ook tot de zogenaamde 
eindtermen in het onderwijs. Maar de vraag is 
vaak groter dan het aanbod aan vrije baantjes 
en uren om het zwembad te gebruiken. 
 
Met deze vraag wil ik dan ook graag peilen naar 
het gebruik in het afgelopen schooljaar van ons 
gemeentelijk zwembad door schoolgroepen. Ik 
hoop dat in elk geval alle klassen uit onze eigen 
scholen het afgelopen schooljaar de kans 
hebben gekregen om dat te doen. 
 
1) Kan u ons een overzicht geven van de 

scholen en klassen (jaren) die het afgelopen 
schooljaar gebruik hebben gemaakt van het 
gemeentelijk zwembad? 

2) Waren er scholen en klassen uit onze eigen 
gemeene die niet de mogelijkheid hebben 
gekregen om gebruik te maken van het 
gemeentelijk zwembad? 

3) Op basis waarvan wordt besloten welke 
scholen/klassen wel en welke niet mogen 
gebruik maken van ons zwembad? Wordt er 
prioriteit gegeven aan scholen uit onze eigen 
gemeente? 

04/06/2022 

1) Kan u ons een overzicht geven van de scholen en klassen (jaren) die het afgelopen 
schooljaar gebruik hebben gemaakt van het gemeentelijk zwembad? 

 

FRANSTALIGE SCHOLEN : 
- Ecole PARC MALOU (2 lager + kleuterjaren) 
- Ecole ROBERT MAISTRIAU (4 années primaires) 
- Ecole GEORGES DESIR (6 lager + kleuterjaren) 
- Ecole PRINCE BAUDOUIN (6 lager + kleuterjaren) 
- Ecole PRINCESSE PAOLA (6 lager + kleuterjaren) 
- Ecole VAN MEYEL (6 lager + kleuterjaren) 
- Ecole VERVLOESEM (6 lager + kleuterjaren) 
- Ecole LA CHARMILLE (alle maturiteiten) 
- INSTITUT DE LA PROVIDENCE (6 lager + kleuterjaren) 
- Ecole SAINT-HENRI (6 lager + kleuterjaren) 
- ANGELUS (6 lagere jaren) 
- DIVIN SAUVEUR (6 lager + kleuterjaren) 
- Ecole EUROPEENNE UCCLE (lagere jaren) 
- Ecole DU BONHEUR (6 lager + kleuterjaren) 
- C.E.T.D. (2 groepen) 
- COLLEGE DON BOSCO (6 lagere jaren) 
- SACRE-CŒUR DE LINDTHOUT (secundair) 
- Ecole SAINTE-JEANNE DE CHANTAL (lagere jaren) 
- HAUTE ECOLE LEONARD DE VINCI (superieur) 
- LYCEE JACQMAIN (secundair) 
- Ecole INTERNATIONALE MONTGOMERY (lagere jaren) 
- ATHENEE ROYALE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT (secundair) 
 
NEDERLANDSTALIGE SCHOLEN: 
- KLIM OP SCHOOL (6 lagere jaren) 
- PRINSES PAOLA SCHOOL (6 lager + kleuterjaren) 
- SCHOLENGROEP BRUSSEL (6 lagere jaren) 
- SINT JOZEFSCHOOL (lagere jaren) 
- TE HUIS VRIENDENKRING (kleuterjaren) 
- VOORZIENIGHEID SCHOOL (lagere) 
- ANGELUSINSTITUUT (lagere) 
- KONINKLIJK INSTITUUT WOLUWE (alle maturiteiten) 
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2) Waren er scholen en klassen uit onze eigen gemeene die niet de mogelijkheid 
hebben gekregen om gebruik te maken van het gemeentelijk zwembad? 

 
Nee, alle plaatselijke scholen die een aanvraag hebben ingediend om Poseidon te 

bezetten, hebben een positief antwoord gekregen. 

3) Op basis waarvan wordt besloten welke scholen/klassen wel en welke niet 
mogen gebruik maken van ons zwembad? Wordt er prioriteit gegeven aan 
scholen uit onze eigen gemeente?  

