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WOORD VAN DE BURGEMEESTER

WOORD VAN DE
BURGEMEESTER
Dit is op zijn zachtst gezegd een heel bijzonder jaar gebleken. Sinds
maart 2020 wordt het functioneren van de administratie beïnvloed
door de ongekende gezondheidscrisis die we op mondiaal niveau
meemaken.

Het College is er trots op dat het heeft kunnen rekenen op de
solidariteit en de betrokkenheid van de personeelsleden voor
solidaire acties zoals de verdeling van mondmaskers onder alle
inwoners van de gemeente.

Deze nooit geziene situatie heeft ons gedwongen onze manier
van werken aan te passen om de gezondheid van iedereen te
behouden, door de werktijden aan te passen, telewerk verder te
ontwikkelen, contacten op afspraak en virtuele vergaderingen te
bevorderen.

Ik ben verheugd over de goede samenwerking tussen het College
en de administratieve diensten. Het heeft onze gemeente in staat
gesteld om de vele uitdagingen van de afgelopen maanden efficiënt en snel het hoofd te bieden.

Dankzij de inzet van ieder van u zijn we er ook in geslaagd onze
manier van werken opnieuw uit te vinden om de continuïteit van de
dienstverlening aan het publiek te waarborgen, zelfs op het hoogtepunt van de crisis. We hebben creativiteit en innovatie getoond
door onze bewoners, vooral de jongste, geschikte activiteiten aan
te bieden. We hebben acties opgezet ter ondersteuning van de
sectoren die het meest te lijden hebben onder de gevolgen van
deze crisis, zoals de lokale handel en cultuur. We hebben ervoor
gezorgd dat we de band met en de hulp aan onze senioren en personen precaire situaties hebben versterkt.

Olivier Maingain
Burgemeester

Ondanks de omstandigheden hebben we veel projecten uitgevoerd: de nieuwe scholen Georges Désir en La Charmille en het
kinderdagverblijf les Coquelicots werden ingehuldigd, de renovatie van het gemeentemuseum werd voltooid, we hebben het handvest voor duurzame ontwikkeling, de raad voor het verenigingsleven en het participatieve budget ingevoerd.
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WOORD VAN DE GEMEENTESECRETARIS

WOORD VAN DE
GEMEENTESECRETARIS
Dit jaarverslag bestrijkt de periode van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020.
Terwijl de gemeentendiensten in de eerste helft van deze periode hun traditionele taken hebben uitgevoerd en hebben deelgenomen aan de vele activiteiten die op het grondgebied van de gemeente zijn georganiseerd, wat valt er
dan te zeggen over de afgelopen zes maanden? De gezondheidscrisis heeft
ons sociale leven ontwricht, maar heeft ook onze professionele aanpak veranderd.
De gemeentelijke diensten hebben zich moeten aanpassen aan de omstandigheden en meer dan eens was er sprake van een golf van solidariteit. Sommige
collega’s in dienstvrijstelling hielpen andere diensten die hulp nodig hadden,
vooral de dient FASE die te maken kreeg met een toenemend aantal aanvragen
voor sociale bijstand. Nog anderen hielpen met het verpakken en verdelen
van mondmaskers. Het personeel van de scholen en kinderdagverblijven
kreeg dagelijks te maken met laattijdige, soms tegenstrijdige richtlijnen en
met onregelmatigheden als gevolg van besmettingen. Ik vergeet zeker ook
niet het zogenaamde personeel van de eerste lijn, dat paraat stond om de
diensten te verlenen waar de bevolking van Sint-Lambrechts-Woluwe recht
op heeft. Met de hulp van onze interne dienst voor de bescherming en preventie van werknemers werden alle maatregelen genomen om ervoor te zorgen
dat collega’s in optimale veiligheidsomstandigheden konden werken, goed
ondersteund door de gemeenschapswachten die de toegang tot de gemeentelijke gebouwen controleerden en door de schoonmaakploeg die instond voor
het zorgvuldig onderhouden van de gebouwen.

De meeste diensten hebben in dit verslag een specifiek hoofdstuk opgenomen
over de maatregelen die sinds medio maart 2020 zijn genomen.
Ik werk al meer dan 40 jaar voor mijn gemeente en ben altijd al, lang voordat ik gemeentesecretaris werd, van mening geweest dat onze administratie
efficiënt is.
In dit buitengewone jaar kan ik niet anders dan al het gemeentepersoneel van
harte bedanken voor hun aanwezigheid en voor de geleverde inspanningen
om het contact en de dienstverlening aan de bevolking in stand te houden.
Veel leesplezier.
Patrick LAMBERT,
Gemeentesecretaris
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GEMEENTELIJKE OVERHEID

GEMEENTELIJKE
OVERHEID
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
Van 01/10/2019 tot 30/09/2020 was het College samengesteld uit 10 leden:
de burgemeester en 9 schepenen. De bevoegdheden waren als volgt verdeeld:

BURGEMEESTER:
Dhr. Olivier MAINGAIN, Herbert Hooverlaan 36
Burgerparticipatie – Algemeen beleid – Human resources – Openbare
opdrachten – Beheer van het patrimonium – Preventie – Politie – Franstalig
onderwijs – Cultuur – Informatie/communicatie.
SCHEPENEN:
Mw. Isabelle MOLENBERG, 1e schepen, Marie-Josélaan 154
Familie – Sociale actie – Senioren – Gezondheid – Gelijke kansenbeleid –
Pensioenen – Mindervaliden.
Mw. Michèle NAHUM, Brand Whitlocklaan 142/9
Juridische zaken – Handel – Ontwikkeling van de commerciële knooppunten
(met inbegrip van de coördinatie van het ontwikkelingsplan van de Georges
Henrilaan) – Economische expansie.
Dhr. Eric BOTT, Kantelenlaan 8
Sport – Jeugd – Tewerkstelling – Verenigingsleven – Relaties met de “Fédération Wallonie-Bruxelles”.
Mw. Jacqueline DESTREE-LAURENT, Meilaan 221
Ambtenaar van de Burgerlijke stand – Burgerlijke stand – Bevolking – Vreemdelingen – Gemeentelijke kinderdagverblijven – Erediensten – Voogdij over
het OCMW.
Dhr. Xavier LIENART, Kapellaan 60A
Begroting – Financiën – Nieuwe technologieën – Nederlandstalig onderwijs
en Nederlandstalige bibliotheek – Relaties met de Nederlandstalige gemeenschap.

Dhr. Jean-François THAYER, Edouard Speeckaertlaan 76
Huisvestingsbeleid (met inbegrip het Observatiecentrum voor de huisvesting).
Dhr. Gregory MATGEN, Tiendagwandlaan 82
Duurzame ontwikkeling – Leefmilieu – Planificatie en perspectieven – Mobiliteit – Energiebeleid – Promotie van het architecturaal patrimonium – Dierenbescherming.
Dhr. Philippe JAQUEMYNS, Ter Kamerenstraat 34
Beheer van de openbare ruimte (met inbegrip de openbare netheid en de
groene ruimten) – Internationale solidariteit – Jumelages – Relaties met de
Europese gemeenschappen – Relaties met de burgers van de Brusselse rand.
Mw. Delphine DE VALKENEER, Linthoutstraat 167/9
Stedenbouw en milieuvergunningen.

GEMEENTESECRETARIS:
Dhr. Patrick LAMBERT
Van 01/10/2019 tot 30/09/2020 hield het College van burgemeester en
schepenen 54 vergaderingen waarvan er 1 fiscale klachten behandelde.

DE GEMEENTERAAD
Van 01/10/2019 tot 30/09/2020 was de Gemeenteraad samengesteld uit
37 effectieve leden waarvan de 10 bovenvermelde leden van het College van
burgemeester en schepenen en 27 gemeenteraadsleden:

VOORZITSTER:
Mw. Ariane CALMEYN
GEMEENTERAADSLEDEN:
Dhr. Georges DE SMUL (NL)		
Robert Dalechamplaan 4
Dhr. Pierre-Alexandre de MAERE d’AERTRYCKE Fernand Mélardstraat 11
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Mw. Fabienne HENRY			
Robert Dalechamplaan 12
Mw. Francine BETTE			Albertynlaan 47
Mw. Julie VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE Roodebeeksteenweg 495
Mw. Françoise CHARUE		
Roodebeeksteenweg 96
Mw. Aurélie MÉLARD			
Hof ten Berglaan 69
Edouard Speeckaertlaan 116
Mw. Ariane CALMEYN
Stationsstraat van Woluwe 109/002
Mw. Sonia BEGYN			
Dhr. Quentin DEVILLE		
Victor Gilsoullaan 99/b1
Dhr. Philippe VANDEMEULEBROUCKE Roodebeeeksteenweg 469
Noodlotige Rotsstraat 84
Mw. Núria BORDES CASTELLS
Mw. Amélie PANS 			Marie-Josélaan 55
Dhr. Charles SIX 			
Erfprinslaan 92
Marcel Thrirylaan 12/12
Mw. Adelaïde de PATOUL 		
Dhr. Jacques MELIN 			
Lambeaulaan 98
Dhr. Michaël LORIAUX 		
Westenwindstraat 34
Sterrenbeeldenlaan 17A
Mw. Marie-Jeanne PETI MPANGI
Jacques Hotonstraat 36
Mw. Christine VERSTEGEN 		
Mw. Laïla ANBARI 			Andromedalaan 33
Josephine-Charlottesquare 14
Dhr. Jean ULLENS de SCHOOTEN
Haagbeukenlaan 8/38
Mw. Ingrid GOOSSENS 		
Dhr. Steve DETRY 			
Marcel Thirylaan 206/305
A.J. Slegerslaan 367
Mw. Margaux HANQUET 		
Mw. Samantha ZAMORA (tot 07/09/2020) Andromedalaan 54/35
Dhr. Kurt DESWERT (NL)		
Prekelindenlaan 4
Dhr. Jean-Claude VAN der AUWERA
Roodebeeksteenweg 254
Mw. Elsa BOONEN (vanaf 07/09/2020) Generaal Lartiguelaan 105/9
Van 01/10/2019 tot 30/09/2020 hield de Gemeenteraad 13 vergaderingen waarvan 2 op virtuele wijze, via uitwisseling van e-mails, vanwege de
gezondheidscrisis.

Begroting – Financiën – Nieuwe technologieën – Nederlandstalig onderwijs
en Nederlandstalige bibliotheek – Relaties met de Nederlandstalige gemeenschap
Duurzame ontwikkeling – Leefmilieu – Planificatie en perspectieven – Mobiliteit – Energiebeleid – Promotie van het architecturaal patrimonium – Dierenbescherming
Secretaris: Dhr. Benoît VANDERSMISSEN, adviseur.

POLITIERAAD
De volgende personen werden door de Gemeenteraad op 03/12/2018 aangeduid om de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe te vertegenwoordigen bij de
Politieraad van de zone 5353 Montgomery die de gemeenten van Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe en Etterbeek groepeert:
Dhr. Philippe JAQUEMYNS, schepen
Dhr. Steve DETRY, gemeenteraadslid (ontslagnemend op 18/09/2020)
Dhr. Quentin DEVILLE, gemeenteraadslid
Mw. Julie VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, gemeenteraadslid
Mw. Margaux HANQUET, gemeenteraadslid
Mw. Adelaïde de PATOUL, gemeenteraadslid
Dhr. Michaël LORIAUX, gemeenteraadslid
Mw. Ariane CALMEYN, gemeenteraadslid
Mw. Amélie PANS, gemeenteraadslid (effectief vanaf 18/09/2020)

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN

COMMISSIES

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Groep 1 – Commissie voorgezeten door dhr. Olivier MAINGAIN:

Voorzitster:
Mw. Fabienne HENRY

Burgerparticipatie – Algemeen beleid – Human resources – Openbare
opdrachten – Beheer van het patrimonium – Preventie – Politie – Franstalig
onderwijs – Cultuur – Informatie/communicatie
Juridische zaken – Handel – Ontwikkeling van de commerciële knooppunten
(met inbegrip van de coördinatie van het ontwikkelingsplan van de Georges
Henrilaan) – Economische expansie
Burgerlijke stand – Bevolking – Vreemdelingen – Gemeentelijke kinderdagverblijven – Erediensten – Voogdij over het OCMW
Huisvestingsbeleid (met inbegrip het Observatiecentrum voor de huisvesting)
Beheer van de openbare ruimte (met inbegrip de openbare netheid en de
groene ruimten) – Internationale solidariteit – Jumelages – Relaties met de
Europese gemeenschappen – Relaties met de burgers van de Brusselse rand
Stedenbouw en milieuvergunningen
Secretaris: Dhr. Maurice PECRIAUX, technisch directeur (tot 30/06/2020) en
mw. Anne VANBEGGELAER, hoofdinspecteur.
Groep 2 – Commissie voorgezeten door mw. Isabelle MOLENBERG:
Familie – Sociale actie – Senioren – Gezondheid – Gelijke kansenbeleid –
Pensioenen – Mindervaliden
Sport – Jeugd – Tewerkstelling – Verenigingsleven – Relaties met de “Fédération Wallonie-Bruxelles”

Leden:
Mw. Isabelle GOBERT
Dhr. Thierry DOORNAERT (tot 29/06/2020)
Dhr. François DOMINICY
Dhr. Christian PEETERS
Dhr. Christian SABOT
Mw. Nathalie RIABICHEFF
Mw. Marie-Françoise PEETERS
Dhr. Jacques MELIN
Dhr. Jean-Jacques VANDEVELDE
Mw. Anne DRION du CHAPOIS
Mw. Francine BETTE
Mw. Joëlle CHANTRY
Mw. Godelieve LIPPENS (NL)
Dhr. François ANGENOT (vanaf 29/06/2020)
Secretaris-generaal:
Dhr. Grégory JACQUES
Financieel directeur:
Dhr. Thibaut STEVENS

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET COLLEGE BIJ HET
OVERLEGCOMITÉ GEMEENTE/OCMW:
Dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester, mw. Michèle NAHUM, mw. Jacqueline
DESTRÉE-LAURENT en dhr. Xavier LIENART, schepenen

LEIDENDE KADERLEDEN VAN DE
GEMEENTEDIENSTEN
Op 30/09/2020 is het directiecomité als volgt samengesteld:
Wettelijke ambtenaren:
Dhr. Patrick LAMBERT, gemeentesecretaris
Dhr. Jean VANDEVEN, gemeenteontvanger
Diensten:
Beheer van de openbare ruimte
Dhr. Dirk UYTTERHOEVEN
Hoofdinspecteur

Afdelingschef
Dhr. Bertrand DEWEZ
Secretariaat – IDPBW – Externe betrekkingen – Economische expansie – GAS
– Politiek van de huisvesting
Gemeentesecretaris Dhr. Patrick LAMBERT
Sport – Jeugd – Verenigingsleven
Bestuurssecretaris Dhr. Michel ZIMMERMANN
Stedenbouw en milieuvergunningen
Architect Mw. Katelijne FRANSSENS

VERSCHILLENDE MAATSCHAPPIJEN
ALGEMENE VERGADERINGEN: GEMEENTELIJKE
AFGEVAARDIGDEN
De gemeente is vertegenwoordigd op de algemene vergaderingen en/of raden
van bestuur van verschillende maatschappijen waarin ze belangen heeft:

Beheer van het patrimonium
Mw. Anne VANBEGGELAER
Hoofdinspecteur

Intercommunale SIBELGA cvba – Sector Oost, Werkhuizenkaai 16 –
1000 Brussel:
Dhr. Michaël LORIAUX, gemeenteraadslid.

Bevolking – Burgerlijke stand
Dhr. Benoît VANDERSMISSEN
Adviseur		

Intercommunale INTERFIN cvba, Werkhuizenkaai 16 – 1000 Brussel:
Dhr. Michaël LORIAUX, gemeenteraadslid.

