BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN – Jaar 2020 – deel 1.
N°

Interpellant

Sujet de la demande posée par le Conseiller
communal
Op het gebied van openbare netheid zou ik
graag de volgende informatie willen ontvangen:
1) Kunt u ons vanaf 01/01/2020 een update
geven over de situatie van het personeel van
de dienst openbare netheid (aantal agenten,
kwalificaties, enz.) en de precieze verdeling van
hun taken (verdeling van de activiteiten: vegen,
legen van de vuilnisbakken, sluikstorten, enz.)
2) Welke begroting heeft de gemeente in 2019
precies uitgetrokken voor openbare netheid?
3) Is het wagenpark van de ploeg in 2019
veranderd ten opzichte van 2018? Zijn er voor
2020 veranderingen te verwachten?
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Date de
l’inscription

Réponse fournie par le Collège des Bourgmestre et Echevins
1. Kunt u ons vanaf 1 januari 2020 een update geven over de situatie van het
personeel dat is toegewezen aan de dienst Openbare netheid (aantal agenten,
kwalificaties, enz.) en de precieze verdeling van hun taken (verdeling van de
activiteiten: vegen, legen van de vuilnisbakken, sluikstorten enz.)
De dienst Openbare netheid bestaat uit 42 agenten, waaronder 3 brigadiers, 22
straatvegers en 17 agenten die aan het wagenpark zijn toegewezen (vuilniswagens,
veegmachines, vacuümtruck en pick-up trucks).
2. Welke begroting heeft de gemeente in 2019 precies uitgetrokken voor
openbare netheid?
De begroting voor openbare netheid in 2019 bedroeg +/- 48.000 EUR voor de
gewone en +/- 201.500 EUR voor de buitengewone begroting.
Jaarlijkse bedragen de kosten (loon, werkgeverslasten en dubbel vakantiegeld
inbegrepen) voor het personeel van de openbare schoonmaakploeg 1.421.255,17
EUR (bv. het brutoloon voor januari 2019 voor deze ploeg bedraagt 88.562,64 EUR
+ werkgeverslasten 21.441,63 EUR, wat neerkomt op een totale maandelijkse kost
van 110.004,27 EUR).

4) Is het aantal agent-vaststellers in 2019
veranderd ten opzichte van 2018? Hebt u een
vergelijking van het aantal agenten van andere 3/01/2020
Brusselse gemeenten die vergelijkbaar zijn met
3. Is het wagenpark van de ploeg in 2019 veranderd ten opzichte van 2018?
Sint-Lambrechts-Woluwe (in termen van
Zijn er voor 2020 veranderingen te verwachten?
bevolking en oppervlakte)? Hoe verklaart u het
lage repressiepercentage dat ons in de
De ploeg netheid is uitgerust met een nieuwe vuilniswagen (persmachine rijbewijs
begrotingscommissie is medegedeeld met
B) + pick-up met laadklep die in 2018 is besteld en in 2019 en januari 2020 is
betrekking tot de hondenpoep?
geleverd.
In 2019 hebben we ook een grote 16 m³ CNG-afvalwagen besteld die in 2020
5) Wat zijn de meest voorkomende inbreuken in
geleverd zal worden.
2019 op de openbare orde in Sint-LambrechtsVoor 2020 hebben we de aankoop gepland van een pick-up 6 plaatsen ter
Woluwe? Wat voor soort sancties zijn er
vervanging van een pick-up 3 plaatsen waarmee vanaf 2020 niet meer kan gereden
opgelegd? Met welk resultaat?
worden (LEZ).
6) Is de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
van plan om in 2020 een mobiele
afvalophaaldienst aan te bieden, zoals eerder
het geval was?
Dank u voor uw antwoorden.

We hebben ook 3 elektrische stadsstofzuigers, type "glutton", aangeschaft in 2018.
In 2019 hebben we 2 nieuwe elektrische "glutton" stofzuigers besteld die binnen
enkele weken geleverd zullen worden.
4. Is het aantal agent-vaststellers in 2019 veranderd ten opzichte van 2018?
Hebt u een vergelijking van het aantal agenten van andere Brusselse
gemeenten die vergelijkbaar zijn met Sint-Lambrechts-Woluwe (in termen van
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bevolking en oppervlakte)? Hoe verklaart u het lage repressiepercentage dat
ons in de begrotingscommissie is medegedeeld met betrekking tot de
hondenpoep?
Sinds het begin van 2020 hebben we 5 gemeenschapswachten - vaststellers
(tegenover 4 in de afgelopen jaren).
Wat betreft het lage aantal administratieve sancties voor hondenpoep, ligt de
belangrijkste verklaring in het feit dat we de overtreders op heterdaad moeten
betrappen en dat we er vooral in moeten slagen om ze te identificeren. Zoals in de
gemeenteraad al is opgemerkt, hebben de gemeenschapswachten niet de wettelijke
bevoegdheid om overtreders te verplichten zich te identificeren; ze kunnen er wel
om vragen, maar dit niet eisen.
Op het niveau van de dienst Preventie is het probleem van de hondenpoep dus
meer het onderwerp van bewustwording dan van repressie. Zo maken de
gemeenschapswachten, of ze nu vaststellers zijn of niet, de hondeneigenaars
systematisch bewust van de regelgeving op dit gebied, met name door het
verspreiden van een informatieve folder en een kleine houder voor zakjes in de
vorm van een bot.
Bovendien heeft de dienst Preventie deelgenomen aan de ontwikkeling van visuals
op sensibiliseringsposters in de openbare ruimte en meer bepaald in de buurt van
plaatsen die regelmatig door de eigenaars en hun honden worden bezocht (parken,
groenzones, enz.).
5. Wat zijn de meest voorkomende overtredingen in 2019 op het gebied van
openbare netheid in Sint-Lambrechts-Woluwe? Wat voor soort sancties zijn er
opgelegd? Met welke resultaten?
De meest voorkomende overtredingen in 2019 zijn zakken die buiten de uren
worden buiten gezet, maar er moet een toename van een kleine hoeveelheid
sluikstorten worden gemeld.
In 2019 werden 413 opmerkingen gemaakt overeenkomstig de geldende wettelijke
bepalingen.
In totaal werden 100 boetes opgelegd. In de andere gevallen werden de regels
inzake openbare netheid in herinnering gebracht.
6. Is de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe van plan om in 2020 een mobiele
afvalophaaldienst aan te bieden, zoals eerder het geval was?
De gemeente is niet van plan om in 2020 een mobiele afvalophaaldienst aan te bieden,
gezien de nabijheid van het gewestelijke containerpark (Sint-Pieters-Woluwe) en het
feit dat alleen het Brussels Gewest bevoegd is voor de ophaling van afval. Het Brussels
agentschap Net.Brussel organiseert de inzameling van inerte materialen aan huis,
naast de inzameling van huishoudelijk en soortgelijk afval.
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Warme maaltijden op lokale scholen +
thuisbezorging van maaltijden.

A. betreffende warme maaltijden op scholen:

Kunt u mij de volgende informatie geven over
warme maaltijden op gemeentescholen:

Hierna vindt u twee tabellen met het aantal bestelde maaltijden van 2017 tot 2019 en
de gefactureerde bedragen voor diezelfde jaren.
Deze cijfers omvatten alleen warme maaltijden en geen soepen.
We willen er ook op wijzen dat de scholen Klim op en Prinses Paola van september
2017 tot maart 2018 geen warme maaltijden hebben georganiseerd in afwachting van
een nieuwe refter.

1) hoeveel warme maaltijden zijn er verdeeld
onder de verschillende secties van de
kleuterklassen voor de jaren 2017, 2018 en 2019
(kunt u me de resultaten per school geven)?

Repas chauds commandés de 2017 à 2019

2) hoeveel warme maaltijden zijn er verdeeld
over de verschillende secties van de lagere
school voor de jaren 2017, 2018 en 2019 (kunt u
mij de resultaten per school geven)?
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3) kunt u ons het totale bedrag van de
gefactureerde warme maaltijden voor de jaren
2017, 2018 en 2019 geven en het daadwerkelijk
geïnde bedrag voor de jaren 2017, 2018 en
2019.
4) Op welke datum moet een overheidsopdracht
voor de levering van warme maaltijden opnieuw
worden gelanceerd?

3/01/2020

2017
2018
2019
Maternelles Primaires Total
Maternelles Primaires Total
Maternelles Primaires Total
Parc Malou - Robert Maistriau
15339
21844
37183
17162
21608
38770
15424
22688
38112
Parc Schuman
13439
10994
24433
12711
11698
24409
12468
12816
25284
Princesse Paola
20806
20415
41221
19299
21275
40574
19592
22950
42542
Prince Baudouin
14634
10312
24946
13459
11542
25001
13044
11222
24266
Van Meyel
14736
11911
26647
13548
12283
25831
12262
12723
24985
Constellations
3926
0
3926
3445
0
3445
2943
0
2943
Vervloesem
7135
7520
14655
6402
7593
13995
7288
6941
14229
Paul Hymans
3545
0
3545
3493
0
3493
3104
0
3104
La Charmille
0
3771
3771
265
3763
4028
0
4522
4522
Klim op
0
649
649
0
1054
1054
0
1334
1334
Prinses Paola
6429
2953
9382
6690
4149
10839
9421
6585
16006

Repas chauds - Montants facturés de 2017 à 2019

Kunt u mij de volgende informatie geven over de
levering van maaltijden aan huis:
1) Kunt u mij vertellen hoeveel warme maaltijden
er thuis worden bezorgd via de dienst FASE?
2° Welk bedrijf levert de hot raps? En wat is de
prijs die in rekening wordt gebracht?
3) Wie is verantwoordelijk voor het afleveren van
warme maaltijden aan huis?
4) Op welke datum moet een overheidsopdracht
voor de levering van warme maaltijden thuis
opnieuw worden gelanceerd?

Parc Malou
Robert Maistriau
Parc Schuman
Princesse Paola
Prince Baudouin
Van Meyel
Constellations
Vervloesem
Paul Hymans
La Charmille
Klim op
Prinses Paola

2017
2018
81083,75
82744,25
49923,65
52615,3
82990,33
80581,49
143818,1 140860,36
68796,4
73275,22
87554,8
82493,4
13406,75
11762,85
44534,75
40826,75
11343,6
11996,6
6101,35
4869,35
1850,75
3574,01
33493,35
38490,85

2019 Décembre non clôturé
76993,95
51051,65
82288,34
139141,3
72317,42
79940,4
9686,7
38205,14
10095,1
7539,2
4301,97
54249,1

Bij voorbaat dank voor uw antwoorden.
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Impayés repas chauds et tartines de 2017 à 2019

Parc Malou
Robert Maistriau
Parc Schuman
Princesse Paola
Prince Baudouin
Van Meyel + Constellations
Vervloesem
La Charmille
Klim op
Prinses Paola

2017
1005,15
682,55
1584,77
1062,75
12457,93
3523,5
4726,4
9744,95
2508,95
337,1

2018
734,25
1589,15
1815,96
2957,02
8227,95
3496,7
5747,15
12597,15
4423,94
0

2019
(novembre et décembre
non clôturés)

329,4
291,9
1290,16
5082,55
2888,63
4536,75
5430,51
10028,85
6170,23
0

Het is alleen aan de ontvanger om de invordering van de nog verschuldigde bedragen
voort te zetten, volgens de wet. Daartoe maakt hij gebruik van de bij wet toegestane
middelen.
B betreffende thuisleveringen:
1. Kunt u mij vertellen hoeveel warme maaltijden aan, huis worden bezorgd via de
dienst GSA?
De cel “Thuiszorg voor senioren” van de dienst FASE verdeelt +/- 40.000
maaltijden per jaar.
2. Welk bedrijf verzorgt de warme maaltijden? En wat is de prijs die in rekening wordt
gebracht?
Deze maaltijden worden koud geleverd door het berdrijf API, volgens het principe
van de koude hechting.
De gefactureerde prijs is 6 EUR / maaltijd.
3. Wie levert de warme maaltijden thuis?
De verwarming en de verdeling van de maaltijden (warm of koud) gebeurt door de
chauffeurs van de cel “Thuiszorg”.
4. Op welke datum zal het nodig zijn om een overheidsopdracht voor de levering van
warme maaltijden thuis opnieuw te lanceren?
De overheidsopdracht loopt af in mei 2022.
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1. Welke regeling is in dit geval van toepassing?
- Verordening:
Volgens artikel 2.15.1 van de Wegcode wordt "de ongemonteerde fiets niet
beschouwd als een voertuig". In de wegcode wordt geen melding gemaakt van een
fietsenstalling. Ze worden technisch gezien beschouwd als "dingen" die dus buiten
de weg en buiten de parkeerplaatsen moeten worden gestald, zodat ze het verkeer
van andere gebruikers, waaronder voetgangers, niet hinderen of gevaarlijk maken.
Fietsen en bromfietsen op twee wielen kunnen ook op de openbare weg worden
geparkeerd in gebieden die zijn gemarkeerd met een "P"-bord en de woorden
"fiets" of "bromfiets".
De wegbeheerders (gemeenten, gewest) installeren bogen, overdekte plaatsen en
andere gebieden die expliciet zijn gemarkeerd en gewijd aan het parkeren van
fietsen en bromfietsen op de trottoirs.

Parkeren van twee wielen op de openbare weg
In onze gemeente gebruiken verschillende
winkels de openbare ruimte om elektrische
fietsen en/of scooters te stallen. Deze worden
ofwel gebruikt voor thuisbezorging (pizzarestaurant) of het zijn producten die bestemd zijn
voor de verkoop (voor een scooterwinkel). De
ingenomen ruimte is vaak één of twee
parkeerplaatsen.
In dit verband wil ik u de volgende informatie
vragen:
Welke regelgeving is in dit geval van toepassing?
Als er een vergunning nodig is, hoeveel bedrijven
hebben deze dan aangevraagd?
Is er een vergoeding te betalen? Zo ja, wat is het
bedrag? en wat was het geïnde bedrag voor het
jaar 2019?
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Bij voorbaat dank voor uw antwoorden.

3/01/2020

- Controle:
Wat de controle op het parkeren op de openbare weg betreft, is de regelgeving van
toepassing op motorvoertuigen. Fietsen en bromfietsen zijn er dus niet aan
onderworpen. Alleen motorfietsen - die als voertuigen worden beschouwd - kunnen
op deze basis worden gecontroleerd.
Gemeenschapswachten en de politie kunnen op basis van artikel 21 van het
algemeen politiereglement het obstructief stallen van fietsen op de openbare weg
en trottoirs controleren: "Zonder toestemming van de bevoegde overheid en
onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw en
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, is het verboden ...": - elke privé-bezetting van
de openbare weg op, boven of onder de grond, in het bijzonder elk voorwerp of
materiaal dat in strijd met dit artikel wordt gedeponeerd, bevestigd, opgehangen of
achtergelaten (...), zal op eerste verzoek van de politie worden verwijderd".
Er zijn brieven gestuurd om bepaalde winkeliers te herinneren aan hun verplichting
om de vrije toegang tot de openbare ruimte in de buurt van hun vestiging te
garanderen en de vredeshandhavers herinneren hen daar zo nodig aan.
2. Als er een vergunning nodig is, hoeveel bedrijven hebben dan een
aanvraag ingediend?
Een vergunning zou nodig zijn als een bedrijf de reservering van een zone voor
exclusief gebruik aanvraagt. Dit zou een privatisering van de openbare ruimte zijn.
Dergelijke vergunningen konden slechts op zeer tijdelijke basis worden verleend.
Dergelijke verzoeken zijn nooit aan de gemeente gedaan.
3. Moet er belasting worden betaald? Zo ja, wat is het bedrag? En wat was
het geïnde bedrag voor het jaar 2019?
Er zijn geen kosten in rekening gebracht omdat het gebruik van de voor
tweewielers gereserveerde ruimtes nooit privé is.
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Graffiti-handhavingsstatistieken:

In de afgelopen twee jaar:

Volgens artikel 1 van het gemeentelijk reglement
inzake de verwijdering van graffiti hebben
eigenaars (of houders van een echt recht) van
privé-gebouwen het recht om de gemeente op te
roepen om te proberen graffiti en tags die
zichtbaar zijn van de openbare weg te
verwijderen.

1. Hoeveel interventies zijn er door de gemeente uitgevoerd om graffiti en/of tags
te verwijderen? Wat was het aandeel van de gratis en betaalde interventies?
Hoeveel heeft de gemeente ontvangen voor de betaalde interventies?
In 2019 werden 32 graffiti verwijderd, allemaal gratis.
2. Wat was het aantal processen-verbaal dat werd opgesteld met betrekking tot
het taksreglement? Wat was het bedrag dat door de gemeente werd geïnd in
verband met de toepassing van deze verordening?
In 2019 werden twee bevindingen gedaan, op dit moment is er nog niets verzameld
door de gemeente, maar de procedures lopen nog.

Deze eerste interventie is volledig gratis. Als er
echter geen antigraffiti beschermingssysteem
wordt ingevoerd, zijn de daaropvolgende
interventies van de gemeente onderworpen aan
een vergoeding ten belope van:
- 15 EUR voor één of meer graffiti(s) of tag(s) op
een oppervlakte van minder dan 2m2,
- 30 EUR voor één of meer graffiti(s) of tag(s) op
een oppervlakte van minder dan 5m2,
- 30 EUR + 4 EUR/m2 extra in het geval van een
oppervlakte van meer dan 5 m2.
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Michaël LORIAUX In het kader van een tweede gemeentelijk
reglement wordt ook een belasting geheven op
graffiti en tags die op privégebouwen worden
aangebracht. Het tarief van de belasting op
graffiti en tags is vastgesteld op 530 EUR per
maand en per gevel van een privégebouw.

3.Zijn sommige wijken meer getroffen dan andere?
Sommige wijken zijn meer getroffen dan andere, Georges Henri en Kapelleveld. Somm
plaatsen zoals Shopping en CORA worden echter ook getroffen. De gemeenschapswac
zijn verantwoordelijk voor het systematisch verwijderen van graffiti en een database wo
beheerd door de dienst openbare netheid.

9/01/2020

Dames en heren, leden van het College van SintLambrechts-Woluwe, kunt u mij dan ook
informeren voor de afgelopen twee jaar:
- Wat was het aantal interventies dat de
gemeente heeft uitgevoerd om graffiti en/of tags
schoon te maken, wat was het aandeel van de
gratis en betaalde interventies en wat was het
bedrag dat de gemeente heeft ontvangen voor
betaalde interventies?
- Wat was het aantal verslagen dat werd
opgesteld met betrekking tot de
belastingregeling? Hoeveel heeft de gemeente
in het kader van de toepassing van dit
reglement ontvangen?
- Zijn sommige wijken meer getroffen dan
andere?
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Ik dank u daarvoor.

CONCERN: Plan voor de vergroening en
demineralisatie van de gemeente

Plan voor de vergroening en demineralisatie van de gemeente
De hittegolven van de afgelopen twee jaar hebben inderdaad een impact gehad op de
vegetatie in onze parken en lanen.

In het kader van de algemene beleidsverklaring
heeft het college van Sint-Lambrechts-Woluwe
zich ertoe verbonden "het ambitieuze programma
ter versterking van het groene netwerk voort te
zetten, met name door het demineraliseren van
de openbare ruimte waar de configuratie van de
plaats het toelaat en het planten van bomen of
vegetatie".

Om praktische redenen en tot 2020 zijn de aanplantingen om diverse organisatorische
redenen altijd uitgevoerd aan het einde van de winter.
Sinds 2018 hebben we al in april te maken met droogte, waardoor de irrigatie van de
jonge planten regelmatig moet worden gecontroleerd, met helaas een vrij hoog
percentage dat niet-hersteld is.

Hoewel het belangrijk is eraan te herinneren dat
dit ambitieuze programma in de loop van de
periode 2018-2024 in opeenvolgende fasen zal
worden uitgevoerd, moet worden opgemerkt dat
veel andere projecten voor de vergroening en
demineralisatie van de openbare ruimte tijdens
de vorige periode zijn uitgevoerd.

