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jeugdwerking van de Schakel en het
Roodebeekcentrum de “Villa Montald” in het
Roodebeekpark. Zoals geweten heeft de
voormalige woning van kunstenaar Constant
Montald al heel wat jaren op de teller. Het
gebouw dateert immers uit 1909.
Het intensieve gebruik doorheen de jaren, met
ateliers, jeugdwerking en dergelijke meer en de
frequente aanwezigheid van jongeren zorgt er
uiteraard voor dat regelmatig onderhoud
onontbeerlijk is. Zeker ook door de steeds verder
opgeschroefde veiligheidsmaatregelen waar
organisatoren en vzw’s zich tegenwoordig aan
moeten houden. Gezien de van het pand gebruik
makende verenigingen echter geen eigenaar van
de Villa zijn –dat is zoals geweten de gemeenteverloopt dat onderhoud echter vaak stroef.
Er werd ons gesignaleerd dat er mogelijk op de
korte termijn toch wel opnieuw noodzakelijke
herstelwerken uitgevoerd zouden moeten worden
om de veiligheid van de bezoekers te
garanderen. Bij deze zou ik dan ook willen peilen
naar volgende zaken:
1) Wanneer hebben de gemeentediensten een
laatste technische en veiligheidscontrole van
de “Villa Montald” uitgevoerd? Kan u tevens
aangeven welke controles er de laatste vijf
jaar hebben plaats gevonden? Wanneer staat
een volgende controle gepland?

Réponse fournie par le Collège des Bourgmestre et Echevins
De bepaling van artikel 8 (onderhoud) in de bezettingsovereenkomst, die op 1
februari 2009 in werking is getreden, is uitzonderlijk voor het gratis betrekken van
gemeentelijk onroerend goed ten behoeve van verenigingen. In de nieuwe
overeenkomsten die van kracht zijn, vallen de onderhoudskosten en de kosten voor
de levering van water, gas en elektriciteit immers ten laste van de gebruiker.
Deze afwijkende regeling, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst werd
aanvaard, kan daarom de komende jaren niet worden voortgezet.
Toch hebben de diensten controles uitgevoerd van verschillende installaties,
waaronder de elektrische installaties op 4 april 2012, de ketel in 2014 en de
brandblussers, waarvan de huur ten laste is van de gemeente.
De laatste grote renovatie is die van het ketelhuis in september 2014 voor een
bedrag van 29.958 EUR en waarvoor alle conformiteitscertificaten zijn opgesteld.
Zolang de overeenkomst niet is beëindigd, zorgt het College ervoor dat de
verplichting van de gemeente naar behoren wordt nagekomen, maar zonder dat er
sprake is van ongerechtvaardigde ingrepen.
Voor de renovatie van het gebouw is in december 2013 een inventarisatie van de
inrichting uitgevoerd. Hoewel de villa in goede staat is bevonden, heeft ze veel van
haar karakter en architectonische uitstraling verloren als gevolg van de verschillende
en talrijke ingrepen, waarvan de meeste te wijten waren aan de gebruiker. Deze
interventies zijn niet onomkeerbaar, maar de restauratie van het pand zal
aanzienlijke werkzaamheden vergen, met name om te zijner tijd te voldoen aan de
verzoeken en instructies van het departement Monumenten en Landschappen.

2) Welke ingrepen en herstellingen werden er de
laatste vijf jaar aan de “Villa Montald”
gedaan? Kan u ook aangeven hoeveel de
kostprijs van deze ingrepen bedroeg?

De dienst Beheer van het patrimonium is samen met de dienst Promotie van het
patrimonium verantwoordelijk voor de voorbereiding van het dossier voor het
indienen van een gemengde vergunning voor de renovatie/restauratie van de Villa
Montald. Vanwege andere prioriteiten die voor deze diensten zijn vastgesteld, is de
vroegst mogelijke datum voor de invoering van de vergunningsaanvraag 2023 of
2024. Daartoe zal de beëindiging van het huurcontract tijdig aan de huidige
gebruiker worden meegedeeld.

3) Heeft u er reeds kennis van genomen dat er
mogelijk nieuwe ingrepen nodig zijn naar

Tussen begin 2018 en begin 2020 registreerde de dienst Beheer van het
patrimonium 9 interventieaanvragen voor verschillende problemen (herstelling van
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aanleiding van nieuwe vastgestelde defecten?
Zo ja, welke acties heeft u dan al ondernomen
om hieraan te verhelpen of welke acties zal u
hiervoor ondernemen?
4) Welke vragen heeft u vanwege de inrichters
van activiteiten in de “Villa” ontvangen in de
laatste 2 jaar in verband met defecten en uit
te voeren herstellingen?
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toiletten, slecht contact bij een schakelaar, dozen met "anti-muisgif"-zakken, levering
van trottoirtegels, enz.)
Elke keer controleert de dienst de urgentie die voor dit soort aanvragen moet
worden gereserveerd en of het nodig is om een agent ter plaatse te sturen.
Afhankelijk van de urgentie zorgt de dienst ervoor dat hij zo goed mogelijk reageert
op de ingediende aanvragen, rekening houdend met alle aanvragen voor alle
gemeentelijke gebouwen.
Voor zover wij weten, is de opvolging correct uitgevoerd en heeft de dienst geen
enkele reden tot ontevredenheid in dit opzicht opgetekend.