Cultuur
Afdelingschef

Intercommunale VIVAQUA, Keizerinlaan 17-19 – 1000 Brussel:
Dhr. Quentin DEVILLE, gemeenteraadslid en dhr. Grégory MATGEN, schepen.

Mw. Sandra AMBOLDI

DOPV (Duurzame ontwikkeling, planning en vooruitzichten
Mw. Marie-Eve VAN MECHELEN
Afdelingschef
Financiën
Afdelingschef

Dhr. Philippe GRUWEZ

Gemeentekas – Administratie en opdrachten
Gemeenteontvanger Dhr. Jean VANDEVEN
Gezin – Sociale Actie – Senioren – Gelijke kansenbeleid – Mindervaliden
Afdelingschef
Mw. Ariane BRONDEEL

GEWESTELIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR WOONKREDIET nv, Belliardstraat 3 – 1040 Etterbeek:
Dhr. Xavier LIENART, schepen.
DE MODERNE WONING cvba, Sint-Lambertusberg 2 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester, dhr. Eric BOTT schepen, mw. Sonia
BEGYN, dhr. Pierre-Alexandre de MAERE d’AERTRYCKE, mw. Aurélie MELARD,
mw. Marie-Jeanne PETI MPANGI, gemeenteraadsleden, de heren Jérémie ERKAN en Thierry WANTENS, leden – Waarnemers: dhr. Steve DETRY,
gemeenteraadslid en dhr. Bernard IDE, lid.

Informatie – Communicatie
Afdelingschef
Mw. Françoise ROSSIGNOL

CITYDEV.BRUSSEL cvba
(vroeger GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST), Gabrielle Petitstraat 6 – 1080
Sint-Jans-Molenbeek:
Dhr. Jean-François THAYER, schepen.

Juridische zaken
Afdelingschef

BRULOCALIS vzw, Aarlenstraat 53/4 – 1040 Etterbeek:
Dhr. Philippe JAQUEMYNS, schepen.

Human Resources Management
Mw. Jennifer MORREN
Afdelingschef

Mw. Laure VAN VARENBERG

Kabinet van de burgemeester
Afdelingschef
Mw. Cécile ARNOULD

BRULABO cvba, Maalbeeklaan 3 – 1000 Brussel:
Dhr. Charles SIX, gemeenteraadslid.

Nieuwe technologieën
Adviseur		
Dhr. Peter BEKE

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

Onderwijs – Kinderdagverblijven
Afdelingschef
Mw. Stéphanie DEBATY
Preventie – Gereglementeerd parkeren

GEWESTELIJKE EN INTERCOMMUNALE POLITIESCHOOL (GIP) vzw,
Oudstrijderslaan 190 – 1140 Evere:
Dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester en mw. Margaux HANQUET, gemeenteraadslid.
MENSURA vzw, Externe dienst voor preventie en bescherming op
het werk, Gaucheretstraat 88/90 – 1030 Schaarbeek:
Mw. Sonia BEGYN, gemeenteraadslid.
“AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT
(AISWSL) ASBL”, Georges Henrilaan 399 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Dhr. Eric BOTT en mw. Michèle NAHUM, schepenen en mw. Fabienne HENRY,
gemeenteraadslid.
PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP (PWA) vzw, Tombergplein 6A – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Dhr. Eric BOTT, schepen, dhr. Michaël LORIAUX, gemeenteraadslid, dhr. Luc
VANDEVELDE, mevrouwen Joëlle CHANTRY, Ghyslaine BOSLY-VANHALEWYN
en dhr. Peter MULDER, leden.
“ANTENNE INTERUNIVERSITAIRE UCL/ULB DES SENIORS ET DU
TEMPS LIBRE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT ASBL”, Paul Hymanslaan
2 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Mw. Isabelle MOLENBERG, schepen.
“CENTRE ALBERT MARINUS ASBL”, Paul Hymanslaan 2 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester en dhr. Daniel FRANKIGNOUL, lid.
“CENTRE CULTUREL WOLUBILIS ASBL”, Paul Hymanslaan 2 – 1200
Sint-Lambrechts-Woluwe:
Dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester (lid van rechtswege), mw. Michèle
NAHUM, schepen, mw. Ariane CALMEYN en dhr. Kurt DESWERT, gemeenteraadsleden, mw. Martine ADNET-BRANDERS, de heren Daniel FRANKIGNOUL,
Paul-Henry PHILIP en mw. Kathleen FALLON-SIMONIS, leden.
“CENTRE DE CONSULTATIONS FAMILIALES ET SEXOLOGIQUES
(CCFS) ASBL”, de Broquevillelaan 27 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Mw. Isabelle MOLENBERG, schepen, mevrouwen Ariane CALMEYN en Fabienne HENRY, gemeenteraadsleden.
CULTUURCOMITÉ VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE vzw, Paul
Hymanslaan 2 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester (lid van rechtswege), mw. Michèle
NAHUM, schepen, mevrouwen Francine BETTE, Ariane CALMEYN, de heren
Quentin DEVILLE, Philippe VANDEMEULEBROUCKE, Jean ULLENS de SCHOOTEN, gemeenteraadsleden, mw. Martine ADNET-BRANDERS, dhr. Patrick
ALLAER, mw. Elsa BOONEN, de heren Daniel FRANKIGNOUL, Fabien HOCK,
Gaëtan MESTAG, mw. Marie PEETERS, dhr. Paul-Henry PHILIP en mw. Kathleen FALLON-SIMONIS, leden.
SPORTCOMPLEX POSEIDON vzw, Dapperenlaan 2 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Mw. Michèle NAHUM, de heren Eric BOTT, Xavier LIENART en Philippe JAQUEMYNS, schepenen, mevrouwen Adélaïde de PATOUL, Núria BORDES CASTELLS en dhr. Jean-Claude VAN DER AUWERA, gemeenteraadsleden, mw.
Marie PEETERS, de heren Paolo ADURNO, Christian SABOT, Joseph VRANKEN,
Raymond FRERE en mw. Isabelle GOBERT, leden.

DIMENSION+ vzw, Sint-Lambertusberg 2 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Mw. Jacqueline DESTRÉE-LAURENT en dhr. Xavier LIENART, schepenen, mw.
Sonia BEGYN en dhr. Pierre-Alexandre de MAERE d’AERTRYCKE, gemeenteraadsleden.
IRISTEAM vzw, Kunstlaan 21 – 1040 Etterbeek:
Dhr. Xavier LIENART, schepen.
KANGOUROU vzw, Arianelaan 17 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Mw. Jacqueline DESTRÉE-LAURENT, schepen.
“NATURA ROODEBEEK ASBL”, Paul Hymanslaan 2 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Dhr. Gregory MATGEN, schepen en dhr. Daniel FRANKIGNOUL, lid.
CULTUURDORP vzw, Paul Hymanslaan 2 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester (lid van rechtswege), mw. Michèle
NAHUM, schepen, mevrouwen Francine BETTE, Ariane CALMEYN, dhr. Quentin
DEVILLE, mw. Christine VERSTEGEN, de heren Philippe VANDEMEULEBROUCKE en Jean ULLENS de SCHOOTEN, gemeenteraadsleden, de heren Patrick
ALLAER, Daniel FRANKIGNOUL, Xavier JEUNEJEAN, Frédéric LHOIR, Gaëtan
MESTAG, mw. Marie PEETERS, de heren Paul-Henry PHILIP en Yves VAN de
CASTEELE, leden.
“WOLU 10.000 ASBL”, Paul Hymanslaan 2 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester en mw. Isabelle MOLENBERG, schepen.
“WOLU-SERVICES ASBL”, Andromedalaan 63/2 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Dhr. Eric BOTT, schepen en mw. Françoise CHARUE, gemeenteraadslid.
“WOLU-INTERNATIONAL ASBL”, Paul Hymanslaan 2 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester, de heren Philippe JAQUEMYNS en
Xavier LIENART, schepenen, mw. Francine BETTE en dhr. Daniel FRANKIGNOUL, gemeenteraadsleden.
“MISSION LOCALE D’ETTERBEEK”, Jules Maloulaan 57 – 1040 Etterbeek:
Dhr. Eric BOTT, schepen.

VOORZITTERS VAN DE KERKFABRIEKEN VAN OP
DE GEMEENTE GELEGEN PAROCHIES
Goddelijke Zaligmaker:
Dhr. Guy LETHE		
Frédéric Pelletierstraat 66 –
			1030 Schaarbeek
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart:
Dhr. D. CRUCQ		
Herendal 143/2 –
			1150 Sint-Pieters-Woluwe
Heilige-Familie:
Mw. Marie-Thérèse MARRANT Gergelstraat 418 –
			1970 Wezembeek-Oppem
Sint-Hendrik:
Dhr. Bernard RENSON		

Lambeaulaan 109 –

			1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Lambertus:
François De Belderstraat 16 – 		
Dhr. Michel HEYDEN		
			1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Andere erkende erediensten:
Verenigde Anglicaanse Kerk (Holy Trinity), Kapitein Crespelstraat 29 – 1050
Elsene:
Dhr. Paul VROLIJK
Protestants-Evangelische Kerk, A.J. Slegerslaan 96 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe:
Pastoor Stephen ORANGE
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KABINET VAN DE
BURGEMEESTER
VOORSTELLING VAN HET KABINET VAN DE
BURGEMEESTER
Het kabinet van de burgemeester vervult een grote verscheidenheid aan
opdrachten die verband houden met de verschillende bevoegdheden van de
burgemeester: politie, preventie, algemeen bestuur en openbare aanbestedingen, human resources, burgerparticipatie, erfgoedbeheer, cultuur, Franstalig onderwijs, informatie - communicatie.

2020, COVID-JAAR
Opmerking: de gezondheidscrisis die we sinds maart 2020 meemaken, heeft
een aanzienlijke invloed gehad op het werk van het kabinet.
Er zij op gewezen dat het personeel van het kabinet tijdens de lockdown
(maart tot en met juni) is blijven werken op kantoor. De taken van het kabinet,
die hoofdzakelijk bestaan uit het beantwoorden van vragen van het publiek of
van externe sprekers en het organiseren van vergaderingen en het werk van
de burgemeester, kunnen immers nauwelijks op afstand worden uitgevoerd.

BEHEER VAN DE GEZONDHEIDSCRISIS IN VERBAND
MET HET CORONAVIRUS
In dit specifieke jaar heeft het kabinet van de burgemeester deelgenomen aan
de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen in verband met de coronaviruscrisis.
• Het laten toepassen en verspreiden van informatie over genomen
beslissingen
» door de nationale veiligheidsraad;
» door het gewestelijk veiligheidscomité en andere gewestelijke
organen;
» Door de burgemeester (besluiten en politieverordeningen uitgevaardigd vanaf 1 maart met betrekking tot de toegang tot openbare
gebouwen, de sluiting van speeltuinen, het verbod voor fietsers tot
de groene wandeling of het dragen van maskers in de openbare
ruimte,...).

• De verschillende acties die door de gemeente worden uitgevoerd,
bekendmaken:
» Operaties “gezamenlijke vervaardiging van maskers” en distributie
van gekochte maskers door de gemeente;
» Steun van de gemeente ter ondersteuning van de door de crisis
getroffen sectoren (cultuur, lokale economie, ...);
» Strategische hulp aan de gezondheids- en verpleeghuissector (distributie van beschermingsmateriaal en maskers).
• Om de bevolking te informeren en gerust te stellen
In de periode van strikte lockdown, van 17 april tot eind mei, werden veel
gemeentelijke diensten stilgelegd of vertraagd, omdat het gemeentelijke personeel dat er werkte in disponibiliteit werd gezet of thuiswerkt.
Het kantoor, waarvan het team tijdens de hele crisis op kantoor is blijven werken, heeft te maken gehad met een veel groter aantal contacten (voornamelijk
per telefoon en e-mail), wat heeft geleid tot een toename van het werk, vooral
omdat veel inwoners en vertegenwoordigers van bepaalde bevolkingsgroepen, op zoek naar informatie, zich rechtstreeks tot het kabinet van de burgemeester hebben gewend: leerkrachten, ouders van leerlingen, de lokale
economische sector (winkeliers, hotels en restaurants, freelancers, enz.),
freelancers in de medische sector (fysiotherapeuten, tandartsen, artsen,
apothekers, enz.), de culturele sector, enz…
In deze ongekende situatie heeft het kabinet van de burgemeester, ondanks
het gebrek aan precieze informatie van de hogere autoriteiten of de tijd die
nodig is om deze te verstrekken, ervoor gezorgd dat de bevolking zo snel en
zo nauwkeurig mogelijk wordt geïnformeerd om de burgers gerust te stellen
over hun legitieme zorgen en hen alle mogelijke hulp te bieden die onder de
bevoegdheid van een gemeentelbestuur valt.
De werking van het kabinet heeft zich moeten aanpassen aan de situatie, door
de vergaderingen van de burgemeester per videoconferentie te organiseren,
door de communicatie via e-mail en telefoon uit te breiden, met beperkt fysiek
contact.
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1 TAAK VAN HET KABINET VAN DE BURGEMEESTER
1.1. DE RELATIES MET DE BURGERS
Een van de eerste taken van het kabinet is het beantwoorden van de vragen
die burgers aan de burgemeester stellen per post, e-mail, telefoon of tijdens
afspraken, en het opvolgen van deze vragen, in samenwerking met de betrokken diensten om ze effectief te beantwoorden.
Dit betekent:
• De ontvangst en het goede verloop van de gemaakte afspraken en de
opvolging ervan te verzekeren;
• Registratie en bevestiging van ontvangst van inkomende post/e-mail, en
opvolging van de betrokken personen en diensten;
• Beheer van telefoongesprekken: het zoeken naar inlichtingen, het maken
van afspraken of meer specifieke verzoeken die een follow-up met
andere diensten vereisen.
1.2. ORGANISATIE VAN WERKVERGADERINGEN VAN DE
BURGEMEESTER
Covid-jaar: Talrijke vergaderingen worden per videoconferentie georganiseerd.
Voorbereiding en organisatie van de vergaderingen van de burgemeester met
de verschillende personen die hij zal ontmoeten: gemeentediensten, externe
sprekers, protocolbezoeken, pers, vergaderingen van bewoners, college en
gemeenteraad...
Zorgen voor de follow-up van deze vergaderingen: de informatie door aan de
verschillende betrokken interne of externe diensten of aan de inwoners

1.3. BEHEER VAN DE AGENDA VAN DE BURGEMEESTER
benoemingen van de burgemeester in samenspraak met de gemeentelijke
diensten en externe belanghebbenden.
1.4 COMMUNICATIE TER ATTENTIE VAN INWONERS EN MEDIA
Het kabinet van de burgemeester voert, alleen of in samenwerking met andere
diensten, de communicatie over de verschillende aangelegenheden die onder
de bevoegdheid van de burgemeester of de leden van het college vallen.
- Ter attentie van de inwoners: mededelingen, artikelen, brochures, uitnodigingen, brieven, publicaties op de website van de gemeente en op sociale
netwerken, opvolging van vragen die via sociale netwerken worden gesteld;
- Voor de media: opstellen van persberichten en perskits, informatieonderzoek, uitnodigingen voor evenementen en activiteiten, organisatie van persconferenties, interviews of reportages op verzoek van de media;
- Sinds augustus 2020 produceert het kabinet van de burgemeester ook af
en toe korte videoreportages die worden uitgezonden op de gemeentelijke
website of sociale netwerken.