 
Alle zogenaamde Franstalige en Nederlandstalige lokale scholen gebruiken het Poseidon 
zwembad. 
Wij werken met een (historisch) systeem van voorrang ten opzichte van de beroepen van 
het voorgaande seizoen. 
Alleen tijdens de COVID-periode en de zeer veeleisende sanitaire maatregelen daarvan 
veranderde dit vernieuwingsproces enigszins tijdens de pandemische fase. De klassen 
moesten opnieuw worden ingedeeld en gegroepeerd om het bubbelprincipe te 
respecteren. Deze nieuwe configuratie werd gebruikt als basis voor de prioritering van de 
beroepen van het vorige seizoen. 
 
1. Aangezien zwemmen een integraal onderdeel is van het onderwijsproject van de 

plaatselijke basisscholen, geven wij voorrang aan de plaatselijke basisscholen. 
2. De 9 zogenaamde gemeentescholen (7 Franstalige en 2 Nederlandstalige) krijgen 

voorrang. 
3. Verzoeken van andere in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe gevestigde 

basisscholen worden behandeld wanneer het verzoek wordt gedaan en het zwembad 
over voldoende ruimte beschikt. 

4. Wanneer alle aanvragen van gemeentelijke basisscholen zijn verwerkt, verwerken wij 
de aanvragen van gemeentelijke kleuterscholen waarvoor wateronderwijs (nog) geen 
deel uitmaakt van het verplichte onderwijsproject. 

5. Zodra alle basisscholen en kleuterscholen hun aanvragen hebben ingediend, 
verwerken wij de aanvragen van scholen voor voortgezet en hoger onderwijs. Wij 
werken met name nauw samen met Parnassus, dat een onmisbare partner is voor de 
aanwerving van sportpersoneel voor onze faciliteiten. 

6. Wanneer alle verzoeken van middelbare en hogere scholen zijn behandeld, proberen 
wij te voldoen aan de verzoeken van "kleine" clubs en externe instellingen (Titeca, 
Home, enz.). 

 
NOTA BENE: 
 
Wij ontvangen een groot aantal scholen volgens hun behoeften en op basis van onze 
beschikbaarheid. De kleedkamers tellen net zo goed mee als de banen, want als wij 
geen kleedkamers ter beschikking van de scholen kunnen stellen, kunnen wij de scholen 
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niet tegemoet komen aan de zwembadvoorschriften. 
Zelfs bij zeer grote drukte zorgen wij er altijd voor dat er minstens één rijstrook vrij blijft 
voor klanten. 
Wij proberen een evenwicht te vinden tussen het opvangen van zoveel mogelijk scholen 
en het bieden van ruimte aan klanten die willen komen zwemmen. 
Door de steeds terugkerende sluiting van omliggende zwembaden en de gunstige 
geografische ligging van het Poseidon-bad verwelkomen wij vaak klanten uit andere 
gemeenten. 
We zorgen er ALTIJD voor dat we voldoen aan de behoeften van de plaatselijke scholen, 
die hun eigen beperkingen hebben, met name wat betreft het ophalen van de schoolbus, 
de tafeltijden, enz. 
Basisscholen worden dus bediend tussen 9.00 en 11.40 uur en tussen 13.40 en 15.00 
uur. 
Middelbare en hogere scholen worden omgeleid naar andere tijdstippen, d.w.z. vóór 9.00 
uur, tijdens de lunch en na 15.00 uur. 
Op die manier zorgen we voor een evenwicht om zoveel mogelijk banen vrij te houden 
voor klanten door de schoolplaatsen te vullen. 
 

319 DESWERT 

Schuilplaatsen en noodplannen in geval van 

een gewapend conflict. 

Hoewel het scenario van Brussel als doelwit van 

een internationaal gewapend conflict momenteel 

niet realistisch lijkt, hebben de gebeurtenissen 

in Oekraïne en de twijfelachtige staat van 

paraatheid van het Belgische leger vele burgers 

er toch toe aangezet zich zorgen te maken over 

de manier waarop ze beschermd zullen worden 

indien het Russisch-Oekraïense conflict zodanig 

escaleert dat ook ons land in het vizier komt. De 

nabijheid van de NAVO en de Europese 

Gemeenschap speelt uiteraard een rol in deze 

bezorgdheid. Dat doet de Russische 

propaganda ook, die al heeft laten zien hoe 

succesvol en hoe snel Russische 

langeafstandsraketten steden als Parijs en 

Berlijn kunnen bereiken... 