Vraag 1: Op basis waarvan is besloten deze kinderdagverblijven te sluiten?
Worden de kinderen automatisch in quarantaine geplaatst?
De kinderdagverblijven Princesse Paola en Sarah Goldberg hebben hun deuren
gesloten van 11 september tot en met 25 september.
We hebben de aanbevelingen met betrekking tot de Covid-19 gezondheidscrisis die de
We hebben vernomen dat twee gemeentelijke
ONE op 2 september 2020 aan alle instellingen voor kinderopvang heeft doen
kinderdagverblijven net zijn gesloten na een
toekomen, als volgt opgevolgd:
geval van COVID-19.
"Wanneer een volwassene een bevestigd positief geval van Covid-19 is, moeten alle
Kunt u me vertellen op basis waarvan besloten is
secties (volwassenen en kinderen) gedurende 14 dagen in quarantaine worden
om die kinderdagverblijven te sluiten?
16/09/2020 geplaatst en moet het begin van de symptomen worden gecontroleerd. Volwassenen
Moeten de kinderen automatisch in quarantaine?
zullen worden getest, maar geen kinderen, tenzij ze symptomen ontwikkelen tijdens
Zo niet, is er dan alternatieve opvang voor
hun quarantaine".
werkende ouders?
Een medische verklaring van quarantaine zal moeten worden verstrekt aan de
instelling van opvang.
Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoord.
In het geval van de kinderdagverblijven Prinsesse Paola en Sarah Goldberg heeft de
positieve persoon in beide kinderdagverblijven en in alle afdelingen gewerkt.
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Vraag 2: Zo nee, is er dan alternatieve opvang voor werkende ouders?
Er was geen alternatieve opvang omdat het kind zelf in quarantaine werd geplaatst.
15/10/2020 In antwoord op uw schriftelijke vraag van 13 oktober, ontvangst op 15/10/2020,
In het kader van de tweede golf van de coronabetreffende de mogelijkheid om onze verenigingen te ondersteunen middels de
epidemie werden recent nieuwe verscherpte
terbeschikkingstelling van platformen voor videoconferenties, vindt u hierbij de tekst
maatregelen opgelegd door de federale regering.
van de brief die - door de diensten Nieuwe technologieën en Verenigingsleven - aan
Ook het Brussels gewest vaardigde specifieke
de betrokken verenigingen toegestuurd werd om hen uit te leggen hoe zij de
maatregelen uit, onder andere met de sluiting van
videoconferentiessysteem kunnen gebruiken. (ANNEXE 274)
de cafés voor een maand. Er valt te verwachten
dat deze maatregelen nog gaan evolueren of
zelfs verstrengd worden in de komende periode.
Behalve op individuele burgers, hebben deze
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maatregelen ook een sterke impact op het
verenigingsleven. Veel verenigingen bestaan
bijvoorbeeld ook uit personen die tot
verschillende leeftijdscategorieën behoren, wat
een extra risicofactor bij fysieke ontmoetingen
inhoudt. Heel wat verenigingen in onze gemeente
zien door deze maatregelen dan ook een deel
van hun werking -althans toch voor de komende
maanden- gehypothekeerd. Dat heeft niet enkel
gevolgen voor de praktische verplichtingen waar
deze verenigingen aan moeten voldoen, zoals
bestuursvergaderingen, maar ook voor het
sociaal leven en comfort van de leden.
Daarom ook mijn vraag of het gemeentebestuur
bereid gevonden kan worden om hier door middel
van digitale hulpmiddelen iets aan te doen. Wij
denken dat er een rol weggelegd is voor het
gemeentebestuur om onze verenigingen een
aanbod te doen om bijvoorbeeld gratis platformen
voor videoconferencing (via
abonnementsformules of licenties) ter
beschikking te stellen.Tegelijkertijd zouden de
leden van de verenigingen in onze gemeente ook
een korte opleiding moeten kunnen krijgen om
met deze platformen om te gaan. Dit is ook nuttig
buiten corona.
Daarom mijn vragen:
1) Worden er specifieke maatregelen genomen in
kader van de coronacrisis voor de verenigingen?
Zo ja, de welke?
2) Is de gemeente bereid om onze verenigingen
de mogelijkheid te bieden om hen gratis (of aan
goedkoop tarief) platforms voor
videoconferencing ter beschikking te stellen? En
daarbij aansluitend, kan de gemeente hiervoor
ook voorzien in korte opleidingen voor de leden
van onze verenigingen?
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De noodzaak om het kleine erfgoed van onze
gemeente te beschermen en te respecteren ligt
me nauw aan het hart, vandaar deze schriftelijke
vraag.
De pomp, die bij deze e-mail is gevoegd, is een

19/10/2020 Volgens de gemeentelijk historicus werd deze waterpomp,, die oorspronkelijk op de
hoek van de Voot- en Vandenhovenstraat was geïnstalleerd, in 1906 verplaatst naar de
hoek van de Madyol- en Vandenhovenstraat.
Bij een interpellatie in januari 2004, bevestigde de Brusselse Intercommunale voor
Waterdistributie, ondertussen Vivaqua, dat de pomp stuk was en dat verschillende
onderdelen verdwenen waren, waardoor het onmogelijk was ze te herstellen, te meer
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getuigenis van het verleden. Ze bevond zich op
de hoek van Vandenhovenstraat en Madyolstraat
en verdween enkele jaren geleden.
Volgens mijn informatie was het lang geleden de
bedoeling om deze aan de ingang van het
Gemeentemuseum te plaatsen, wat niet zou zijn
toegestaan door Monumenten en Landschappen.

daar het bedrijf dat de toestellen verkocht al meer dan 50 jaar geleden alle activiteiten
had stopgezet. (ANNEXE 275).
Bijgevolg kon deze waterpomp niet worden gerestaureerd en vervangen omdat hij niet
werkt.

Kunt u me vertellen waar de waterpomp is?
Ik zou ook graag willen weten wat de gemeente
van plan is met deze pomp?
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Met vriendelijke groet.
Betreft: Subsidies voor de vzw Vllage Culturel
Naar aanleiding van de Gemeenteraad van 19
oktober 2020 had ik graag wat informatie
gekregen over de subsidies die aan de vzw
Village Culturel zijn toegekend.
In dit verband verzoek ik u vriendelijk mij de tabel
met de kosten van de lening toe te zenden.
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Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoord.
Michaël LORIAUX Voortgangsverslag over het Solar Click-project,
een installatie van fotovoltaïsche panelen
voorgesteld in samenwerking met Leefmilieu
Brussel en Sibelga.

In antwoord op uw schriftelijke vraag van 22 oktober 2020 betreffende de aan de vzw
Village Culturel toegekende subsidies en meer bepaald de tabel met de kosten van de
lening, verzoeken wij u deze in de bijlage bij deze brief te vinden.
22/10/2020

Ter herinnering: deze lening werd in 2006 door het College afgesloten op initiatief van
mw. Caron, schepen van Financiën, een College dat destijds FDF en PRL verenigde.