2. BEVOEGDHEDEN UITGEOEFEND DOOR DE
BURGEMEESTER
2.1. DE POLITIE
Er worden regelmatig contacten gelegd met de politiediensten voor:
- Planning van projecten met betrekking tot de binnenlandse veiligheid en
coördinatie van de betrokken diensten. Daartoe zit de burgemeester een
maandelijkse vergadering van het veiligheidscoördinatiecomité voor, waarin
alle betrokken diensten verenigd zijn: politie, gemeentelijke diensten voor
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preventie, jeugd, mobiliteit, beheer van de openbare ruimte, OVM, beheerders van sociale huisvestingsmaatschappijen en verschillende gastsprekers,
afhankelijk van de besproken onderwerpen (algemene toestand van de veiligheid op het gemeentelijk grondgebied, analyse van criminaliteitscijfers,
overlast en onaangepast gedrag, mobiliteitsproblemen, grote evenementen,
specifieke situaties in bepaalde wijken, preventie-acties en -campagnes,
enz;)
• Zorgen voor de verspreiding en follow-up van informatie tussen de zonechef en de burgemeester over het beheer van belangrijke of bijzondere
gebeurtenissen die zich op het grondgebied van de gemeente afspelen.
• Opstellen van brieven op basis van verslagen die door de politiezone
aan de burgemeester worden toegezonden en die betrekking hebben op
veiligheids- of administratieve politieaangelegenheden;
• Het verlenen van de verschillende soorten vergunningen waarvoor de
burgemeester verantwoordelijk is;
• Het organiseren van communicatie over politiezaken (diverse preventiecampagnes, jaarverslagen, nieuwe initiatieven, etc.);
• Zorgen voor de opvolging, toepassing en verspreiding van politieverordeningen en –besluiten van de burgemeester;
• De burgemeester zit in het college en de politieraad. Hij was voorzitter
van het politiecomité van 1 april 2019 tot 31 maart 2020.
Covid-jaar: Het bedrijf is belast met de communicatie samen met de politiediensten in het kader van de gezondheidscrisis: verspreiding, toepassing en
controle van de naleving van orders, verordeningen en veiligheidsmaatregelen in verband met de gezondheidscrisis.

2.2 DE PREVENTIE
Regelmatig worden door het kabinet vergaderingen georganiseerd om
- de opdrachten van de gemeentelijke preventiedienst te bepalen in functie
van de waargenomen behoeften, zowel structureel als ad hoc. De burgemeester zorgt ervoor dat deze taken evolueren naargelang de behoeften en
omstandigheden. Bijvoorbeeld: meer aandacht voor nieuwe voertuigen van
fietsdelen die slecht geparkeerd staan en het risico lopen de circulatie van
andere gebruikers te belemmeren, het versterken van het opmerken van graffiti in de openbare ruimte zodat deze zo snel mogelijk kan worden schoongemaakt, het vaststellen van onaangepast gedrag, enz.
- de rapporten en observaties van de gemeenschapswacht analyseren. Zij
zijn de bevoorrechte waarnemers van de evenementen die er plaatsvinden en
bevorderen een beter beheer van de openbare ruimte. Deze informatie wordt
doorgegeven aan de relevante diensten (bijvoorbeeld: registratie van tags en
graffiti, onbeleefdheden, verschillende vormen van schade aan de openbare
ruimte of het straatmeubilair, etc.);
- Informatiecampagnes organiseren in samenwerking met de politie (verkeersveiligheids- en veiligheidscampagnes rond scholen, controle van de
openbare orde, sensibilisering van parkeerplaatsen voor PBM’s, informatiecampagne over het verwijderen van tags en graffiti, strijd tegen hondenpoep,
sensibilisering van de automobilisten voor het uitschakelen van de motor van
het voertuig bij stilstand...).
Covid Jaar: De burgemeester organiseerde samen met de preventiedienst de
controle door de gemeenschapswacht op de naleving van de veiligheidsregels in verband met de gezondheidscrisis.

KABINET VAN DE BURGEMEESTER

2.3. HET ALGEMEEN BESTUUR EN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN
De burgemeester zorgt voor een goed beheer van de administratie en de follow-up van de opdrachten die worden gelanceerd.

In maart 2020 werd het kinderdagverblijf Les Coquelicots en de scholen La
Charmille en Georges Désir ingewijd. De renovatie van het gemeentemuseum
werd voortgezet, maar de ingebruikname ervan moest worden uitgesteld.

2.4. HET BEHEER VAN HUMAN RESOURCES

2.7. DE CULTUUR
Het kabinet van de burgemeester ontwikkelt een cultuurbeleid in samenwerking met de verschillende gemeentelijke culturele centra. Door regelmatige
bijeenkomsten met de hoofden van deze centra kunnen de prioriteiten en de
programmering worden vastgesteld en kunnen nieuwe projecten worden ontwikkeld. De burgemeester heeft bijzondere aandacht voor het behoud van een
kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod dat financieel toegankelijk is voor
een zo groot mogelijk aantal mensen.

De burgemeester speelt een luisterende rol ten aanzien van de diensten en
het personeel, om de optimale werking van de administratie te waarborgen.
Hij neemt deel aan de cel personeelsbeheer, die de afdelingshoofden samenbrengt en die de behoeften van elke dienst beoordeelt en de nodige aanpassingen overweegt.
Om steeds beter aan te sluiten bij de verwachtingen van de inwoners en de
evolutie van de huidige behoeften en om een grotere transversaliteit in de
manier van werken te verzekeren, wordt sinds 2019 een grote revisie van de
diensten bestudeerd en uitgevoerd. Het heeft geleid tot een herziening van
het organigram van het personeel en de verhuizing of hergroepering van
bepaalde diensten om een grotere functionaliteit te garanderen. Sommige
gebouwen worden gerenoveerd om het onthaal van het publiek en het welzijn
van het personeel te verbeteren. Deze wijzigingen hebben talrijke voorbereidende vergaderingen gevergd.
Covid Jaar: De burgemeester zorgde voor de organisatie van het functioneren
van de dienstverlening aan het publiek tijdens de gezondheidscrisis.
Tijdens de periode van lockdown om de continuïteit, in aanwezigheid, van
essentiële activiteiten, telewerken en de beschikbaarheid van andere diensten te verzekeren;
Tijdens de periode van de gezondheidsvoorzorg, om de naleving van de veiligheidsvoorschriften voor zowel het publiek als het personeel te waarborgen.

2.5. BURGERDEELNAME
De burgemeester zorgt ervoor dat de inwoners zo nauw mogelijk worden
betrokken bij het gemeentelijk beheer en dat de administratie zoveel mogelijk burgerprojecten ondersteunt die onder de bevoegdheid van de gemeente
vallen.
In die zin worden tal van initiatieven ontwikkeld: de toepassing van de
gemeentelijke participatiecode die de organisatie van informatie- en raadplegingsbijeenkomsten voor de burgers inhoudt voor elk grootschalig project
in de openbare ruimte; de organisatie van jaarlijkse informatiebijeenkomsten
voor de inwoners van de 7 wijken van de gemeente;
Covid-jaar: Hoewel de organisatie van de ontmoetingen met de inwoners
door de gezondheidscrisis is vertraagd, zijn er toch verschillende belangrijke
projecten voor burgerparticipatie uitgevoerd: de oprichting van een raad voor
het verenigingsleven (op initiatief van schepen Eric Bott en in samenwerking
met zijn diensten) en een participatief budget, bestemd voor de uitvoering
van burgerprojecten (op initiatief van schepen Philippe Jaquemyns en in
samenwerking met zijn diensten), alsook het opstellen van het handvest
voor duurzame ontwikkeling (op initiatief van schepen Gregory Matgen en in
samenwerking met zijn diensten).

2.6. HET BEHEER VAN HET ERFGOED
De burgemeester organiseert en begeleidt de werkzaamheden van de
gemeentelijke dienst voor erfgoed (aankoop, ontwikkeling, onderhoud, renovatie, (her)bouw, verbetering van de energieprestatie, enz.)

Covid jaar: Culturele activiteiten werden stopgezet en vervolgens vertraagd.
De burgemeester heeft erop aangedrongen dat de gemeente de spelers in
de culturele sector ondersteunt die een overeenkomst of een band met de
gemeente hebben.
Er zijn verschillende initiatieven genomen om het culturele leven en de animatie in de wijken tijdens de zomermaanden in stand te houden, uiteraard met
inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.
Het culturele seizoen van Wolubilis wordt regelmatig aangepast volgens de
vastgelegde regels.

2.8. HET FRANSTALIG ONDERWIJS
De burgemeester stuurt het beleid van het Franstalig gemeenteonderwijs aan.
Hij neemt deel aan talrijke ontmoetingen met de schoolhoofden om de organisatie te verzekeren van: personeelsbeheer, veiligheid, werken, aankopen,
organisatie van reizen en ontdekkingsklassen, maaltijden, schoolvervoer,
activiteiten en evenementen die door de verschillende instellingen worden
georganiseerd. Dit geldt voor de gemeentelijke kleuter- en basisscholen, de
hogere school “Le 75”, de academie voor muziek, spraak- en danskunst en de
gemeentelijke moderne taalcursussen (CCLM).

2.9. DE INFORMATIE-COMMUNICATIE
Het kabinet van de burgemeester werkt nauw samen met de dienst informatie-communicatie voor het opstellen van verschillende publicaties: website,
sociale netwerken, informatieve brochures, folders, uitnodigingen, publieke
affiches (cultureel, informatief, enz.).
De burgemeester zorgt ervoor dat de gemeente mee evolueert met de tijd
door aanwezig te zijn op de nieuwe communicatienetwerken: Facebook, Twitter, LinkedIn (voor de werkgelegenheid), ...
Het kabinet van de burgemeester neemt, in samenwerking met de gemeentelijke diensten en meer in het bijzonder de dienst informatie-communicatie en
de cel evenementen, deel aan de organisatie van de evenementen:
• Maart 2020: inhuldiging van de scholen La Charmilles, Georges Désir en
het kinderdagverblijf Les Coquelicots (mediarelaties);
• Maart 2020: organisatie van de jaarlijkse “Coup de cœur du bourgmestre”-avond, waarvan de opbrengst bestemd is voor de ondersteuning
van de activiteiten van een solidariteitsvereniging die werkzaam is in de
kinderopvangsector. In 2020 werd de vzw “CREB”, een dagcentrum voor
zeer afhankelijke, meervoudig gehandicapte kinderen, geëerd.
• In maart 2020 werd de brochure “Sint-Lambrechts-Woluwe, gemeentelijk onderwijs, een troef voor de toekomst” opgesteld.
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- Het kabinet stelt een regelmatige evaluatie op van de ondernomen acties om
de correcte toepassing van de beleidsverklaring te verzekeren.
Covid-jaar: Het kabinet heeft ervoor gezorgd dat alle besluiten en acties met
betrekking tot de gezondheidscrisis worden gecommuniceerd.

HET KABINET VAN DE BURGEMEESTER IN ENKELE
CIJFERS
Er zij op gewezen dat als gevolg van de gezondheidscrisis sinds 17 maart
2020 veel activiteiten werden geannuleerd of uitgesteld.
De werkvergaderingen werden ook opgeschort en vervangen door schriftelijke mededelingen, telefoon- of videoconferenties.
Tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020
Vergadering en activiteiten van de burgemeester
De burgemeester heeft deelgenomen aan:
- 873 vergaderingen met betrekking tot het beheer van het gemeentebestuur,
met uitzondering van de vergaderingen van het College en de gemeenteraad,
het College en de politieraad en andere vergaderingen waar de burgemeester
de gemeente vertegenwoordigt;
- 18 informatievergaderingen voor de inwoners of georganiseerd in het kader
van de gemeentelijke code voor burgerdeelname;
- Hij was aanwezig bij 23 huwelijksvieringen, gouden, diamanten of briljanten
bruiloften en vieringen voor honderdste verjaardag;
- Hij vertegenwoordigde de gemeente op 87 evenementen (herdenkingen,
inhuldigingen, openingen, eerbetuigingen, ereceremonies, etc.);

BRIEVEN/E-MAILS
Het kabinet van de burgemeester verzekerde de opvolging van ongeveer:
- 3158 inkomende brieven/e-mails (+33% ten opzichte van het voorgaande
jaar)
- 2531 uitgaande brieven/e-mails (+23% ten opzichte van het voorgaande
jaar)
RQ: uitgaande brieven/e-mail zijn minder talrijk omdat voor sommige geen
antwoord vereist is, terwijl voor andere de antwoorden door andere diensten
worden verstrekt).
De burgemeester neemt persoonlijk kennis van alle inkomende post en
e-mails en beantwoordt een groot deel persoonlijk of geeft advies aan het
kabinet of aan de diensten welk gevolg er moet aan gegeven worden.
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KABINET VAN DE
GEMEENTESECRETARIS
OPDRACHTEN VAN HET KABINET VAN DE
GEMEENTESECRETARIS
Het Kabinet van de Gemeentesecretaris bestaat uit een enkele persoon van
niveau B.
Wanneer deze persoon afwezig is, neemt het secretariaat een deel van haar
taken over.
Het Kabinet voert heel wat totaal verschillende opdrachten uit.
Het verzekert voornamelijk het administratieve luik van heel wat taken die
door de Nieuwe Gemeentewet op grond van artikel 26bis aan de Gemeentesecretaris worden toevertrouwd. We denken hierbij vooral aan de dagelijkse leiding en het beheer van het personeel, het voorzitterschap van het
Directiecomité, de voorbereiding van de dossiers die aan de Gemeenteraad
en het College worden voorgelegd, de medeondertekening van alle officiële
stukken die afkomstig zijn van het gemeentebestuur en meer bepaald van de
briefwisseling.
De Gemeentesecretaris voert alle taken uit die door het ABC van de lokale
besturen worden opgelegd en wordt ook bij wet aangeduid als institutionele
informatieverstrekker.

1. CONTACTEN
1.1. ONTHAAL VAN DE PERSONEELSLEDEN
Voor het aanvragen van afspraken, het neerleggen van handtekenmappen,
verslagen aan het College en allerhande briefwisseling.
1.2. ONTHAAL AAN DE TELEFOON
Al het telefoonverkeer van de Gemeentesecretaris wordt omgeleid naar het
Kabinet dat de oproepen filtert, ze doorgeeft, boodschappen noteert en ze
naar een andere dienst doorverwijst.
1.3. AGENDA
Organisatie van de afspraken, voorbereiding van de documenten ter ondersteuning van heel wat vergaderingen.

1.4. CORRESPONDENTIE
De briefwisseling en de verslagen van de Gemeentesecretaris uittypen en
brieven opstellen.
1.5. INFORUM
Elke maand maakt Inforum ons de wetteksten over. De gemeente ontvangt 5
soorten Inforum, met name: de flash, mandatarissen, werking van de Raad en
van het College en het personeel. Het Kabinet van de Gemeentesecretaris is
belast met het analyseren van de informatie en met het overmaken ervan aan
de betrokken diensten.
1.6. BRULOCALIS
Deze instantie zendt ons halfmaandelijks een nieuwsbrief met de volgende
rubrieken: actua, nieuwe documenten, agenda en subsidies. Het Kabinet van
de Gemeentesecretaris is belast met het analyseren van de informatie en met
het overmaken ervan aan de betrokken diensten.
1.7. ADMINISTRATIEVE BASISWETTEN
Regelmatig ontvangen we updates over deze wetgeving die in dit dossier
moeten worden opgenomen.

2. MEDEONDERTEKENING VAN ALLE OFFICIËLE
STUKKEN DIE AFKOMSTIG ZIJN VAN HET
GEMEENTEBESTUUR EN MEER BEPAALD VAN DE
BRIEFWISSELING
Dagelijkse eerste lezing van alle documenten die ter ondertekening aan de
Gemeentesecretaris worden voorgelegd.