In dit verband wil ik graag weten welke 

noodplannen onze gemeente, in samenwerking 

met de regio, precies heeft om de bevolking bij 

04/06/2022 

1. Schuilplaatsen 
 
De gemeente wordt bediend door lijn 1 van de metro. De 7 stations in het gebied zouden 
waarschijnlijk worden gebruikt als schuilplaatsen in geval van oorlog. 
De parking onder het Sint-Lambrechtsplein zou ook als schuilplaats kunnen worden 
gebruikt (maar de stevigheid van de structuur in geval van militaire aanvallen moet 
worden gecontroleerd), evenals het stormbekken (30.000 kubieke meter), gelegen aan 
de Roodebeeksesteenweg. 
 
2. Noodplan 
 
Na contact met de heer X zou, in geval van een gewapend conflict in België, de 
coördinatie onder de verantwoordelijkheid van de federale regering vallen. De bij het 
gemeentelijke rampenplan betrokken agenten zouden slechts een ondersteunende rol 
spelen. Zij zijn niet opgeleid voor dit soort situaties en de federale regering heeft geen 
voorstel in die zin gedaan. 
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een ramp te beschermen. In het verleden waren 

veel noodplannen gebaseerd op het scenario 

van bijvoorbeeld een terroristische aanslag, 

maar de dreiging (en de daarmee gepaard 

gaande angst van burgers) is inmiddels duidelijk 

veranderd. In dezelfde context zou ik ook willen 

weten of er momenteel schuilkelders in de 

gemeente zijn en zo ja, waar deze zich 

bevinden en of zij in goede staat verkeren. 

1) Welke noodplannen heeft de gemeente om 

haar inwoners te beschermen in geval van een 

escalatie van een gewapend conflict? In 

hoeverre zijn de huidige noodplannen en -

oefeningen aangepast aan het minder 

waarschijnlijke scenario van een bomaanslag, 

enz. 

2) Zijn er schuilkelders in onze gemeente? 

320 SIX 

Andromeda model 
Meneer de burgemeester, 
Dames en heren van de Raad, 
 
Dit weekend heb ik deelgenomen aan de 
festiviteiten ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van de Moderne Woning 

Ik ontdekte een nieuw model, gemaakt door de 

bewoners van de Moderne Woning, de aanpak 

was intergenerationeel en interwijken. Het is 

een echt kunstwerk. 

U zei in uw toespraak dat de maquette tijdelijk in 

het gemeentehuis te zien zal zijn, wat mij zeer 

verheugt. Het is echter kwetsbaar en ik denk dat 

het goed is om het tijdens de tentoonstelling met 

plexiglas te beschermen tegen stoten en stof.  

Gaat het dan terug naar het pand van de 

Moderne Woning? 

Dit brengt me bij mijn vragen over de twee 

29/06/2022 

1) Waar zijn deze twee modellen? 

 
2 modellen werden gemaakt met de hulp van de kunstenaar Yorick EFIRA.  
 
De eerste, circulair (360°), werd in 2018 gemaakt met kinderen en tieners uit de wijk 
Andromeda en werd tentoongesteld in het gemeentehuis. Deze wordt bewaard op een 
veilige plaats die niet bekend mag worden gemaakt. 
 
Een tweede muurschildering, gemaakt met jongeren en volwassenen uit de wijk 
Andromeda in het kader van de honderdste verjaardag van de CVBA De Moderne 
Woning. Ze wordt tentoongesteld in de sociale kruidenierswinkel van vzw Dimension+ 
(zie foto hieronder).  
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modellen die de Andromedakinderen tijdens  

Covid hebben gemaakt. Dit werk, eveneens van 

de hand van dezelfde kunstenaar, is 

indrukwekkend en verdient een tentoonstelling 

in de wijk Andromeda. Sommige kinderen 

vragen zich af wat er met hun werk is gedaan. 

Kunt u mij vertellen 

1) Waar zijn deze twee modellen? 

2) Hun staat? 

3) Wat zal er met hen gebeuren? 

 
Ik dank u voor het gevolg dat u aan dit verzoek 
geeft. 

 
 

2) Hun staat? 

 
Ze zijn in zeer goede staat. De kunstenaar heeft ermee ingestemd eventuele schade aan 
de modellen (gezien hun kwetsbaarheid) kosteloos te herstellen. 
 