28/10/20201. In het kader van het SolarClick-project het aantal projecten voor de installatie
van fotovoltaïsche panelen op gemeentelijke gebouwen in Sint-LambrechtsWoluwe?
6 projecten zijn voltooid of zijn in uitvoering (zie details in bijlage) (ANNEXE 277).
2. Het aantal fotovoltaïsche panelen dat op gemeentelijke gebouwen is geplaatst
en de hoeveelheid elektriciteit die daarmee is opgewekt?
2083 panelen geplaatst voor een gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsproductie van
558.282 kWh, waarvan 76 % zelf wordt verbruikt.
3. Welke SolarClick-projecten zijn er voor de komende jaren al gepland in de
gemeente?
Het volgende project dat zal worden gerealiseerd bestaat uit 3 gebouwen: de kribbe
“Princesse Paola, het "kinderdagverblijf Roodebeek" en het "Bâteau"
(kleuterschoolgebouw) van de school “Princesse Paola”.
Tegelijkertijd voert de dienst een proefproject uit om de twee hoogspanningscabines
in het park van Roodebeek samen te voegen en alle gebouwen op het terrein (2
kribben, 2 scholen, het museum, het paviljoen van Roodebeek, de conciërgewoning
en de parkactiviteiten) op één enkele cabine aan te sluiten om de panelen te
bundelen, het eigen verbruik aan te moedigen en onze werkingskosten te drukken
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(onderhoudskosten van de cabines en schaalvoordeel op de energieprijzen).
Twee andere projecten zijn goedgekeurd en zouden in 2020 moeten worden
uitgevoerd, maar zijn uitgesteld om redenen van stabiliteit (risico bij extra belasting
van de daken); het betreft het kinderdagverblijf “Prince Baudouin” en het Staargebouw.
Een project betreffende de Wolubilis is in studie.
4. Andere Brusselse overheidsdiensten hebben aan dit programma
deelgenomen. Kan de Commissie meedelen in welke mate Sint-LambrechtsWoluwe aan dit programma heeft bijgedragen?
SolarClick heeft zojuist de drempel van 10 geïnstalleerde MWp gevierd. Met 678
KWp op daken die tot het gemeentelijk erfgoed behoren (exclusief het OCMWgebouw in Gulledelle 98, 33 KWp), ligt de bijdrage van Sint-Lambrechts-Woluwe dus
in de buurt van 7 %.
Sint-Lambrechts-Woluwe is momenteel de 6e bijdrager van alle Brusselse
overheidsdiensten (momenteel meer dan 40) die aan dit programma hebben
deelgenomen. De MIVB levert samen met de Stad Brussel de grootste bijdrage.
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Betreft: Aanvraag bouwvergunning
24/11/2020
PUFD/1740643
1) Heeft dit verzoek betrekking op de regularisatie van containers tussen
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft op
sportvelden?
6 februari 2020 een aanvraag ingediend voor een
De aanvraag, die momenteel in behandeling is bij het bevoegde gewesteljike bestuur,
stedenbouwkundige vergunning met als doel:
heeft betrekking op het onderhoud van de bestaande paviljoens tussen de velden 3 en
"Het plaatsen van een paviljoen tussen de
4 voor een bepaalde periode.
percelen 3 en 4 van het Fallonstadion voor een
periode van 2 jaar". Dit verzoek is voorgelegd
2) Zo ja, kunt u mij dan zeggen waarom het de gemeente Sint-Lambrechtsaan het overlegcomité tijdens de vergadering van
Woluwe is die deze aanvraag heeft ingediend en niet de eigenaar van de
2 oktober 2020.
containers?
De Raad was van oordeel dat, alvorens een eventuele overdracht van deze paviljoens
Heeft dit verzoek betrekking op de regularisatie
door de eigenaar aan de gemeente te aanvaarden, moet worden nagegaan of de
van de containers tussen de sportvelden? Zo ja,
bevoegde instantie ermee zal instemmen een bouwvergunning af te geven voor de
kunt u mij dan zeggen waarom de gemeente
paviljoens in hun huidige staat. Voor de Raad is de naleving van de
Sint-Lambrechts-Woluwe dit verzoek heeft
stedenbouwkundige voorschriften een essentiële voorwaarde om te kunnen
ingediend en niet de eigenaar van de containers?
onderhandelen over de voorwaarden van een eventuele overdracht van dit erfgoed aan
de gemeente. De Raad is niet voornemens in dit verband aanzienlijke financiële
Ook in mijn schriftelijke vraag van 4 september
verbintenissen aan te gaan en zou, tenzij er een specifieke rechtvaardiging is, de
2019, meer dan een jaar geleden, bevestigde u
overdracht alleen aanvaarden in ruil voor een symbolische prijs.
ons dat de eigenaar u zou vertellen wat zijn
intenties waren met betrekking tot het gebruik
3) Ook in mijn schriftelijke vraag van 4 september 2019, meer dan een jaar
ervan. Kunt u ons vertellen wat de stand van
geleden, bevestigde u ons dat de eigenaar u zijn intenties met betrekking tot
zaken is?
het gebruik van deze activa zou meedelen. Kunt u ons vertellen hoe de stand
van zaken is?
Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoord.
Het toekomstige gebruik van het pand zal worden bepaald door de voorwaarden van
de vergunning. De aanvraag betreft een gebouw waarin een polyvalente ruimte en
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sanitaire voorzieningen zijn ondergebracht. Indien het College de Gemeenteraad
voorstelt in te stemmen met de overdracht van deze eigendom aan de gemeente, is het
aan de Gemeenteraad om te bepalen hoe de eigendom zal worden gebruikt.
Ter herinnering, de Raad streeft ernaar om, met inachtneming van de
stedenbouwkundige voorschriften en financiële overwegingen, de gemeente volledig
eigenaar te laten zijn van alle gebouwen die binnen de perimeter van het stadion
worden opgetrokken, zodat zij de voorwaarden voor het beheer en het gebruik ervan
kan bepalen.
Zoals reeds aan verschillende clubs is meegedeeld, zal het College niet langer
toestemming verlenen voor de bouw of plaatsing door derden van gebouwen, paviljoens
of andere infrastructuren waarvan de gemeente niet de volle eigendom heeft. Deze eis
maakt het mogelijk een samenhangend beheer van het gehele terrein na te streven in
overeenstemming met de door het College nagestreefde sportieve beleidsdoelstellingen.
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Betreft: herinrichting van de percelen 3 en 5 +
24/11/2020
fytosanitaire studie
1. Op 19 december 2019 heeft de Raad de opdracht voor de werkzaamheden
Op 19 december 2019 heeft de Raad de
voor de herinrichting van de percelen 3 en 5 gegund. Het bestek voorzag in 4
opdracht voor de werkzaamheden voor de
kavels. Perceel nr. 3 is niet gegund om te voldoen aan de oorspronkelijke
herinrichting van de percelen 3 en 5 gegund. Het
begrotingsraming. De gunning betreft dus alleen de percelen 1, 2 en 4.
bestek voorzag in 4 kavels. Perceel 3 is niet
Wat perceel nr. 3 betreft, zijn er plannen om in de nabije toekomst een tent aan te
gegund om de oorspronkelijke begrotingsraming
kopen?
te respecteren. De gunning betreft dus alleen de
Het is uiteraard nog steeds de bedoeling van de gemeente om een dergelijke installatie
percelen 1, 2 en 4. Wat perceel nr. 3 betreft, zijn
aan te schaffen, aangezien er op het nieuwe hockeyveld nr. 5 verankeringspunten voor
er plannen om in de nabije toekomst een
de installatie ervan zijn aangebracht. De aankoop van een feesttent is ook opgenomen
feesttent te kopen?
in het begrotingsvoorstel van de dienst Sport voor het begrotingsjaar 2021, op
Wat perceel 4 betreft, waren vier tanks van
voorwaarde evenwel dat subsidies van het Brussels Gewest worden verkregen,
10.000 liter gepland voor de besproeiing. Kunt u
waarvoor een aanvraag zal worden ingediend.²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
bevestigen dat deze reservoirs geplaatst zijn? Zo
niet, kunt u ons vertellen voor wanneer dit is
2. Wat perceel nr. 4 betreft, werden vier tanks van 10.000 liter voor de
gepland? Kunt u mij een kopie van het met de
besproeiing ter beschikking gesteld. Kunt u bevestigen dat deze tanks geplaatst
aannemer getekende contract sturen? Ook een
zijn? Zo niet, kunt u ons vertellen wanneer ze gepland waren? Kunt u mij een
kopie van de aanbesteding.
kopie van het met de aannemer ondertekende contract en een kopie van de
ingediende offerte doen toekomen?
Kunt u mij zeggen wat de status is van de
Toen het project voor het nieuwe hockeyveld nr. 5 werd ontwikkeld, was het de
fytosanitaire die was gepland voor de kant van de
bedoeling dat er 3 tanks zouden worden geïnstalleerd. In de bijzondere specificaties
groene wandeling. Heeft het plaatsgevonden? Zo
was bepaald dat dit een "aangenomen hoeveelheid" was voor dit artikel. Aangezien op
ja, kunt u ons daar een kopie van geven? Zo niet,
het terrein van het Fallonstadion reeds 6 terugwinningsreservoirs staan (4 met een
wanneer moet dat dan gebeuren?
capaciteit van 20.000 liter voor de besproeiing van de hockeyvelden nr. 4 en nr. 5, en 2
met een capaciteit van 15.000 liter voor de besproeiing van de voetbalvelden nr. 1 en
Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoord.
nr. 2), werd tijdens de bouwwerkzaamheden besloten niet tot deze investering over te
gaan, omdat het technisch gezien de voorkeur bleek te verdienen nieuwe
pompsystemen en kleppen te installeren om de waterterugwinningscapaciteiten
aanzienlijk te optimaliseren.
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Onderwerp: bouwvergunning dakisolatie
Kunt u mij vertellen hoeveel bouwvergunningen
er zijn ingediend voor dakisolatie in onze
gemeente voor de jaren 2018, 2019 en 2020?
Kunt u mij ook het bedrag meedelen van de
administratiekosten die moeten worden betaald
voor de indiening van een vergunning. Helaas
heb ik deze informatie niet kunnen vinden op de
website van de gemeente.
Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoord.