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

4. DE VOORBEREIDING VAN DE DOSSIERS DIE AAN
DE GEMEENTERAAD EN HET COLLEGE WORDEN
VOORGELEGD
Deze taak valt voornamelijk onder de verantwoordelijkheid van de dienst
Secretariaat. Het Kabinet komt enkel tussenbeide waanneer de Gemeentesecretaris een beroep doet op een of andere dienst om meer informatie te
krijgen of wanneer dossiers onvolledig zijn.
Wat de dossiers van de Raad betreft, komt het Kabinet tussenbeide
• om het dossier “Raad” van de Gemeentesecretaris voor te bereiden door
de verschillende rubrieken te verzamelen die de dienst Secretariaat
heeft doorgegeven,
• om de interpellaties te verzamelen die de Gemeentesecretaris ontvangen
heeft en waarvoor hij aan de betrokken diensten een voorstel van
antwoord vraagt,
• om het dossier “interpellaties/vragen en antwoorden” voor te bereiden
voor de Voorzitster van de Raad en te controleren met het Kabinet van de
Burgemeester of de Burgemeester alle antwoorden op de interpellaties
goed heeft ontvangen.

5. ABC VAN DE LOKALE BESTUREN
Het ABC van de lokale besturen roept alle Belgische gemeenten tweemaal per
jaar op om zijn gegevens bij te werken, namelijk:
• algemene gegevens zoals aantal inwoners, aantal mandatarissen en hun
gegevens en bevoegdheden,
• de gegevens en bevoegdheden van de leden van het directiecomité,
• de algemene gegevens van het OCMW en
• de algemene gegevens van de Politieraad.
Het Kabinet van de Gemeentesecretaris verifieert de bestaande gegevens,
verbetert deze indien nodig op basis van de bestanden van de dienst Secretariaat, het organigram van de dienst HRM en door de versterkte informatie van
de dienst Bevolking.

6. DE GEMEENTESECRETARIS WORDT BIJ
WET AANGEDUID ALS INSTITUTIONELE
INFORMATIEVERSTREKKER.
Op federaal niveau: mandatenlijst en vermogensaangifte
De institutionele informatieverstrekker moet jaarlijks aan het Rekenhof de
lijst meedelen van de belastingplichtigen, namelijk de burgemeester, de
schepenen en de voorzitter van het OCMW, die een lijst van mandaten en een
vermogensverklaring moeten voorleggen;
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Vervolgens stuurt hij een brief naar de belastingplichtigen zodat zij op hun
beurt hun lijst van mandaten, functies en beroepen aan het Rekenhof kunnen
voorleggen.
De institutionele informatieverstrekker moet dit orgaan ook binnen een maand
op de hoogte brengen van het opnemen en de beëindiging van de mandaten.
Op regionaal niveau: toepassing van artikel 7§1 van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie
van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, zoals gewijzigd.
In het kader van de transparantie van de Brusselse openbare mandatarissen,
moet de gemeentesecretaris erop toezien dat DRIE administratieve documenten worden opgesteld en overgemaakt:

1. DE AANGIFTE VAN DE MANDATEN:
In de maand volgend op hun eedaflegging of bij het begin van hun installatie
moeten de Brusselse gemeentelijke mandatarissen, d.w.z. de burgemeester,
de schepenen, de gemeenteraadsleden en de voorzitter van het OCMW, een
verklaring invullen over de mandaten, functies en afgeleide functies, alsook
over de bezoldigingen, voordelen van welke aard ook en representatiekosten,
en deze aan de gemeentesecretaris bezorgen.
Het Kabinet verzamelt al deze gegevens en bezorgt ze aan het Ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2. DE LIJST VAN DE MANDATEN MET HET OOG OP PUBLICATIE
OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE:
Elk jaar moeten de burgemeester, de schepenen en de voorzitter van het
OCMW een verklaring invullen over hun mandaten, functies en afgeleide
functies, alsook over hun bezoldiging, voordelen van welke aard ook en
representatiekosten, en bezorgen aan de gemeentesecretaris met het oog op
publicatie op de website van de gemeente.
Het Kabinet van de secretaris verzamelt al deze gegevens en bezorgt ze aan
de dienst Informatie-communicatie voor publicatie op onze website.
3. HET JAARVERSLAG
Iedere gemeente moet de gemeentesecretaris ook een jaarverslag opstellen
waarin voor alle mandatarissen de volgende elementen zijn opgenomen:
• een gedetailleerd overzicht van de aanwezigheden tijdens de vergaderingen, van de bezoldigingen en voordelen alle aard en alle representatiekosten die aan onze openbare mandatarissen werden toegekend;
• een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het
kader van zijn functies heeft deelgenomen;
• een inventaris van alle openbare overheidsopdrachten die de gemeente
heeft afgesloten, waarbij voor iedere opdracht de begunstigden en de
vastgelegde bedragen gepreciseerd worden, en of de opdracht al dan
niet gegund werd met of zonder bevoegdheidsdelegatie.
• de lijst van de door elke gemeente toegekende subsidies met vermelding
van de begunstigden en de bedragen ervan.Hiervoor doet het Kabinet een
beroep op verschillende gemeentediensten, namelijk: het Secretariaat,
de dienst HRM, de Gemeentekas en de diensten Nieuwe technologieën,
Duurzame ontwikkeling, Planning, Perspectieven (DOPP) en Juridische
zaken.

KABINET VAN DEGEMEENTESECRETARIS

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

7. BESTELLING EN BEHEER VAN BUREAUMATERIAAL
8. KLASSERING EN ARCHIVERING VAN DE DOSSIERS
Dit jaar heeft de lockdown omwille van de gezondheidscrisis Covid-19 telewerken aangemoedigd om de verspreiding van het virus te beperken. Hierdoor heeft het kabinet van de gemeentesecretaris meer tijd kunnen besteden
aan het klassement.
In de eerste plaats werden alle bestaande dossiers bijgewerkt en geactualiseerd.
Vervolgens werden er verschillende nieuwe classeurs aangemaakt over
het beheer van de gezondheidscrisis teweeggebracht door het coronavirus,
omdat deze sinds maart 2020 veel werk heeft gevraagd. We verzamelden:
• Ministeriële besluiten, besluiten van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, koninklijke besluiten,
• Ordonnanties,
• De besluiten van de burgemeester,
• De circulaires van de Federatie Wallonië-Brussel,
• Veelgestelde vragen (FAQ),
• Correspondentie met de andere Brusselse gemeenten, Brulocalis, de
Brusselse lokale overheden, Brussel Preventie en Veiligheid (BPS), het
Crisiscentrum, de Brusselse gewestelijke overheidsdienst (SPRB), het
kabinet van de eerste minister en het CECP,
• Correspondentie met betrekking tot de materiaalvoorraad (maskers,
vizieren, gel, handschoenen), post van het Testcentrum,
• correspondentie met betrekking tot de financiën, met inbegrip van
dringende uitgaven in verband met de pandemie,
• Het gemeentelijk activiteitenplan (GAP), met inbegrip van de interne
organisatie (vergaderingen) van het College, de Raad en het Directiecomité en instructies voor de organisatie van de verschillende gemeentelijke diensten.
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PREVENTIE
GEREGLEMENTEERD
PARKEREN
PREVENTIE
1. ORGANISATIE
De afdeling preventie, ondersteund door een coördinatie, bestaat uit verschillende onderdelen en is gestructureerd rond 2 pijlers:
– een pijler die zich specifiek richt op “beveiliging”, die zich vooral bezighoudt
met de zichtbare aanwezigheid in openbare ruimtes en diefstalpreventie;
– een pijler met een “sociaal” karakter, die de nabijheidsbemiddelingsmissies voor haar rekening neemt, evenals de strijd tegen schoolmoeheid en het
sociale straatwerk.
Deze twee pijlers mogen niet als gescheiden van elkaar worden beschouwd
Integendeel, zij vullen elkaar aan en zijn door verschillende gemeenschappelijke acties met elkaar verbonden.
Materieel gezien heeft het departement verschillende gebouwen in verschillende delen van het gemeentelijk grondgebied (Andromeda en Tomberg).
Sinds 2019 werkt de coördinatie van de dienst en zijn autoriteit aan het
opzetten van een lokale multidisciplinaire en multifunctionele tak. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind dit jaar beginnen.

Een subsidie van het gewest zal het ook mogelijk maken om de werkzaamheden aan de plaatselijke veiligheidsantenne in Andromeda af te ronden.
Hoewel de gemeente over deze verschillende subsidies beschikt, is de financiële tussenkomst voor de ontwikkeling van haar preventiebeleid niet verwaarloosbaar.
De in het kader van het Brussels preventie- en buurtplan (BPBP) door het
Gewest bepaalde prioriteiten zijn:
• de preventie van de polarisatie alsook de preventie en de strijd tegen de
radicalisering;
• de zichtbare en geruststellende aanwezigheid in openbare ruimtes, o.m.
in het openbaar vervoer;
• de conflictbemiddeling in de openbare ruimtes;
• de preventie en de bestrijding van verslavingen.
Het overgrote deel van de actiepunten van de dienst maken deel uit van deze
prioriteiten en/of beantwoorden aan de bekommernissen van de bewoners en
het gemeentebestuur.
Wat betreft de bestrijding van vroegtijdig schoolverlaters, wat ook een van
de prioriteiten van POPP was, is sinds begin 2020 de contactpersoon van de
gemeente perspectief.brussel (subsidie en activiteitenverslag).

Om concreet deel te nemen aan de inspanningen die moeten worden geleverd
in de strijd tegen de klimaatverandering, heeft de dienst zijn voertuig opgegeven en heeft hij zijn personeel aangemoedigd om gebruik te maken van het
fietspark dat tot zijn beschikking staat of van het MIVB-abonnement dat door
de gemeente wordt aangeboden.

De coördinatie heeft ook een activiteitenverslag opgesteld over de periode
van 1 oktober 2018 tot 31 december 2019 in het kader van de cyclus 20142017 van het strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP), verlengd in
2018 en 2019. Deze subsidie dekt de personeelskosten van de preventieadviseur “Diefstal” en de premies toegekend aan particulieren.

2. SUBSIDIES

3. BEVEILIGINGSLUIK

De personeelskosten en bepaalde werkings- en investeringskosten van de
dienst worden gesubsidieerd door de F.O.D. Binnenlandse Zaken op basis van
het Strategisch preventieplan en door het Brussels gewest in het kader van
het Brussels preventie- en buurtplan. De dienst geniet ook van andere subsidies: GESCO en TGESCO, voetgangersrijen.

DE GEMEENSCHAPSWACHTEN
Volgens de wet van 15 mei 2007 (gewijzigd door
de wet van 30 januari 2014), worden de gemeenschapswachten ertoe aangezet om verschillende taken “van veiligheid en
preventie uit te voeren om het gevoel van veiligheid van de burgers te vergroten en om de openbare hinder en de criminaliteit te voorkomen”.
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Door hun zichtbare aanwezigheid waarborgen de gemeenschapswachten de
veiligheid in de openbare plaatsen. Ze luisteren naar de burger, brengen hem
op de hoogte en verwijzen hem, naargelang zijn vragen, door. Wanneer er een
risico op een conflict ontstaat, proberen zij om de gemoederen te bedaren
door met de betrokkenen te spreken.
Bovendien werken de gemeenschapswachten in nauwe samenwerking met de
politie en de technische diensten zodat ze deze kunnen inlichten over problemen die op de openbare weg zijn vastgesteld.

Avondploeg:
Van september t/m april: van 11u15 tot 19u15.
In mei en juni: van 12u30 tot 20u30.
In juli en augustus: van 15u30 tot 22.00 uur.
Op zaterdag:
In juni en september: van 14h. tot 20u30.

Ten slotte zijn de gemeenschapswachten aanwezig op de evenementen die
door de gemeente worden georganiseerd (braderieën, wijkfeesten, enz.) en
helpen ze het veiligheidsgevoel en het gezellige karakter van de gemeente
voor iedereen verbeteren.
De meeste van deze evenementen zijn geannuleerd als gevolg van de pandemie.
Vanaf maart 2020 en de plotselinge inval van het nieuwe coronavirus in
het leven van iedereen, bestaan de acties van de gemeenschapswachten in
de openbare ruimte en in de gemeentelijke gebouwen er op een bijzondere
manier uit de bevolking te herinneren aan de barrièregebaren en deze in alle
veiligheid te begeleiden binnen de talrijke gemeentelijke diensten.

Het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets maakt een grotere mobiliteit
van de gemeenschapswachten mogelijk en maakt deel uit van de maatregelen
ter bestrijding van de klimaatverandering.

Wat zijn de bevoegdheden van de gemeenschapswachten-vaststellers?

De coördinatie:

Na een specifieke opleiding zijn deze beëdigde gemeenschapswachten
gerechtigd om bepaalde overtredingen van het algemeen politiereglement
vast te stellen.

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

In deze context proberen ze, parallel aan een postercampagne die tijdens de
zomer op het gemeentelijk grondgebied wordt gevoerd, verschillende problemen te bestrijden: onaangepast gedrag, hondenpoep, voederen van duiven,
enz.
Ze mogen ook bepaalde inbreuken op het verkeersreglement vaststellen. Tussen 1/10/2019 en 30/09/2020 hebben de gemeenschapswachten-vaststellers zo 1.641 vaststellingen gedaan van overtredingen die meestal te maken
hebben met hinderlijk parkeren (parkeren op een voetpad, op een doorgang
voor voetgangers, verdrijvingsvlak, enz...).
Om het begrip preventie een volwaardige plaats te geven, is er een beeld met
foto’s van verschillende problematische situaties gecreëerd en op de voorruiten van de automobilisten die in overtreding waren, aangebracht.
De aanwezigheid op het grondgebied:
Het uurrooster van de gemeenschapswachten is dermate opgesteld dat de
veiligheid in de buurt van de scholen ‘s morgens, ‘s middags en aan het eind
der lessen optimaal gewaarborgd wordt.
Er wordt ook rekening gehouden met de wisselende seizoenen door tijdens de
maanden juli en augustus tot 22.00 uur op het terrein aanwezig te zijn.
Dagploeg:
Van september t/m juni tijdens de schoolperiode: van 07u30 tot 15u30.
Van september t/m juni buiten de schoolperiode: van 09h. tot 17.00 uur.
In juli en augustus: van 11u00 tot 17u30,
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Deelname aan verschillende preventiecampagnes:
Tijdens de afgelopen periode hebben de gemeenschapswachten aan de volgende acties deelgenomen:
Preventiecampagnes
20/12/2019 - Kerstroos
05/01/2020

Uitleg
Preventie van gauwdiefstal in de handelswijken
gedurende de feest- en soldenperiode (in samenwerking met de politie).

Doorlopende Sensibiliseringscam- Sensibiliseringscampagne voor automobilisten,
actie
pagne rond het naleven fietsers en voetgangers rond het naleven van de
van het verkeersregle- verkeersregels in de omgeving van scholen (zie
ment in de omgeving van lager voor uitleg).
scholen
P e r m a n e n t e Back to school
actie

De campagne “Back to school”, opgestart door de
politiezone, vindt plaats na elke schoolvakantieperiode van minstens een week en is repressiever
dan de operatie “Boekentas”.
Het doel van deze operatie is om overtreders te
sensibiliseren en te bestraffen als zij zich niet aan
het verbod houden.
In de ochtend wordt er speciale aandacht besteed
aan de kiss and ride-zone.
Aan het einde van de lessen wordt aandacht
besteed aan het oversteken in de buurt van de
school.

PREVENTIE - GEREGLEMENTEERD PARKEREN

P e r m a n e n t e Sensibilisering
rond
campagne
het naleven van het
verkeers- en milieurreglement: “Schakel je
motor uit!”

Een motor die blijft aanstaan wanneer men stilstaat
is vervuilend. Deze sensibiliseringscampagne
werd uitgevoerd in de buurt van scholen.

Jaarlijkse actie Verkeersveiligheid
geannuleerd
als gevolg van
een pandemie.

Initiatie met de leerlingen van het 5e leerjaar van
de verschillende scholen op het behendigheidsen verkeersparcours (in samenwerking met de
politiezone).