246

Michaël LORIAUX

Bovendien hebben tijdens de laatste bijzonder
warme zomerperiodes veel bomen op het
grondgebied van de gemeente geleden. De
gemeentediensten hebben daarom een aantal
van hen vervangen.

De afdeling groene ruimte zal daarom, in overleg met het College, 2
aanplantingsseizoenen per jaar in gebruik nemen. Eén aan het einde van de winter ter
vervanging van planten die in de winter zijn gestorven en één in de herfst ter vervanging
van bomen die de droogte niet hebben overleefd.
9/01/2020

Deze aanplantingen zullen gepaard gaan met een nieuwe techniek die een duurzamere
wateropslag aan de voet van de aangeplante jonge bomen mogelijk maakt. Deze
techniek, bekend als gietrand, is deze winter al toegepast op de Dumontlaan (zie
bijlage).
Demineralisatieplan voor de openbare ruimte:

Bijgevolg, dames en heren, kunnen de leden van
het College van Sint-Lambrechts-Woluwe mij het
volgende laten weten:
- Hoeveel projecten voor de vergroening en
demineralisatie van de openbare ruimte zijn er de
afgelopen vier jaar uitgevoerd in de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe?
- Heeft u het aantal bomen (of vegetatie) in het
kader van deze projecten geplant?
- Hoeveel bomen zijn er tijdens de laatste warme
zomerperiodes op het grondgebied van de
gemeente vervangen?

We kunnen doorgaan met de volgende projecten:
- Victor Gilsoullaan – heraanleg van de voetpaden
- Albert Dumontlaan - vernieuwing van de openbare ruimte
- Kruispunt Kersenlaren met Juli/Maart/Lartigue - inrichting
- Kruispunt Kersenlaren met Lambeau/Augustus - inrichting

Ik dank u daarvoor.

Op de volgende locaties zijn op korte en middellange termijn diverse projecten gepland

Over het algemeen maken we bij de installatie van trottoiruitstulpingen gebruik van deze
uitbreidingen om groene ruimten te integreren, waardoor onder andere wordt voorkomen
dat voertuigen binnen 5 m van een voetgangersoversteekplaats kunnen parkeren.
Plan van vergroening, we de volgende projecten verderzetten:

7

voor de ontwikkeling of renovatie van groenvoorzieningen met een belangrijke
herbeplantingscomponent:
- Herontwikkeling van het “Sterrenpark”
- Ontwikkeling van het park “Goudeneilanden”
- Herstel van het Sint-Lambertuspark en zijn moerasgebied
- Herstel van groenvoorzieningen in de wijk Hof-ten-Berg
- Het planten van een "stadsbos" op het speelplein van Marcel Thiry
- Renovatie en beplanting van de oude begraafplaats
- Aanleg van een educatieve tuin in det eco-wijk Schuman/Charmille.
Aantal bomen geplant in 2019: In 2019 hebben we 154 bomen geplant op het
gemeentelijk grondgebied.
GIETRANDEN EN KOKOSNOOTSCHIJF
Membranen worden gebruikt om de groei te bevorderen van jonge bomen die het
slachtoffer kunnen worden van droogte in stedelijke gebieden. Deze plantaardige
kunststofmembranen zijn volledig recyclebaar, 100 % biologisch afbreekbaar en
herbruikbaar.
Materiaal: polyethyleen plantkunststof, op basis van ethanol uit suikerriet.
Kleur: bruin
Hoogte: 30 cm
Dikte: 2 mm
Lengte van de rollen: 25 meter
Deze 30 cm hoge kroon, die 10 cm naar beneden zakt, zorgt ervoor dat het water
geconcentreerd blijft aan de voet van de boom.
De randen van de kroon worden met elkaar verbonden door middel van een
geprofileerde waterkroonvoeg.
Ook wordt er een kokosnootschijf aan de voet van de bomen geplaatst om onkruidgroei
te voorkomen en te voorkomen dat de kluit uitdroogt.
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Vraag over de strijd tegen tags op gebouwen.
Voor de jaren 2018 en 2019 kunt u mij informatie
sturen over de strijd tegen de tags:

1. Wat is de dienst die tags op gebouwen vaststelt die zichtbaar zijn vanuit de
openbare ruimte? Wat is het aantal gedetecteerde tags per referentiejaar?
Tags op gebouwen die zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte worden gemeld door
preventiemedewerkers of door medewerkers van de dienst openbare netheid.

2. Hoeveel tags zijn er gereinigd op initiatief van de gemeente, op verzoek van de
eigenaars van de betrokken gebouwen?
Het aantal in 2019 gereinigde tags is 32, waarvan er 19 werden uitgevoerd door een
particulier bedrijf in de volgende straten:
- Brand Whitlocklaan
2) Hoeveel tags zijn er gereinigd op initiatief van
- Veldkapellaan
de gemeente, op verzoek van de eigenaars van
- Kroningslaan
de betrokken gebouwen?
- Tiendagwandlaan
- Albert Dumontlaan
3) Hoeveel aanmaningen zijn er naar de
- Uitstaplaan
eigenaars gestuurd wegens niet-toepassing van
- Floraliënstraat
10/01/2020
247 Françoise CHARUE de geldende verordening? Welke maatregelen
- Georges Henrilaan
worden er over het algemeen genomen?
- Paul Hymanslaan
- Josephine-Charlotteplein
Dank bij voorbaat!
- Kleinenberg
- Fernand Mélardstaat
- Schrijnwerkerstraat
- Emmanuel Mounierlaan
- Noodlottige Rotsstraat
- Leuvense steenweg
- Marcel Thirylaan
1) Wat is de dienst die verslagen opstelt over
tags op gebouwen die zichtbaar zijn vanuit de
openbare ruimte? Wat is voor elk referentiejaar
het aantal gevonden tags?

Controle van schoolrekeningen en
bankrekeningen
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Amélie PANS

In de commissie van mevrouw Molenberg
hebben we op maandag 14 januari een vraag
gesteld over punt 37: Gemeentelijke kassa Verificatieverslag over het vierde kwartaal van
2019. We waren verbaasd te zien dat alleen de
bankrekeningen van de gemeentelijke
kinderdagverblijven door de ontvanger werden
gecontroleerd. De boekhouding van de scholen
stond dus niet onder zijn controle. De heer

3. Hoeveel aanmaningen zijn er naar huiseigenaren gestuurd voor het niet
toepassen van de huidige regelgeving? Welke actie wordt er meestal
ondernomen?
Er zijn twee aanmaningen aan de eigenaars gestuurd en artikel 5 van het
taksreglementis tegen deze eigenaars afgedwongen.
1. Kunt u ons uitleggen wie, wanneer en hoe de schoolrekeningen op
gemeentelijk niveau worden gecontroleerd, aangezien deze rekeningen niet
onder de controle van de ontvanger vallen?
Op dit moment hebben de scholen twee aparte rekeningen:
- een waarbij de gemeentelijke ontvangsten voor de ontheemdingsklassen, de
15/01/2020 maaltijden en de dagopvang worden overgemaakt op een administratieve rekening.
Deze rekening is onderworpen aan de controle van de onderwijsadministratie,
aangezien ze betrekking heeft op activiteiten die door de gemeente worden
georganiseerd.
- een voor het beheer van activiteiten die niet door de gemeente worden
georganiseerd (foto's, culturele bezoeken, fancy fair, ...). Deze rekening is
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Liénart legde ons tijdens de vergadering uit dat
de rekeningen van de scholen binnenkort, net als
die van de kinderdagverblijven, ook door de
ontvanger zullen worden geverifieerd.
We hebben verschillende vragen over dit
onderwerp:
1) Kunt u ons uitleggen wie, wanneer en hoe de
rekeningen van de scholen worden gecontroleerd
op het niveau van de gemeente, aangezien deze
rekeningen niet onder de controle van de
ontvanger vallen?
2) Kunt u ons uitleggen hoe de schoolrekeningen
intern in de scholen worden gecontroleerd? Is er
een controleur in elke school? Zo ja, wie zijn ze
dan?
3) Kunt u ons de procedure voor de verificatie
van deze rekeningen in detail uitleggen?
4) Is er een boekhoudsysteem in elke school? Zo
ja, kunt u ons dan een kopie van deze "balansen"
geven voor alle scholen in de gemeente?
5) Meer bepaald wensen wij een kopie te krijgen
van alle overzichten van alle rekeningen en alle
bewegingen voor de school Van Meyel van 1
september 2018 tot 31 december 2019.
6) Kunt u ons vertellen vanaf welke datum de
rekeningen worden overgemaakt onder het
gezag van de gemeentelijke ontvanger?
Bij voorbaat dank voor uw antwoorden.

onderworpen aan de controle van het beheer van elke school volgens de specifieke
procedures van elke school, aangezien de ontvangsten geen verband houden met de
activiteiten die door de gemeente worden georganiseerd.
2. Kunt u uitleggen hoe de schoolrekeningen intern in de scholen worden
gecontroleerd? Is er een controleur in elke school? Zo ja, wie zijn ze dan?
In elke school zijn ten minste twee personen bevoegd om als agent op te treden op
deze rekeningen, met inbegrip van de directie van de school. De audit wordt
uitgevoerd zoals gespecificeerd onder punt 1.
3. Kunt u de procedure voor de controle van deze rekeningen in detail uitleggen?
Voor de rekeningen waarop de gemeentelijke inkomsten worden gekanaliseerd, stellen
de schoolsecretarissen elke maand een gedetailleerd overzicht op van de inkomsten
met betrekking tot de geleverde diensten per leerling en sturen dit naar de
onderwijsdienst die het controleert en de lijst met verschuldigde en onbetaalde
bedragen ter inning aan de ontvanger meedeelt.
De gratis rekeningen van de scholen die betrekking hebben op activiteiten die niet
door de gemeente worden georganiseerd, zijn onderworpen aan specifieke controles
voor elke school. De organiserende instantie heeft de schooldirecteuren herinnerd aan
de verplichting om de controleprocedures na te leven. Indien nodig zullen de
procedures verder worden geharmoniseerd. De opdrachtgevers is verzocht voorstellen
in die zin te doen.
4. Is er een boekhoudsysteem in elke school? Zo ja, kunt u ons dan een kopie
van deze "balansen" geven voor alle scholen in de gemeente?
Er zijn geen "balansen" voor de scholen. Deze term is ongepast. Daarom wordt de
boekhouding gevoerd zoals beschreven in punt 3. Voor elke school kan de ontvanger
de bedragen van de in de voorgaande kalenderjaren geïnde verplichte inkomsten
meedelen. Voor de jaren 2018/2019 zal een schema van de inkomsten worden
gecommuniceerd, tijd voor de dienst Gemeentekas om alle posten te innen.
5. Meer bepaald wensen wij een kopie te krijgen van alle rekeningen en alle
bewegingen voor de school Van Meyel van 1 september 2018 tot 31 december
2019?
De rekeningafschriften, school per school, kunnen niet aan u worden gecommuniceerd
omdat ze de namen van de debiteuren (ouders) van de betaalde bedragen vermelden.
Een dergelijke mededeling zou in strijd zijn met de wet op de bescherming van
persoonsgegevens. Anderzijds zal de tabel met de verplichte inkomsten voor de
school Van Meyel aan u worden gecommuniceerd zoals aangegeven onder punt 4.
6. Kunt u ons vertellen vanaf welke datum de rekeningen worden overgedragen
onder het gezag van de gemeentelijke ontvanger?
De rekeningen waarop de verplichte inkomsten worden geboekt, zullen vóór het einde
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van het eerste semester van dit jaar worden overgemaakt in een rubriek die meer
rechtstreeks verband houdt met de gemeenteontvanger, zodat de ouders van de
leerlingen vanaf het begin van het schooljaar in september worden uitgenodigd om te
betalen voor hun deelname aan de activiteiten die door de gemeente worden
georganiseerd (maaltijden, opvang, verandering van klaslokaal). Het beheer van deze
rekeningen zal nog steeds onder de verantwoordelijkheid van de schoolsecretariaten
vallen, maar de dienst Gemeentekas zal de invorderingsoverzichten voor onbetaalde
bedragen directer kunnen opstellen, aangezien de dienst Onderwijs niet langer als
tussenpersoon tussen de scholen en deze dienst hoeft op te treden.
Resultaten van de
fietsdiefstalpreventiecampagne

Vraag 1 - Aantal fietsdiefstallen sinds 2015
Op 29 januari stuurde de politiezone ons de cijfers met betrekking tot fietsdiefstallen
van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe (gegevens van de officiële federale
barometer).

Ik wil het College van burgemeester en
schepenen bedanken voor de volgende
informatie:

2015: 145 feiten
2016: 194 feiten
2017: 182 feiten
2018: 221 feiten
2019: 205 feiten
(Cijfers voor 2019 zijn nog onder voorbehoud).

Fietsdiefstallen komen helaas vaak voor,
ondanks verschillende initiatieven van zowel de
gemeente als het Gewest om ze te voorkomen.
Kan het College mij de volgende informatie over
dit onderwerp geven:
1) Wat is sinds 2015, jaar na jaar, het aantal
meldingen van fietsendiefstal op het grondgebied
van onze gemeente?

249 Adélaïde de PATOUL 2) Wat zijn de resultaten van de

preventiecampagnes van de gemeente, met
name het graveren van fietsen op initiatief van de
gemeentelijke preventiedienst? Hoeveel fietsen
zijn er sinds 2015, jaar na jaar, gegraveerd?
3) Onlangs heeft het Brussels Gewest een ander
fietsidentificatiesysteem met een gewestelijke
databank ingevoerd. Moet het graveren van
fietsen door de gemeentelijke preventiedienst
worden voortgezet en is er een samenwerking
met de bevoegde gewestelijke dienst?
4) Welke andere maatregelen worden door het
College genomen om de bescherming van
fietsen in het publieke domein beter te
waarborgen?

Totaal: 947 feiten.
Vraag 2 - Fietsgravures
16/01/2020

De dienst Preventie organiseert al jaren fietsgravuresessies. De bijgevoegde grafiek
toont in detail het aantal gegraveerde fietsen, jaar na jaar, sinds 2009.
Opgemerkt moet worden dat het probleem van fietsendiefstal sinds 2014 een prioriteit
is in het kader van het strategisch veiligheids- en preventieplan (PSSP). Oorspronkelijk
was het de bedoeling om 200 fietsen per jaar te graveren. Afgezien van 2016 is dit
aantal systematisch overschreden en zal naar verwachting in de nabije toekomst nog
verder toenemen.
Vraag 3 - Mybike-platform
Sinds 2019 heeft het Brussels Gewest een nieuw systeem ontwikkeld, “mybike”
genaamd. Het is een platform voor de registratie en identificatie van fietsen in Brussel.
Eenmaal geregistreerd ontvangt de gebruiker een sticker in de post met een unieke
identificatiecode en een QR-code die hij of zij op het frame van zijn of haar fiets moet
aanbrengen.
Het is nuttig om te weten dat, gezien het succes van “mybike” (10.000 fietsen in
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Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

minder dan een jaar), verschillende gemeenten hebben besloten om af te zien van
mechanische gravuresessies.
Wat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe betreft, kennen de gravuresessies nog
steeds een aanzienlijk succes, zoals blijkt uit de gepresenteerde figuren. De
buurtbewoners nemen contact op met de dienst Preventie om de data en plaatsen van
de sessies te kennen en de instellingen vragen om de organisatie van specifieke
sessies. Zo heeft het schoolcentrum van “Sacré-Cœur de Lindthout” onlangs een
verzoek in die zin ingediend.
Gezien deze elementen lijkt het aangewezen om, parallel met de promotie (tijdens de
gravuresessies of via het stadsmagazine en de website) van het mybike-platform, de
organisatie van de mechanische gravuresessies te handhaven. Het College heeft hier
op 16 januari jl. mee ingestemd. Deze overeenkomst heeft ook betrekking op de
uitgaven in verband met het onderhoud van de graveur (2.234,87 EUR incl. BTW), die
in 2016 door de politiezone aan de gemeente zullen worden terugbetaald.
Vraag 4 - Andere maatregelen
Over het algemeen worden fietsbezitters tijdens het graveren van fietsen door de
gemeenschapswachten bewust gemaakt van het probleem van fietsendiefstal in de
breedste zin van het woord. Deze acties geven aanleiding tot artikels die in de Wolu
Info en op de website van de gemeente worden gepubliceerd. Bij de aanpak van elk
van hen wordt een all-box (+/- 2.000 exemplaren) uitgedeeld aan de bewoners van de
betreffende wijk.
De preventiedienst maakt ook gebruik van bestaande folders en adviezen en
verspreidt deze onder de fietsers ("een fiets met een slot, geen gedoe" - bijgevoegd).
Daarnaast hebben de gemeenschapswachten ook het bewustzijn van de gebruikers
verhoogd door stickers met een preventieve boodschap op fietsbogen te plakken.
De gemeente werkt ook aan het vergroten van het aantal fietsdozen; jaarlijks worden
er min of meer 5 nieuwe dozen geplaatst. Indien nodig melden de
gemeenschapswachten zichtbare gebreken in de fietsenstallingen aan de bevoegde
diensten. Verdere investeringen zoals de aanleg van grote, veilige fietsenstallingen (bij
het stadion, zwembad en andere locaties) zullen de reeds genomen maatregelen
versterken.
Het is ook vermeldenswaard dat de preventieadviseur "Diefstal" tijdens de
controlebezoeken in het kader van de gemeentelijke premie voor de bescherming van
woningen tegen inbraak er systematisch voor zorgt dat de begunstigden aan goede
gewoontes worden herinnerd. Inderdaad, een groot deel van de gestolen fietsen wordt
gestolen uit huizen (inclusief garages en kelders).
In de nabije toekomst zal de dienst Preventie op dit aspect aandringen in het kader
van een grootscheepse campagne.
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INGETROKKEN
Hoeveel heeft de gemeente voor het jaar 2019
uitgekeerd aan premies voor de bescherming van
woningen tegen inbraak en wat is het totale
bedrag?
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Charles SIX

Met vriendelijke groet

Vraag 1 - Hoeveel bonussen worden er in 2019 toegekend?

24/01/2020

In 2019 heeft de administratie 93 premie-aanvragen ontvangen, waaronder:
- 5 waren niet-ontvankelijk;
- 3 worden nog verwerkt;
- 85 werden toegekend.
Vraag 2 - Totaal bedrag van de in 2019 toegekende premies

BETREFT: Bestrijding van schooluitval...
In het kader van het decreet van 5 december
2019 heeft de Brusselse regering een subsidie
van iets meer dan 5,4 miljoen euro toegekend
aan de 19 Brusselse gemeenten voor hun acties
ter bestrijding van vroegtijdig schoolverlaten in
het kader van de lokale preventie- en
buurtplannen (PLPP) voor het jaar 2020.
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Dames en heren, leden van het College van SintLambrechts-Woluwe, kunt u mij informeren over
het bedrag van de eventuele subsidies die aan
onze gemeente zijn toegekend voor de jaren
Michaël LORIAUX 2018, 2019 en 2020, en mij vertellen welke acties 7/02/2020
en initiatieven de bedragen van deze subsidies
hebben gekregen.
Dank u wel.