3. Kunt u mij vertellen over de fytosanitaire studie die was gepland voor de
groene loopplank kant. Heeft het plaatsgevonden? Zo ja, kunt u ons daar een
kopie van geven? Zo niet, wanneer moet dat dan gebeuren?
Het fytosanitaire onderzoek van de bomen in het Fallonstadion is gepland in de
begroting voor 2021 en zal worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau dat zal
moeten worden aangewezen. Het project wordt opgevolgd door de diensten van dhr.
Philippe Jaquemyns, schepen voor het beheer van de openbare ruimte.
24/11/2020 1) "Kunt u mij vertellen hoeveel bouwvergunningen er zijn aangevraagd voor
dakisolatie in onze gemeente voor de jaren 2018, 2019 en 2020. »
De dienst Stedenbouw kan niet over deze informatie beschikken op basis van de
gegevens die door het Brussels Gewest worden beheerd. De NOVA-software die door
alle gemeenten van het Brusselse Gewest wordt gebruikt voor het beheer van de
aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, beperkt de beschrijving van de
aard van de werkzaamheden immers tot 14 specifieke gevallen:
De dienst Stedenbouw voert het voorwerp zo volledig mogelijk in, maar een opzoeking
naar de beschrijving van het voorwerp van een aanvraag kan enkel gebeuren aan de
hand van een letterlijke en precieze invoering van het voorwerp, volgens de
nomenclatuur opgelegd door het Brussels Gewest.
Er zij ook op gewezen dat voor dakisolatie in de meeste gevallen geen
bouwvergunning vereist is. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
13/11/2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van
stedenbouwkundige vergunning (dat momenteel wordt herzien), voorziet namelijk in
twee gevallen waarin geen stedenbouwkundige vergunning vereist is voor dakisolatie:
"HOOFDSTUK IV. - Interieurverbouwingen en -verbeteringen
Art. 8 Dit hoofdstuk is van toepassing op inwendige verbouwingen en verbeteringen.
Sectie 1. - Van de vergunningsplicht vrijgestelde handelingen en werkzaamheden
Art. 9 Voor zover zij geen afwijking van een bestemmingsplan, van een
stedenbouwkundige verordening of van een verkavelingsvergunning inhouden, en
geen wijziging van het bebouwde volume, noch van het architecturale aspect van het
gebouw met zich meebrengen, zijn de volgende handelingen en werken vrijgesteld van
stedenbouwkundige vergunning:
(1) de installatie of verwijdering van inwendige uitrusting zoals sanitair, elektriciteit,
verwarming, isolatie, ventilatie of telecommunicatie; "(2) de installatie of verwijdering
van een gebouw of een constructie; "(3) de installatie of verwijdering van een gebouw
of een constructie die geen deel uitmaakt van een verkavelingsvergunning
"HOOFDSTUK VII. - Landschapsarchitectuur, constructies, transformaties en
wijzigingen aan de buitenkant.
Art. 20. Dit hoofdstuk is van toepassing op uitwendige inrichtingen, constructies,
verbouwingen en veranderingen.
Sectie 1. - Van de vergunningsplicht vrijgestelde handelingen en werkzaamheden
Art. 21. Op voorwaarde dat zij geen afwijking inhouden van een bestemmingsplan, een
stedenbouwkundige verordening of een verkavelingsvergunning, zijn de volgende
handelingen en werken vrijgesteld van de noodzaak van een stedenbouwkundige
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vergunning:
…
13) wijziging van de bekleding van een plat dak en eventuele verhoging ervan om de
installatie van isolatie of een groendak mogelijk te maken, mits de dakranden en de
acroteriale muren niet worden verhoogd;".
Aangezien de isolatie van een dak in de meeste gevallen is vrijgesteld van
vergunningsplicht, betreffen de aanvragen die worden gedaan om een dak te isoleren:
- hetzij projecten waarvoor andere wijzigingen worden gevraagd (zoals bijvoorbeeld de
isolatie van het gehele pand, met inbegrip van de voorgevel, of de uitbreiding van het
pand door de bouw van dakkapellen, enz.
- of dakisolatieprojecten die afwijken van de gewestelijke stedenbouwkundige
verordeningen en waarvoor bijgevolg een vergunning vereist is (bijvoorbeeld: het
aanbrengen van dakisolatie van buitenaf waardoor een uitbreiding ontstaat die afwijkt
van artikel 6 van titel I van de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen, dat
bepaalt dat de hoogte van het gebouw niet meer dan 3 meter hoger mag zijn dan de
hoogte van het laagste halfvrijstaande profiel, noch hoger dan de hoogte van het
hoogste halfvrijstaande profiel).
Op basis van een onderzoek van vergunningsaanvragen die bij de gemeente zijn
ingediend en waarin isolatie tot het voorwerp van de aanvraag werd gerekend, kan
worden vastgesteld dat:
- 2018: 8 aanvragen voor bouwvergunningen ingediend om onder meer te voorzien in
isolatie, waaronder:
o 3 aanvragen voor SV betreffende dakisolatie
o 3 aanvragen voor SV voor muur-/gevelisolatie
o 2 aanvragen voor SV betreffende een isolatie van de woning (zonder details)
- 2019: 20 aanvragen voor bouwvergunningen ingediend om onder meer te voorzien in
isolatie, waaronder:
o 13 aanpassingen voor SV betreffende dakisolatie
o 4 aanvragen voor SV voor muur/gevelisolatie
o 3 aanragen voor SV betreffende een isolatie van de woning (zonder details)
- 2020: 10 aanvragen voor bouwvergunningen ingediend (van 01/01/2020 tot
30/11/2020) om o.a. te voorzien in isolatie, waaronder:
o 2 aanvragen voor SV voor dakisolatie
o 8 aanvragen voor SV voor muur-/gevelisolatie
o 0 aanvragen voor SV betreffende een isolatie van het onroerend goed (zonder
details)
2) "Kunt u mij ook het bedrag meedelen van de administratieve kosten die
moeten worden betaald voor de invoering van een vergunning? Helaas heb ik
deze informatie niet kunnen vinden op de website van de gemeente. »
De administratieve vergoedingen die moeten worden betaald voor de indiening van een
aanvraag voor een bouwvergunning zijn vastgesteld in artikel 1, lid 8, van de
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verordening betreffende de vergoedingen voor aan natuurlijke personen verleende