Zomer 2019

Verhoogde preventieaanwezigheid in de parken en
op andere openbare plaatsen tijdens het zomerseizoen (in samenwerking met de politiezone).

Zonnebloem

S e p t e m b e r Boekentas
2019

Verhoogde aanwezigheid van de gemeenschapswachten op bepaalde plaatsen (in samenwerking
met de politiezone).

Mei - Septem- Fietsgraveeractie
ber 2019

In samenwerking met de politiezone hebben de
fietsgraveeracties op verschillende data en verschillende plaatsen van de gemeente plaatsgevonden: centrum Mounieur en UCL (70 fietsen), Georges Henri (68 fietsen), Hof-ten-Berg (28 fietsen),
Driesstraat (43 fietsen), Tomberg (33 fietsen),
park Malou (119 fietsen), Wolubilis (21 fietsen).
Ofwel een totaal van 382 fietsen
Sinds 2009 zijn er meer dan 4.000 fietsen gegraveerd in Sint-Lambrechts-Woluwe.
Tegelijkertijd promootte de dienst het nieuwe
gewestelijke fietsregistratie- en -identificatieplatform “mybike”, tijdens graveeracties en via het
gemeentelijk infoblad.

Doorlopende Parkeerhinder
actie

Bewustmaking rond het probleem van de parkeerhinder op het grondgebied van de gemeente door
middel van visuele ondersteuning.

Doorlopende Hondenpoep
actie

- Bewustmaking van de baasjes van honden van de
reglementering die op dit gebied van toepassing is
(met tijdens de maand augustus speciale aandacht
voor het Roodebeekpark) en uitdelen van kleine
vuilniszakjes in de vorm van een been waan baasjes van honden.
- Plaatsen van sensibiliseringsaffiches rond hondenpoep.

Doorlopende Fietsdiefstallen
actie

Stickers “Fiets goed vastgemaakt” op de nieuwe
fietsbeugels kleven.
De systematische vervanging van de beschadigde
stickers gebeurde in juli en augustus.

Doorlopende Respect voor de paractie
keerplaatsen
voor
gehandicapten

Bewustmaking van de bestuurders van verkeerd
geparkeerde voertuigen door middel van een visueel hulpmiddel.

Over het algemeen, aangezien sommige gedragingen onaanvaardbaar zijn,
heeft de dienst preventie, in samenwerking met de dienst informatie-communicatie, gewerkt aan een uitgebreide bewustmakingscampagne om verschillende onbeleefdheden te bestrijden die het gemeentelijk grondgebied
vervuilen: hondenuitwerpselen, honden die niet aan de lijn lopen, afval
buiten de normale werkuren buiten de normale werktijden, het achterlaten
van kauwgom en ander afval op de openbare weg, het voeren van de duiven,
enz..Op verschillende plaatsen in het gemeentelijk grondgebied worden via
twaalf mobiele dragers verschillende affiches getoond die dit onaangepast
gedrag illustreren. Deze locaties variëren en worden gekozen op basis van
de campagnes, klachten of vaststellingen die door onze teams op het terrein
worden gemaakt.

JAARVERSLAG 2019-2020

|

23

PREVENTIE - GEREGLEMENTEERD PARKEREN

24 |

JAARVERSLAG 2019-2020

PREVENTIE - GEREGLEMENTEERD PARKEREN

Aanwezigheid van de gemeenschapswacht en de gemachtigde opzichters in
de omgeving van de scholen en bepaalde specifieke plaatsen
Gemeenschapswachten
Tenzij in gevallen van overmacht zijn de gemeenschapswachten, die gevormd
worden door de politie, dagelijks aanwezig in de omgeving van de scholen,
meer bepaald bij het einde der lessen wanneer ze waken over de veiligheid van
de kinderen die de straat oversteken. ‘Parc Schuman/Charmille’, ‘Parc Malou’,
‘Van Meyel’, ‘Angélus’, ‘la Providence’, Princesse Paola/Prinses Paolaschool,
‘collège Don Bosco’, ‘Sacré-Cœur de Lindthout’, ‘Dames de Marie’, ‘Ecole du
Bonheur’ en Europese school
Daarnaast houden ze ook geregeld toezicht in de Paul Hymanswijk op het traject dat door de leerlingen van het Don Bosco Instituut te Sint-Pieters-Woluwe
gebruikt wordt en in de omgeving van het metrostation Roodebeek (Koninklijk
atheneum,...).
De andere scholen worden echter niet vergeten: in functie van de beschikbaarheid verzekeren de gemeenschapswachten ook geregeld de veiligheid in
de omgeving van de scholen ‘Sainte-Jeanne de Chantal’, ‘Singelijn’, Sint-Jozefschool en Vervloesem.
De gemeenschapswachten begeleiden ook de voetgangersrijen van bepaalde
lagere of kleuterscholen naar de bibliotheek of het zwembad.
De gemachtigde opzichters

Deze campagne illustreert de wens van de dienst om haar communicatiemethoden verder te ontwikkelen.
Fietspool

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

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

Bij het begin van het nieuwe schooljaar 2019-2020, hebben een vijftiental
gemachtigde opzichters deelgenomen aan de goede werking van deze maatregel.

Een gezamenlijke verplaatsing van de Van Meyel- en Prins Boudewijnschool
naar het gemeentelijk zwembad wordt ook elke vrijdag tijdens de schoolperiode begeleid door een deel van de fietserpool.

De gemeente werkt sinds 2013 mee aan het project van de “voetgangersrijen”
dat door Brussel Mobiliteit in samenwerking met Brulocalis werd opgestart.
Het heeft tot doel de invoering van voetgangersrijen in de lagere scholen van
de 19 gemeenten van het Gewest aan te moedigen en financieel te ondersteunen, en zo zachte vervoerswijzen en intermodale vervoerswijzen aan te
moedigen, in overeenstemming met de verbintenissen die in het handvest
voor duurzame ontwikkeling van Sint-Lambrechts-Woluwe zijn opgenomen.

Sensibiliseringscampagne rond het naleven van het verkeersreglement in de
omgeving van scholen
Er werd bijzondere aandacht besteed aan het naleven van het verkeersreglement in de omgeving van scholen op het grondgebied van de gemeente. De
gemeenschapswachten hebben opnieuw honderden weggebruikers gesensibiliseerd d.m.v. een visuele ondersteuning die in samenwerking met de dienst
Informatie-Communicatie ontwikkeld werd.

De voetgangersrijen

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn er projecten ingediend voor de volgende
scholen:
• ‘centre Scolaire du Sacré-Cœur de Lindthout’;
• school Vervloesem;
• school ‘Prince Baudouin’;
• school Van Meyel;
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•
•
•
•
•
•

school Princesse Paola;
school ‘Parc Schuman’;
school ‘Parc Malou’;
school Robert Maistriau;
Prinses Paolaschool
Klim op school.

School en preventie
De bovengenoemde campagnes en acties tonen aan hoezeer de samenwerking met scholen wordt ontwikkeld. Om de zichtbaarheid van het aanbod
verder te vergroten, heeft de dienst meegewerkt aan de ontwikkeling van een
brochure onder leiding van de politiezone van Montgomery.
Deze brochure geeft een overzicht van alle activiteiten die de lokale politie
en de gemeentelijke preventiedienst ter beschikking stellen van de scholen.
Deze verschillende activiteiten proberen concrete antwoorden te geven en
tegelijkertijd de bewustwording van verschillende problemen te vergroten:
cyberpesten, verslaving, burgereducatie, verkeersveiligheid
De uitstekende samenwerking en de constante synergieën tussen de schoolgemeenschap, de politiezone en de preventiediensten hebben ervoor gezorgd
dat dit project de prijs Yansenne 2019 heeft gewonnen.
Dit is bedoeld om initiatieven te belonen die gericht zijn op het versterken
en stimuleren van lokale preventie- en veiligheidspartnerschappen die
een transversale en geïntegreerde aanpak ontwikkelen. Wat Sint-Lambrechts-Woluwe betreft, bestond het project uit het samenbrengen, via een
“schoolcontactpunt”, van alle dienstverlening van de politiezone en de preventiediensten in de omgeving. Een brochure kan worden gedownload van de
respectievelijke websites van de deelnemers.
Child Focus
De dienst Preventie en de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite
Kinderen (Child Focus) hebben sinds 17/10/2016 een partnerschapsovereenkomst. In het geval van een onrustwekkende verdwijning kan Child Focus
een beroep doen op de medewerking van de gemeenschapswachten en hen
uitnodigen om een noodnummer te bellen wanneer ze een individu zouden
herkennen.

DIEFSTALPREVENTIE
Sinds februari 2009 kunnen inwoners een premie aanvragen om hun woning
tegen inbraak te beschermen. Dit is een premie voor de installatie van mechanische middelen tegen inbraak ( veiligheidsdeuren of gepantserde deuren,
veiligheidsglas, veiligheidssloten, enz...).
De premie bedraagt 25% (btw inbegrepen) van de aankoop- en installatiekosten van de veiligheidselementen, maar kan niet meer dan 200 euro bedragen. Tot 30/09/2018 werden er 1.190 premies toegekend sinds 2009 voor
een totaal bedrag van 212.978,06 EUR.
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De dienst Preventie heeft voor heel het jaar 2019 93 premie-aanvragen opgetekend. De meerderheid hiervan werd gedekt door de federale subsidie in het
kader van het strategische veiligheids- en preventieplan.
Van deze 93 dossiers werden er 87 aanvragen voor premies goedgekeurd
(voor een totaal bedrag van 15.654,95 EUR) en werden er 5 geweigerd.
Aanvragen worden goedgekeurd of geweigerd volgens de voorwaarden die in
het gemeentelijk reglement zijn vastgelegd. Van de 6 geweigerde aanvragen
in 2019 was er 1 afkomstig van een burger die niet in Sint-Lambrechts-Woluwe woonde (art. 2 §3), had 1 geen betrekking op mechanische maatregelen
(art. 3 §3), had 1 de gevraagde documenten niet verstrekt (art. 6 §1) en was
3 te laat ingediend (art. 6 §1).
De dienst Preventie heeft sinds het begin van het jaar 2020 34 premie-aanvragen opgetekend. waaronder:
• 31 premie-aanvragen die goedgekeurd werden door het College van
burgemeester en schepenen;
• 2 aanvragen die geweigerd werden;
• 1 aanvraag is in behandeling.
Naast het beheer van de gemeentelijke premie, waren de preventieadviseurs
‘diefstal’ van de gemeente ook op andere vlakken actief:
• beheer van de premie ‘Telepolitie’ die aan verscheidene handelszaken
werd toegekend;
• deelname aan de nationale actie van ‘Eén dag niet’;
• deelname aan de rozetoperatie;
• het uitvoeren van veiligheidsaudits van verschillende sites, in het bijzonder voor gebouwen in het kader van de OVM de Moderne Woning.
Met betrekking tot de fietsendiefstal die in de campagnes van de gemeenschapswachten werd gemeld, toont de volgende grafiek de resultaten van de
sensibiliseringssessies over fietsendiefstal en de graveringen van 2009 tot
2019:
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4.500 gegraveerde fietsen sinds 2019

Individuele begeleiding

Om in alle omstandigheden de continuïteit van de acties op het gebied van
“diefstalpreventie” te waarborgen en deze te verrijken, is een nieuwe collega
opgeleid en sinds december bevoegd om de burgers te adviseren en de werkzaamheden te evalueren die zijn uitgevoerd om de toegang tot gebouwen en
privéwoningen te beveiligen. Van nu af aan hebben drie gemeentelijke agenten deze bevoegdheden.

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

OPENING EN SLUITING VAN DE SPEELTUINEN
De dienst coördineert de opening en sluiting van bepaalde speeltuinen, meer
bepaald die van het Maloupark, Prekelinden en Timmermans.
De openings- en sluitingsuren zijn voorzien in het politiereglement betreffende hun gebruik en hun bezetting, namelijk:
• van 1 april tot en met 30 september: van 07u00 tot 22u00;
• van 1 oktober tot en met 31 maart: van 08u00 tot 20u00.
Om dit te doen, doet de dienst een beroep op vrijwilligers om de parken tijdens
de week te sluiten en in het weekend te openen en te sluiten. Tijdens de week
openen agenten van de technische diensten (openbare tuinen en openbare
netheid) de parken.

4. SOCIAAL LUIK
DE SCHOOLANTENNE

De schoolantenne is een dienst voor psychosociale hulp die preventief werkt
en tegen schoolmoeheid strijdt. Deze gratis dienst is er voor alle jongeren
die in de gemeente gedomicilieerd zijn en/of ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling te Sint-Lambrechts-Woluwe. Sinds mei 2019 bestaat hij uit een
neuropsycholoog en twee psychologen.
De schoolantenne ontvangt iedereen met een schoolgerelateerde vraag of
verzoek in verband met een moeilijkheid op school. Het team behandelde over
de gehele periode +/- 160 aanvragen. Afhankelijk van de situatie stelde het
team een follow-up binnen de schoolantenne voor, in andere situaties zorgde
het voor de implementatie van een relais aangepast aan de behoeften van de
jongere en/of zijn familie.
Begeleiding in de stappen met betrekking tot de school
Een referentiepersoon informatie helpt de jongeren en hun families bij de
procedures in verband met de schoolopleiding (informatie over het schoolrecht, de inschrijving, het beroep, de keuze van de oriëntatie, ...). Ze is ook
beschikbaar voor werknemers in de school en het buitenschoolse netwerk
voor alle vragen met betrekking tot deze kwesties.

De psycholoog ontvangt aanvragen in verband met een ervaring van lijden
op school (demotivatie, herhaalde afwezigheden, verlies van de zin van het
leren, mislukkingen, relationele moeilijkheden, enz. Of het nu gaat om een
vraag van de jongere zelf of van zijn familie, er wordt een bijeenkomst voorgesteld om samen de beste manier te bepalen om de jongere te ondersteunen.
Individuele sessies in werkmethoden en leerstrategieën
De neuropsycholoog biedt ondersteunende sessies aan in werkmethoden en
leerstrategieën. Deze zijn met name gebaseerd op metacognitieve instrumenten (mentale begeleiding), maar kunnen een andere vorm aannemen,
afhankelijk van de behoeften en wensen die de jongere en zijn of haar gezin
aangeven.
Het doel is de jongere in staat te stellen zichzelf beter te leren kennen en leerstrategieën te ontwikkelen of te voltooien die hij in zijn opleiding kan gebruiken. Sommige werkinstrumenten kunnen ook worden voorgesteld, evenals
het werken met de school, indien nodig.
Collectieve begeleiding
GSV – Groep voor steun bij scholing en vorming
Gedurende het hele schooljaar verwelkomde het team 14 middelbare scholieren die moeilijkheden ondervonden bij hun opleiding in de groep “schoolen leerondersteuning”. Onder begeleiding van een team van 2 vrijwilligers
biedt de groep de jongeren twee keer per week educatieve ondersteuning,
individuele en globale opvolging van hun opleiding en een groepsproject rond
het thema van de wereld van radio en podcasts.
Het werk in de GSV streeft naar een grotere autonomie tijdens de vorming
door middel van een herwonnen vertrouwen in zichzelf en zijn capaciteiten,
en naar een grotere autonomie tijdens de vormingen. Dit alles in een positieve
omgeving.
Het jaar werd gekenmerkt door verschillende evenementen:
• 1 klimactiviteit aan het begin van het jaar om de banden tussen jongeren
en vrijwilligers te versterken;
• 3 workshops methodo onder leiding van het schoolteam aan het begin
van het jaar;
• 3 sessies van uitwisseling van praktijken voorgesteld aan de vrijwilligers, in aanwezigheid van een trainer opleider in mentale beheersing;
• 8 sessies rond radio georganiseerd voor jongeren en geleid door het
team van het MJ “Le Gué”.
Het traditionele eindejaarsmaal werd helaas geannuleerd omwille van de
gezondheiscrisis.
Stage méthodo
De schoolantenne organiseert workshops en methodologische trainingen
tijdens de schoolvakanties om jongeren bewust te maken van de diversiteit
van het mentaal functioneren en hen te laten experimenteren met het “leren
om (beter) te leren”. Tijdens de periode, werd geen enkele stage voorgesteld.
Collectieve acties
“Parcours ton Orientation”
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In samenwerking met de gemeente Sint-Pieters-Woluwe en voor het derde
opeenvolgende jaar in Etterbeek organiseerde de schoolantenne “Parcours
ton orientation”, een project dat een moment van bezinning biedt over de
keuze van de mogelijkheden die jongeren aan het einde van de lagere school
moeten maken voor hun doorstroming naar het derde jaar van het secundair
onderwijs.