Rekening houdend met de 3 verwerkte premies en de 85 toegekende premies komen
we uit op een bedrag van 15.944,30 EUR voor het jaar 2019.
1) Bedrag van de subsidies voor de jaren 2018, 2019 en 2020:
Voor 2020 ontvangt de gemeente een subsidie van 117.638,50 EUR. Dit zal
gerechtvaardigd zijn voor de dienst “Ecole Perspective.brussels”, voortaan de
referentieadministratie voor het door het Gewest gefinancierde inhaalbeleid voor
scholen.
Voor 2018 en 2019 was er nog geen specifieke subsidie toegewezen in het kader van
de strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten. Dit probleem werd onder meer gesubsidieerd
via het Brussels preventie- en buurtplan (Pbpp). Deze subsidie bestond uit een globale
enveloppe en het bedrag dat aan het probleem in kwestie werd toegewezen, werd niet
bepaald.
De totale enveloppe van de Pbpp-subsidie bedroeg 812.199 EUR in 2018 en 828.443
EUR in 2019.
Voor 2020 zal de subsidie van 117.638,50 EUR het mogelijk maken om de
personeelskosten en de verschillende acties van de dienst te verantwoorden.
2) Gesubsidieerde acties en initiatieven:
Terwijl andere programma's van de dienst Preventie bijdragen aan de strijd tegen
schooluitval (gemeenschapswachten en straathoekwerkers), is de schoolantenne
specifiek gewijd aan deze kwestie.
Wat de acties en initiatieven van de schoolsector betreft, nodigt het College u uit om
het jaarverslag te raadplegen. Elk jaar worden de activiteiten daarin nauwgezet
gerapporteerd.
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Toch volgt hier een korte samenvatting van de belangrijkste activiteiten van de
schoolantenne, een gratis dienst die gericht is op alle jongeren die in de gemeente
wonen en/of ingeschreven zijn in een school in Sint-Lambrechts-Woluwe:
 Begeleiding van jongeren en hun gezinnen in het schoolsysteem;
 Psychologische opvolging van jongeren in moeilijke schoolsituaties of lijden op
school om de jongeren in staat te stellen zichzelf beter te leren kennen en hun
leerstrategieën te ontwikkelen of af te ronden;
 Schooling and Learning Support Group (SLG): gedurende het hele schooljaar
worden middelbare scholieren die moeilijkheden ondervinden op school begeleid
om vertrouwen in zichzelf en hun capaciteiten te (her)winnen en om een grotere
autonomie in het leren te ontwikkelen.
 In het kader van de SLG hebben met name jongeren deelgenomen:
 De Olympische Spelen van de Solidariteitsstudies georganiseerd door de
vereniging "ACTEC a job for all" ter ondersteuning van een onderwijsproject in
Guatemala;
 Verschillende workshops over het thema "Eet goed, slaap goed en beweeg goed"
met als doel hun bewustzijn te vergroten en hen in staat te stellen goede en
gezonde gewoontes te ontwikkelen;
 Organisatie van methodocursussen tijdens de schoolvakanties om jongeren
bewust te maken van de diversiteit aan mentale functies en hen te laten
experimenteren hoe ze kunnen leren hoe ze (beter) moeten leren;
 Organisatie van de beurs "Parcours ton orientation", in samenwerking met de
gemeente Sint-Pieters-Woluwe, die ontmoetingen aanmoedigt tussen leerlingen
van de 1ste en de 3de graad, die de deelnemende scholen komen voorstellen.
Bijna 1.000 leerlingen doen mee.
 Organisatie van informele ontmoetingen tussen alle werknemers in de psychomedisch-sociale sector van Sint-Lambrechts-Woluwe.
De dienst Preventie neemt ook deel aan het toezicht op de leerplicht.

BETREF: Statistieken over sluikstorten op het
grondgebied van de gemeente
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Hoewel het een strafbaar feit is dat strafrechtelijk
kan worden vervolgd voor de Rechtbank van
Michaël LORIAUX Strafrecht en een administratieve boete van
7/02/2020
maximaal 62.500 EUR, spaart sluikstorten het
grondgebied van onze mooie gemeente niet uit.
Volgens de informatie op de website van
Net.Brussel is het aantal interpellaties voor dit

Hoewel deze lijst niet kan pretenderen volledig te zijn en geen verantwoording kan
afleggen over het werk dat dagelijks door de schoolsector wordt verricht, moet ze toch
een schets geven van het werk.
Hoewel ze niet rechtstreeks betrokken zijn bij de procedure die door Net.Brussel is
opgezet, hebben de gemeenschapswachten van de dienst Preventie bijzondere
aandacht voor dit probleem.
Daartoe sturen ze, zodra ze de aanwezigheid van afval of grote voorwerpen op de weg
waarnemen, deze informatie in real time, via een door de dienst Nieuwe
Technologieën van de gemeente ontwikkelde applicatie, door naar de dienst Openbare
Netheid van de dienst Beheer van Openbare Ruimte. De doorgegeven gegevens
stellen deze afdeling in staat om de situatie te monitoren door het aanwezige afval te
verwijderen.
Voor het jaar 2019 werden 421 observaties verstuurd naar de dienst Openbare
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soort delicten de laatste jaren gestaag
toegenomen. Dames en heren, kunnen de leden
van het College van Sint-Lambrechts- Woluwe
mij voor de voorbije drie jaar het volgende laten
weten?
- Wat was het aantal tonnen en/of kubieke
meters dat op het grondgebied van de gemeente
werd verwijderd?
- Wat was het aantal geconstateerde
overtredingen en, uiteindelijk, het aantal
opgestelde rapporten?
- Wat was het bedrag van de door de gemeente
geïnde administratieve boetes?
Ik dank u hiervoor.

Netheid en 128 sinds begin 2020.
Hoeveel observaties zijn er de afgelopen drie jaar gedaan?
Het aantal waarnemingen is als volgt geweest:
2015
435PV - 19.500 EUR
2016
157PV - 1.860 EUR
2017
311PV - 3.280 EUR
2018
508PV - 4.740 EUR
2019
413 PK - 9.975 EUR
Wij informeren u ook over het aantal tonnen en/of m³ dat de afgelopen 5 jaar per jaar
op het grondgebied van de gemeente is afgevoerd:
2015
6,96 ton + 306m³ zonder PV
Veegafval en afvalbakken: 558,65 T
2016
2,5 ton + 587m³ zonder PV
Veegafval en afvalbakken: 588,45 T
2017
4,98 ton + 743m³ zonder PV
Veegafval en afvalbakken: 618,10 T
2018
8,13 ton + 615m³ zonder PV
Veegafval en afvalbakken: 640,37 T
2019
7.29 T + 939 m³ zonder PV
Veegafval en afvalbakken: 657,90 T
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BETREFT: De campagne om hinderend
parkeren op straat te voorkomen

Vraag 1 - Wat zijn de prioriteiten van het College met betrekking tot het voorkomen
van hinderend parkeren op straat?

Volgens artikel 24 van het koninklijk besluit van 1
september 1975 is het verboden om een voertuig
te stoppen of te parkeren op een plaats waar het
duidelijk een gevaar kan vormen voor andere
weggebruikers of hen onnodig kan hinderen,
zoals op trottoirs, fietspaden,
voetgangersoversteekplaatsen, enz.

Zoals vermeld in de algemene beleidsverklaring voor de periode 2018-2024, en meer
bepaald in het hoofdstuk over mobiliteit en parkeren, "(...) de bescherming van de
zwakste gebruikers en het behoud van het parkeren van de buurtbewoners zijn de
prioritaire doelstellingen die het College nastreeft".
De gemeenschapswachten en de vijf gemeenschapswachten die bevoegd zijn om
overtredingen van het algemene politiereglement op te stellen, worden verzocht om
bijzondere aandacht te besteden aan voertuigen die het verkeer, de zichtbaarheid of
de doorgang van zwakke gebruikers hinderen.

Evenzo is het op grond van artikel 27 bis van
bovengenoemd besluit verboden te parkeren op
parkeerplaatsen die gereserveerd zijn voor
voertuigen die worden gebruikt door
gehandicapten die in het bezit zijn van een
speciale kaart (of een soortgelijk document).

Met name voertuigen die geparkeerd staan op een voetgangersoversteekplaats, op
een trottoir, langs gebroken gele lijnen, op de hoeken van bepaalde straten of op
plaatsen die gereserveerd zijn voor personen met beperkte mobiliteit, vormen over het
algemeen een risico of een ongemak dat de gemeenschapswachten proberen te
voorkomen.

Bijgevolg, dames en heren van het College van
Sint-Lambrechts-Woluwe, kunt u mij dat
volgende laten weten:
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Michaël LORIAUX 1° Wat zijn de prioriteiten van het College met
betrekking tot het voorkomen van vervelend
parkeren op de weg (parkeren op de stoep, op
voetgangersoversteekplaatsen, op plaatsen
voorbehouden aan PBM's, ...)?
2° Welke informatie- en preventiemiddelen
worden ingezet om dit soort verschijnselen te
voorkomen?
3° Sinds de gemeenschapswachten, die de
status van verkeersovertreder hebben, bevoegd
zijn om dit soort overtredingen te melden, wat is
het aantal waarschuwingen en het aantal
meldingen van verkeersovertredingen die door
deze functionarissen zijn opgesteld?
Dank u wel.

Vraag 2 - Welke informatie- en preventiemiddelen worden gebruikt om dit soort
verschijnselen te voorkomen?
7/02/2020

Gemeenschapswachten maken de nalatige automobilisten routinematig bewust door
direct proactief contact met hen te hebben of door een informatiefolder op de voorruit
van het betreffende voertuig aan te brengen wanneer de automobilist zich niet in de
buurt bevindt. (ANNEXE 254)
Er worden ook regelmatig bewustmakingscampagnes over de naleving van de
Wegcode georganiseerd rond scholen. Deze campagnes zijn onder andere gericht op
hinderlijk en zelfs gevaarlijk parkeren.
Naast deze bewustmaking in de openbare ruimte worden er ook artikelen gepubliceerd
in de gemeentelijke krant (nr. 4 van 2019 en in maart 2018) om de automobilisten
meer in het algemeen bewust te maken van het belang van de naleving van de
Wegcode met betrekking tot het parkeren op de wegen.
Vraag 3 - Aangezien gemeenschapswachten, die de status van agent-vaststeller
hebben, bevoegd zijn om dit soort overtredingen te registreren, wat is dan het aantal
waarschuwingen en het aantal overtredingen dat door deze functionarissen wordt
geregistreerd?
Het is onmogelijk om een exact cijfer te geven over het aantal voertuigen dat door de
gemeenschapswachten is gesensibiliseerd. Deze laatste hebben niet altijd de
mogelijkheid om deze informatie rechtstreeks in hun applicatie te coderen, vooral
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omdat ze bezig zijn met een andere missie (oversteken van leerlingen op een
voetgangersoversteekplaats, begeleiden van een rang, etc.).
Dit gezegd zijnde, wordt geschat dat meer dan 3.000 voertuigen zijn gesensibiliseerd
voor het jaar 2019.
Hier is het aantal gemaakte observaties:
- 2.004 voor het jaar 2018;
- 2.476 voor het jaar 2019.
Er zij op gewezen dat een voertuig dat ten onrechte op een voor personen met
beperkte mobiliteit gereserveerde plaats is geparkeerd, niet het voorwerp kan zijn van
een observatie in het kader van een eventuele gemeentelijke administratieve sanctie.
De gemeenschapswachten kunnen dus alleen maar het bewustzijn van de dader
verhogen.
In antwoord op uw schriftelijke vraag van 24 februari 2020 over het beheer van
restanten en afval van schoolkantines geven wij u de volgende informatie:
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Mijnheer de Secretaris,
Ik wil een schriftelijke vraag stellen om meer
informatie te krijgen over het afvalbeheer in
schoolkantines.
1) Kunt u het aantal kinderen dat die dag werd bediend (78 kinderen + 152 kinderen)
Zoals u weet, heb ik de lunch op dinsdag 11
en het aantal ingeschreven kinderen dat niet aanwezig was, bevestigen?
februari op de school “Parc Malou” bijgewoond in
Hier zijn de hoeveelheden die op 11 februari zijn besteld: 110 studenten in de
aanwezigheid van de schoolverzorgster, mw. XX,
kleuterklassen en 154 in de lagere klassen.
diëtiste, en mw. Debaty. Het was zeer leerzaam
Deze hoeveelheden komen goed overeen met de prognoses en er zijn geen
voor mij en ik heb nota genomen van de
wijzigingen aangebracht.
inspanningen die worden geleverd om de kwestie
van de restjes aan te pakken.
2) Hoeveel kinderen zijn er deze dinsdag 11 februari voor alle gemeentescholen
Het hoofdmenu dat die dag werd geserveerd
ingeschreven voor de warme maaltijd voor (a) de kleuterklassen en (b) de lagere
bestond uit: prei in roomsaus, viscassolette,
klassen?
aardappelen, etc. Het hoofdmenu was een
Totaal aantal maaltijden voor de dag: 552 op de kleuterschool en 646 op de
Jean-Claude VAN combinatie van prei in roomsaus, vis en
basisschool.
24/02/2020
aardappelen.
der AUWERA
1) Tenzij ik me vergis, heb ik 78 kinderen geteld
3) Kunt u voor de maaltijd die ik bijwoonde, de hoeveelheid afgewogen afval (17,8 kg)
bij de maaltijden in het kinderdagverblijf in 2
en het aantal plastic bakken met niet opgediend voedsel (10 prei + 9 vis) bevestigen?
vakken en 152 kinderen in 3 vakken in het lagere
Deze cijfers zijn correct voor die dag, maar kunnen niet het hele jaar door worden
school.
veralgemeend, noch voor alle scholen.
2) Ik merkte op dat er een systematische weging
van de restjes was aan het einde van de
4) Kunt u de gewichten verduidelijken die in uw brief van 13 januari (QE241 20-001),
diensten. Opnieuw en tenzij ik me vergis,
die mij door de administratie is toegezonden, zijn aangegeven als 140g na 6 jaar en
resulteerde de weging volgens mijn
105g tussen 3 en 6 jaar. Waar heeft dit betrekking op (vlees/vis, groenten...)?
aantekeningen in een zak van 8,8 kg en een zak
van 9 kg, dus 17,8 kg. De sausresten
Dit is wat de gemeente heeft gevraagd in het bestek in termen van hoeveelheid voedsel
(vloeistoffen) werden echter verwijderd voordat
ze werden gewogen. Mij werd verteld dat de
Maternelles
Primaires
Adultes
afvalverminderingsactie voor deze afvalfractie
Potages de légumes
150ml
200ml
250ml
was.
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3) Ik heb ook het aantal voedselcontainers
opgemerkt die zijn doorboord en opgewarmd
maar niet zijn gebruikt en die een extra fractie
van het voedselafval vormen dat nog steeds
dezelfde dag of de volgende dag kan worden
geconsumeerd, maar zonder dat er op dit
moment een oplossing is.
Gecremeerde prei: 10 bakken van 2 kg per stuk,
d.w.z. 20 kg.
Viscassolette: 9 bakken van 1,5 kg per stuk,
d.w.z. 13,5 kg
Mijn vragen:
1) Kunt u het aantal kinderen dat die dag werd
bediend (78 peuters + 152 kinderen) en het
aantal ingeschreven kinderen dat niet kwam
opdagen, bevestigen?
2) Hoeveel kinderen zijn er deze dinsdag, 11
februari, voor alle gemeentescholen
ingeschreven voor de warme maaltijd voor (a) de
kleuterscholen en (b) de basisscholen?
3) Kunt u voor de maaltijd die ik bijwoonde, de
hoeveelheid afgewogen afval (17,8 kg) en het
aantal plastic bakken met niet opgediend voedsel
(10 prei + 9 vis) bevestigen?
4) Kunt u de gewichten verduidelijken die in uw
brief van 13 januari (QE241 20-001), die mij door
de administratie is toegezonden, zijn aangegeven
als 140g na 6 jaar en 105g tussen 3 en 6 jaar.
Waar heeft deze betrekking op (vlees/vis,
groenten...)?
5) In het bijzondere bestek dat van toepassing
zijn op deze opdracht, wordt het gewicht van de
maaltijden aangegeven:
- Kleuterschool: aardappelen: 100g - groenten:
125g - vlees/vis: 30g (max 50g)
- Lagere onderwijs: aardappelen: 150g groenten: 150g - vlees/vis: 75g (max 100g).
Kunt u bevestigen dat dit het gewicht is dat
gebruikt is voor de maaltijd die ik heb

Viandes/Volailles/Poissons/
Oeufs

30g
(tolérance
50g)

Légumineuses

30g

Pommes de terre, purée
Céréales
accompagnement
Céréales en plat unique
Pâtes

en

Riz, semoule, blé tendre,
quinoa,…
Fritures
(frites,
croquettes,…) - poids cuit
Légumes
Compote de fruits
Crudités Diverses
Huile d’assaisonnement, de
cuisson
Fruits frais
Yaourts
Entremets lactés
Pâtisseries

125g

75g
(tolérance
100g)
75g
(tolérance
100g)
200g

100g
(tolérance
125g)
100g
(tolérance
125g)
250g

30g

50g

40g
30g

80g
50g

60g

30g

50g

60g

100g

150g

200g

125g
125g
20-50g

150g
150g
100g

250g
250g
150g

8g

12g

12g

100g
100g
100g
10g

140g
125g
125g
50g

140g
125g
125g
50 g

Bij het lezen van deze tabel wordt opgemerkt dat de speciale specificaties van de
gemeente strengere gewichten opleggen dan die welke door het Good Food-label
worden aanbevolen om het afval te beperken.
De diëtiste van de dienst Onderwijs voert met behulp van de huisvrouwen nog
strengere controles uit om de gevraagde hoeveelheden te verminderen en verspilling
te voorkomen.
Deze operatie werd gestart voor de lockdown.
Basisgewicht van het Good Food-label:
Vlees:
De gemiddelde portie (rauw) vlees in het dagmenu is niet hoger dan 140 gram.
Voor peuters (tussen 1,5 en 3 jaar oud) worden de gewichten gedeeld door 2 tot 70g.
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bijgewoond?

Voor jonge kinderen (tussen 3 en 6 jaar) worden de gewichten gedeeld door 1,33 tot
105g.

Dank u bij voorbaat en ik wens u een goede
week.

Voor kinderen (tussen 6 en 12 jaar) worden de gewichten gedeeld door 1,25 tot 112g.
Er zijn geen criteria voor baby's (<1 jaar).
Groenten:
De gemiddelde portie groenten in het dagmenu is minimaal 200g (rauw gewicht).
Voor peuters (tussen 1,5 en 3 jaar oud) wordt het gewicht gedeeld door 3 tot 66g.
Voor jonge kinderen (tussen 3 en 6 jaar) worden de gewichten gedeeld door 2 tot
100g.
Voor kinderen (tussen 6 en 12 jaar) worden de gewichten gedeeld door 1,66 tot 120g
5) In het bijzondere bestek dat op dit contract van toepassing zijn, wordt het gewicht
van de maaltijden vermeld:
Kleuterschool: aardappelen: 100g - groenten: 125g - vlees/vis: 30g (max 50g)
Lagere school: aardappelen: 150g - groenten: 150g - vlees/vis: 75g (max 100g)
Kunt u bevestigen dat dit het gewicht is dat gebruikt is voor de maaltijd die ik heb
bijgewoond?
Zie antwoord op vraag 4).
Bij de gunning van een overheidsopdracht formuleert de dienst Duurzame
ontwikkeling -Leefmilieu een advies. Is het systematisch?
Ja, elke dienst die een nieuwe overheidsopdracht wenst te lanceren, moet ten minste
10 dagen voor het indienen van zijn opdrachtaanvraag bij de dienst Administratie &
Opdrachten een adviesaanvraag indienen bij de dienst Duurzame ontwikkeling Leefmilieu.