administratieve diensten.
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Deze verordening is beschikbaar op de website van de administratie:
www.woluwe1200.be > Gemeentediensten > Financiën en belastingen >
Gemeentebelastingen > " Lees hier alle verordeningen inzake gemeentebelastingen " >
Vergoedingen voor administratieve diensten aan natuurlijke personen en
rechtspersonen.
Tijdens de gemeenteraad van 23 november 2020 25/11/2020 Het principe van het plaatsen van fietsstallingen in metrostations trekt ons aandacht
werd een overeenkomst goedgekeurd tussen
maar de MIVB heeft nooit contact opgenomen met de gemeente om een
onze gemeente en het gewest in verband met de
samenwerking voor te stellen. Wij zullen dus de MIVB hierover ondervragen.
subsidiëring van fietsenstallingen. Zoals geweten,
ligt het aantal aanvragen voor een beveiligde
Er moet echter eerst een onderscheid worden gemaakt tussen de soorten
fietsstalling in het Brussels gewest veel hoger
parkeerplaatsen die in de metrostations kunnen worden geïnstalleerd.
dan het aantal beschikbare plaatsen. Momenteel
zouden er in het gewest zo’n 6000 aanvragen zijn
Fietsstallingen in metrostations in het centrum van de stad voldoen waarschijnlijk
voor een fietsstalling waar niet op in gegaan kan
aan meerdere behoeften. De functies kunnen huis- of werkgerelateerd zijn of
worden. Dit is uiteraard een gevolg van het feit
betrekking hebben op recreatieve, culturele en vrijetijdsactiviteiten. Dit is minder het
dat het zo moeilijk is om geschikte plaatsen te
geval voor de metrostations gelegen op het grondgebied van de gemeentes van de
vinden om deze stallingen te plaatsen.
tweede ring.
Nochtans hebben we in onze gemeente een
aantal plekken die hiervoor wel voor in
Het aantal geïnteresseerde fietsers kan vrij klein zijn. De MIVB en het Gewest
aanmerking komen, die geen grote ingrepen in
zouden kunnen aarzelen om zware investeringen te doen voor een relatief
de openbare ruimte vereisen en die een goede
hypothetisch publiek. Een voorstudie zou waarschijnlijk nodig zijn.
intermodale aansluiting garanderen. En dat zijn
de metrostations. Een aantal van de
Alleen bepaalde stations zoals Roodebeek en Kraainem kunnen als "P+R"
metrostations op ons grondgebied beschikken
fietsstallingen worden gebruikt, maar we stellen vast dat het Gewest in dit geval de
over relatief veel beschikbare ruimte op het
voorkeur geeft aan beveiligde fietsstallingen buiten de stations.
tussenniveau tussen de perrons en het
straatniveau. Ik denk dan bijvoorbeeld aan
Dit bewijst dat het parkeren in het station zware beperkingen met zich meebrengt en
Vandevelde, Roodebeek, Josephine-Charlotte en
dat het Gewest dan ook terughoudender is om deze optie te ontwikkelen. Deze
Tomberg. Elk van deze stations beschikt
beperkingen zijn de volgende:
momenteel over ongebruikte ruimtes. In
Roodebeek en Vandevelde bevonden zich
- Beheer van de beveiligde toegang tot de fietsstalling;
vroeger zelfs drankgelegenheden op deze
- Toegang tot de fietsstalling tijdens de sluitingsuren van het station;
tussenniveaus. De ruimtes zijn er nog steeds,
- Installatie van hellingen en goten;
maar ongebruikt. Commercieel zijn ze weinig
- Kosten van de in te richten infrastructuur (scheidingswanden, roosters, rekken +
aantrekkelijk.
onderhoud);
Deze metrostations hebben een specifiek statuut,
- Bewaking en verzekering.
omdat ze behoren tot het MIVB-netwerk. Het zou
evenwel interessant zijn mocht de gemeente de
discussies met de MIVB aangaan om deze
We herinneren er ook aan dat de fietsstallingen in het stadscentrum beheerd
vandaag ongebruikte ruimte in te kunnen vullen
worden dankzij de aanwezigheid van personeel van de vzw Cyclo: organisatie,
op een pragmatische manier die een positieve
aanwezigheid op het terrein, werkplaatsen. Deze organisatie is alleen denkbaar voor
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impact heeft op wijkniveau. Door er dus
bijvoorbeeld degelijk beveiligde fietsstallingen in
onder te brengen. Het systeem is bovendien
helemaal niet zo uitzonderlijk. Waar mogelijk
worden vandaag al ruime fietsstallingen voorzien
aan en in openbaar vervoershaltes.
Premetrostation Beurs in het centrum van
Brussel-Stad werd zelfs vrij stevig gerenoveerd
om een ruime fietsparking te installeren. Een
dergelijk omvangrijke en structurele aanpassing
van de metrostations op ons grondgebied is
wellicht om budgettaire redenen niet weggelegd
voor de komende jaren. Maar mits gerichte
infrastructuuraanpassingen en enige
investeringen zou men er dus wel een degelijke
fietsstalling in onder kunnen brengen. Dit zou
trouwens een invulling trouwens zijn die mee zou
kunnen zorgen voor een groter veiligheidsgevoel
in de metrostations zelf, voor een grotere
intermodaliteit kunnen zorgen en een impact
hebben op de vraag naar fietsparkeerplaatsen op
wijkniveau.
1) Hoe staat het schepencollege tegenover het
idee om, naar analogie met premetrostation
Beurs, in overeenstemming met de MIVB, de
metrostations op ons grondgebied te voorzien
van fietsstallingen op de tussenniveaus?
2) Heeft het schepencollege al initiatieven
genomen om overeenstemming te bereiken met
de MIVB over een nieuwe invulling van de
ongebruikte ruimtes in de metrostations? Eén
die een meerwaarde biedt voor onze inwoners.
3) Op welke manier werkt het gemeentebestuur
(mee) aan de intermodaliteit van de
metrostations op ons grondgebied?
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Tijdens de gemeenteraadscommissie van 17
november werd aangegeven dat de gemeente
van plan zou zijn om de terreinen van het
Fallonstadion te noemen naar sportlui, om ze zo
makkelijker te identificeren. Uiteraard is dat een
idee dat enkel toe te juichen valt. Net als cultuur
heeft sport een maatschappelijk belangrijke
functie en de actieve herinnering van sporthelden