Het is de bedoeling dat De Moderne Woning plexiglas plaatst rond het muurmodel dat 
momenteel te zien is in de sociale kruidenierswinkel Dimension+. Voor het andere model 
wordt ook de installatie van plexiglas overwogen.  

 
3) Wat zal er met hen gebeuren? 

 
De Moderne Woning wil het model dat momenteel in de sociale kruidenierswinkel 
Dimension+ staat, behouden. 

 
Over de toekomst van het andere model moet nog worden beslist. 

321 DETRY 
Meer sociale huisvesting 

Meneer de burgemeester, dames en heren, 

29/06/2022 

Zoals vermeld op de website van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 

(BGHM) lijkt het aangewezen te preciseren dat het dagelijks beheer van de sociale 

woningen van het Gewest onder de verantwoordelijkheid valt van de openbare 

vastgoedmaatschappijen. 
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schepen,  

Vorige maand heeft de Brusselse minister-

president een reeks persoptredens gegeven 

met veel aandacht voor huisvesting. Naast het 

controversiële voorstel om de huren te 

reguleren, hebben de heer Vervoort en de 

staatssecretaris voor Huisvesting herhaaldelijk 

de ambitie van de regering (of hun partij?) 

benadrukt om de bouw van sociale woningen in 

het Brussels Gewest te versnellen, waarbij ze 

het regeerakkoord (15% voor het hele 

grondgebied) omzeilen door een doelstelling 

van 15% in elke Brusselse gemeente voor te 

stellen. De heer Vervoort preciseert ook dat hij 

voorstander is van de systematisering van een 

aandeel volkshuisvesting in elk groot 

vastgoedproject. Daarnaast is er de 

energieafweging in verband met de renovatie 

van gebouwen, terwijl de Brusselse regering 

onlangs een Energieplan Lucht heeft 

aangenomen. 

Mijn vragen zijn als volgt: 

- Wat is de stand van zaken (tarieven, types, 

enz.) op het gebied van sociale huisvesting in 

de gemeente? Hoe heeft dit cijfer zich de 

afgelopen tien jaar ontwikkeld? Heeft het 

College een specifieke doelstelling voor 2024? 

Wat en waar zijn de lopende of te beginnen 

projecten? 

- Hebben wij de capaciteit om vraag en aanbod 

op dit gebied in onze gemeente precies te 

kwantificeren? 

- Wat is het percentage leegstaande sociale 

woningen op dit moment? Om welke redenen 

(in het algemeen)? Hoe is dit cijfer 

geëvolueerd? 

 

Het zijn dus de OV. die "toezien op de naleving van de regels inzake woningtoewijzing, 

huurberekening, onderhoud en renovatie van woningen enz. 

Er zij op gewezen dat de opdrachten van de OV’s duidelijk zijn omschreven in de 

Brusselse Huisvestingscode en in regeringsdecreten. 

 

En het is dus de BGHM die tot taak heeft de activiteiten van de OV's te volgen en te 

controleren. 

 

Bijgevolg is het raadzaam dat u zich met uw vragen rechtstreeks tot de OV’s of de 

BGHM, die u beter kunnen antwoorden. 

 

Niettemin hebben wij enkele gegevens bijgevoegd die beschikbaar zijn op de websites 

van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (IBSA) en de BGHW. 

Aan de hand van deze statistieken kan de situatie in Sint-Lambrechts-Woluwe worden 

belicht. 
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- wat is het (gemiddelde) EBP van de sociale 

woningen in onze gemeente? hoeveel zijn er 

onder D? wat is de doelstelling in dit verband? 

- - wat is de mening van het college over de 
visie van de Brusselse regering in dit 
verband? 

322 DETRY 

Herinrichting van de Montgomery-rotonde 

Meneer de burgemeester, dames en heren 

Sinds afgelopen maart heeft de Montgomery-

rotonde een nieuw uitzicht, dat vooral wordt 

gekenmerkt door de afsluiting van de binnenste 

rijstrook en de markering van voorgestelde 

fietspaden op de grond. Nu de verf amper droog 

is, hebben we vernomen dat Brussel Mobiliteit 

momenteel werkt aan een grondigere heraanleg 

van deze rotonde aan de poorten van onze 

gemeente. Gezien zijn ligging spreekt het 

vanzelf dat elke wijziging van de huidige situatie 

onvermijdelijk (goede of slechte?) gevolgen zal 

hebben voor de aangrenzende wijken en 

bijgevolg voor de inwoners van onze gemeente. 