Bij de gunning van een overheidsopdracht
formuleert de dienst Duurzame Ontwikkeling Leefmilieu een advies. Is dit systematisch?
Is het een wettelijke verplichting? Zo ja, wat is de
wettekst?
Wat is de kracht van dit advies (adviserend,
bindend, enz.)?
Kunt u mij, indien mogelijk, de procedure
uitleggen?
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Charles SIX

10/03/2020

Is dit een wettelijke verplichting? Zo ja, wat is de wettekst?
Er bestaat een circulaire die de gemeenten aanmoedigt om milieu- en sociale
clausules op te nemen in hun bestekken: de circulaire van 15/04/2008 over duurzame
overheidsopdrachten in de gemeenten. Het is gebaseerd op een federale circulaire en
op verschillende parlementaire resoluties en heeft daarom slechts een verklarende
waarde.
Wat is de kracht van dit advies (raadgevend, bindend, ...)?
Dit advies heeft een dubbele reikwijdte:
 De aandacht van de gemeentelijke diensten vestigen op de mogelijkheid om
preciezere duurzame criteria in hun specifieke overheidsopdrachten op te nemen.
 Het College te begeleiden bij de besluitvorming over overheidsopdrachten.
Kunt u mij, indien mogelijk, de procedure uitleggen?
In bijlage vindt u de dienstmededeling nr. 624 waarin de te volgen procedure voor het
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personeel wordt aangegeven. (ANNEXE 256)
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Kurt DESWERT

Op 5/03 werden de scholen “Georges Désir” en
“La Charmille” plechtig geopend. Beide scholen
“La Charmille” en de voormalige school “Parc
Schuman”, moesten daardoor hun tijdelijke
behuizing aan de Jacques Brellaan en Neerveld
verlaten.
Zoals u zich misschien herinnert, werd het
dossier van de renovatie van de scholen “Parc
Schuman-La Charmille” in het verleden – onder
ander tijdens de gemeenteraadsverkiezingen –
vrij expliciet gekoppeld aan een soort
“doorschuifoperatie” in het kader van de
renovatie van onze Nederlandstalige
gemeenscholen; de Prinses Paolaschool en Klim
opschool. De leerlingen van deze twee laatste
scholen zouden een tijdelijk onderkomen vinden
in de vrijgekomen containers terwijl beide
Nederlandstalige scholen gerenoveerd werden…
Zoals u ook al aangaf in commissie, is er echter
vooralsnog geen sprake van een doorbraak in
het dossier van de renovatie van die twee
Nederlandstalige scholen. Deze discussie moet 16/03/2020
misschien op een ander tijdstip aangekaart
worden, maar wat momenteel wel al aan de orde
is, is de toekomst van de vrijgekomen containers.
Het is onduidelijk of deze al dan niet eigendom
zijn van de gemeente of dat ze gehuurd worden.
Gezien ze de komende periode wellicht geen
onderwijsbestemming meer zullen hebben, zou
het nuttig zijn om te weten wat er nu juist mee zal
gebeuren. Zullen zin bijvoorbeeld mogelijk nog
ingezet worden voor andere zaken in de (nabije)
toekomst? Ik denk maar aan kinderateliers of
andere socioculturele initiatieven. Of desnoods
zelfs o een stuk van de uitpuilende
gemeenteadministratie tijdelijk in onder te
brengen.
Daarom mijn vragen:
1) hoeveel containers komen vrij nu de
voormalige school “Parc Schuman” en “La
Charmille” verhuisd zijn naar hun nieuwe site?
Zijn deze containers eigendom van de gemeente

In antwoord op uw schriftelijke vraag van 7 maart 2020 betreffende het lot van de
containers die tot voor kort dienst deden als onderkomen voor de leerlingen die
recent verhuisden naar de school Georges Désir, vindt u hieronder het antwoord op
uw verschillende vragen:
1) Hoeveel containers komen vrij nu de voormalige scholen “Parc Schuman” en “La
Charmille” verhuisd zijn naar hun nieuwe site? Zijn deze containers eigendom van de
gemeente of worden ze gehuurd? Indien ze eigendom zijn van de gemeente, waarvoor
zullen ze dan gebruikt worden in de nabije toekomst? Indien ze gehuurd werden,
hoeveel bedroeg dan de totale kostprijs voor de huur over je jaren heen?
Ter herinnering: de gemeente heeft het volgende aangekocht:
Neerveld:

78 containerklassen van 3x6m
10 containers voor de refter van 3x6m
ARWSL (*): 25 containerklassen van 3x6m
113
Neerveld: 4 sanitaire blokken van 3x6m
ARWSL*: 1 sanitair blok van 3x6m
1 sanitair blok van 3x2m
6
De 12 containers voor de refter van de school “La Charmille” werden gehuurd van de
firma Symobo voor 26.862 EUR/jaar.
De aankoop van de containers heeft gekost:
Neerveld: 1.010.000
ARWSL: 305.000
1.315.000 EUR incl. btw
Het onderhoud van de site Neerveld heeft in 2016-2017 gekost: ± 400.000 EUR.
Op deze site en sinds het begin van de bezetting huurt de gemeente bij de firma
Tradeco een hoogspanningscabine voor 800 EUR/maand
(*) Koninklijk Atheneum van Sint-Lambrechts-Woluwe
2) Werd er al een inschatting gemaakt van de noden die bestaan in onze gemeente
voor een eventueel hergebruik van (een deel) van deze containers?
Op 26 maart keurde het College de herbestemming goed van 15 containers gelegen
op de site van het ARWSL om kantoorruimte te creëren voor de diensten in de
gemeentelijke serres, zodat het huidige gebouw gebruikt kan worden voor de
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of worden ze gehuurd? Indien ze eigendom zijn
van de gemeente, waarvoor zullen ze dan
gebruikt worden in de nabije toekomst? Indien ze
gehuurd werden, hoeveel bedroeg dan de totale
kostprijs voor de huur over de jaren heen?

kleedkamers en refter van de tuinmannen en de verplaatste containers zullen de
kleedkamers en de refter van de agenten van de dienst openbare netheid huisvesten
en de kantoren voor de afdeling Duurzame ontwikkeling van de dienst DOPP. Deze
inrichting maakt deel uit van een breder project om de site in het centrum van de ecowijk Woluwe opnieuw in te richten.

2) werd er al een inschatting gemaakt van de
noden die bestaan in onze gemeente voor een
eventueel gebruikt van (een deel) van deze
containers?

Voor de rest van de containers, een tiental, wachten de diensten op een voorstel tot
terugkoop door de firma die ze heeft geïnstalleerd.

3) kan u bevestigen dat deze containers in de
komende jaren geen onderwijsbestemming zullen
krijgen?

Om te voldoen aan de aanbevelingen van de
WHO heeft u, mijnheer de burgemeester, op
zondag 01/03 een politiebevel aangenomen om
het risico van verspreiding van het Covid 19,
beter bekend als het Coronavirus, te beperken.
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Krachtens artikel 1 van dat decreet is de toegang
tot scholen, kinderdagverblijven, rusthuizen,
sportcentra, bibliotheken, culturele centra,
uitgaansgelegenheden, gebouwen van het
gemeentebestuur of elke openbare dienst op het
grondgebied van de gemeente verboden voor
eenieder die terugkeert van een reis naar een
door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse
Michaël LORIAUX
20/04/2020
Zaken vastgestelde risicozone gedurende 14
dagen na zijn terugkeer in België.
Dames en heren, leden van het College van SintLambrechts-Woluwe, en meer in het bijzonder de
burgemeester, kunt u mij daarom alstublieft op de
hoogte stellen:
- Hoe en binnen welke termijn werd de
informatie aan alle medewerkers van het
gemeentebestuur meegedeeld?
- Hoe werd de praktische toepassing van dit
politiebevel georganiseerd?
- Zijn er sinds de vaststelling van dit
politiebesluit personen verboden om de

Voor de site van de Neerveldstraat, heeft de burgemeester die diensten opgedragen
verschillende opties te bestuderen waarover het nog te vroeg is meer uitleg te
verschaffen.
3) Kan u bevestigen dat deze containers in de komende jaren geen
onderwijsbestemming zullen krijgen?
Zie antwoord punt 2).
Tijdens de week van de zogenaamde krokusvakantie heeft de burgemeester, na
contacten met bepaalde schooldirecteuren en ouders van kinderen die naar een
gemeenschapsschool gaan, de schooldirecteuren uitgenodigd om de ouders van de
leerlingen te vragen of ze in landen of regio's verbleven die door de
gezondheidsautoriteiten, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie, al als
risicogebied worden beschouwd.
Aangezien verschillende gezinnen uit dergelijke gebieden zijn teruggekeerd,
voornamelijk uit de betrokken regio's van Italië, maar ook uit China, hebben sommige
directoraten de burgemeester gevraagd welke preventieve gezondheidsmaatregelen
moeten worden genomen.
Aangezien de communautaire wetgeving inzake onderwijs de schoolhoofden geen
bevoegdheid verleent om leerlingen die terugkeren uit risicozones de toegang tot
scholen te verbieden, heeft de burgemeester, met de hulp van de dienst Juridische
Zaken en het gemeentesecretariaat, gecontroleerd welke maatregelen kunnen worden
genomen.
Op basis van de politiebevoegdheden die hem door de gemeentewet zijn toegekend,
was de burgemeester van mening dat hij het recht had om een politiebesluit uit te
vaardigen, naar behoren gemotiveerd, ter voorkoming van een groot
gezondheidsrisico, dat reeds als zodanig is erkend door de
Wereldgezondheidsorganisatie. Uit de informatie die de burgemeester heeft
ontvangen, met name via zijn contacten met de pers, blijkt ook dat de hoofden van de
Europese scholen hebben besloten leerlingen die uit de betrokken gebieden
terugkeren, te verbieden hun school te bezoeken. Ook verschillende bedrijven of
andere beroepsgroepen namen een soortgelijke maatregel.
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betrokken gebouwen te betreden?

Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie al zeer duidelijke aanbevelingen deed aan
de overheid in de verschillende staten om de bevolking te beschermen tegen de
verspreiding van het virus, moest de burgemeester vaststellen dat de federale regering
en meer in het bijzonder de federale minister van Volksgezondheid geen enkele
aanbeveling had gedaan aan de lokale autoriteiten. De meningen van sommige
deskundigen werden steeds duidelijker over de snelheid van de verspreiding van het
virus en de noodzaak om op zeer korte termijn te reageren.
Bijgevolg heeft de burgemeester, in overeenstemming met de wet, een bevel
uitgevaardigd dat de toegang verbiedt tot scholen, kinderdagverbiljven, rusthuizen,
gebouwen van sportcentra, bibliotheken, culturele centra, uitgaansgelegenheden en
gebouwen van het gemeentebestuur of van een openbare dienst in Sint-LambrechtsWoluwe, voor elke persoon die terugkeert van een verblijf in gebieden die als risicovol
worden beschouwd.
Deze opdracht werd op zondag 1 maart gegeven en een bericht werd op dezelfde dag
om 16.44 uur door de dienst Informatie/Communicatie naar alle medewerkers
gestuurd.
Tegelijkertijd werd een persbericht naar de pers gestuurd en werd een vertaling van
het decreet in het Nederlands en het Engels gemaakt, om ervoor te zorgen dat de
informatie onder zoveel mogelijk burgers werd verspreid.
Vanaf maandag 2 maart werden bij de ingangen van de verschillende gebouwen en
plaatsen in kwestie, d.w.z. bij meer dan 100 instellingen, kopieën van dit besluit
opgehangen.
De gemeentelijke diensten hebben er ook voor gezorgd dat de gebruikelijke partners
met wie zij samenwerken, op de hoogte zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit
de Orde.
Alle bestemmingen van het besluit hebben het correct en zonder beperkingen
toegepast. De burgemeester heeft ook gesprekken gevoerd met enkele hoofden van
instellingen om een aantal van hun vragen of verzoeken om steun voor de uitvoering
van het besluit te beantwoorden. Gezien de aanvaarding van het besluit door de
geadresseerden, de hoofden van de betrokken instellingen, hoefden de politiediensten
niet tussenbeide te komen om het uit te voeren.
Naar aanleiding van publieke verklaringen, ook in de pers, van de federale minister
van Volksgezondheid, die het besluit " disproportioneel " vond, stuurde de
burgemeester op 4 maart een brief naar de minister met het verzoek haar standpunt te
rechtvaardigen. De tekst van deze brief is hieronder weergegeven (ANNEXE 258).
Tot op heden heeft de federale minister van Volksgezondheid nog steeds geen
antwoord gegeven op de brief van de burgemeester, wat een bewijs is van haar
eventuele tekortkomingen.
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De burgemeester heeft vervolgens een aantal steunbetuigingen ontvangen, zowel van
medische kringen en volksgezondheidsdeskundigen als van burgers die de
verdiensten van de aldus uitgevaardigde maatregel op prijs hebben gesteld. Vandaag
de dag wordt, achteraf gezien, steeds meer aanvaard dat de maatregel van de
burgemeester niet alleen juridisch verantwoord was, maar ook gunstig voor het
voorkomen van de verspreiding van het virus.
Er zij ook op gewezen dat de burgemeester, na een telefoongesprek tussen de
burgemeester en een hoge ambtenaar van het kabinet van de premier op
zondagmiddag 1 maart, ervoor gezorgd heeft de tekst van dit besluit aan deze
medewerker over te maken. De federale regering was dus volledig op de hoogte van
de maatregel van de burgemeester en deze maatregel had bij besluit van de federale
regering tot het hele nationale grondgebied kunnen worden uitgebreid als zij haar
verantwoordelijkheid in de strijd tegen de verspreiding van het virus volledig op zich
had genomen.
Tijdens de vergadering van de gewestelijke veiligheidsraad op maandag 2 maart heeft
de burgemeester de basis van zijn besluit toegelicht. De Minister-President van het
Brussels Gewest moest ermee instemmen dat de burgemeester handelde binnen zijn
wettelijke bevoegdheidssfeer. Bovendien durfde geen enkele autoriteit een beroep te
doen op de bevoegde rechtbank om het bevel op te schorten of te vernietigen. Het
moet worden gezegd dat de hogere autoriteiten grote moeite zouden hebben gehad
om een gegronde reden voor het instellen van beroep te vinden.
Gezien de evolutie van de risicogebieden heeft de burgemeester op de officiële
website "info-coronavirus.be" op 5 maart een decreet uitgevaardigd dat het decreet
van 1 maart zeer gedeeltelijk wijzigt. Dit werd op dezelfde manier verdeeld als het
basisbesluit.
Alle hoofden van de instellingen werden uitgenodigd om het bureau van de
gemeentesecretaris op de hoogte te brengen van de gevolgen van het genoemde
besluit.
Op 6 maart was het aantal personen dat van het terrein werd geweigerd, als volgt:
 74 personen waren betrokken bij deze maatregel:
 26 leerlingen en 1 leraar in gemeentescholen;
 25 leerlingen en 3 leerlingen van het vrije onderwijs;
 1 personeelslid van de gemeente;
 6 personen die toegang willen hebben tot de gemeente gebouwen;
 1 persoon die toegang wenste tot het gemeentelijk zwembad;
 11 personen die een voorstelling in het Wolubilis Theater wilden bijwonen (zij
kregen de prijs van hun zitplaats vergoed).
Een week later werd de evaluatie afgerond en waren zo'n 80 mensen betrokken. Het
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extra aantal had vooral betrekking op mensen die toegang wilden hebben tot de
gemeenschappelijke gebouwen.

Op 9 januari 2020 stuur ik u een schriftelijke
vraag over het plan voor de vergroening en
demineralisatie van de gemeente. Ik was
aangenaam verrast in uw antwoord op te merken
dat veel projecten voor de aanleg of renovatie
van groenvoorzieningen op korte en middellange
termijn gepland zijn in Sint-Lambrechts-Woluwe.
In dit opzicht een punt om mijn aandacht te
vestigen. Het lijkt erop dat de aanplant van een
"stadsbos" momenteel wordt overwogen op de
plaats van de speelplaats van de Marcel
Thirylaan.
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Volgens de verstrekte informatie bestaat dit idee
uit de vestiging van een inheems bos in het hart
Michaël LORIAUX van de stad. Het doel is met name de
20/04/2020
bescherming en verbetering van de
leefomstandigheden van de fauna en flora op het
terrein. Dit project heeft ook een educatieve rol,
aangezien de kinderen de Belgische natuur leren
kennen in een openluchtomgeving.
Daarom, dames en heren van het College van
Sint-Lambrechts-Woluwe, kunt u mij alstublieft
laten weten:
- Kunt u bevestigen dat dit project inderdaad in
de gemeente wordt bestudeerd?
- Zo ja, binnen welk tijdsbestek kan het worden
geïmplementeerd?
- Welk perceel zal voor dit project worden
gebruikt? Vervangt het de speeltuin gelegen aan

Aangezien de bij het besluit van de burgemeester vastgestelde maatregel
noodzakelijkerwijs een in de tijd beperkt effect had (gedurende 14 dagen na de datum
van terugkeer naar België van personen die uit het risicogebied terugkeerden), werd
het besluit op 14 maart opgeheven, of 1 dag na de datum van publicatie van het
besluit van 13 maart van de federale minister van Binnenlandse Zaken dat de federale
fase van de coördinatie en het beheer van de COVID-19-coronaviruscrisis op gang
brengt en het ministerieel besluit van 13 maart 2020 inzake noodmaatregelen om de
verspreiding van het COVID-19-coronavirus te beperken.
Kunt u bevestigen dat dit project inderdaad binnen de gemeente wordt bestudeerd?
Het College heeft inderdaad in principe ingestemd met de aanplant van een stedelijk
microbos op basis van de "Miyawaki"-methode. Miyawaki is een Japanse botanicus
die een expert is in plantenecologie, een specialist in zaden en de studie van de
natuurlijkheid van bossen.
Deze methode heeft tot doel een 10 maal snellere plantengroei (1 m per jaar) en een
30 maal hogere dichtheid te garanderen. Het gaat om het planten van 15 tot 30
verschillende soorten bomen en struiken in hetzelfde bos. Soorten die zeer goed
samenwerken, zijn perfect aangepast aan de lokale omstandigheden en hebben als
doel de biodiversiteit te bevorderen.
Op die manier wil het College tegemoetkomen aan een verbintenis die is opgenomen
in de algemene beleidsverklaring van de gemeente, die met name tot doel heeft het
programma ter versterking van het groene netwerk voort te zetten, met name door het
planten van bomen, en tegemoet te komen aan een verzoek van de inwoners, dat
onlangs nog is geformuleerd in het kader van de raadpleging van de burgers over het
handvest voor duurzame ontwikkeling.
Het doel van dit project is ook om burgers en kinderen te betrekken door deel te
nemen aan de aanplanting en hen bewust te maken van de huidige klimaatproblemen
die op lokaal niveau moeten worden aangepakt. Zoals u weet, helpt het planten van
meer bomen, vooral in stedelijke gebieden, om koolstof op te slaan, verfrist het de
atmosfeer, vermindert het de concentratie van fijne deeltjes in de lucht en bevordert
het de biodiversiteit door het herstel van ecologische corridors.
Zo ja, hoe snel kan dit worden bereikt, gezien de huidige gezondheidscrisis?
Het aanplantprogramma zal worden opgesteld zodra het contract is gegund, hetgeen
een begrotingswijziging vereist. In dit stadium is er tijd gereserveerd voor de uitvoering
van de volgende herfst-winter. Dit is een project dat wordt uitgevoerd door de
afdelingen Groene ruimtes en Duurzame ontwikkeling.
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de Marcel Thirylaan?
- Wat zijn de budgettaire kosten van de uitvoering
van dit project?