een groot aantal parkeergarages en gebruikers.
We mogen ook niet vergeten dat het College na de "Bypad" audit een ambitieus
actieplan heeft opgesteld om het fietsen te promoten en dat het stallen ervan een
van de vier hoofdpijlers is.
De gemeente heeft de hoogste dichtheid van fietsstallingen in het Gewest:
- 1.050 plaatsen op de fietsbogen;
- 171 plaatsen onder de overdekte fietsstallingen;
- 105 plaatsen in de gesloten fietsboxen;
- + 15 Villo-stations.
Het College plant ook de installatie van 5 grote overdekte en beveiligde
infrastructuren die enkele tientallen fietsen kunnen herbergen: drie in het
Fallonstadion, één in de Poseidon en één in de buurt van de school Van Meyel.
De afdeling "Strategische planning" staat tot uw beschikking voor verdere informatie.

1) Op welke manier zullen de namen geselecteerd worden van de
personen/atleten/sportlui naar wie een veld genoemd wordt in het
Fallonstadion? Werd daarvoor reeds een selectie gemaakt? Hoe staat het
gemeentebestuur tegenover de hierboven geciteerde voorbeelden?
Het klopt dat de burgemeester tijdens een vergadering van de voorbereidende
commissie voor de gemeenteraad de bereidheid van het College heeft
aangekondigd om de sportterreinen in het Fallonstadion de namen te geven van de
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uit heden en verleden is niet enkel een
aansporing voor jongeren en ouderen om zelf te
gaan sporten, maar ze maakt ook deel uit van het
immaterieel erfgoed van een gemeente. Als
dusdanig maakt ze ook deel uit van de city
marketing van een stad of gemeente.
Het Fallonstadion heeft een zeer rijke sportieve
geschiedenis, onder meer door de aanwezigheid
van Racing White en White Star Athletic Club.
Het lijkt dan ook logisch dat er zou geopteerd
worden voor namen van sportlui die hier hun
stempel hebben gedrukt. Een beetje door de
geschiedenis gaand, komt men dan uit bij een
imposant lijstje. Ik citeer er enkelen:
-Marie-Louise Wirix (°1933), 11-voudig
Belgisch Kampioen (400m, 800m), de eerste
vrouw die de 400 meter in minder dan een
minuut liep
-Jean Dockx (1941-2002), middenvelder van
Racing White (1966-1971), 35-voudig Rode
Duivel, meervoudig Belgisch landskampioen en
Bekerwinnaar als speler én trainer en de enige
voetballer die ooit als speler van Racing White
op een Wereldbeker voetbal speelde, in 1970.
-Maurice Martens (°1947 - /), linksachter van
Racing White (1971-1973), landskampioen
zowel met Anderlecht met RWDM; Gouden
Schoen van 1973 en daarmee de enige Racing
Whitespeler die ooit tot beste speler van de
competitie uit werd geroepen.
-Miel Puttemans (°1947), atleet. Winnaar van
de Nationale Trofee voor Sportverdienste in
1971. Winnaar zilveren medaille op de
Olympische Spelen van 1972 (10.000 meter).
Houder van 7 wereldrecords op de lange
afstand.
-Ivo Van Damme (1954-1976), jeugdvoetballer
en atleet bij Racing White. Ontdekte de atletiek
in het Fallonstadion. Sportman van het jaar in
1976. Afstandsloper met specialisatie op de
800 meter. Nog steeds Belgisch recordhouder
op de 800 en 1000 meter. Won 2x zilver op de
Olympische Spelen van Montreal in 1976 (op
de 800 en 1500 meter)
-De familie Borlée: Olivia (°1986), gouden

sporters die de sportinstallaties hebben gebruikt en die hun sport hebben beoefend
met strikte inachtneming van de hoogste eisen op het gebied van sportieve
integriteit en financiële desinteresse.
Het is voorbarig om de procedure voor het aanduiden van namen op deze manier te
bepalen. Het College zal de komende maanden een voorstel formuleren.
2) Is het gemeentebestuur om ook pancartes met uitleg te voorzien om het
publiek informatie mee te geven over de sportlui die mee de geschiedenis
bepaald hebben van het Fallonstadion?
Zoals de traditie in de openbare ruimte is, zorgt het College er altijd voor dat er
didactische panelen worden geplaatst om de geëerde persoonlijkheden voor te
stellen, hetzij omdat hun naam is gegeven aan een weg, hetzij aan een officieel
gebouw van de gemeente. Hetzelfde zal worden gedaan in het Fallonstadion voor
de sportmannen en -vrouwen die op deze manier worden geselecteerd.
3) Hoe ziet de timing voor de benaming en (eventuele) omkadering van de
sportvelden van het Fallonstadion? Zijn er nog andere manieren (bij
voorbeeld via de website) waarop deze personen geëerd zullen worden?
De planning voor deze operatie zal in de loop van 2021 worden ontwikkeld. Het zal
nodig zijn de termijnen voor deze operatie te controleren. Er zal moeten worden
vastgesteld of een bepaalde gebeurtenis die moet worden herdacht of enig ander
feit de voorgestelde huldiging rechtvaardigt.
Het College zal er via de traditionele informatiekanalen waarover het beschikt voor
zorgen dat de bevolking en meer in het bijzonder de sportwereld in onze gemeente
op de hoogte is van dit initiatief.
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medaillewinnares op de Olympische Spelen
(2008) op de 4x100 estafette. Winnares van de
Nationale Trofee voor Sportverdienste (2007)
en Sportploeg van het jaar (2008). 12-voudig
Belgische kampioen (100 en 200 m)
-Kevin (°1988), 6-voudig Europees Kampioen
(400 meter, 4x400 meter), 11-voudig Belgisch
kampioen. 3-voudig winnaar van de Gouden
Spike (voor de beste Belgische atleet), de
Nationale trofee voor Sportverdienste (2011)
-Jonathan (°1988), 5-voudig Europees
Kampioen (4x400 meter), 7-voudig Belgisch
kampioen (200m, 400m); 2-voudig winnaar van
de Gouden Spike (2009, 2013)
Om deze opmerkelijke figuren blijvend te
verankeren in het ‘colectieve geheugen’ van de
gemeente en bij de bezoekers van het stadion,
zou er misschien geopteerd moeten worden om,
naar analogie met wat nu al gebeurt met
sommige figuren waarnaar straten en pleinen in
onze gemeente vernoemd werden (denk maar
aan Albert De Meester, Paul Henri Spaak etc) om
ook in het stadion pancartes in meerdere talen op
te stellen, die zo meer uitleg geven over de
geschiedenis en betekenis van deze mensen
voor de sport. (Het collectieve geheugen heeft
immers de neiging af en toe de nodige
ondersteuning nodig te hebben.) Ik ben dan ook
erg benieuwd naar de manier waarop het
gemeentebestuur dit wenst aan te pakken.
1) Op welke manier zullen de namen
geselecteerd worden van de
personen/atleten/sportlui naar wie een veld
genoemd wordt in het Fallonstadion? Werd
daarvoor reeds een selectie gemaakt? Hoe
staat het gemeentebestuur tegenover de
hierboven geciteerde voorbeelden?
2) Is het gemeentebestuur om ook pancartes
met uitleg te voorzien om het publiek
informatie mee te geven over de sportlui die
mee de geschiedenis bepaald hebben van
het Fallonstadion?
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3) Hoe ziet de timing eruit voor de benaming
en (eventuele) omkadering van de
sportvelden van het Fallonstadion? Zijn er
nog andere manieren (bijvoorbeeld via de
website) waarop deze personen geëerd
zullen worden?
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Meneer de Secretaris,
Tijdens de Raden van oktober en november (en
in de commissie) is herhaaldelijk gewezen op
de door het OCMW en het College gekozen
methode om de bevolking die daarvan zou
kunnen profiteren, in te lichten over de "covid"
steun die door de staat wordt verleend.
Ik zou dan ook graag (elektronisch) enkele
voorbeelden kunnen raadplegen van de brieven
die (zoals vermeld door de burgemeester) op
basis van het standaardvoorstel van de
OCMW-directie (vermeld door de voorzitter) zijn
4/12/2020
verstuurd naar schooldirecteuren, sportclubs en
andere verenigingen.
Dit is alleen maar om mij een idee te geven van
het soort informatie en de eventuele mate van
vertrouwelijkheid die u mij zou willen geven.
3 of 4 voorbeelden en het modelvoorstel van
het OCMW zullen volstaan om mij een idee te
geven van de gevolgde aanpak.