Er wordt samengewerkt met de sociale coördinatie van het OCMW bij de organisatie van een bijzondere picknick rond het thema beroepsgeheim. Deze zal
worden georganiseerd wanneer de gezondheidsomstandigheden het toelaten.

In enkele cijfers is Parcours ton Orientation 2020:
• 40 opties voor het secundair onderwijs, alle stromen samen;
• 1 stand immersie;
• 1 informatieruimte met vertegenwoordigers van de Cité des métiers, Efp,
CEFA, Siep en de schoolafdelingen die het evenement organiseren;
• 210 studentenambassadeurs van hun opties;
• 10 deelnemende scholen (3 in WSL en 6 in WSP en Etterbeek en één
school in Watermaal-Bosvoorde);
• 830 bezoekende studenten in het 2e jaar;
• 42 gidsen om de groepen studenten te begeleiden;
• Een groot team van medewerkers dat gedeeltelijk bestaat uit leerlingen
van de derde graad in de optie “Onthaal en Toerisme” van de school van
het Athénée Royal van Sint-Lambrechts-Woluwe.

Om in het Brussels Gewest tegen de totale schoolmoeheid te strijden (wanneer een jongere in geen enkele onderwijsinstelling is ingeschreven en geen
enkele vorm van onderwijs volgt) hebben de Franse en de Vlaamse Gemeenschap op 12/11/2008 een samenwerkingsprotocol opgesteld om een algemene controle op de leerplicht in te voeren.

Het netwerk Pic-Nic van de “pyscho-medisch-sociale” sector
Het netwerk Pic-Nic is een initiatief van de schoolantenne en van de straatwerkers, dat erop gericht is netwerking in de gemeente te verbeteren. Concreet betekent dit het organiseren van informele ontmoetingen op regelmatige tijdstippen tussen alle werknemers in de psycho-medisch-medische
sector van Sint-Lambrechts-Woluwe. Elke vergadering wordt voorafgegaan
door een korte presentatie van een gemeentelijke dienst, een vereniging of
een instelling die werkzaam is in de sector van de persoonlijke hulpverlening.
In de loop van de periode werden 4 picknicks georganiseerd en 2 moesten
worden afgelast tijdens de lockdown.
De onderstaande grafieken tonen het belang van de “sociale” dimensie van
de deelnemers. Ook is te zien dat meer dan de helft van de deelnemers geen
“gemeentelijke” actoren zijn.

De leerplichtcontrole

Ambtenaren van de twee gemeenschappen gaan na waarom de minderjarigen
niet aan de leerplicht voldoen. Deze opdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met de dienst Bevolking en de wijkinspecteurs van de politiezone.
De straatwerkers
Ze bieden eerstelijns psychologische hulp aan personen die dreigen uit de
samenleving verstoten te worden. Het wordt gekenmerkt door een werk van
ontmoetingen en met mensen die zich van de openbare ruimte hebben afgescheiden.
In Sint-Lambrechts-Woluwe is het systeem verdeeld in twee hoofdopdrachten:
• een werk om alle publiek aan te trekken met de nadruk op jongvolwassenen in het Andromeda-district;
• werken met mensen die te maken hebben met “grote sociale verstoringen” op het hele gemeentelijke grondgebied, zoals daklozen, drugsverslaafden, enz.
Bovendien werken de opvoeders sinds mei 2020 samen met jeugdgroepen in
de wijk Sint-Lambertusberg.
Gezien de aard van het werk en de vele sociale contacten die daaruit voortvloeien, heeft de gezondheidscrisis de goede werking van het systeem
aanzienlijk verstoord. Het Andromedahuis moest zijn deuren sluiten aan het
begin van de lockdown en is medio september 2020 gedeeltelijk heropend.
Het contact met de bevolking wordt bemoeilijkt, omdat de naleving van de
barrièregebaren vereist is.
Het werk gebeurt in verscheidene stappen:
• identificatie van het doelpubliek en van de wijkdynamiek;
• het doelpubliek aanspreken door middel van activiteiten die door de
straatwerkers georganiseerd of gesteund worden.
• rekening houden met de vraag van de betrokkene door te luisteren, te
informeren, te oriënteren en te begeleiden;
• indien nodig doorverwijzen naar meer gespecialiseerde gesprekspartners.
De problemen die men tegenkomt, zijn legio: schoolverzuim, verlies van de
woning, moeilijkheden om werk te vinden, verslavingen, spanningen tussen
wijkbewoners onderling, enz...
Tussen 01/01 en 30/09/2019 hebben de straatwerkers o.a. de volgende
interventies uitgevoerd:
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• Omnisport: Eén keer per week wordt er een multi-sportactiviteit
aangeboden aan jongeren in de Andromedawijk. Dit zijn voornamelijk
krachttrainingen en fitnesssessies.
• Atelier ‘Rollenspel aan tafel’: de straatwerkers proberen de creativiteit, de teamspirit en de sociale vaardigheden van de deelnemers te
ontwikkelen. De activiteit eindigde in september en wordt in de toekomst
waarschijnlijk niet langer door opvoeders ondersteund.
• Hip-hop workshop: één keer per week ontvangt een instructeur
beginners of ervaren rappers en stelt hij de basis opnameapparatuur ter
beschikking (microfoon, opnameprogramma, enz.) om demo’s te maken,
met het oog op meer “professionele” opnames in de toekomst.
• Eerste ontmoeting: eerste keer dat er contact wordt gelegd met iemand
op het grondgebied van de gemeente.
• Contacten bevolking/banden ontwikkelen: banden smeden met de
verschillende categorieën van de bevolking is de eerste taak van de
straatwerker. Dit is de meest voorkomende interventie.
• Fysieke begeleiding: de straatwerker begeleidt een persoon die hij
opvolgt naar een instelling of een organisatie.
• Netwerk gebruiken: de straatwerker gebruikt zijn kennis van de
“pyscho-medisch-sociale” sector om de persoon op een aangepaste
manier te informeren of te (bege)leiden.
• Individuele gesprekken: de straatwerker legt voor de gesprekspartner
een kader voor de gesprekken vast tijdens welke hij zijn (familiale,
sociale, ... ) problemen kan voorleggen en ze samen naar een oplossing
kunnen zoeken.
• Onderhoud thuis: gesprek tijdens een huisbezoek van een persoon die
psychosociaal wordt opgevolgd.
• Netwerkbijeenkomsten: aangezien het doelpubliek mensen zijn die geen
contact meer hebben, is het niet ongebruikelijk dat ze een afspraak
vermijden. Sommige daklozen worden ook gemeld aan het systeem, dus
teams proberen ze te lokaliseren.

• Opruimingsoperatie met de jongeren van de wijk Andromeda.
• Speelse activiteiten tijdens de zomer in de wijk Andromeda: in samenwerking met het jeugdcentrum “Le gué” boden de opvoeders verschillende activiteiten aan voor kinderen en tieners in de wijk die tijdens de
schoolvakanties geen stage volgden: mini-hockey, videoworkshops,
artistieke workshops, enz.

Sinds september 2018 beschikken de opvoeders in Andromeda over een
ruimte waar ze jongeren (16 tot 30 jaar) uit de buurt kunnen verwelkomen,
van dinsdag tot zaterdag, van 14.00 tot 20.00 uur en op woensdag en donderdag tot 22.00 uur. De zal is ook een zaterdag op twee geopend. Deze ruimte
dient als ankerpunt voor verschillende projecten (animatie, pedagogie, sociaal-professionele en humanitaire inschakeling, enz.). De straatwerkers hebben er de nodige werkposten voor interviews en sociale opvolging.

Om gevolg te geven aan een oproep tot het indienen van projecten van het
Gewest, werd onder de verantwoordelijkheid van het OCMW een evaluatie- en
diagnosefase uitgevoerd. Concreet betekent dit dat voor dit integratieproject
een straathoekwerker is aangesteld, vergezeld van een interculturele bemiddelaarster Rom om de contacten met het betrokken publiek te vergemakkelijken.

Activiteiten die door de straatwerkers georganiseerd of gesteund worden
Om de banden met een tiener/jong volwassen publiek in de Andromedawijk
te versterken, heeft het systeem van de straathoekwerkers in samenwerking
met de jeugdantenne verschillende collectieve activiteiten ontwikkeld, die
openstaan voor iedereen vanaf 16 jaar en zonder inschrijving:
• Mini-voetbalteam: onder toezicht van een opvoeder van dit systeem m is
het mini-voetbalteam uit de wijk Andromeda ingeschreven in de Franstalige zaalvoetbalcompetitie. Sommige jongeren krijgen verantwoordelijkheden in toezichthoudende functies (gekwalificeerde correspondenten,
afgevaardigden, enz.). Daarnaast wordt preventief gezondheidswerk
verricht door de toezichthoudende opvoeder.

Maatregel winter
Dit jaar zijn de wintertemperaturen relatief mild gebleven, waardoor het winterplan niet in gang is gezet.
De opvoeders stelden echter voor om de daklozen in de gaten te houden, zodat
zij kunnen doorverwijzen naar noodopvangplaatsen of eerstelijnsdiensten,
zoals sociale restaurants of sociale kleedkamers.
Eind september namen de opvoeders ook deel aan de actie “Face-to-face voor
huisvesting”, in samenwerking met de vzw 400 toits.
Roma en reizigers

De preventie en de bestrijding van verslavingen
Omdat straathoekwerkers getraind zijn in het onderwerp, wordt dit op een
transversale manier aangepakt. Of het nu gaat om workshops, activiteiten of
follow-ups, er wordt specifieke aandacht besteed aan drugsgebruik onder
jongeren en jongvolwassenen in de Andromedawijk.
Actie tijdens de lockdown
Tijdens de lockdown gingen de straathoekwerkers naar de wijken Hof-tenBerg, Andromeda en Sint-Lambertusberg om de jeugdgroepen te sensibiliseren om de regels voor gezondheidspreventie te respecteren. Ze herinnerden
hen niet alleen aan de opgelopen straffen, maar vestigden ook de aandacht
van de jongeren op de risico’s van de overdracht van de ziekte op hun familieleden.
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Ze zorgden ook voor maskers voor mensen in nood.

PREVENTIE EN DE STRIJD TEGEN DE RADICALISERING POLARISERING
Lokaal aanspreekpunt
Het College heeft binnen de dienst Preventie een referentiepersoon aangeduid om het fenomeen van de radicalisering op het niveau van de gemeente
op te volgen.
Als lokaal aanspreekpunt zorgt deze beambte voor een goede informatie-uitwisseling en voor de vorming en/of bewustmaking van het personeel
dat bij deze problematiek betrokken is.
Deze persoon heeft in deze optiek ook het maandelijks platform van het
Brussels Gewest bijgewoond.
Lokale Integrale Veiligheidscel
In overeenstemming met de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse
Zaken en de Minister van Justitie over informatie-uitwisseling en de opvolging van de “foreign terrorist fighters” (FTF) uit België (21/08/2015), werd
er een lokaal gemeentelijk overlegplatform -”Lokale Integrale Veiligheidscel” (LIVC) genaamd- opgericht. Deze cel komt samen wanneer dit nodig is.
Deze LIVC bestaat uit de burgemeester, verantwoordelijken van verschillende diensten (preventie, onderwijs, bevolking-burgerlijke stand, sociale
actie), een hoofdcommissaris, de verantwoordelijke van het zonaal Informatiekruispunt (ZIK) van de politiezone Montgomery en de referentiepersoon
radicalisering van de 3 gemeenten van voormelde politiezone.
Het opzetten van een lokale multidisciplinaire en multifunctionele antenne
(LISA) in de wijk Andromeda moet het mogelijk maken om de problemen van
radicalisme en polarisatie verder te ontwikkelen.

NABIJHEIDSBEMIDDELING

De bemiddelaar is een neutrale buitenstaander die onpartijdig is en aan het
beroepsgeheim is gebonden. Hij draagt er ook toe bij om ruimte voor dialoog
en luisterbereidheid te creëren terwijl hij erover waakt dat de dialoog constructief blijft met respect voor de vrije keuze, geloofsovertuigingen en de
filosofische en politieke strekkingen van alle deelnemers. Hij treedt niet op
als rechter, noch als scheidsrechter. Hij kan niets opleggen.
De bemiddeling beoogt vooral het opnieuw opstarten van de sociale band
en de dialoog. Het is eveneens een proces dat voor elke partij het volgende
impliceert:
• het is een vrijwillige methode;
• iedereen moet samen een aanvaardbare oplossing willen vinden;
• het naleven van de regels voor vertrouwelijkheid;
• ermee instemmen om tijd te nemen om over de situatie na te denken.
Sinds 2014 is het aantal aanvragen blijven groeien. Deze dynamiek is helaas
vertraagd door het ontslag van de bemiddelaar om persoonlijke redenen in
september 2019. De nieuwe bemiddelaar is in april 2020 aangetreden.
Van 1 april tot 30 september 2020 zijn 70 bemiddelingsverzoeken in behandeling genomen.
De verschillende conflictsituaties geven aanleiding tot meerdere individuele
en/of gezamenlijke gesprekken, maar ook tot talrijke telefonische of schriftelijke contacten. In de meeste gevallen vindt de bemiddeling op indirecte
wijze plaats omdat een van de partijen niet met de andere geconfronteerd
wil worden.
Wanneer bemiddeling niet haalbaar is of wanneer een van de partijen er een
eind aan maakt, waarborgt de bemiddelaar een doorverwijzing naar een
dienst die vertrouwd is met de problematiek of die de noodzakelijke informatie kan leveren voor personen die andere stappen willen ondernemen,
zoals bijvoorbeeld een beroep doen op het vredegerecht.
De bemiddelingsaanvragen gaan meestal uit van de inwoners. In bepaalde
gevallen kan een bemiddelingsverzoek ook via andere diensten of verenigingen van de gemeente ingediend worden, zoals vennootschappen voor
sociale huisvesting, het centrum voor globale sociale actie (CGSA), de
buurtbemiddeling van de politie of nog via het kabinet van de burgemeester.
De gemeentelijke bemiddelaar nam deel aan vergaderingen die werden
georganiseerd door het netwerk van openbare diensten van conflictbemiddelaars (RSPMC) om het bewustzijn te vergroten en praktijken uit te wisselen.