Het is de bedoeling dat de aanplant van de nieuwe inheemse planten door bepaalde
klassen van de gemeentescholen wordt uitgevoerd. In het licht van de huidige crisis is
het nog maar de vraag in hoeverre buitenschoolse activiteiten in het najaar van 2020
zullen worden toegestaan. Wij voorzien geen mogelijke implementatie vóór deze
periode.
Hoeveel grond zal voor dit project worden gebruikt? Is het in plaats van de speeltuin
op de Marcel Thirylaan?
Verschillende locaties zijn overwogen, maar het land dat ons het meest geschikt lijkt
om dit eerste experiment uit te voeren is de gemeenschappelijke ruimte gelegen aan
de Marcel Thirylaan naast de speeltuin.
Als het project sluitend blijkt te zijn, kunnen we andere projecten van dit type elders in
de gemeente uitvoeren.
Dit terrein leek ons interessant vanwege de oppervlakte, de typologie van de wijk maar
ook omdat de aanplant van bomen het mogelijk zou maken om een deel van de
speeltuin in de schaduw te stellen en zo te voldoen aan een verzoek van verschillende
ouders die ons op de hoogte hadden gebracht van de hoge blootstelling van de
speeltuin in de zomer.
Naast de speeltuin zijn we ook van plan om bomen te planten op het deel van de
speeltuin dat een terp is om het landschap te versterken.
Het is ook niet de bedoeling om het hele gazon om te bouwen tot een bos. De
beplante oppervlakte zou ongeveer 300 m2 moeten bedragen (mogelijk duizend
bomen). Hierdoor moet het grasveld andere populaire functies kunnen behouden,
zoals het beoefenen van sporten als voetbal of frisbee.
Wat zijn de budgettaire kosten van de uitvoering van dit project?
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Op zondag 1/03, mijnheer Maingain, heeft u
besloten een politiebesluit uit te vaardigen met
betrekking tot de preventieve maatregelen die in
Sint-Lambrechts-Woluwe moeten worden
uitgevoerd met betrekking tot het coronavirus. Op
21/04/2020
5/03/2020 heeft u artikel 1 van dit politiebesluit
als volgt gewijzigd: "De toegang tot scholen,
kinderdagverblijven, rusthuizen, gesloten
sportcentra, bibliotheken, culturele centra,
uitgaansgelegenheden en gebouwen van het

Het budget is afhankelijk van de gebruikte oppervlakte. Het zal worden vermeld
wanneer de begroting wordt gewijzigd.
Tijdens de week van de zogenaamde krokusvakantie heeft de burgemeester, na
contacten met bepaalde schooldirecteuren en ouders van kinderen die naar een
gemeenteschool gaan, de schooldirecteuren uitgenodigd om de ouders van de
leerlingen te vragen of ze in landen of regio's verbleven die door de
gezondheidsautoriteiten, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie, al als
risicogebied worden beschouwd.
Aangezien verschillende gezinnen uit dergelijke gebieden zijn teruggekeerd,
voornamelijk uit de betrokken regio's van Italië, maar ook uit China, hebben sommige
directoraten de burgemeester gevraagd welke preventieve gezondheidsmaatregelen
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gemeentebestuur of van enige openbare dienst
in Sint-Lambrechts-Woluwe is verboden voor
elke persoon die terugkeert van een privé- of
beroepsmatig verblijf in een land/regio met een
langdurige of beperkte transmissie die vermeld
staat op de website https://epidemio.wiv.isp.be
tijdens de 14 dagen die volgen op de terugkeer
naar België". "Dit politiebevel is ingegeven door
de urgentie van het feit dat het coronavirus zeer
besmettelijk en zeer gevaarlijk zou zijn.
Mijn vragen zijn als volgt:
- Onder welke voorwaarden is deze opdracht
gegeven?
- Waarom hebt u de gemeenteraad niet op de
hoogte gebracht?
- Wat is de eerste beoordeling van dit besluit?
Bij voorbaat dank voor uw antwoorden.

moeten worden genomen.
Aangezien de communautaire wetgeving inzake onderwijs de schoolhoofden geen
bevoegdheid verleent om leerlingen die terugkeren uit risicozones de toegang tot
scholen te verbieden, heeft de burgemeester, met de hulp van de dienst Juridische
Zaken en het gemeentesecretariaat, gecontroleerd welke maatregelen kunnen worden
genomen.
Op basis van de politiebevoegdheden die hem door het gemeentewet zijn toegekend,
was de burgemeester van mening dat hij het recht had om een politiebesluit uit te
vaardigen, naar behoren gemotiveerd, ter voorkoming van een groot
gezondheidsrisico, dat reeds als zodanig is erkend door de
Wereldgezondheidsorganisatie. Uit de informatie die de burgemeester heeft
ontvangen, met name via zijn contacten met de pers, blijkt ook dat de hoofden van de
Europese scholen hebben besloten leerlingen die uit de betrokken gebieden
terugkeren, te verbieden hun school te bezoeken. Ook verschillende bedrijven of
andere beroepsgroepen namen een soortgelijke maatregel.
Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie al zeer duidelijke aanbevelingen deed aan
de overheid in de verschillende staten om de bevolking te beschermen tegen de
verspreiding van het virus, moest de burgemeester vaststellen dat de federale regering
en meer in het bijzonder de federale minister van Volksgezondheid geen enkele
aanbeveling had gedaan aan de lokale autoriteiten. De meningen van sommige
deskundigen werden steeds duidelijker over de snelheid van de verspreiding van het
virus en de noodzaak om op zeer korte termijn te reageren.
Bijgevolg heeft de burgemeester, in overeenstemming met de wet, een besluit
uitgevaardigd dat de toegang verbiedt tot scholen, kinderdagverblijven, rusthuizen,
gebouwen van sportcentra, bibliotheken, culturele centra, uitgaansgelegenheden en
gebouwen van het gemeentebestuur of van een openbare dienst in Sint-LambrechtsWoluwe, voor elke persoon die terugkeert van een verblijf in gebieden die als risicovol
worden beschouwd.
Deze opdracht werd op zondag 1 maart gegeven en een bericht werd op dezelfde dag
om 16.44 uur door de afdeling Informatie/Communicatie naar alle medewerkers
gestuurd.
Tegelijkertijd werd een persbericht naar de pers gestuurd en werd een vertaling van
het decreet in het Nederlands en het Engels gemaakt, om ervoor te zorgen dat de
informatie onder zoveel mogelijk burgers werd verspreid.
Vanaf maandag 2 maart werden bij de ingangen van de verschillende gebouwen en
plaatsen in kwestie, d.w.z. bij meer dan 100 instellingen, kopieën van het besluit
gepost.
De gemeentelijke diensten hebben er ook voor gezorgd dat de gebruikelijke partners
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met wie zij samenwerken, op de hoogte zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit
het besluit.
Alle bestemmingen van het besluit hebben het correct en zonder beperkingen
toegepast. De burgemeester heeft ook gesprekken gevoerd met enkele hoofden van
instellingen om een aantal van hun vragen of verzoeken om steun voor de uitvoering
van het besluit te beantwoorden. Gezien de aanvaarding van het besluit door de
geadresseerden, de hoofden van de betrokken instellingen, hoefden de politiediensten
niet tussenbeide te komen om het uit te voeren.
Naar aanleiding van publieke verklaringen, ook in de pers, van de federale minister
van Volksgezondheid, die het besluit "onevenredig" vond, stuurde de burgemeester op
4 maart een brief naar de minister met het verzoek haar standpunt te rechtvaardigen.
De tekst van deze brief is hieronder weergegeven (zie bijlage).
Tot op heden heeft de federale minister van Volksgezondheid nog steeds geen
antwoord gegeven op de brief van de burgemeester, wat een bewijs is van haar
eventuele tekortkomingen.
De burgemeester heeft vervolgens een aantal steunbetuigingen ontvangen, zowel van
medische kringen en volksgezondheidsdeskundigen als van burgers die de
verdiensten van de aldus uitgevaardigde maatregel op prijs hebben gesteld. Vandaag
de dag wordt, achteraf gezien, steeds meer aanvaard dat de maatregel van de
burgemeester niet alleen juridisch verantwoord was, maar ook gunstig voor het
voorkomen van de verspreiding van het virus.
Er zij ook op gewezen dat de burgemeester, na een telefoongesprek tussen de
burgemeester en een hoge ambtenaar van het kabinet van de premier op
zondagmiddag 1 maart, ervoor gezorgd heeft de tekst van dit besluit aan deze
medewerker over te maken. De federale regering was dus volledig op de hoogte van
de maatregel van de burgemeester en deze maatregel had bij besluit van de federale
regering tot het hele nationale grondgebied kunnen worden uitgebreid als zij haar
verantwoordelijkheid in de strijd tegen de verspreiding van het virus volledig op zich
had genomen.
Tijdens de vergadering van de regionale veiligheidsraad op maandag 2 maart heeft de
burgemeester de basis van zijn besluit toegelicht. De Minister-President van het
Brussels Gewest moest ermee instemmen dat de burgemeester handelde binnen zijn
wettelijke bevoegdheidssfeer. Bovendien durfde geen enkele autoriteit een beroep te
doen op de bevoegde rechtbank om het bevel op te schorten of te vernietigen. Het
moet worden gezegd dat de hogere autoriteiten grote moeite zouden hebben gehad
om een gegronde reden voor het instellen van beroep te vinden.
Gezien de evolutie van de risicogebieden heeft de burgemeester op de officiële
website "info-coronavirus.be" op 5 maart een besluit uitgevaardigd dat het besluit van
1 maart zeer gedeeltelijk wijzigt. Dit werd op dezelfde manier verdeeld als het
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basisbesluit.
Alle hoofden van de instellingen werden uitgenodigd om het bureau van de
gemeentesecretaris op de hoogte te brengen van de gevolgen van het genoemde
besluit.
Op 6 maart was het aantal personen dat van het terrein werd geweerd, als volgt:
74 personen waren betrokken bij deze maatregel:
26 leerlingen en 1 leraar in gemeentescholen;
25 leerlingen en 3 leerlingen in het vrije onderwijs;
1 personeelslid van de gemeente;
6 personen die toegang willen hebben tot de gemeentegebouwen;
1 persoon die toegang wenste tot het gemeente zwembad;
11 personen die een voorstelling in het Wolubilis Theater wilden bijwonen (zij kregen
de prijs van hun zitplaats vergoed).
Een week later werd de evaluatie afgerond en waren zo'n 80 mensen betrokken. Het
extra aantal had vooral betrekking op mensen die toegang wilden hebben tot de
gemeentegebouwen.
Aangezien de bij het besluit van de burgemeester vastgestelde maatregel
noodzakelijkerwijs een in de tijd beperkt effect had (gedurende 14 dagen na de
datum van terugkeer naar België van personen die uit het risicogebied
terugkeerden), werd het besluit op 14 maart opgeheven, of 1 dag na de datum van
publicatie van het besluit van 13 maart van de federale minister van Binnenlandse
Zaken dat de federale fase van de coördinatie en het beheer van de COVID-19coronaviruscrisis op gang brengt en het ministerieel besluit van 13 maart 2020
inzake noodmaatregelen om de verspreiding van het COVID-19-coronavirus te
beperken.
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Follow-up van de motie met betrekking tot de
vaststelling van regels voor het parkeren van vrije
vloot fietsdelen op het gemeentelijk grondgebied
Op de vergadering van de gemeenteraad van 2
september 2019 had de MR+ groep een motie
ingediend om de creatie van gemeentelijke
parkeerplaatsen voor scooters en fietsen voor
21/04/2020
fietsdelen aan te vragen. Tijdens dezelfde
vergadering van de Raad heeft het College deze
motie vervangen. In deze nieuwe motie werd de
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
gevraagd om binnen 6 maanden, in overleg met
de 19 Brusselse gemeenten, duidelijke regels op

Naar aanleiding van uw schriftelijke vraag van 21 april 2020 over de opvolging van de
motie met betrekking tot het vastleggen van regels voor het parkeren van fietsendelen
in het vrije wagenpark op het gemeentelijk grondgebied, vindt u hieronder de
antwoorden van de dienst Duurzame Ontwikkeling, Planning en Perspectieven.
De motie werd door de gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe aangenomen op
zijn vergadering van 2 september 2019. Ze werd begin oktober naar de Brusselse
regering, en meer bepaald naar de gewestelijke minister van Mobiliteit, gestuurd nadat
de notulen van de gemeenteraad van 2 september 2019 waren goedgekeurd, d.w.z.
tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 september. De periode van 6 maanden
eindigde in de loop van april.
Op 17 oktober 2019 vond een vergadering plaats tussen de operatoren van steps, het
Gewest, de politie en de 19 gemeenten van het Brussels Gewest. Het doel was om de
uitdagingen te identificeren en oplossingen te vinden voor de problemen die steps
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te stellen voor parkeerplaatsen voor fietsers in
vrij vloot, die van toepassing zijn op het hele
gewestelijke grondgebied, met inachtneming van
de regels die een veilig verkeer van voetgangers
en personen met een beperkte mobiliteit
garanderen.
Bij gebrek aan goedkeuring van deze maatregel
door de gewestelijke overheid binnen de gestelde
termijn zou het College de gemeenteraad
voorstellen om een aanvullend politiereglement
vast te stellen waarin de parkeervoorschriften
worden bepaald die op het gemeentelijk
grondgebied van toepassing zullen zijn op op
fietsen voor fietsdelen.
Mijn vragen zijn als volgt:
1. Het is al meer dan zes maanden geleden dat
deze motie werd ingediend. Kunt u ons
vertellen of de regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, in overleg met de 19
Brusselse gemeenten, duidelijke regels heeft
vastgelegd?
2. Zo ja, wat zijn dat dan?
3. Zo niet, wat is dan het voorstel van het
college?
Bij voorbaat dank voor uw antwoorden.

kunnen opleveren in de hoofdstad.
De implementatie van "dropzones" bij de aanpak van zebrapaden om
oversteekplaatsen te beveiligen en op strategische locaties in termen van gedeelde
mobiliteit zoals stations en winkelgebieden werd aangekondigd. De minister
bevestigde ook haar bereidheid om gebieden en straten die niet toegankelijk zijn per
scooter uit te breiden en zichtbaarder te maken. Ter herinnering: onze gemeente pleit
voor een parkeerverbod op trottoirs van minder dan 1,20 meter.
De 19 Schepenen van Mobiliteit werden ook uitgenodigd om een vergadering met de
Minister van Mobiliteit bij te wonen. Deze vergadering werd gehouden op 2 december
2019 in het kantoor van Brulocalis. Bij deze gelegenheid hadden we de gelegenheid
om de minister opnieuw te ondervragen over de kwestie van het beheer van
voertuigen voor fietsdelen.
Er werd aangekondigd dat ongeveer 15 controleurs zouden worden beëdigd om
toezicht te houden op de omstandigheden van fietsdelen. De minister bevestigde ook
dat er regelmatig vergaderingen zullen plaatsvinden tussen Brussel mobiliteit, haar
kabinet en de operatoren.
De wens van het College blijft natuurlijk bestaan om deze problematiek op een
uniforme manier te kaderen op het niveau van de 19 Brusselse gemeenten. Ter
herinnering: er bestaat al een wettelijk kader op het niveau van het Gewest. De
Brusselse wetgeving maakt het met name mogelijk om boetes op te leggen aan
exploitanten als een ongemakkelijk voertuig dat is geïdentificeerd niet binnen 24 uur is
verplaatst. Het Gewest moet zich echter de middelen verschaffen om deze regels te
handhaven of zelfs aan te passen indien nodig.
Op 23 maart 2020 is een nieuwe brief aan de minister gestuurd om ons op de hoogte
te stellen van de voortgang van de gedane toezeggingen. Wij hopen dat de minister
ons tegen eind 2019 kan geruststellen over de gedane toezeggingen.
Er zij ook op gewezen dat de dienst Mobiliteit contact heeft opgenomen met de
gemeente Etterbeek, waar de gemeenteraad een politiebevel heeft aangenomen met
betrekking tot gratis fietsvrachtwagens, alsook een taksreglement dat tot doel heeft om
deze voertuigen in specifieke gevallen in beslag te nemen.
In de praktijk lijkt dit politiebevel niet het gewenste effect te hebben gehad.
Bovendien liet de gemeente Sint-Joost-ten-Node haar reglement onlangs nietig
verklaren door de Raad van State, die een gemeente onbevoegd verklaarde om dit
soort reglement vast te stellen. De Raad van State stelt vast dat de gewestelijke
verordening van 29 november 2018 over het gebruik van gedeelde
vervoersmodaliteiten in vrije vloot als alternatief voor de auto geen enkele
beslissingsbevoegdheid verleent aan het College van burgemeester en schepenen.
De eerste wens van de gemeente blijft dat er in de 19 gemeenten een homogene
regelgeving wordt toegepast om de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van mobiliteit
niet te ontmoedigen.
De huidige lijst van parkeervrije zones die door Brussels Mobiliteit wordt voorgesteld,
heeft enkel betrekking op de stad Brussel en de gemeenten Koekelberg, Schaarbeek,
Ukkel en Sint-Gillis. Naast deze wegen zijn de stations van Brussel-Noord, BrusselCentraal en Brussel-Zuid toegevoegd. De minister verklaarde echter dat deze lijst
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Zoals u weet hadden wij op 9 en 10 februari de
doortocht van storm Ciara door België. De storm
was een paar dagen voorafgaandelijk
aangekondigd en mensen werden aangemoedigd
om thuis te blijven en zich op 9 februari niet
buiten te begeven. Er was immers gevaar voor
rukwinden tot 130 kilometer per uur. Een week
later passeerde dan weer storm Dennis door ons
land. Daarmee was het nog niet gedaan, want
stormen Ellen en Francis volgden nog.
Deze storm waren uitzonderlijke weerfenomenen.
Toch waren lokale besturen gewaarschuwd op
voorhand om de nodige maatregelen te nemen.
Zelf zagen we bijvoorbeeld een ijzeren grille en
een betonblok aan de Paul Hymanslaan dat
omver gewaaid was en terecht was gekomen op
enkele centimeters van een wagen. Vermoedelijk
zijn er wel meer van dergelijke zaken omver
gewaaid. In elk geval zouden er enkele
21/04/2020
tienduizenden oproepen binnengekomen zijn bij
het nummer 1722.
Wij zouden dan ook graag weten welke
maatregelen de gemeente nam op zich voor te
bereiden op de doortocht van Ciara, Dennis,
Ellen en Francis. En, gezien het niet
onwaarschijnlijk is dat deze tendens van
krachtige stormen zich de komende jaren nog
door zou zetten, of er een actieplan uitgewerkt
werd voor de toekomst.
Daarom volgende vragen:
1) Kan u ons uitleggen welke procedures er juist
gevolgd werden voor de voorbereiding van de
doortocht van stormen Ciara, Dennis, Ellen
en Francis? Welke maatregelen werden
hiervoor concreet genomen? Stond de dienst
openbare werken van de gemeente
bijvoorbeeld paraat om desnoods in te

zeker zal evolueren volgens de feedback en de eisen van de verschillende publieke en
private partners. Alle operatoren houden in hun toepassingen rekening met de
voorgestelde verbodszones via de virtuele kaart van de NPZ's die beschikbaar is via
een API die door Brussel Mobiliteit ter beschikking wordt gesteld. Volgens de minister
zal de bijlage bij het " besluit fietsdelen", waarin de parkeervrije zones worden
geofficialiseerd, na de evaluatie ervan aan het einde van de winter 2020 ter
goedkeuring aan de regering worden voorgelegd.
In antwoord op uw schriftelijke vraag van 21 april 2020 betreffende de geleverde
inspanningen naar aanleiding van de doortocht van stormen Ciara, Dennis, Ellen en
Francis in onze gemeente, vindt u hieronder de antwoorden van de dienst Beheer
Openbare ruimte.
1) Kan u ons uitleggen welke procedures er juist gevolgd werden voor de
voorbereiding van de doortocht van stormen Ciara, Dennis, Ellen en Francis?
Welke maatregelen werden hiervoor concreet genomen? Stond de dienst openbare
werken van de gemeente bijvoorbeeld paraat om desnoods in te grijpen?
Zodra er windsnelheden van meer dan 80 km/uur worden aangekondigd wordt de
afdeling Groene ruimtes door Leefmilieu Brussel per e-mail ter kennis gesteld van
het sluiten van de gewestelijke parken. Onze dienst doet hetzelfde voor de
gemeentelijke parken en speeltuinen. De collega’s die betrokken zijn bij deze
sluiting (sportactiviteiten, feesten…) worden eveneens op de hoogte gebracht.
Indien een evenement toch zou plaatsvinden wanneer er een storm wordt
aangekondigd dan wordt er geen enkele partytent opgezet.
De dag voordien worden de straatkolken die een risico vormen gecontroleerd en
indien nodig gereinigd.
Om snel te kunnen ingrijpen wordt er een wachtdienst ingesteld. De lokale politie
contacteert de huisbewaarder van “Wolu Techni-Cité” die de wachtdienst
onmiddellijk voor interventie ter plaatse stuurt.
2) Op welke manier werd er op voorhand een screening van mogelijke gevaarlijke
situaties gedaan? Wat gebeurde er bijvoorbeeld met de bescherming van werven
(dekzeilen, grilles, kranen) in onze gemeente?
Algemeen genomen treffen de aannemers zelf de nodige voorzorgen, bergen ze
het materiaal op en verwijderen ze de signalisatie.
De dienst Beheer Openbare ruimte contacteert zijn aannemers en de
nutsmaatschappijen die een lopende werf hebben met de vraag om hun
signalisatie te verwijderen en de werfafsluitingen dusdanig vast te zetten dat ze niet
op de openbare weg kunnen vallen en schade veroorzaken.
3) Is er al een zicht op de eventuele schade die door de storm veroorzaakt werd op
het grondgebied van onze gemeente? Weet u hoeveel oproepen de brandweer
en/of politie bijvoorbeeld ontving?
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grijpen?
2) Op welke manier werd er op voorhand een
screening van mogelijke gevaarlijke situaties
gedaan? Wat gebeurde er bijvoorbeeld met
de bescherming van werven (dekzeilen,
grilles, kranen) in onze gemeente?
3) Is er al een zicht op de eventuele schade die
door de storm veroorzaakt werd op het
grondgebied van onze gemeente? Weet u
hoeveel oproepen de brandweer en/of politie
bijvoorbeeld ontving?
4) Heeft de gemeente zelf activiteiten afgelast
die zij inrichtte omwille van de storm? Zo ja,
de welke dan?
Dank voor uw antwoorden.