Er wordt bevestigd dat de schepenen Jacqueline Destrée en Isabelle Molenberg via
hun respectieve diensten een brief/e-mail hebben gestuurd naar bepaalde
geadresseerden op basis van databases die door de diensten en niet door de
kabinetten van de schepenen worden beheerd.
Deze brieven/e-mails waren een antwoord op een verzoek van de
consulent/deskundige, hoofd van de dienst maatschappelijk welzijn van het OCMW,
waarin hij de betrokken schepenen en hun diensten uitnodigde om informatie te
verspreiden over de toekenning van specifieke sociale bijstand wegens de
gezondheidscrisis.
De schepen van kinderdagverblijven, mevrouw Destrée-Laurent, heeft daarom via de
directies van de kinderdagverblijven en op basis van de dossiers die alleen door deze
directies worden beheerd, een bericht gestuurd aan de ouders van de kinderen die
naar de gemeentelijke kinderdagverblijven gaan, zowel de Franstalige (bijlage 2) als de
Nederlandstalige (ANNEXE 1).
Op 19 oktober heeft de schepen voor maatschappelijk welzijn Actie, mevrouw
Molenberg, een brief/e-mail in de taal van de geadresseerde gestuurd naar 8 personen
via de dienst GSST en naar 75 personen via de sociale dienst voor gehandicapten
(ANNEXES 3 en 4).
Op 7 december stuurde dezelfde schepen dezelfde informatie via de dienst GSST naar
17 andere personen die niet het doelwit van de eerste mailing waren geweest.
Deze mails/e-mails gingen vergezeld van brochures van het OCMW.

Dank u bij voorbaat en ik wens u een goed
weekend.

De brieven in kwestie en de documenten van het OCMW zijn bij dit antwoord gevoegd.
Daarbij namen de betrokken leden van het college alleen de verplichting op zich om de
door het OCMW gevraagde informatie te verstrekken (ANNEXE 5).

N

Amélie PANS

Onderwerp: Lenen

8/12/2020

Antwoorden inbegrepen in de begroting 2021 die door de Gemeenteraad in zitting
van 08/02/2021 goedgekeurd werd.

Kunt u mij een tabel sturen met alle leningen
die de gemeente heeft afgesloten? Met de
begin- en einddatum, het toegepaste tarief en
de aard van de uitgave.
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Voor leningen van meer dan 200.000 euro, kunt
u mij de afschrijvingstabellen toesturen en mij
de datum meedelen waarop de lening(en)
werd(en) heronderhandeld, als er
heronderhandeld werd(en).
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Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoorden.
Door de coronacrisis is het niet evident om met 8/12/2020 1) Zijn er op lokaal niveau gegevens bekend over de terugval van startende
een nieuwe zaak of onderneming te beginnen.
ondernemingen of zelfstandigen?
Dat blijkt ook uit cijfers van voormalig minister
De dienst Economische Expansie en Handel leest regelmatig de bijlagen bij het
van Middenstand en Zelfstandigen Ducarme die
Belgisch Staatsblad om op de hoogte te zijn van openstaande faillissementen en
een sterke daling tonen van de oprichting van
startende ondernemingen. De daling van de verhouding tussen het aantal startende
nieuwe ondernemingen.
ondernemingen is moeilijker in te schatten aangezien de dienst niet over globale cijfers
Aangezien jonge bedrijven een aanzienlijke
beschikt omdat deze informatie niet door de FOD Economie en Werkgelegenheid aan
bijdrage leveren tot de groei van
de gemeenten wordt meegedeeld.
werkgelegenheid en de creatie van welvaart,
weegt dit ook door op de lokale economie. Om
2) Welke maatregelen worden er nu reeds op lokaal niveau genomen om de
die er terug bovenop te krijgen na de volgende
opstart van een zelfstandige activiteit te stimuleren?
lockdown zullen we deze bedrijven hard nodig
Het maakt deel uit van het dagelijkse werk van de dienst. Hij adviseert door te
hebben.
verwijzen naar het Callcenter 1819, dat beschikt over medewerkers met een zeer
Wie ondanks deze moeilijke economische
brede en gespecialiseerde expertise. Versnippering van informatie in deze periode
context toch de stap zet om een onderneming
moet worden vermeden. Centralisatie van de informatie op gewestelijk niveau is
te starten, verdient steun. Die steun kan zich op
daarom gerechtvaardigd.
allerhande manieren uiten: niet alleen in
Bovendien is de dienst in gesprek geweest met de groep "Les jeunes entreprises" om
woorden, maar ook financieel en door middel
deze te voorzien van lokalen om jongeren van nabijgelegen scholen in staat te stellen
van coaching en hulp bij het uitbouwen van een
het beste uit hun ervaring te halen, ondanks de gezondheidscrisis en de afgelasting
netwerk.
van de evenementen die hij van oudsher organiseert. De deelname aan een project
Om de slaagkansen van startende
van de jonge bedrijven bij de keuze van hun toekomstige beroepsoriëntatie is een
ondernemers te verhogen en de zelfstandige
echte springplank naar het ondernemerschap die gemeentelijke steun verdient. Helaas
activiteit in onze gemeente te verhogen, is het
heeft de fractie uiteindelijk besloten geen gevolg te geven aan ons voorstel vanwege
belangrijk om deze starters te stimuleren.
vragen over de naleving van de gezondheidsnormen.
Mijn vragen zijn dan ook de volgende:
3) Is het College bereid om ten behoeve van deze werk- en welvaartscreëerende
1) Zijn er op lokaal niveau gegevens bekend
groep stimulatiemaatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld (en ter inspiratie) de
over de terugval van startende
volgenden:
ondernemingen of zelfstandigen?
o Mogelijkheid tot het inrichten van een jaarlijkse prijs voor de meest creatieve
2) Welke maatregelen worden er nu reeds op
starter, waarbij lokale handelscheques te winnen zijn door de “starter van het
lokaal niveau genomen om de opstart van
jaar”;
een zelfstandige activiteit te stimuleren?
Voor de avond economische wereld zijn aanzienlijk andere en zinvollere formules
ontworpen. Zodra dit project ‘s avonds opnieuw kan worden opgestart, kan het
3) Is het College bereid om ten behoeve van
beoogde initiatief worden gepresenteerd.
deze werk- en welvaartscreëerende groep
stimulatiemaatregelen te nemen, zoals
o Mogelijkheid tot het inrichten van een starterscafé, waarbij starters hun netwerk
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bijvoorbeeld (en ter inspiratie) de volgende:
o Mogelijkheid tot het inrichten van een
jaarlijkse prijs voor de meest creatieve starter,
waarbij lokale handelscheques te winnen zijn
door de “starter van het jaar”;
o Mogelijkheid tot het inrichten van een
starterscafé, waarbij starters hun netwerk
kunnen uitbreiden en ervaringen uitwisselen
met andere starters;
o Een systeem van terugbetaling van de kost
voor registratie bij de Kruispuntbank
Ondernemingen;
o Creëren van een social contentplatform (via
facebookpagina van de gemeente?) waarop
starters aan de lokale bevolking worden
voorgesteld d.m.v. een korte introductie van
hun activiteit;
o…