Aangezien de gemeentelijke autoriteiten op de 

hoogte zijn gebracht van dit project, zijn mijn 

vragen als volgt: 

- Kunt u het project beschrijven dat nu op tafel 

ligt? 

- Wat is de mening van het College over dit 

project? Wat zijn de aandachtspunten en de 

eventuele wijzigingen die de gemeente nu al in 

het project wil aanbrengen? Welk overleg wordt 

er opgezet met het gewest en de 

buurgemeenten? Hoe wil de gemeente haar 

stem laten horen in deze kwestie? 

29/06/2022 

1. Kunt u het project beschrijven dat momenteel op tafel ligt?  
 
Het project voor de heraanleg van de rotonde Monthgomery, dat door Brussel Mobiliteit 
en het kabinet van minister Van den Brandt werd voorgesteld aan de drie gemeenten 
Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe, hangt samen met het 
algemene heraanlegproject voor de Tervurenlaan. 
Allereerst waren wij verbaasd te ontdekken dat dit project niet overeenkomt met de 
maatregelen die momenteel worden getest. 
Wij zijn namelijk bijzonder verrast door de opeenstapeling van verschillende projecten op 
dezelfde ruimten: 
 
- In de huidige testfase is een rijstrook op de rotonde verwijderd en zijn twee 
verschillende soorten verkeer voor fietsers georganiseerd, afhankelijk van de vraag of zij 
"hazen" of "schildpadden" zijn, d.w.z. op de rotonde of aan de rand, op de zijstroken; 
 
- Het project dat ons zojuist is toegezonden heeft een heel andere configuratie. De 
rotonde is versmald rond de centrale fontein, heeft slechts twee rijstroken en is omgeven 
door een groenstrook en een fietspad in twee richtingen. 
 
2. Wat vindt het College van dit project? Wat zijn de aandachtspunten en mogelijke 

wijzigingen die de gemeente nu al in het project wil aanbrengen? Welk overleg vindt 
er plaats met het gewest en de buurgemeenten? Hoe wil de gemeente haar stem 
laten horen in deze kwestie? 

 
Dit project is in strijd met de geest van "Good Move", zowel qua vorm (gebrek aan 
inspraak) als qua inhoud (tegenstrijdig met de doelstelling om de mazen van het net te 
dichten). 
Het kabinet van de minister heeft aangekondigd dat het voor het einde van het jaar een 
vergunningsaanvraag voor dit nieuwe project zal indienen. Wij mogen ons afvragen wat 
het doel is van de testfase, hoe Brussel Mobiliteit haar diensten coördineert en of de 
deelname van de gemeenten aan zowel de testfase als het begeleidingscomité 
uiteindelijk niet gewoon een showcase is. 
Het actieplan van het gewestelijk mobiliteitsplan bevat echter wel aandachtspunten die 
vernieuwend en veelbelovend lijken: naast de territoriale aanpak of de aanpak per type 
gebruiker zijn in het zogenaamde "Good Move"-plan de begrippen "Good partner" en 
"Good knowledge" geïntroduceerd (de veralgemening van uitdrukkingen die door de 
gewestelijke diensten steeds meer worden verengelsd is niet aanvaardbaar). In beide 
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- Is er al een evaluatie beschikbaar van de 

gevolgen van dit project voor de aangrenzende 

wijken? Zo ja, wat staat daarin? Zo nee, welke 

veronderstellingen kunnen we nu al maken? 