Er werden door de afdeling Groene ruimtes 14 omgewaaide bomen geteld op de
openbare weg, de speelpleinen en de parken. Er zijn 2 bomen afgebroken en 2
bomen buigen over door de stormen.
De politie heeft 18 maal moeten ingrijpen voor een losgekomen verlicht bord,
losgekomen of gevallen dakgoten en gevelstenen van woningen, omgewaaide
palen…

4) Heeft de gemeente zelf activiteiten afgelast die zij inrichtte omwille van de storm?

Zo ja, de welke dan?
Er was in de maand februari 2020 geen enkele activiteit of feest georganiseerd, er
moesten dus ook geen speciale maatregelen worden genomen.

In antwoord op uw schriftelijke vraag van 21 april 2020 betreffende het onderhoud van
de speeltuinen in onze gemeente, vindt u hieronder de antwoorden van de afdeling
Groene ruimtes.
Er zijn momenteel 16 openluchtspeeltuinen in Sint-Lambrechts-Woluwe.
Twee tuinmannen controleren de netheid van de speelpleinen een tot twee keer per
week, voor en na het weekend, met een visuele controle van de speeltuigen. Een
grondigere inspectie wordt een keer per maand uitgevoerd. Elk speeltuig wordt
opgenomen in een beheersprogramma (programma Oxygis).

Onderhoud van onze speeltuinen in onze
gemeente nu de lente er aankomt
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Hoeveel speeltuinen zijn er nu in onze
gemeente, is er een onderhoudsplan, zijn
nieuwe speeltuigen voorzien, duidelijke
openingsuren, is er een duidelijk verbod voor
honden.

21/04/2020

Dank voor de duidelijke info.

We hebben een jaarlijks budget om een deel van de oude speeltuigen te vervangen in
functie van de dringendheid (opdracht stock) alsook een aannemer om de grote
herstellingen uit te voeren.
Dit jaar zullen nieuwe speeltuigen op het speelplein Prekelinden geplaatst worden.
Het politiereglement dat aan de ingang van elke speeltuin aangeplakt is, vermeldt het
toegangsverbod voor honden. Wij rekenen op de gebruikers om dit verbod na te leven.
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Ik kreeg een nogal een ontgoochelende brief en
vragen van de heer Vercamer Peter uitbater van
de winkel GB Express Marie-Joséplaats- JB
Georges DE SMUL
4/05/2020
Timmermansstraat 52.
Peter Vercamer heeft ook vijf personeelsleden in
zijn voedingszaak en moet de kans krijgen zaken

De openingsuren zijn ook in dit reglement aangegeven:
 Lente-zomer: van 7u tot 22u,

Herfst-winter: van 8u tot 20u.
Een ploeg van de gemeenschapswacht ging op 23/04/2020 langs bij de Carrefour
Express.
In het kader van hun opdracht om ervoor te zorgen dat de bezetting van het openbaar
domein naar behoren wordt nageleefd, hebben de gemeenschapswachten de
beheerder erop gewezen dat de inname van zijn kraam niet in overeenstemming is
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te doen en zijn klanten goed te bedienen.
In zijn brief kun u lezen dat de heer XX,
GARDIEN DE LA PAIXGEMEENSCHAPSWACHT ten pas en onpas
komt opmerkingen maken en klanten komt
wegjagen aan zijn voedingszaak.
Ik heb het ook al gezien en meegemaakt een tijd
geleden en deze opmerkingen gekregen ook al
andere handelaars in onze gemeente, ik heb de
indruk dat ze een soort jacht van maken om
klanten weg te jagen bij onze middenstand en
handelaars.
Peter Vercamer is een sociaal geëngageerde
man die er voor zorgt dat iedereen goed door kan
voor zijn zaak op het voetpad, rolstoelen,
buggy’s, mama’s met buggy’s, ik heb het al
kunnen vaststellen dat er plaats genoeg is als
doorgang, hij betaalt ook alle jaren trouw zijn
taksen zoals hem gevraagd word.
Ik heb er ook persoonlijk problemen mee dat ik
reeds bijna 30 jaar als gemeenteraadslid en grote
verdediger van de handelaars en middenstand
en bestuurder van Unizo dat de heer XX de
klanten komt wegjagen bij de handelaars in onze
gemeente zo worden de klanten weggejaagd
naar de Cora, Aldi, Shopping center en grote
supermarkten die wel gemakkelijk parking
kunnen aanbieden aan klanten omdat ze niet
tussen de inwoners wonen in de gewone straat
maar op een soort eiland en dus niet tussen de
mensen in onze straten.
Ik denk dat het ook niet wettelijk is en hij daar
niet toe gemachtigd is, maar zich dat persoonlijk
toegeëigend, en u weet ik deze vraag reeds meer
maken gesteld in de gemeenteraad ik stel mij
veel vragen over het nut van de
gemeenschapswacht maar dat weet u wel en dat
is mijn standpunt en zal zo blijven nu en in de
toekomst en is al genoeg controle van de politie
en de paarkeerwachters.
Misschien kunnen ze zich nuttiger maken met de
steps en de scooters die overal midden op het
voetpad staan zonder toelating en geen taksen
betalen aan de gemeente, deze steps en scooter
persoonlijk te verwijderen op onze

met het plan dat oorspronkelijk was voorzien in de door de burgemeester afgegeven
vergunning.
Toegestane inname:
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gemeentedepot bij de auto’s te zetten die
gestolen zijn, zo staan ze niet op onze voetpaden
waar ze gevaarlijk zijn voor velen van onze
inwoners.
U weet ook allen dat het met deze coronavirus
crisis heel moeilijk is voor te overleven voor onze
handelaars en middenstand in het algemeen.
U weet zonder een bloeiende middenstand,
winkeliers en handelaars in onze gemeente, is
het een dode gemeente, en geen veilige en
sociale gemeente.
Dus mijn duidelijke vraag als gemeenteraadslid is
dat de kleinhandel, handelaars en winkeliers op
een menselijke manier en met respect zullen
behandeld worden in de toekomst en dat de
klanten niet langer weggejaagd worden in deze
moeilijke tijden door de gemeenschapswacht.
Vriendelijke groeten in de hoop op een positief
antwoord voor onze handelaars, winkeliers en
middenstand en laat ze gewoon werken en hun
klanten bedienen en zaken doen.
Dank bij voorbaat.

Situatie op 23/04/2020
Deze controle heeft onder meer als doel ervoor te zorgen dat personen met een
beperkte mobiliteit, zoals personen in een rolstoel of met een kinderwagen,
gemakkelijk en veilig gebruik kunnen maken van de verschillende voetpaden. In dit
verband moet worden opgemerkt dat deze aanpak deel uitmaakt van het project
voor de ontwikkeling van "PBM-lussen", dat door de dienst GSA is opgezet.
Situaties waarbij bedrijven maar ook particulieren betrokken zijn (bijvoorbeeld
verpakkingen die op de stoep staan) worden daarom systematisch onder de
aandacht gebracht van de gemeenschapswacht; deze aanpak is niet specifiek
gericht op de winkeliers.
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1. Een wegrenovatieproject staat niet op de agenda voor de nabije toekomst. Hoewel
de straatstenen van het Struykbekenweg niet op de lijst staan, zetten de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en het Directoraat
voor het Cultureel Erfgoed zich toch in voor het behoud van dit erfgoed. Het is
inderdaad een van de oudste geasfalteerde wegen in de gemeente.
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2. In 2012 hebben de technische diensten, die gevoelig zijn voor het genoemde
probleem, een schets gemaakt die voorziet in de aanleg van een fietspad aan de
zijkant van het Fallonstadion. Opgemerkt moet worden dat een deel van het
Struykbekenweg aan de parkeerzijde is opgenomen in de omtrek van het
geklasseerde Lindekemale Molen.

De kasseien van het Struykbekenweg zijn
gevaarlijk bij het fietsen.
Zijn er plannen om de weg te renoveren?
18/05/2020
Zo ja, wanneer en wat is het renovatieplan?
Zo niet, wat zijn dan de redenen? Is er geen
3. In 2014 heeft de gemeente het Gewest een vergunningsaanvraag gestuurd voor de
manier om een alternatieve oplossing te vinden?
regularisatie van de parking van Struykbeken. Deze procedure heeft een aantal
wendingen gehad en eindigde in een classificatie zonder verdere actie van het
Gewest. Een nieuwe vergunningsaanvraag is in voorbereiding. Het omvat het
project voor de aanleg van een tweerichtingsfietspad.

Met betrekking tot het aanleggen van
bankrekeningen in gemeentescholen
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Naar aanleiding van het verslag van 30/03/2020
van de dienst Gemeentekas werd de
gemeentelijke ophaler gemachtigd om met
ingang van 01/09/2020 financiële rekeningen te
openen bij de bank BELFIUS SA voor de
volgende instellingen: scholen “Parc Malou”,
“Robert Maistriau”, “Prince Baudouin”, “Princesse
25/05/2020
Paola”, Van Meyel, Vervloesem, Georges Désir,
“La Charmille”, Prinses Paola en Klim op school.
We hebben verschillende vragen over dit
onderwerp:
1. Wij willen graag een kopie van het verslag
van 30 maart 2020 van de dienst Gemeentekas?
2. Kunt u ons vervolgens concreet uitleggen
waar deze rekeningen precies voor gebruikt
zullen worden, wie verantwoordelijk zal zijn voor

4. Dit tweerichtingsfietspad zou aan de kant van de parkeerplaats liggen in plaats van
aan de kant van het stadion, zoals oorspronkelijk gepland. De installatie van het
spoor aan de kant van het stadion zou in feite een te groot risico op conflicten
tussen fietsers en voetgangers bij de twee ingangen van het Fallonstadion hebben
gecreëerd.
Naar aanleiding van uw schriftelijke vraag van 25 mei 2020, ontvangen op 26 mei
2020, over het aanmaken van bankrekeningen in lokale scholen, vindt u hieronder de
antwoorden van de dienst Gemeentekas.
De rekeningen die de gemeente bij Belfius NV heeft geopend voor alle gemeentelijke
scholen zullen deel uitmaken van de schatkist, waarvan het beheer bij wet is
toevertrouwd aan de gemeenteontvanger onder het gezag van het College.
Aangezien banken geen uittreksels meer op papier versturen, worden deze uittreksels
dagelijks door de dienst Gemeentekas gedownload.
De raadpleging van de kasbewegingen op deze rekeningen zal mogelijk zijn voor
de scholen en de dienst Onderwijs; deze beperkte toegang tot de raadpleging moet
de scholen in staat stellen enerzijds de betalingen van de ouders te volgen en
anderzijds de dienst Onderwijs in staat stellen de boekhoudkundige documenten op
te stellen die naar de ontvanger moeten worden gestuurd. Deze documenten zijn
onmisbaar voor het opnemen van bankafschriften in de boekhoudsoftware.
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het dagelijks beheer en welke
controleprocedures voor deze rekeningen zullen
worden ingevoerd?
Bij voorbaat dank voor uw antwoorden.
In deze tijden van gezondheidscrisis ontstaan
overal initiatieven om jongeren zich creatief te
laten uitdrukken.
Onlangs vernam ik namelijk een oproep aan
kinderen en jongeren in de gemeente om deel te
nemen aan het project "Parlons jeunes, parlons
(dé)confinement" (georganiseerd door het
Brussels Franstalig parlement, in samenwerking
met de Algemene Afgevaardigde voor de
Rechten van het Kind, Scan-R, “Comme un Lundi
& ses partenaires Urbanisa'son” en “Gsara”, en
UNICEF België).
In deze uitzonderlijke periode nodigt dit initiatief
jongeren in Brussel uit om zich "ongeacht hun
levensloop en ervaring, te uiten over het thema
lockdown en versoepeling "
267 Adélaïde de PATOUL (http://parlonsjeunes.be/thematique/confinement/ 28/05/2020
) (pagina geraadpleegd op 27/05/2020). Niet
iedereen is gelijk in het licht van de crisis.
Bovendien kunnen degenen die aan het project
willen deelnemen, contact opnemen met de
partners van de organisatoren als zij steun nodig
hebben.
Ik van mijn kant neem graag deel aan een
discussie met de gemeente over de beste manier
om deze actie in Sint-Lambrechts-Woluwe bij het
doelpubliek bekend te maken (onder voorbehoud
van mijn beschikbaarheid tijdens deze
studieperiode).
Op elk moment, maar vandaag meer dan ooit, is
het essentieel om de stem van de jongste
mensen door te geven aan de parlementsleden
van het Brussels Gewest.

Deze campagne was gebaseerd op de constatering dat veel jongeren onevenredig
veel last hebben van de gevolgen van de COVID-19-crisis en dat ze nog steeds te
weinig gehoord worden in het publieke debat. Het doel was dan ook om hen de
mogelijkheid te bieden hun gevoelens te delen in deze periode van pandemie, hun
ervaringen te delen, hun behoeften kenbaar te maken,...
Door middel van spreken, schrijven, tekenen, fotograferen of een ander
communicatiemiddel. Een website stond open voor het verzenden van alle prestaties,
in eerste instantie tot 5 juni. De termijn is vervolgens verlengd tot 20 juni.
In Sint-Lambrechts-Woluwe werden twee afzonderlijke initiatieven uitgevoerd.
 Enerzijds schreven de leden van het Jeugdforum Sint-Lambrechts-Woluwe elk een
individuele tekst, waarin ze hun ervaringen, angsten en hoop uitten, en maakten ze
een foto om die te illustreren.
In de maand juni (datum: 16 juni) werd deze fase uitgebreid met een virtuele
schrijfworkshop, in kleine groepjes van vier, onder begeleiding van een facilitator
van de vzw Scan-R non-profit organisatie. Op basis van deze werkzaamheden
moet op een nog nader te bepalen datum een ontmoeting tussen de jonge
deelnemers en de Brusselse parlementariërs worden georganiseerd.
 Daarnaast werden ook kinderen van huiswerkscholen (ESD) en bepaalde
wijkfilialen door de toezichthoudende teams van de gemeentelijke jeugddienst en
Wolu-Services op het probleem gewezen. Ze werden door de animatoren
uitgenodigd om, sommigen door middel van tekeningen, anderen door middel van
korte video's, de emoties uit te drukken die worden ervaren in de context van de
opsluiting.
Er werden vervolgens bijeenkomsten in kleine groepen georganiseerd om een aantal
van hen in staat te stellen antwoorden te krijgen op hun vele vragen van de
toezichthouders. Deze momenten werden ook gebruikt om opnieuw aan te dringen op
de veiligheidsinstructies die in acht moeten worden genomen, terwijl men probeert de
kinderen te helpen zichzelf met hernieuwde sereniteit te projecteren naar de toekomst
en de fasen van de progressieve versoepeling.
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Kunt u mij daarom alstublieft laten weten of het
College van plan is om dit verzoek op te volgen?
Welke bevorderingsmiddelen zijn met name
gepland door de gemeente?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Ik volg mijn onderzoek van september 2019 met
betrekking tot de bakkerij gelegen aan de 342
Georges Henrilaan, waarvan de
beheermaatschappij failliet is gegaan.
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Wij zijn ons ervan bewust dat de Georges
Henrilaan een bijzonder aandachtspunt is en dat
er een uitgebreid commercieel
stimuleringsprogramma wordt uitgevoerd. Zo
stemde het bestuur op 23 september 2019 voor
het vrijgeven van het budget voor de tweede fase
van de renovatie van het gebouw naast de
voormalige bakkerij. Ik wil uw aandacht vestigen
op het feit dat het noodzakelijk zal zijn om de
kracht van het stimuleringsprogramma te
versterken in het licht van de mogelijke
economische schade die de crisis als gevolg van
de Covid-19 heeft veroorzaakt.
Ik blijf waakzaam in deze zaak. Voorkomen moet
worden dat de faillissementsprocedure de
mogelijkheid om het project voor de renovatie
van het gebouw te starten, blokkeert.
Kan het College mij informeren over de juridische
situatie van dit pand?
Zal het, aangezien het bedrijf dat de vestiging
beheert failliet is gegaan, nodig zijn om de
uitkomst van deze procedure af te wachten voor
de bevoegde rechtbank voordat de gemeente het
eigendom weer volledig in bezit kan krijgen en
het renovatieproject van het gebouw kan
voortzetten?

We hoorden dat de curator had gesuggereerd dat ze het bedrijf wilde verkopen om de
terugbetaling van de schuldeisers te verzekeren. Bij gebrek aan enige actie van haar
kant en ondanks talrijke pogingen om haar te contacteren, stuurt de gemeente haar
een ingebrekestelling. De brief bleef onbeantwoord.
Meester XX werd door het College van 20/02/2020 gemandateerd om de gemeente in
deze zaak te verdedigen. Ze had grote moeite om contact op te nemen met de curator.
Deze laatste informeerde onze advocaat uiteindelijk dat ze het pand zou verlaten,
omdat ze er niet in geslaagd was het te liquideren. Ze is niet van plan om extra kosten
te maken voor dit faillissement (vandaar het gebrek aan reactie...).

2/06/2020

Per e-mail van 09/06/2020 heeft Maître XX ons laten weten dat de sleutel van het
bedrijf in haar brievenbus is "gegooid" en dat ze deze naar ons zal opsturen. We
kunnen er dus van uitgaan dat we vrij zijn om het eigendom weer in bezit te nemen.
Een deel van het meubilair zal worden gebruikt voor de tijdelijke inrichting van de
Malou verfrissingsbar.
Dit alles heeft de zaak niet vertraagd. De vergunningsaanvraag werd immers in
augustus 2019 ingediend en het dossier is nog steeds in behandeling bij het Gewest.
Tegelijkertijd heeft het College besloten om deze woning in te dienen als potentiële
locatie voor een nieuwe pop-up winkel op hub.brussels.
De afdeling die verantwoordelijk is voor dit project bestudeert momenteel de
verschillende ontvangen locatievoorstellen en stelt de criteria vast aan de hand
waarvan een beslissing kan worden genomen.
We zouden eind 2020 of begin 2021 een besluit over dit onderwerp moeten kunnen
nemen.

Dank u voor uw antwoorden.
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40A: Het pand werd bewoond door DIWAN vzw tot november 2019. Toen het
opnieuw leeg kwam, werden de vloeren en de schilderijen opgeknapt. Het
onroerend goed was het onderwerp van een advies van de toewijzingscommissie
op 20/03/2020 en van een toewijzingsbesluit van het college op 02/04/2020.
Aangezien het bedrijf waar de administratie de keukenapparatuur aankoopt, de
bestellingen voor de tijd van de lockdown heeft opgeschort, konden we de keuken
niet verkrijgen. Toen we de zaak hervatten, waren de vertragingen erg groot. De
keuken is net geleverd en moet worden geïnstalleerd. Indien de nodige mankracht
beschikbaar is om deze werkzaamheden in juli uit te voeren, dient de huurder het
pand te betreden op 01/08/2020.