kunnen uitbreiden en ervaringen uitwisselen met andere starters;
De 2020-editie was gepland voor 05/10/2020, maar er is besloten om deze te
annuleren in verband met de gezondheidssituatie. Het is de bedoeling om het begin
oktober 2021 te organiseren als de omstandigheden dat toelaten.
Hub.brussels wil in elke gemeente een jaarlijks "business network" opzetten met
medewerking van de lokale besturen. De dienst Economische expansie en Handel
heeft zijn belangstelling getoond voor dit gecoördineerde initiatief van het Gewest.
o Een systeem van terugbetaling van de kost voor registratie bij de Kruispuntbank
Ondernemingen;
Een dergelijk initiatief valt onder de bevoegdheid van de federale overheid. De hogere
autoriteiten profiteren van de middelen die de Europese Unie voor dit doel toekent.
Indien, zoals in Duitsland, een deel van deze middelen naar de gemeenten zou gaan,
zou een dergelijk initiatief, of een ander belangrijker initiatief, kunnen worden
overwogen.

o Creëren van een social contentplatform (via facebookpagina van de gemeente?)
waarop starters aan de lokale bevolking worden voorgesteld d.m.v. een korte
introductie van hun activiteit;
De Facebook-pagina van de dienst (WSLW handelszaken) promoot onder meer
bedrijven die zich openen en activiteiten die worden gelanceerd. Er wordt een
dagelijkse monitoring uitgevoerd op het terrein, op het internet en op sociale
netwerken. Een 100 % dekking kan echter niet worden gegarandeerd als mensen niet
communiceren rond de start van hun bedrijf. De pagina van de dienst is zeer populair
en wordt gewaardeerd door de economische partners die ervan profiteren.
21/12/2020 Tijdens zijn vergadering van 29 oktober 2020 heeft het College van burgemeester en
286 VAN DER AUWERA Maaltijden in het centre Evasion
Ik wil de volgende vragen onder de aandacht van
schepenen beraadslaagd over een voorstel van de dienst GSST betreffende de
het College brengen:
organisatie van activiteiten om in deze periode van gezondheidscrisis personen met
een handicap in het “Centre Evasion” op te vangen.
1) Is het waar dat er op woensdag 18 november
een "Amerikaanse frietmaaltijd" is
Op basis van dit verslag was het College van oordeel dat, ter voorkoming van alle
georganiseerd en gehouden in het Centre
vormen van isolement waarvan gehandicapten in deze periode van gezondheidscrisis
Evasion?
in het bijzonder het slachtoffer zijn, bepaalde activiteiten die bijdragen tot hun
lichamelijke en intellectuele conditie, moeten worden gehandhaafd.
2) Zo ja, hoeveel personen waren er maximaal
aanwezig in de zaal tijdens deze maaltijd
Het College legde strikte voorwaarden op voor de organisatie van deze activiteiten, met
(deelnemers en organisatoren)?
name door het opleggen van preventieve maatregelen (verplichting om de handen te
desinfecteren aan de ingang van het centre evasion verplichting om tijdens de gehele
3) Was een dergelijke bijeenkomst, die
duur van de activiteiten een masker te dragen, behalve tijdens het eten, eerbiediging
vergelijkbaar is met een bijeenkomst van een
van de zogenaamde sociale afstand, regelmatig handen wassen en regelmatige
vereniging of club en die niet kan worden
ventilatie van de ruimte).
vergeleken met een maaltijd in een woon- (of
werk-) gemeenschap, in de betrokken periode
De maaltijd die aan het einde van deze activiteit werd opgediend, verliep eveneens
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(18/11) niet verboden?
4) Acht u het, gelet op het publiek waarvoor dit
soort manifestaties bestemd is, waaronder
een bepaald aantal bejaarden of personen die
als "risicogroepen" worden beschouwd,
verstandig deze activiteit te handhaven en zo
ja, op welke gronden?
Ik dank u bij voorbaat voor de antwoorden die u
op mijn vragen zult geven.

volgens de sanitaire regels: maximum 2 deelnemers per grote tafel (meestal voorzien
voor een groep van 8 personen), bediening aan tafel, geen gedeelde zaken (geen
brood, geen peper- of zoutvaatje, ...).
Het College heeft dit besluit genomen nadat de dienst GSST had geconstateerd dat de
sluiting van het centre evasion tijdens de eerste periode van opsluiting had geleid tot
een verzwakking van de fysieke en psychische toestand van veel mensen die gewend
waren deze plaats frequent te bezoeken.
Het College was derhalve van mening dat het mogelijk was de gezondheids- en
psychologische vereisten voor een kwetsbaar publiek met elkaar te verzoenen.
Tot op heden hebben zich onder het kleine aantal deelnemers aan deze activiteit
geen gevallen voorgedaan van met Sars-Cov-2 besmette personen.
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Projets SolarClick réalisés ou en cours
Année
Ecole P. Paola
Ecole P. Malou
Le Poséidon
Ecole P. Baudouin
Hotel communal
Dépôt communal

2018
2019
2019
2019
2020
En cours
Total

Nombre de
panneaux
436
339
988
96
128
96
2 083

Puissance (kWc)
133
107
331
30
44
33
678

Production
(kWh)
108 113
86 923
274 399
26 897
35 512
26 438
558 282

Auto consommation (%)
56%
65%
85%
65%
92%
96%