Dank u voor uw antwoorden. 

gevallen wordt duidelijk gestreefd naar actieve betrokkenheid en participatie van 
belanghebbenden, waarbij de gemeenten een prominente plaats innemen.  
Bovendien zijn de inwoners vier jaar lang betrokken geweest bij een denkproces om dit 
nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan mede op te stellen, aangemoedigd door een 
gezamenlijke visie die op Europees niveau is geprezen.  
In de context van het onderhavige project betreuren wij echter het gebrek aan aandacht 
voor het door het gewest zo verdedigde participatieproces. Wij hebben dit punt reeds 
benadrukt in onze brief betreffende de evaluatie van het herinrichtingsproject van de 
rotonde Montghomery. Schepen Gregory MATGEN kreeg ook de kans om in maart 
opnieuw aan te dringen toen gemeenteraadslid Charles SIX het College hierover 
ondervroeg.  
Het lijkt ons essentieel om de betrokkenheid van de burgers te bevorderen voordat 
andere projecten worden overwogen die ook volledige transparantie ten aanzien van de 
omwonenden vereisen, zoals het geval was tijdens de ontwikkelingsfase van het plan 
"Good Move". 
In dit opzicht lijkt de kritiek van onze gemeente te worden gedeeld door de twee 

buurgemeenten. Een technische werkgroep bestaande uit de drie gemeenten en de 

politiezone Montgomery legt momenteel de laatste hand aan een nota waarin de 

verschillende problemen en aandachtspunten met betrekking tot de lopende testfase 

worden uiteengezet. Dit technisch verslag zal naar Brussel Mobiliteit en het kabinet van 

de minister worden gestuurd. Tot de problemen behoren de files tijdens de spitsuren op 

de de Broquevillelaan en de verplaatsing van het verkeer naar naburige straten zodra het 

Joséphine-Charlotteplein overbelast is, en op de zijstraat van de Brand Whitlocklaan tot 

aan de tunneltrechter.  

Wij weten dat de kritische massa van fietsers op verschillende grote wegen bijna is 

bereikt en dat kwaliteitsvoorzieningen die comfort en zichtbaarheid garanderen, kunnen 

bijdragen tot de veiligheid van de fietspaden, vooral wanneer zij zich dicht bij 

voetgangersoversteekplaatsen bevinden, maar de installatie van dergelijke remmen op 

de autostroom dreigt de "plus"- en "comfort"-status van de rotonde en de 5 ermee 

verbonden wegen in gevaar te brengen en, door een domino-effect, de kalmering van de 

mazen die deze wegen omsluiten. Dit is een belangrijke bedreiging voor een belangrijk 

onderdeel van het actieplan Good Move. 

Wat het nieuwe herontwikkelingsproject voor de rotonde Montgomery betreft dat ons 

zojuist is voorgelegd, heeft het College reeds officieel gereageerd door de gewestelijke 

autoriteiten aan te schrijven. De volledige brief is te lezen op de website van de 

gemeente.  

Het project houdt in dat het plein wordt teruggebracht van 3 naar 2 rijstroken en dat de 

toegang voor auto's wordt beperkt tot het oversteken van verschillende bufferzones met 

voorrangspassages voor voetgangers en fietsers in beide richtingen. Het verbaast ons 

dat er geen diagnose is gesteld van de grote problemen die het autoverkeer hinderen en 
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vooral de actieve gebruikers in gevaar brengen. 

De voorgestelde ring in twee richtingen rond de Montgomery rotonde lijkt ons bijzonder 

gevaarlijk, gezien het aantal betrokken gebruikers. Wij vragen dat wordt aangetoond dat 

een dergelijke ontwikkeling in het beste geval niet leidt tot algemene obstructie en in het 

slechtste geval tot een risico van ernstige ongevallen. 

3. Is er al een evaluatie beschikbaar van de gevolgen van dit project voor de omliggende 
wijken? Zo ja, wat staat er dan in? Zo niet, welke veronderstellingen kunnen we dan al 
maken? 
 
Tot slot betreuren wij het dat grote budgetten worden besteed aan een project voor de 

herinrichting van de Tervurenlaan en deeMontgomery rotonde dat ook nu nog gebreken 

vertoont wat betreft waarnemingen en tellingen en waarop veel kritiek wordt geleverd. Wij 

begrijpen niet waarom de Montgomery rotonde het voorwerp is van een dubbele studie 

die het nut en de resultaten van de testfase in gevaar brengt. Wij betreuren het dat 

zoveel middelen in deze projecten worden gestoken terwijl andere, even relevante 

projecten niet worden uitgevoerd ondanks herhaalde verzoeken van de gemeente. Wij 

denken met name aan de herinrichting van de Brand Whitlocklaan en van het laatste 

gedeelte van Woluwedal. 

 
 
 