Ik stel een schriftelijke vraag over de toewijzing
van bepaalde gebouwen, gemeenschappelijke
eigendommen, die momenteel onbewoond zijn of
worden gerenoveerd.
Deze eigendommen zijn gelegen op 40, 42, 44,
68 en 96 Sint-Lambertusstraat.
Ik zou graag voor elk gebouw (op bovenstaand
straatnummer) de voortgang van de
werkzaamheden en/of het gebruik van deze
panden willen weten.

42: Het werk is in volle gang. Het huis moet te huur zijn op 01/10/2020. Voor een
beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden wordt verwezen naar het bestek.
Het is een algemene renovatie zonder ruwbouw.

Hoe snel kunnen ze weer verhuurd worden?
Wat is het belang van het werk dat de pauze in
huur rechtvaardigt, als er geen sluitende deadline
is?
Met mijn dank voor het vervolg dat het College

269 Françoise CHARUE voor deze vraag zal reserveren.

12/06/2020

44: Een "kleine" renovatie is noodzakelijk. Zijn geprogrammeerd:
- De vernieuwing van de plafonds en schilderijen,
- vervanging van de vloerbedekking,
- het controleren van het loodgieterswerk,
- de keuken te vervangen.
Er zijn aanbiedingen gevraagd, behalve voor de keuken en het loodgieterswerk, dat
zal worden gedaan door gemeentelijke arbeid.
50/4: Een "kleine" renovatie is noodzakelijk. Er is behoefte aan reparaties in de
badkamer, vervanging van de keuken en dakramen. De keuken wordt na 68 uur
besteld. Voor de velux zijn de offertes recentelijk ontvangen en voor de overige
werken zal een contract worden aangevraagd.
68: Een "kleine" renovatie is nodig. Er zijn biedingen ontvangen om de schilderijen
opnieuw te maken en de badkamer te renoveren. Het plan voor de locatie van de
keuken is afgerond. Het zal binnenkort worden besteld.
96: Er is een renovatieprocedure met vergunning aan de gang. Het pand wordt
bewoond door DIWAN vzw tot 31/08/2020 (tot op heden) en de bewoning wordt
verlengd tot het einde van het jaar. De vergunning zal zeer binnenkort worden
ingevoerd.

270

Amélie PANS

We hebben 8 basisscholen in onze gemeente. Er
is een kinderdagverblijf in de ochtend en een
dagverblijf in de middag. In sommige scholen zijn 27/07/2020
er ook buitenschoolse activiteiten.

1. Het schema van de dagverblijven is als volgt:
- Elke ochtend, vanaf 7.30 uur.
- Elke avond tot 18 uur.
- Elke woensdag om 13.35 uur tot 18.00 uur.
- Tijdens bijzondere feestdagen, van 7.30 tot 18.00 uur.
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We hebben verschillende vragen over dit
onderwerp:
1. We willen graag de tijdschema's van deze
kinderdagverblijven weten?
2. Zijn de schema's van deze
kinderdagverblijven altijd hetzelfde geweest in
alle scholen? Zo niet, wat waren ze dan?
3. Zo niet, wat waren ze dan wel? 3. Heeft het
College van burgemeester en schepenen,
wetende dat de werktijden steeds flexibeler
worden en dat het aantal eenoudergezinnen
voortdurend toeneemt, er ooit aan gedacht om
de uren van de dagverblijven te verlengen,
bijvoorbeeld voor 7.30 uur 's morgens en na
18.00 uur 's avonds?
4. Tijdens de laatste
gemeenteraadsvergadering werd afgesproken
dat het College de mogelijkheid zou
onderzoeken om gerichte studies in lokale
scholen in te voeren. Kunt u ons de status van
dit onderzoek vertellen?
5. Wat de buitenschoolse activiteiten betreft,
kunt u ons vertellen wat er in elke
gemeenteschool gebeurt. Wie verzorgt de
buitenschoolse activiteiten, welke activiteiten
worden aangeboden en wat zijn de prijzen?
Bij voorbaat dank voor uw antwoorden.

2. Het tijdschema van de receptiedienst werd in 2020 gewijzigd en de eindtijd werd
gewijzigd van 18.30 tot 18.00 uur na een unaniem besluit van de gemeenteraad
van 25/05/2020. Deze beslissing werd gemotiveerd door de lage opkomst bij de
receptie vanaf 18.00 uur. De aanwezigheidscijfers zijn opgenomen in een bijlage bij
het verslag aan de Raad. De uurroosters zijn voor alle lokale scholen gelijk.
3. Zie punt 2 voor de reden waarom pas om 18.30 uur in kinderopvang wordt
voorzien. Er is tot nu toe niet overwogen om de openingstijden van de
kinderopvang te verlengen van 7 uur 's ochtends tot nu toe, aangezien het College
in dit verband geen verzoeken van ouders heeft ontvangen.
4. De schoolantenne is momenteel op zoek naar hulp voor leerlingen van de
basisschool buiten de school in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Meer
bepaald is er een analyse aan de gang over de mogelijkheid om huiswerkscholen
te openen binnen de gemeentelijke basisscholen, als aanvulling op het aanbod dat
reeds werd voorgesteld door het team van “Wolu-Services” met de
huiswerkscholen die in verschillende wijken van de gemeente zijn gevestigd.
Dit onderzoek, dat in mei van dit jaar is gestart, heeft enerzijds tot doel een
inventarisatie te maken van de steun die de leerlingen binnen de school vinden en
anderzijds de relevantie te meten van het openen van een huiswerkschool in een of
meer scholen in de gemeente. Binnenkort wordt er een enquête gestuurd naar de
schooldirecteuren en vervolgens naar de ouders. Momenteel wordt de enquête
voorgelegd aan de commissie, een pedagogisch hulpmiddel van de dienst onderwijs
van onze gemeente.
Op basis van de verzamelde feedback en observaties wordt vervolgens gekeken naar
de logistieke en administratieve aspecten van een dergelijk project: de keuze van de
locatie voor de huiswerkschool, de ontwikkeling van het pedagogische project, de
werving van vrijwilligers, het rekening houden met het EEN-reglement en de
administratieve opvolging voor de erkenning als huiswerkschool, de organisatie van de
naschoolse activiteiten, de inschrijvingsprocedures. ... zijn alle elementen die
besproken zullen worden naargelang de behoeften die op het grondgebied van SintLambrechts-Woluwe moeten worden vervuld.
5. Informatie over buitenschoolse activiteiten wordt u in de loop van de maand
september meegedeeld. Deze worden beheerd door de schooldirecteuren, die
momenteel met verlof zijn. (ANNEXE 270)
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In antwoord op uw schriftelijke vraag van 6 augustus 2020, ontvangst op 10
augustus, betreffende het verdwijnen van de “boekbox” van het JosephineCharlotteplein, vindt u hieronder de antwoorden van de dienst Duurzame
ontwikkeling - Leefmilieu:

Sinds enkele jaren duiken op sommige openbare
plekken in Brussel boekboxen op. Dit zijn boxen
waarin bezoekers hun oude boeken achter
kunnen laten en ze ruilen voor andere boeken die
al in de box zitten.
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Kurt DESWERT

Tot voor kort stond er een dergelijke boekbox
aan de Josephine Charlottesquare. Vlakbij een
metrostation, in een keurige groene ruimte in een
drukke wijk, trok de boekbox regelmatig volk en
werden er stelselmatig nieuwe boeken in
gedeponeerd. Sinds enige tijd is de boekbox
echter verdwenen. Met deze vraag wil ik graag
peilen naar de reden van de verwijdering van de
boekbox en of de gemeente nog plannen heeft
om deze te vervangen. Globaal genomen zou ik 8/08/2020
graag weten hoe het staat met de boekboxen in
onze gemeente. Daarom deze vragen.
1. Hoeveel boekboxen bevinden er zich
vandaag op het grondgebied van onze
gemeente? Op welke manier worden deze
‘bijgevuld’? Bestaat hierover een actieve
samenwerking tussen de gemeentelijke
bibliotheken? Welke evaluatie maakt het
gemeentebestuur van hun werking?
2. Waarom werd de boekbox aan de JosephineCharlottesquare verwijderd? Zal deze
vervangen worden?

1. Hoeveel boekenruilkasten zijn er momenteel in onze gemeente? Hoe worden ze
“gevoed”? Wordt er actief samengewerkt met de lokale bibliotheken? Heeft de
gemeente een evaluatie van hun functioneren uitgevoerd?
Er zijn momenteel 5 boekenruilkasten in de openbare ruimte:
- in het park Pechère, naast het metrostation Tomberg (toegang langs de Paul
Hymanslaan),
- op de Paul-Henri Spaakpromenade (Wolubilis site),
- In de Hof-ten-Berglaan 94,
- Op het Heilige Familieplein,
- Op het Josephine-Charlotteplein
- vóór het centrum “Les Pléiades”
- in de Karrestraat, vóór het kinderdagverblijf Roodebeek.
Er zijn ook 2 privé-sites:
- op de site van de UCL, op 37 “Promenade de l'Alma” (voorgevel van het ECAMgebouw);
- in het Nederlandstalig gemeenschapscentrum Op Weule in de SintLambertusstraat 91.
Voor zover we weten is er geen specifieke samenwerking met lokale bibliotheken
om de boekenruilkasten in de openbare ruimte te “voeden”. Deze zijn opgezet in het
kader van de Europese week van de lokale democratie. Zodra een nieuwe kast
wordt ingehuldigd, zorgt de gemeente ervoor dat er boeken in staan (bijvoorbeeld
boeken die door leden van het college zijn voorgesteld en op de website van de
gemeente zijn becommentarieerd). Daarna vindt de uitwisseling van de boeken in
de kasten automatisch plaats.
Omwille van de gezondheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19 moesten de
boekenkasten tijdelijk worden gesloten. Verschillende inwoners hebben ons verteld
dat ze teleurgesteld zijn over het feit dat ze er geen gebruik meer van kunnen
maken. Het is dus een concept dat vrij goed werkt.
Om het gebruik ervan te evalueren, volstaat het in de buurt van de boekenruilkasten
te komen om te zien dat ze worden gebruikt.
Helaas zien we soms enkele afwijkingen van dit systeem van boekenruil dat
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gebaseerd is op vertrouwen. Sommige kwaadwillende mensen strooien de boeken
in de openbare ruimte rond of maken de hele kast leeg. Deze feiten, die af en toe
voorvallen, zijn gemeld aan de politie en de Preventiedienst. De boekenruilkasten
worden dus gecontroleerd door agenten op het terrein.
2. Waarom is de boekenruilkast op het Josephine-Charlotteplein verdwenen? Wordt
ze vervangen?
De poot van de boekenruilkast was beschadigd en de kast dreigde om te vallen. Hij
is net gerepareerd en zal in de week van 07/09/2020 opnieuw op het JoséphineCharlotteplein worden geplaatst.
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qe 254

DEVELOPPEMENT DURABLE
qe 256

COMMUNICATION DE SERVICE
N° 624
Procédure : demande d’« avis Développement durable »

A la demande du Collège, la division Développement durable - Environnement est amenée à
remettre des avis sur de nombreuses demandes de marchés publics.
En pratique, la division émet des suggestions quant à la possibilité d’intégrer ou non des
considérations durables et/ou environnementales dans les marchés en question.
Le service à l’origine de la demande de marché a ensuite la possibilité de répondre à ces
suggestions.
Afin de pouvoir rendre des « avis Développement durable » dans des délais plus
raisonnables, il est demandé aux services communaux de suivre la procédure suivante :


Le service/la division à l’origine de la demande de marché transmet son dossier
accompagné de la fiche « demande d’avis développement durable » (voir en annexe) au
minimum 10 jours avant d’introduire son dossier au service Administration et marchés.



Le service/la division complète dûment la partie « à remplir par le service demandeur ».
Questions à se poser :
Peut-on prévoir du recyclage ?
Quelle(s) possibilité(s) ai-je dans le choix des produits/matériaux ?
Ex. : matériaux/produits porteurs d’un écolabel, alternatif ou recyclé
Quelles firmes ai-je choisi de consulter (voir aussi avec Administration et marchés) ?



Les demandes d’avis pour lesquelles la partie « critères techniques et/ou critères
d’attribution assurant le respect de l’environnement… » aura été pré-remplie seront traités
en priorité. Si ces critères apparaissent à plusieurs endroits dans la documentation
technique, ils peuvent être surlignés au fluo pour plus de facilité.
Pour rappel, la division a pour rôle d’assurer un contrôle règlementaire et technique en
matière de développement durable. Il revient donc au service demandeur de préciser au
maximum en quoi le marché répond à des critères de durabilité.



La demande d’avis ainsi que le dossier sont transmis par courriel à l’adresse
d.durable@woluwe1200.be ou par courrier interne.
BOS et E-ATAL à éviter !



Le service à l’origine de la demande de marché a toujours la possibilité de joindre ses
réponses à la suite de l’avis Développement durable.



L’avis Développement durable ainsi que les réponses de la division/du service sont
annexés au rapport au Collège « papier ».

Cette procédure pourra aussi s’appliquer à l’avis SIPP en termes de délai (minimum 10 jours
avant demande de marché, demande conjointe d’avis Développement durable et SIPP)
Le 16/03/2020.

Le Secrétaire communal,

Patrick LAMBERT

Le Bourgmestre,

Olivier MAINGAIN

DUURZAME ONTWIKKELING

DIENSTMEDEDELING
Nr. 624
Procedure: aanvraag voor een “advies Duurzame ontwikkeling".

Op verzoek van het College wordt de afdeling Duurzame ontwikkeling - Leefmilieu gevraagd
advies uit te brengen over talrijke aanvragen voor overheidsopdrachten.
In de praktijk doet de afdeling suggesties inzake de mogelijkheid om al dan niet duurzame
en/of milieuoverwegingen te integreren in de desbetreffende overheidsopdrachten.
De dienst die de aanvraag voor overheidsopdracht heeft ingediend, krijgt vervolgens de
gelegenheid om op deze suggesties te reageren.
Om binnen een redelijke termijn het "advies Duurzame ontwikkeling" te kunnen afleveren,
stelt de afdeling aan de gemeentediensten voor om de volgende procedure op te zetten:


De dienst/afdeling die de aanvraag voor overheidsopdracht indient, maakt zijn dossier
over samen met het formulier "aanvraag voor een advies duurzame ontwikkeling" (zie
bijlage) ten minste 10 dagen voor het indienen van zijn dossier bij de dienst
Administratie en opdrachten.



De dienst/afdeling vult het deel "in te vullen door de aanvragende dienst" naar behoren in.

Te stellen vragen:
Kunnen we recyclage voorzien?
Welke mogelijkheid(en) heb ik in de keuze van producten/materialen?
Vb.: materialen/producten met een ecolabel, alternatief of gerecycleerd.
Welke firma's heb ik geconsulteerd (ook te bekijken met Administratie en opdrachten)?


Adviesaanvragen waarvoor het deel "technische criteria en/of gunningscriteria die het
respect voor het leefmilieu waarborgen..." vooraf is ingevuld, zullen met voorrang worden
behandeld. Als deze criteria op meer dan één plaats in de technische documentatie
voorkomen, kunnen ze voor het gemak in fluo worden aangeduid.
Ter herinnering: de taak van de divisie is om te zorgen voor een regelgevend en
technisch toezicht op het vlak van duurzame ontwikkeling. Het is dus aan de
aanvragende dienst om zoveel mogelijk aan te geven in hoeverre de opdracht aan de
duurzaamheidscriteria voldoet.



Zowel de aanvraag van een advies als het dossier worden per interne post of per e-mail
verstuurd.
Gelieve BOS en E-ATAL te vermijden!



De dienst die de aanvraag voor overheidsopdracht heeft ingediend, krijgt vervolgens de
gelegenheid om zijn antwoorden op het advies Duurzame ontwikkeling bij te voegen.



Het advies Duurzame ontwikkeling en de antwoorden van de afdeling/dienst worden bij het
verslag aan het College “papier” gevoegd.

Deze procedure kan ook van toepassing zijn op het advies IDPB op het vlak van termijn (min.
10 dagen voor de aanvraag van opdracht, gezamenlijk verzoek van advies Duurzame
ontwikkeling en IDPB).
16/03/2020.

De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,

Patrick LAMBERT

Olivier MAINGAIN

qe 270

Madame Amélie PANS
Conseillère communale
Avenue Marie-José 55
1200 Woluwe-Saint-Lambert

Le

Votre mail du
26/07/2020

Vos réf.

Votre correspondante :
A. Collard

Nos réf. : QE 270
20-

 (02) 761.27.59
 (02) 771.69.01

Madame la Conseillère,
Faisant suite à votre question écrite du 26 juillet 2020, réceptionnée le 27 juillet 2020, relative aux
garderies et activités parascolaire organisées dans les différentes écoles communales, nous vous
communiquons, comme convenu dans notre précédent courrier du 2 septembre 2020, les
informations manquantes relatives aux activités parascolaires :
5. En ce qui concerne le parascolaire, pourriez-vous nous dire ce qu’il en est dans chaque
école communale. Qui s’occupe du parascolaire, quelles sont les activités proposées et
quels sont les prix pratiqués ?
Ce sont les directions des écoles qui gèrent les activités parascolaires au sein de leur
établissement. Certaines font appel à des asbl quant à l’organisation de celles-ci et pour d’autres
écoles, c’est l’association des parents qui se charge de cette organisation. Les organismes
d’activités parascolaires ont une convention avec la commune quant à l’occupation des locaux
qu’ils utilisent. Les tarifs et les activités proposées ne sont pas fixés par la commune.
L’organisation des activités parascolaires a, généralement, fait l’objet d’une large adhésion des
parents.
Dans les écoles La Charmille, Georges Désir et Vervloesem, le parascolaire est pris en charge par
l’asbl Action Sport.
Ci-dessous le détail par école :
Ecoles La Charmille et Georges Désir :
 Ateliers contes: Raconter, développer son imaginaire et favoriser l’apprentissage du langage.
Mais aussi tout simplement, apporter un merveilleux cadeau : une histoire à écouter ! Après avoir
écouté les histoires, on dessine ce que l'histoire nous a inspiré.
 Baby-basket: Jeux de ballons axés sur l'apprentissage du basket-ball. Jeux d'adresse, dribble, tir
à l'anneau, ... le tout pratiqué de manière ludique. Matériel adapté.
 Badminton: Découverte et perfectionnement du badminton par la technique, la tactique, les jeux
et les matches.
 Basket-ball: Découverte et perfectionnement du basket-ball par la technique, la tactique, les jeux
et les matches.
 Danse découverte: Découverte de la danse moderne sur des hits actuels. Pour les filles et les
garçons.
 Danse: Initiation aux danses modernes (hip hop, funky, ragga).
 Eveil musical: Découverte de la musique, de la rythmique, des sons et des chansons. Les
enfants créent leurs instruments de musique.