De nabijheidsbemiddeling van de dienst Preventie is een gratis dienst die
wordt aangeboden aan alle inwoners van de gemeente die verwikkeld zijn
in een personenconflict (tussen buren, vrienden, tussen het koppel, binnen
het gezin).
Dit is een alternatieve manier om conflicten tussen twee of meer personen
op te lossen waarbij de bemiddelaar de partijen helpt om zelf tot een oplossing te komen.
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Er wordt ook een telefonische permanentie verzekerd om de burgers nog
beter in te lichten over de verschillende vormen van bemiddeling (bemiddeling in het kader van gemeentelijke administratieve sancties, schuldbemiddeling, gemeentelijke ombudsman, plaatselijke bemiddeling en buurtbemiddeling), om hun vragen in ontvangst te nemen en hen, naargelang de
aard van de vraag, door te verwijzen naar de meest geschikte dienst om hun
probleem aan te pakken.
De periode van lockdown van de gezondheidscrisis van Covid-19 bracht
de bemiddelingsdienst in moeilijkheden omdat het onmogelijk was om de
partijen persoonlijk te ontvangen. Dit aspect van het bemiddelingswerk is
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essentieel voor het goede verloop van het proces. De telefonische bereikbaarheid werd verhoogd, maar voldeed niet volledig aan de verwachtingen
van de bewoners.
Sinds juni 2020 kunnen de gesprekken worden hervat in overeenstemming
met de gezondheidsmaatregelen en de verzoeken zijn blijven toenemen.
Parallel aan het bemiddelingswerk wordt bijzondere aandacht besteed aan
het bevorderen van de dienstverlening aan de burgers. Sinds april 2020 zijn
er twee artikelen verschenen in de Wolu-Info: het eerste artikel was bedoeld
om de inwoners te informeren over de voortzetting van de bemiddelingsdiensten tijdens de lockdown; het tweede artikel introduceerde de nieuwe bemiddelaar.

GEREGLEMENTEERD PARKEREN
De parkeercontroles op het grondgebied van de gemeente werden het hele
jaar door uitgevoerd in overeenstemming met het retributiereglement. In
totaal leverden de controleambtenaren 97.261 retributies af/
Het administratief personeel van de afdeling was belast met:
• het beheer van de parkeerautomaten (onderhoud, reparaties, actualisatie, herladen van tickets, inningen,…);
• de administratieve en boekhoudkundige opvolging van de retributies;
• de administratieve opvolging van de klachten;
• de verdeling van 1.821 bezoekerskaarten;
• de vernieuwing van 15.707 bewonerskaarten tussen 15 november 2019
en 30 september 2020;
• het parkeerloket, elke dag geopend van 08:00 tot 13:00 en op donderdag
van 17:00 tot 19:00.
De Covid 19-crisis had een negatief effect van 24.067 retributies in vergelijking met vorig jaar.
Grafiek
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GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

DIENST GEMEENTELIJKE
ADMINISTRATIEVE
SANCTIES
1. MISSIE EN ORGANISATIE
De dienst gemeentelijke administratieve sancties ziet toe op de uitvoering
van de administratieve sancties bedoeld door de wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
De dienst hangt af van het kabinet van de gemeentesecretaris en telt momenteel drie beambten: de sanctionerend ambtenaar (niveau A), een agent
(niveau A) en een administratief beheerder (niveau B). Een beambte die niet
verbonden is aan de dienst (niveau A) voert ook de functie uit van Nederlandstalige sanctionerend ambtenaar en plaatsvervanger.
Sancties worden opgelegd door de sanctionerend ambtenaar in geval van
inbreuken op het algemeen politiereglement en andere gemeentelijke politiereglementen (reglement betreffende de private bezetting van het openbaar
domein, politiereglement betreffende het gebruik en de bezetting van parken,
groene ruimten en speelplaatsen, enz.).
Er is ook een politieverordening aangenomen om inbreuken op de noodmaatregelen te bestraffen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
Men kan drie categorieën inbreuken onderscheiden:
• De louter administratieve inbreuken, die enkel administratiefrechtelijk
kunnen worden gesanctioneerd.
• De gemengde inbreuken die administratiefrechtelijk en strafrechtelijk
kunnen worden gesanctioneerd.
• Een protocolakkoord tussen de procureur des Konings en de gemeente
bepaalt, in overeenstemming met de wetgeving, de gemengde inbreuken,
zodat het Parket zich ertoe verbindt om niet te vervolgen en de gemeente
zich ertoe verbindt om deze te behandelen (nachtlawaai, beledigingen,
bepaalde soorten schade… ...) en de inbreuken waarvoor het Parket zich
het recht voorbehoudt om te vervolgen (vrijwillige slagen en verwondingen, schade aan voertuigen ...).
• Inbreuken op het vlak van stilstaan en parkeren. Het gaat eveneens
om gemengde inbreuken die vallen onder een protocolakkoord met
het Parket. Het Parket verbindt zich ertoe om met name parkeren op
parkeerplaatsen voor de PBM te vervolgen.

Naast de administratiefrechtelijke boetes voorziet de wet in de volgende
alternatieve maatregelen: bemiddeling, burgerdienst en betrokkenheid van
de ouders voor minderjarigen, momenteel weinig aangewend.
Een project voor de ontwikkeling van bemiddeling en gemeenchapsdiensten
wordt overwogen in samenwerking met de bemiddelaar op het gebied van
gemeentelijke administratieve sancties. De functie van bemiddelaar wordt
uitgeoefend door een beambte (niveau A) verbonden aan de dienst juridische
zaken.
Inbreuken kunnen worden vastgesteld door de politie en door de daartoe door
de gemeenteraad aangewezen gemeentelijke ambtenaren.
Deze laatste zijn bevoegd om vaststellingen te doen van louter administratieve inbreuken en van de inbreuken op het vlak van stilstaan en parkeren.

2. ENKELE CIJFERS
Voor de feiten gepleegd tussen 01/10/2019 en 30/09/2020, heeft de dienst
3522 processen-verbaal en vaststellingen behandeld.
De gezondheidscrisis heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van het
aantal processen-verbaal en vaststellingen.
• 2599 processen-verbaal en vaststellingen voor de periode van
01/10/2019 tot 17/03/2020 (74 % van het totale aantal).
• 923 processen-verbaal en vaststellingen voor de periode van
18/03/2020 tot 30/09/2020 (26 % van het totale aantal).
De dienst heeft 108 processen-verbaal ontvangen van inbreuken op de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
Deze werden vastgesteld door de toepassing van het algemeen politiereglement (weigering naleving) of door de politieverordening die specifiek voor
deze inbreuken is opgesteld en later is aangenomen. 30 processen-verbalen
moesten worden geklasseerd zonder gevolg en doorverwezen naar de politie
omdat de sanctionerende ambtenaar niet bevoegd was om ze te behandelen.
Enkele relevante gegevens worden in de onderstaande grafieken geïllustreerd
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SECRETARIAAT

SECRETARIAAT
De dienst Secretariaat verzekert voornamelijk, en dit onder het waakzame
oog van de gemeentesecretaris, de goede werking van de politieke organen,
met name het College van burgemeester en schepenen en de Gemeenteraad,
evenals het beheer van de dossiers in verband met de competenties die voortvloeien uit de mandaten (vertegenwoordiging bij de verschillende intercommunales en verenigingen) en de voogdij over het OCMW op het niveau van
de politieke organen. Hij verzorgt ook de binnenkomende en uitgaande post,
de openbare aanplakking, de behandeling van niet-betaalde stageaanvragen
binnen het bestuur en het beheer van de gecentraliseerde bestanden,
waar12
over een verklaring aan de Commissie voor de bescherming van de persoonSECRETARIAAT
lijke levenssfeer werd afgelegd.
De dienst Secretariaat verzekert voornamelijk, en dit onder het waakzame oog van de
gemeentesecretaris, de goede werking van de politieke organen, met name het College van
burgemeester en schepenen en de Gemeenteraad, evenals het beheer van de dossiers in
verband met de competenties die voortvloeien uit de mandaten (vertegenwoordiging bij de
verschillende intercommunales en verenigingen) en de voogdij over het OCMW op het
niveau van de politieke organen. Hij verzorgt ook de binnenkomende en uitgaande post, de
openbare aanplakking, de behandeling van niet-betaalde stageaanvragen binnen het bestuur
en het beheer van de gecentraliseerde bestanden, waarover een verklaring aan de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd afgelegd.

Sinds maart 2016 worden de vergaderingen van het College beheerd met
behulp van de toepassing BOS (BO Secretariaat) ontwikkeld door het CIBG en
de dienst heeft veel energie gestoken in het beheersen van deze tool. Sinds
2019 wordt de Gemeenteraad ook met het programma BOS behandeld.
Sinds maart 2016 worden de vergaderingen van het College beheerd met behulp van de
De Secretariaat
verzekert
het door
beheer
vanen de
ploeg
eurs, van een
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BOS (BO Secretariaat)
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de dienst
heeftchauff
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van
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elektrische
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programma BOS behandeld.
De Secretariaat verzekert het beheer van de ploeg chauffeurs, van een gedeelde wagen en
van een elektrische fiets.

Op vraag van de diensten verzekert de dienst Secretariaat ook de vertaling
van talrijke administratieve en informatieve teksten alsook de reproductie, de
versnijding en het inbinden van een heleboel documenten.
Organigram
deSecretariaat
dienst Secretariaat
op 30/09/2019
Organigram
van de van
dienst
op 30.09.2020

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

Afdelingschef

SECRETARIAAT

VERTALING

1 bestuurssecretaris
1 administratief secretaris
Verzending
3 administratief adjuncten

waarvan 1 4/5-tijds

1 arbeider
2 hulparbeiders

REPROGRAFIE
1 gespecialiseerde
ploegleider
1 technisch assistent
1 technisch adjunct

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

OPDRACHTEN
SECRETARIAAT
STAGEAANVRAGEN
Tijdens de betrokken periode heeft de dienst 84 aanvragen voor niet-betaalde stages ontvangen. 30 stages werden aanvaard en de stagiairs werden in verschillende gemeentediensten onthaald. 5 aanvragen hebben geen
positief gevolg gekregen vanwege de gezondheidscrisis in verband met het
coronavirus Covid-19. 41 aanvragen werden geweigerd waarvan 8 wegens te
korte termijnen. Op de 30 stagiairs die onthaald werden, woonden er 18 in de
gemeente. Door het feit dat steeds meer aanvragen per e-mail worden ingediend zonder vermelding van het postadres van de aanvrager, is het echter
niet altijd mogelijk om te bepalen of de kandidaat al dan niet in de gemeente
woont.
Deze stages beantwoorden in het bijzonder aan een vraag van studenten die
hun studies aan het beëindigen zijn of van jongeren die een beroepsopleiding
volgen.
BRIEFWISSELING
Er werden 20.374 stukken naar het gemeentebestuur gestuurd. Ze werden in
het register voor de binnenkomende documenten ingeschreven en dagelijks
doorgezonden naar de betrokken diensten.
Daarnaast wordt binnen de dienst momenteel de software Elise getest voor
het digitaliseren en opvolgen van inkomende post.
Wat de uitgaande briefwisseling betreft, heeft de dienst op de frankeermachine 75.847 brieven geteld die gefrankeerd en opgestuurd werden.

1 4/5-tijdse arbeider
1 hulparbeidster

NB: de ploegleider en de technisch adjunct zijn halftijds bij de Reprografie en halftijds bij het Archief (DOPV)
aangesteld.
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VERSLAGEN AAN HET COLLEGE
Er werden 149 verslagen betreffende verschillende domeinen zoals stageaanvragen (75), schriftelijke vragen (36), functionering van de Gemeenteraad en
van het College (29), samenstelling van de raden van de kerkfabrieken (2),
OCMW-raad (2), voogdij over het OCMW (1) en andere (4) voorgelegd aan het
College en/of aan de Gemeenteraad.
ZITTINGEN VAN HET COLLEGE
Tijdens de betrokken periode heeft de dienst Secretariaat, op vraag en onder
toezicht van de gemeentesecretaris, alle documenten klaargemaakt die
noodzakelijk zijn voor de goede werking van de wekelijkse zittingen van het
College van burgemeester en schepenen. Dat betekent 54 agenda’s en processen-verbaal.
ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD
De dienst is verantwoordelijk, onder toezicht van de gemeentesecretaris,
voor de goede organisatie van de vergaderingen van de Gemeenteraad (het
klaarzetten van de vergaderzaal, het verzenden van diverse convocaties, het
opstellen van de agenda’s en het opstellen van processen-verbaal, enz.).
Tijdens de betrokken periode vonden er 13 zittingen van de Raad plaats.
De dienst heeft de agenda voor elke vergadering en voor de bijbehorende
commissievergaderingen doorgestuurd, enerzijds met de punten voorgesteld
door het College en voorbereid door de verschillende gemeentediensten maar
ook met de punten die werden voorgesteld door de gemeenteraadsleden in de
vorm van interpellaties, moties, mondelinge vragen en vragen over actualiteit, en soms met punten die werden voorgesteld door burgers in het kader
van het interpellatierecht van de inwoners. Ze zijn als volgt verdeeld:
Interpellaties:		
Moties:			
Mondelinge vragen:		
Vragen over actualiteit:
Burgerinterpellaties:		

122 (104 in 2018-2019)
7 (10 in 2018-2019)
5 (0 in 2018-2019)
4 (1 in 2018-2019)
2 (3 in 2018-2019)

REPROGRAFIE
Gedurende de betrokken periode werden er 7.955.602 bladzijden gedrukt.
Het gaat in hoofdzaak om formulieren, administratieve circulaires,
huis-aan-huisbladen, omslagen en documenten voor de gemeentescholen.
Naast de drukkerij verzekert deze dienst ook het snijden en het inbinden van
de documenten in boekvorm.
VERTALINGEN
De vertaalster heeft een groot aantal vertalingen verzekerd voor bijna alle
gemeentediensten. De afdeling Vertalingen werkt vooral voor de dienst
Secretariaat zelf, die instaat voor de voorbereiding en opvolging van de
Gemeenteraad, het College en de processen-verbaal daarvan, en voor de
dienst Juridische zaken.
De meeste andere diensten vragen ook geregeld hulp voor het vertalen van
affiches, brochures, reglementen, briefwisseling, uitgaven of andere. De
diensten doen bovendien gemiddeld vier tot vijf keer per dag beroep op de
vertaalster voor taaladvies of uitleg betreffende de Nederlandse taal.
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PREVENTIE EN
BESCHERMING OP HET
WERK
BESCHRIJVING
De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB) is een
dienst die de werkgever ondersteunt, die in staat is expertise en advies te
verstrekken zowel op technisch als op organisatorisch vlak.
Deze dienst vervult de taken die zijn vastgelegd in de codex over het welzijn
op het werk en in de verschillende koninklijke besluiten. Hij is bijvoorbeeld
verantwoordelijk voor de ondersteuning van de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij de ontwikkeling, programmering, uitvoering
en evaluatie van het beleid inzake welzijn op het werk. Bovendien is dit de
verantwoordelijkheid van de werkgever, die de strategie en de te bereiken
doelstellingen voorschrijft maar ook de middelen ter beschikking stelt van de
verschillende spelers (hiërarchische lijn, werknemers, preventieadviseurs).
Enkele voorbeelden van problemen waarbij de interne dienst betrokken is:
•
•
•
•

de ongevallenpreventie op de werkplek,
de strijd tegen beroepsziekten,
de preventie tegen de psychosociale risico’s,
de brandbeveiliging op de werkplek.

Het opstellen van een vijfjarenplan voor preventie en een jaarlijks actieplan
weerspiegelt de wens van de werkgever om de risico’s op de werkplek te
verminderen. In deze plannen worden de maatregelen opgesomd die moeten
worden genomen om de leefomstandigheden, de veiligheid en de gezondheid
van de gemeentelijke beambten te verbeteren. De plannen zijn ook toegankelijk voor alle werknemers, die ze op elk moment op eenvoudig verzoek kunnen
raadplegen.
Het afgelopen jaar zijn door de interne dienst voor preventie en bescherming
op het werk verschillende projecten opgestart.