1

 Foot en salle: En salle. Initiation et découverte par des petits parcours, apprentissage du
contrôle et de la conduite de balle, développement des techniques individuelles et collectives.
 Hockey: 1h de découverte hockey en indoor. Technique, Tactique, entraînements et match.
 Gymnastique: Apprentissage sol, barres asymétriques, barre fixe, poutre, saut, anneaux, etc.
 Mini-Club/Psychomotricité: Les enfants participent à des activités très variées: baby-basket,
baby-gym, trampoline, mini-raquettes, tour du monde, jeux variés, crazy games, mini-hockey,
parcours dans les mousses, etc.
 Mini-Multisports: Approche sportive et récréative des disciplines suivantes: baby gym, babybasket, trampoline, sports raquettes, mini hockey, sports ballons, new games, etc.
 Multisports/Multi-activités: Programme basé sur la découverte et l'initiation sportive. Encadrés
par des moniteurs sportifs qualifiés, les enfants pratiquent les disciplines suivantes: squash,
volley-ball, basket-ball, badminton, hockey, trampoline, football, natation, new games, tennis de
table, athlétisme, arts martiaux, etc. L'occasion de s'amuser en progressant.
 Anglais (désormais organisé par le CLL): infos, prix, dates et inscriptions via le CLL sur le lien
suivant ou au 010 47 06 06
 Ateliers cuisine
Cotisations 2020-2021:
 1h d'activités par semaine/année scolaire : 210 EUR
 2h d'activités par semaine/année scolaire : 315 EUR
 3h d'activités par semaine/année scolaire : 410 EUR
 4h d'activités par semaine/année scolaire : 505 EUR
 5h d'activités par semaine/année scolaire : 600 EUR
Ecole Vervloesem :
 Ateliers contes: Raconter, développer son imaginaire et favoriser l’apprentissage du langage.
Mais aussi tout simplement, apporter un merveilleux cadeau : une histoire à écouter ! Après avoir
écouté les histoires, on dessine ce que l'histoire nous a inspiré.
 Baby-basket: Jeux de ballons axés sur l'apprentissage du basket-ball. Jeux d'adresse, dribble, tir
à l'anneau, ... le tout pratiqué de manière ludique. Matériel adapté.
 Badminton: Découverte et perfectionnement du badminton par la technique, la tactique, les jeux
et les matches.
 Basket-ball: Découverte et perfectionnement du basket-ball par la technique, la tactique, les jeux
et les matches.
 Danse découverte: Découverte de la danse moderne sur des hits actuels. Pour les filles et les
garçons.
 Danse: Initiation aux danses modernes (hip hop, funky, ragga).
 Eveil musical: Découverte de la musique, de la rythmique, des sons, et des chansons. Les
enfants créent leurs instruments de musique.
 Géocachette et multi: Votre enfant apprécie particulièrement les recherches, les énigmes et
allier réflexion au mouvement? Géocachette est un vrai challenge qui permet de regrouper les
compétences sportives et intellectuelles de votre petit champion! Il découvrira comment
s'orienter. Egalement des activités telles que Kinball, ultimate frisbee, Pouball, Smollball, le
quidditch, le speedminton, le street golf, etc.
 Gymnastique: Apprentissage sol, barres asymétriques, barre fixe, poutre, saut, anneaux, etc.
 Jeux de société
 Mini-Club/Psychomotricité: Les enfants participent à des activités très variées: baby-basket,
baby-gym, trampoline, mini-raquettes, tour du monde, jeux variés, crazy games, mini-hockey,
parcours dans les mousses, etc.
 Mini-Multisports: Approche sportive et récréative des disciplines suivantes: baby gym, babybasket, trampoline, sports raquettes, mini hockey, sports ballons, new games, etc.
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 (Mini-)Top chefs: Une "petite" recette par semaine. Pendant une heure vos bambins
concocteront des petits plats variés (desserts, entrées, salés, sucrés, …).
 Multisports: Programme basé sur la découverte et l'initiation sportive. Encadrés par des
moniteurs sportifs qualifiés, les enfants pratiquent les disciplines suivantes: squash, volley-ball,
basket-ball, badminton, hockey, trampoline, football, natation, new games, tennis de table,
athlétisme, arts martiaux, etc. L'occasion de s'amuser en progressant.
 Scrabble: Améliorer sa connaissance de la langue en s'amusant.
 Anglais (désormais organisé par le CLL): infos, prix, dates et inscriptions via le CLL sur ce
lien ou au 010 47 06 06
 Ateliers cuisine
Cotisations 2020-2021:
 1h d'activités par semaine/année scolaire : 210 EUR
 2h d'activités par semaine/année scolaire : 315 EUR
 3h d'activités par semaine/année scolaire : 410 EUR
 4h d'activités par semaine/année scolaire : 505 EUR
 5h d'activités par semaine/année scolaire : 600 EUR

Ecoles Parc Malou et Robert Maistriau :
Ateliers sportifs par Kiwi Sport (Sammy LEFEBVRE) : année complète 180 EUR ou par cycle 95
EUR.
Maternelles :
 mon monde imaginaire en baskets (lundi 15h25 à 16h20)
 multi fun (mardi 15h25 à 16h20)
 mini football (jeudi 15h25 à 16h20)
Primaires :
 Snag Golf (16h30 à 17h25)
 Badminton (jeudi 12h30 à 13h25)
 Multisports (mercredi 12h30 à 13h25)
 Mini Football (lundi 16h30 à 17h25)
 Tir à l’arc (lundi 15h25 à 16h20)
Cirque (Bruno DARIMONT) : année complète 230 EUR ou par cycle 130 EUR.
 Trapèze et tissus (lundi 12h30 à 13h25) => primaires
 Circomotricité (mardi 15h25 à 16h20) => maternelles
 Cirque (mardi 16h30 à 17h25) => primaires
Atelier « bien-être » organisé par Mmes BLOCH et DENNES : année complète 220 EUR ou par
cycle 115 EUR.
Lundi 15h25 à 16h20 => primaires
Mardi 15h25 à 16h20 => primaires
Théâtre Ô Plus organisé par Mmes PALUMBO et D’HONDT : année complète 180 EUR ou par
cycle 95 EUR.
Jeudi et vendredi 12h30 à 13h25 => primaires
Jeudi et vendredi 15h25 à 16h20 => accueil à P6
Jeudi et vendredi 16h30 à 17h25 => primaires
Danse (Mme PROIETTI) : année complète 180 EUR ou par cycle 95 EUR.
Mercredi 13h30 à 14h25 => maternelles et primaires
Mercredi 14h30 à 15h25 => primaires
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Ecole Prince Baudouin :
Organisé par l’association des parents.
● GRS
La gymnastique rythmique un sport entre la danse classique et la gymnastique artistique,
utilisant ballon, cerceau, massues, ruban et corde. Equilibres, rotations et sauts rythment les
enchaînements.
Animation : Mme Ludivine (école)
Lieu : Salle de gym / 15 places
Niveaux : P2-P3-P4-P5-P6
● Cuisine
L’objectif est de faire découvrir de nouvelles saveurs, travailler l’autonomie et apprendre le
travail en collectif, dans le respect de l’autre. Chaque enfant repart avec une portion dans sa
boîte et les recettes (salées ou sucrées) sont compilées dans un cahier.
Animation : Mme Stéphanie (école)
Lieu : cuisine de l’école (sous-sol) / 10 places par groupe
Niveaux : 3 groupes M3-P1 ; P2-P3 ; P4-P5-P6
● Sport ballons
Une activité mixte autour du ballon pour développer la motricité, l’adresse, la technique.
L’apprentissage des règles, du jeu collectif et de l’esprit d’équipe.
Animation : M. Cédric (école)
Lieu : Salle de gym / 12 places par groupe
Niveaux : 2 groupes M3-P1 ; P3-P4
!! Activité à l’heure du midi : repas tartine à prévoir
● Capoeira
La capoeira est un art martial afro-brésilien ludique et souvent acrobatique. Dans un esprit
collectif, la capoeira est accompagnée de chants et de frappements de mains.
Animation : Novo Horizonte - Veludo
Lieu : Salle de gym / 10 places
Niveaux : P1-P2-P3-P4
Tenue (env. 50 €) - facultatif
● Il était une fois (contes)
Dans un cadre cocooning, les enfants écoutent des histoires sur des thèmes divers. Sont
développés imagination et créativité au travers de petites activités manuelles en lien avec les
histoires écoutées.
Animation : Lagadim - Pauline
Lieu : Salle de psychomotricité / 10 places
Niveaux : accueil-M1-M2
● Yoga – méditation
Et si les enfants aussi avaient besoin d'une pause de temps en temps? Le yoga apporte une
sensation de bien-être. Il agit sur le corps et permet de retrouver du tonus, de corriger sa
posture, de chasser les tensions, de mieux se concentrer et de bien respirer.
Animation : Lagadim asbl – Pauline
Lieu : Salle de psychomotricité / 10 places par groupe
Niveaux : 2 groupes M2-M3 ; P1-P2-P3
● « Bouge ton corps »
Une activité variée avec du cirque, du rythme et de la psychomotricité. Une harmonie dans les
disciplines dans un objectif de développement corporel et d’épanouissement global.
Animation : Lagadim – Gaëlle
Lieu : Salle de psychomotricité / 10 places (2 groupes)
Niveaux : accueil-M1-M2
● Zumba
Activité pour filles et garçons. Bouger son corps, suivre et mémoriser des chorégraphies, ça va
swinguer !
Animation : Lagadim asbl - Gaëlle
Lieu : Salle de psychomotricité / 10 places
Niveaux : P1-P2-P3
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● Chorale
Chant choral en groupe pour apprendre à s’écouter, créer ensemble et prendre le plaisir de
chanter.
Animation : Académie francophone de musique
Lieu : Salle de gym / 20 places
Niveaux : P2-P3-P4
2 séances/semaine : lundi et jeudi (16h30-17h20)
● Formation musicale
Initiation à la musique et au solfège. Ce sont les premiers niveaux proposés par l’académie de
musique afin d’accéder ensuite à l’apprentissage d’instruments.
Animation : Académie francophone de musique
Lieu : Salle de gym / 15 places par groupe
Niveaux : 2 groupes M3 ; P1
Le coût était de 120 EUR à l'année pour 25 séances

Ecole Princesse Paola :
Organisé par l’association des parents.

PARASCOLAIRE DE L'ECOLE PRINCESSE PAOLA : ANNEE SCOLAIRE
2019-2020
Liste et planning du parascolaire.
Atelier parascolaire « Jeux de stratégie et de réflexion »
Si tu aimes les jeux de société et que tu veux en découvrir de nouveaux, n’hésite pas ! Avec près de 20 jeux
disponibles, tu pourras tester les jeux de cartes (Magic, Smash Up, Pokemon (si tu possèdes un deck de duel)), les
jeux de plateau tels que Takenoko, Carcasonne, l’Ile interdite, Saboteur, Just One, La Guerre des Moutons, Les
aventuriers du rail, Diamant, Colt express…), les jeux de figurines sur plateau (Star Wars « Assaut sur l’Empire ») et
même vivre une expérience unique en testant l’initiation au jeu de rôle avec D-start dans de multiples univers du
fantastique à la science-fiction. En plus, cerise sur le gâteau, la ludothèque ouvre ses portes et te permettra de
louer ton jeu favori le vendredi pour le week-end pour seulement 1€ 😉 Public cible: P3-P6. Périodes 1 et 2.
"Jeux de société" : Moment détente autour des jeux de société de tout genre: stratégies, réflexion, coopération,
mémoire, plateaux,…Votre enfant est également libre d'apporter un jeu de la maison et de le faire découvrir aux
autres. Public cible : 1ère à 3ème année. Périodes 1 et 2.
Scratch : Viens apprendre de façon ludique la programmation informatique. Tu pourras te familiariser avec
l’univers grâce à la manipulation d’objets dans la pure tradition des E-Toys ! « Imagine Programme Partage » Public
cible : 5ème et 6ème année. Périodes 1 et 2.
ATELIER PAROLE CORPORELLE ET CONFIANCE EN SOI : A travers cet atelier, nous vous proposons d'amener votre
enfant à découvrir son schéma corporel et à apprendre la bienveillance envers lui-même et les autres, entre autre
par des exercices de respiration, de médiation, de massages ludiques, de jeux rythmiques, d'expression des
émotions, afin de développer la confiance en son être mental et corporel, le tout agrémenté d'une touche
musicale adaptée à vos enfants. Public cible : P1 - P2 - P3. Périodes 1 et 2.
Atelier Photos : Nouvel atelier alliant plaisir et apprentissage : 1. Une séance photos à partir d'un thème donné
2. Une sélection des meilleurs clichés et l'analyse des différents points de vue et techniques utilisés par les enfants
+ impression. 3. Création d'un album photos avec utilisation des techniques de scrapbooking. Attention: Cet atelier
nécessite un appareil photo numérique que l'enfant devra apporter à chaque séance de "prise de photos" (1 fois
sur 3). Celui-ci sera déposé par l'enfant le matin au secrétariat et sera récupéré en fin de journée. L'enfant devra
également apporter un cahier A4 avec des pochettes transparentes pour la réalisation de l'album. Public cible: P5P6. Période 1 et 2.
Jeux de construction : Bienvenue dans l’univers des jeux de construction K’nex . Dans cet atelier, vous trouverez
tous ce qu’il faut pour développer la créativité des apprentis bâtisseurs en 3D. Public cible : 1ère à 6ème année.
Période 1 et 2.
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Atelier cuisine: C'est bon, c'est beau, c'est léger, c'est gourmand, c'est coloré et inattendu!!! Et si la cuisine
devenait un endroit de jeux. Cuisinons ensemble de façon saine et gourmande. Vite fait= bien fait!!! A vos fouets
et spatules, dégustez! Public cible: P1-P3 mardi et P4-P6 jeudi. Périodes 1 et 2.
Attention, +15€ pour les ingrédients.
Aide aux devoirs : Votre enfant rencontre des difficultés à s'organiser dans ses devoirs? Il a du mal à effectuer les
exercices demandés en autonomie? Il aurait besoin d'explications supplémentaires en plus des heures de cours?
Public cible: P1 à P6. Période 1 et 2.
"Artistes en herbe": Moment détente autour de l'art. Entre découvertes d'artistes, bricolages de saisons, dessins,
peintures, pastels,... Votre enfant laissera place à son imagination. Public cible: P2 à P4. Période 1 et 2.
Atelier Hockey (perfectionnement) La technique est essentielle au hockey et difficile à acquérir. C'est pourquoi il
est important de bien visualiser celle-ci pour une bonne exécution, et de faire beaucoup de répétitions. Tu joues
déjà au hockey, tu veux perfectionner ta technique individuelle et avoir 1 h d'entraînement en plus par semaine.
Alors n'hésite pas, inscris-toi!!! N'oublie pas ton stick, tes jambières et ton protège-dents. Public cible: P3 à P6.
Période 1.
Atelier Hockey (initiation) : Tu aimerais bien essayer de jouer au hockey. Alors n'hésite pas, vient t'initier à la
technique de base: - la tenue du stick, - la conduite de la balle, -le dribble coup droit/revers, -le push, -la raclette, …
Attention: tenue de sport recommandée + jambières + protège-dents). Les sticks seront prêtés par l'école. Public
cible: P1-P4. Période 2.
Atelier Magie : Magicien professionnel ouvre les portes de la magie en découvrant les techniques de base de la
prestidigitation. Une manière amusante d’apprendre à se présenter en public et de distraire sa famille et ses amis.
Le matériel est fourni aux enfants mais ceux-ci doivent se munir d’une boîte à chaussures avec couvercle pour y
mettre tout le matériel reçu. Public cible : P3-P6. Périodes 1 et 2.
Jeux de société pour les maternelles: Vive les jeux de société !!! Un plaisir dont on peut abuser : le jeu de société
recourt à la logique, à la stratégie, à la mémorisation… pendant un moment convivial. Public cible: M2-M3. Période
1 et 2.
Ouverture d’une bibliothèque
Tous les jeudis pendant la récréation de midi, la salle de gymnastique sera ouverte à tous les enfants de primaire.
Une institutrice y sera présente. Les enfants devront respecter les mêmes règles que dans une bibliothèque.
Cette activité débutera en même temps que le parascolaire et est totalement gratuite.
Ateliers de métaphonologie
- Quand: le lundi de 12.30 à 13.15 et le mardi midi si un nombre important de participants se manifeste afin de
garantir la qualité des ateliers
- Pour qui: enfants de 3ème maternelle
- Nombre: 8 à 10 enfants maximum
- Prix: 7,75€ / séance pour la période d’octobre à fin mars. 20 séances à 155 €.
Ce prix basé sur le tarif INAMI auquel je suis soumise en tant que logopède indépendante conventionnée.
Attention: dans le cadre de la stimulation aucun remboursement mutuel n’est prévu.
- Contenu: cette prise en charge de groupe me permet de proposer à votre enfant une STIMULATION des prérequis à la lecture et l’orthographe par le biais d’activités ludiques visant le développement des habiletés
suivantes:
• de la discrimination auditive
• de la conscience de la rime
• de la conscience de la syllabe
• de la conscience phonémique càd la capacité à se représenter les sons qui composent les mots et pouvoir les
manipuler de façon délibérée. De nombreuses études démontrent une influence positive de la bonne conscience
phonologique et syllabique sur les apprentissages de la lecture. Un entraînement spécifique de ces habiletés
permet donc à l’enfant de développer et/ou d’améliorer ses compétences en langage écrit de manière amusante.
Pour permettre à plus d’enfants de bénéficier des parascolaires, cette année, tous les ateliers vous sont proposés à
40 EUR pour 10 séances excepté l'atelier de « méta phonologie » et l’atelier cuisine. La première période
commence la semaine du 7 octobre jusqu’à la semaine du 16 décembre avec 2 semaines en janvier de
récupération possible. La deuxième période commence la semaine du 20 janvier jusqu’à la semaine du 30 mars
avec 2 semaines de récupération possible après les vacances de Pâques.
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La cotisation équivaut à 10 périodes d’activités. Elle comprend aussi l’assurance. L’association se réserve le droit
de supprimer un atelier en fonction de la fréquentation.
Inscriptions: Jeudi 3 octobre de 8h à 10h et de 15h30 à 17h dans le hall de l'école (côté secrétariat) Les ateliers
sont donnés à partir du lundi 7 octobre 2019. L'inscription sera prise en compte dès le paiement et sous réserve de
places libres dans l'atelier voulu.
Renseignements supplémentaires: Courriel: parascolaireprincessepaola@gmail.com
Période 1 : d’octobre à décembre
Période 2 : de janvier à mars

LUNDI
12h30-13h30
Métaphonologie M3
Max : 10 enfants

MARDI
12h30-13h30
Jeux de construction P1-P6
Max : 10 enfants
Périodes 1 et 2

Jeux de société P1-P3
Max : 15 enfants
Périodes 1 et 2
Jeux de stratégie P3-P6
(uniquement si complet jeudi)
Max : 15 enfants
Périodes 1 et 2
Atelier Photos P5-P6
Max : 15 enfants
Périodes 1 et 2
Métaphonologie M3
(uniquement si complet lundi)
Max : 10 enfants
Périodes 1 et 2

15h30-16h30
Atelier cuisine P1-P3
Max : 10 enfants
Périodes 1 et 2
Scratch P5-P6
Max : 8 enfants
Périodes 1 et 2
Atelier « Magie » P3-P6
Max : 15 enfants
Périodes 1 et 2

JEUDI
12h30-13h30
Atelier Hockey (Perfectionnement) P3-P6
Période 1
Max : 10 enfants
Atelier Hockey (initiation) P1-P4
Période 2
Max : 10 enfants
Artistes en Herbe P2-P4
Max : 10 enfants
Périodes 1 et 2
Jeux de stratégie P3-P6
Max : 15 enfants
Périodes 1 et 2
Atelier parole corporelle et confiance en
soi P1-P3
Max : 15 enfants
Périodes 1 et 2
Atelier lecture : P1-P6
Gratuit
Périodes 1 et 2
Jeux de société maternels M2-M3
Max : 15 enfants
Périodes 1 et 2
15h30-16h30
Atelier « Magie » P3-P6
Max : 15 enfants
Périodes 1 et 2
Aide aux devoirs P1-P6
Max : 15 enfants
Périodes 1 et 2
Atelier cuisine P4-P6
Max : 10 enfants
Périodes 1 et 2
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Ecole Van Meyel
C’est l’ASBL Sportatous qui gère les activités parascolaires. Les activités ont lieu sur l’heure du
midi à raison d’une activité sportive (et deux le jeudi midi). Le prix varie entre 8 et 10 EUR en
fonction de l’activité. L'activité se déroule pendant une heure (12.15 - 13.15)
Lundi: Zumba 8 EUR
Mardi: Multisports 8 EUR
Mercredi: /
Jeudi: Cirque 10 EUR / Sport ballon 8 EUR
Vendredi: Taekwondo 8 EUR

Prinses Paolaschool :
Pas d’activités parascolaires en rapport avec Prinses Paolaschool.
Klim Op School :
Pas d’activités parascolaires en rapport avec Klim Op school.

Nous espérons avoir répondu à vos questions et vous prions d’agréer, Madame la Conseillère,
l’expression de nos sentiments distingués.

Le Secrétaire communal,

Patrick LAMBERT

Le Bourgmestre,

Olivier MAINGAIN
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