ENKELE CIJFERS
De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, dat is:
• 1 voltijds preventieadviseur van niveau 1, bijgestaan door een halftijdse
basis preventieadviseur;

• 12 maandverslagen waarin onder meer de voorstellen en acties van de
preventieadviseurs worden beschreven om de werkgever bij te staan in
zijn welzijnsbeleid op het werk;
• 1 jaarverslag over het welzijnsbeleid van de werkgever in het afgelopen
kalenderjaar,
• 250 vaccins toegediend ter bestrijding van de seizoensgriep in samenwerking met CRESEPT;
• 13 officiële bezoeken aan de werkplek in aanwezigheid van de arts,
d.w.z. meer dan dertig bezochte gebouwen, waaronder scholen en
kinderdagverblijven;
• 3 deelnames aan evacuatieoefeningen in kinderdagverblijven en 4 in
gemeentescholen met de hulp van de ANIP-coördinator (algemeen nooden interventieplan), aangezien de periode van de gezondheidscrisis het
aantal dergelijke oefeningen heeft beperkt;
• 9 deelnames aan vergaderingen van de PBW-commissie waarin het
welzijnsbeleid wordt besproken in aanwezigheid van werknemers- en
werkgeversvertegenwoordigers;
• opvolging van medische onderzoeken en de opvolging van aanbevelingen
op het gebied van de arbeidsgeneeskunde;
• omscholing voor EHBO’ers in samenwerking met de afdeling HRM;
• periodieke onderhoudsopvolging (brandblussers, haspels, noodverlichting, enz.;
• advies over BOS-dossiers met betrekking tot de aankoop van diverse
uitrusting (werkkledij, vuilniswagen,....);
• opvolging van arbeidsongevallen en deze lijst is niet volledig.
Anderzijds moest de dienst het hoofd bieden aan en deelnemen aan het
beheer van de Covid-19-coronaviruscrisis en specifieke maatregelen nemen
die hieronder worden beschreven:
• Evaluatie van de werkplaats op basis van de checklist en de algemene
handleiding van de FOD WACO
• In mei 2020 werden de verschillende gebouwen die door het gemeentebestuur worden gebruikt, beoordeeld op basis van deze checklist.
• Kinderdagverblijven en scholen
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De verslagen en adviezen van de IDPBW over de heropening van de scholen werden opgesteld bij de versoepeling in mei 2020 volgens de circulaires
van de Franse en Vlaamse gemeenschap, om de terugkeer naar een zo veilig
mogelijke sanitaire situatie te garanderen.
• Schoonmaken
De reiniging van de werkplaatsen en in het bijzonder van de contactpunten
is in de verschillende gebouwen van het gemeentebestuur geïntensiveerd,
waarbij de dienst advies verleent.
• Plexiglas, mondmaskers, vizieren en hydro-alcoholische gel
De IDPBW zocht leveranciers van plexiglas, mondmaskers, vizieren en
hydroalcoholische gel om de beschermingsmiddelen te kunnen inzetten om
de verspreiding van covid-19 binnen het gemeentebestuur te beperken.
• Communicatie
Informatie over de organisatie van het werk en de toepassing van gezondheidsmaatregelen werd via verschillende media (e-mails, affiches, dienstnota’s) aan het personeel gecommuniceerd.
• Organisatie van het werk
De organisatie van het werk is herzien om het aantal mensen dat tegelijkertijd op dezelfde plaats aanwezig is te beperken en tegelijkertijd de continuïteit van de activiteiten te waarborgen, het personeel werd op gedeeltelijk
telewerken gezet en de werktijden werden aangepast om de aankomst- en
vertrektijden te spreiden om het gebruik van het openbaar vervoer tijdens de
spitsuren te beperken, maar ook om het aantal mensen dat tegelijkertijd in de
kleedkamers en de refters aanwezig was, te beperken. Het aantal deelnemers
aan vergaderingen in situ is beperkt en vergaderingen per videoconferentie
zijn de algemene regel geworden.

SOCIAAL OVERLEG (CPBW)
De CPBW’s bleven plaatsvinden, meestal via videoconferenties. Sinds maart
2020 wordt de gezondheidscrisis van covid-19 door het Comité opgevolgd.
SAMENWERKING MET EDPBW
Sinds het begin van de covid-19-pandemie heeft het IDPBW verschillende
keren contact gehad met het EDPBW (Mensura) om te zorgen voor de juiste
aanpak bij de uitvoering van de preventiemaatregelen en om vragen van het
IDPBW te beantwoorden.
Het IDPBW kreeg ondersteuning van de andere diensten voor de uitvoering
van de preventiemaatregelen en de communicatie met het personeel.

HUMAN RESSOURCES MANAGEMENT

HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT
1. KERNCIJFERS
1.1. PERSONEELSLEDEN VAN DE GEMEENTE SINTLAMBRECHTS-WOLUWE
565,73
equivalent voltijdse betrekkingen (EVB), schoolpersoneel, personeel van de
kinderdagverblijven en onderwijzend personeel niet inbegrepen, 576 agenten
35,3
de nieuw aangeworven personeelsleden in EVB van de gemeente, 37 agenten
30,65
personeelsleden in EVB die vertrokken zijn, 32 agenten

administratieve werknemers

arbeiders
Het onderhoudspersoneel
technische arbeiders

49,31 %

38,58 %
7,09 %
5,02 %

Deze reeks cijfers wordt als volgt vervolledigd: 40,10 % van de beambten zijn
vastbenoemd, 44,62 % zijn contractueel en 11,63 % zijn aangeworven als
gesubsidieerde contractuelen (GESCO) en tijdelijk gesubsidieerde contractuelen (TGESCO). 2,26 % van de beambten heeft een vervangingscontract.
1,22% van de agenten werd tewerkgesteld met een startbaanovereenkomst
en 0,17% met een overeenkomst van het ‘Centre d’Education et de Formation
en Alternance (CEFA)’.

1.2. DIMONA (DÉCLARATION IMMÉDIATE – ONMIDDELLIJKE
AANGIFTE)

17,40 %
het personeel dat 60 jaar en ouder is
50 %
van de leidinggevende betrekkingen (leden van het directiecomité - DirCo)
worden ingevuld door vrouwen

Sinds1 januari 2003, moet iedere werkgever, in het kader van DIMONA, de
aanvang en beëindiging van elke arbeidsrelatie aangeven aan de Dienst voor
de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels DIBISS, op elektronische wijze.
Tussen 1/10/2019 en 30/09/2020, verzond de dienst :
• 37 aangiften van indiensttreding;
• 32 verklaringen van uitdiensttreding.
Er werd geen enkele wijziging of annulatie van aangifte opgetekend.

2,7 %
van de werknemers heeft een handicap
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2. DE ACTIVITEITEN VAN DE DIENST
De dienst heeft voor de ongeveer 565 niet-onderwijzende en de 18 gepensioneerde personeelsleden die van een gemeentelijk aanvullend pensioen
genieten, verschillende taken op zich genomen zoals, o.a. het vaststellen van
het jaarsalaris, het opstellen en het goed beheer van de personeelsdossiers
(met inbegrip van het inbrengen van vakanties en ziekteverloven, de dimona-aangiften voor iedere tewerkstelling en vertrek, het inbrengen van de
pensioendossiers via het instrument Capelo,…).

2.2. TAKEN VAN DE DIENST
Sinds 01/02/2017 maakt de afdeling bezoldigingen, die voordien aan de
Dienst Gemeentekas aangehecht was, weer deel uit van de dienst H.R.M.
De volgende taken worden dus uitgevoerd door vermelde dienst:
1. Het beheer van de lonen en uurroosters (inclusief de berekening van de
sociale programmatie, het vakantiegeld, de terugbetaling van transportkosten,...);
2. Het beheer van de elektronische maaltijdcheques;
3. De voorheffing;
4. Het beheer van de DIBISS (Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels);
5. Het opstellen de begroting voor het personeel.
Het beheer van de subsidies wordt door de Dienst Ontvangsten uitgevoerd.
Niettemin ontfermt de dienst H.R.M. zich over het beheer van de nieuwe subsidie van het Brussels Gewest betreffende de terugbetaling van de verplaatsingskosten en van de subsidie CEFA.

2.3. AANWERVINGEN
• Zoals vermeld in een vorig jaarverslag heeft de dienst Human Resources
Management sinds 01/04/2013, in het kader van de reorganisatie van
de dienst, het beheer van de aanwerving van personeel overgenomen.
Onder zijn impuls werd in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 30
september 2020 overgegaan tot de volgende aanwervingen:
• De dienst heeft het examen voor niveau D van het administratieve kader
georganiseerd.
• Met het oog op de gezondheidscrisis is het examen opgeschort en zal dit
eind 2020 plaatsvinden;
• De aanwervingsexamens voor arbeiders (niveau D) hebben geleid tot de
aanstelling/bevordering van 16 personeelsleden op 1 december 2019,
waardoor het, gezien de vacatures in het personeelskader, mogelijk werd
om met ingang van 1 september 2020 de personeelsleden aan te stellen
die geslaagd waren voor het aanwervingsexamen voor hulparbeiders
(niveau E), dat doorging op 9 februari, 19 maart en 20 maart 2018.

2.4.CEL H.R.M.
De Cel H.R.M. is samengesteld uit de heer Patrick LAMBERT, gemeentesecretaris, de heer Olivier MAINGAIN, burgemeester, de heer Maurice PECRIAUX,
technisch directeur, de heer Jean VANDEVEN, Ontvanger en mevrouw Jennifer
MORREN, verantwoordelijke van de dienst Human Resources.
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De cel komt om de drie weken samen om het beste advies te kunnen geven
op het vlak van een efficiënt beheer van de loopbaan van het personeel. De
Cel heeft echter enkel adviesbevoegdheid en heeft als doel het College van
burgemeesters en schepenen te adviseren inzake haar beslissingen op het
gebied van Human Resources.
Om een nauwkeurig en volledig overzicht van de dossiers te krijgen, nodigt
de cel de schepenen en diensthoofden uit die bij de agendapunten betrokken
zijn.

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

3. OPVOLGING RESIDENTIEEL SEMINARIE VAN 2014:
“EVOLUTIE VAN DE HR-PRAKTIJKEN”.
3.1. HR-VISIE OVER 10 JAAR
Ons beleid zal over 10 jaar vooral gekenmerkt worden door een duidelijk
onderscheid tussen een mechanisch en een organiek HRM-beleid. Er is
momenteel geen echt onderscheid tussen deze twee soorten DHR’s, maar dit
systeem blijft een doelstelling die op langere termijn moet worden bereikt.
Bovendien was het moderniseren van de administratie aan de hand van onder
meer thuiswerk, een uitdaging om het hoofd te bieden.
De IT-afdeling kreeg in 2019 ongeveer 50 laptops geleverd, zodat vrijwel alle
medewerkers die zich in 2018 aanmeldden voor telewerk een laptop ontvingen.
Met het oog op de gezondheidscrisis en het wijdverbreide gebruik van telewerken werden alternatieve oplossingen ingevoerd, zodat het merendeel van
het administratieve personeel kan telewerken. Daarnaast zijn in september
2020 laptops besteld en worden deze momenteel geleverd, waardoor alle
medewerkers optimaal kunnen worden uitgerust.
Het toekomstig HR-systeem zal meer leadership creëren op het niveau van
het DirCo. Daarvoor zet de DHR in nauwe samenwerking met de gemeentesecretaris een HR-coaching op, georganiseerd door de GSOB. Deze coaching is
gratis. De kosten worden door de GSOB gedekt via een gewestelijke subsidie.
De eerste coaching zal zich richten op de definitie van de missies en waarden van het DirCo en op het opstellen van een huishoudelijk reglement voor
een efficiënte organisatie van dit orgaan. In de eerste helft van 2020 zijn vier
coachingsessies toegewezen aan de leden van het Directiecomité. Met het
oog op de gezondheidscrisis werd slechts één sessie georganiseerd. De volgende sessies zullen eind 2020 worden georganiseerd.
De tweede coaching zal zich toespitsen op de herziening van de evaluatie-instrumenten (sollicitatiegesprekken, planning, werking en periodieke
evaluatie) en op de coaching van de evaluatoren in het licht van de nieuwe
regels met betrekking tot evaluatie (wijziging van vermeldingen en evaluatieformulieren).

HUMAN RESSOURCES MANAGEMENT

Wat de laatste coaching betreft, zal de nadruk liggen op telewerken en meer
in het bijzonder op de implementatie van instrumenten die managers in staat
stellen hun telewerkers gemakkelijker te beheren.

3.2. VAN EEN HR-VISIE NAAR STRATEGISCHE DOELEN
Eveneens ter herinnering: de algemene doelstellingen die we willen halen,
zijn:
• De interne en externe teamgeest ontwikkelen (uitwisseling van goede
praktijken op het vlak van
• HR zowel bij de gemeente zelf als bij de andere administraties);
• De HR-praktijk uniformiseren.

In overeenstemming met artikel 8, 4° van deze wet, dat bepaalt dat de
gemeenschapswachten-vaststellers “ten minste het hoger secundair onderwijs moeten hebben afgemaakt”, zullen deze laatste profiteren van loonschalen die gekoppeld zijn aan niveau C. Er is ook een overgangsbepaling
opgenomen, namelijk: “De agenten die op grond van wettelijke bepalingen
voorafgaand aan bovengenoemde wet bevoegd waren om de taken van een
gemeenschapswacht-vaststeller uit te voeren, komen ook in aanmerking voor
deze salarisschaal. “

De HR-coaching zoals hierboven beschreven en de maandelijkse vergaderingen van het DirCo, georganiseer+d door de gemeentesecretaris, zullen
bijdragen tot het bereiken van de strategische doelstellingen zoals hierboven
beschreven.

Het analytisch organigram voor het personeel van het gemeentebestuur
(met uitzondering van het personeel van scholen, kinderdagverblijven en het
onderwijzend personeel) wordt voortdurend bijgewerkt en een voorstel voor
een ideaal organigram voor de lange termijn wordt momenteel bestudeerd.
Dit organogram is momenteel beschikbaar op de gemeentelijke website en
biedt onder andere een blauwdruk voor een ideaal organogram voor de diensten.

3.3. VAN STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN NAAR OPERATIEVE
DOELEN

5. IMPLEMENTATIE VAN EEN NIEUWE HR-SOFTWARE
(HRA – SOPRA

• Begeleidingsprogramma voor “toekomstige chefs” (vormingen,...);
• Herdefiniëren van de functiebeschrijvingen via Columbus, de online tool
gecreëerd door de GSOB voor het schrijven van standaardfunctiebeschrijvingen en het ontwikkelen van bijhorende praktische handleidingen
(woordenboek van vaardigheden, checklist voor het leiden van een
animatie, etc.).
• Ontwikkeling van de organieke H.R.M.;
• Procedure voor interne mobiliteit;
• Veralgemenisering van de HR
De interne mobiliteit wordt systematisch toegepast binnen het bestuur.
In september, werd een nieuwe interne procedure uitgewerkt binnen de dienst
H.R.M. : de afdeling werk zal, tegelijkertijd met de procedure van interne
mobiliteit, een oproep lanceren voor het zoeken naar externe kandidaten met
als doel de diensthoofden kandidaten voor te stellen die beschikken over de
vaardigheden die het best aansluiten bij het gezochte profiel.

4. WIJZIGINGEN VAN HET ADMINISTRATIEF EN
FINANCIEEL STATUUT
Een wijziging van het statuut is door de gemeenteraad goedgekeurd tijdens
zijn zitting van 29/06/2020.
Naast het jaarlijkse in orde brengen van de inventaris van de opdrachten
van de diensten bestond deze wijziging hoofdzakelijk uit de opname van het
besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 mei
2017 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake de bezoldigingsregeling en de weddeschalen van het gemeentepersoneel
Ten slotte werd het statuut van de gemeenschapswachten-vaststellers gewijzigd. De voorwaarden voor de rekrutering van gemeenschapswachten en
gemeenschapswachten-vaststellers zijn immers vastgelegd in de wet van 15
mei 2007 en haar uitvoeringsbesluiten en in artikel 119 bis van de nieuwe
gemeentewet.

Om het Human Resources Management te moderniseren en onze langetermijndoelstellingen te bereiken, implementeert de afdeling sinds september
2018 een nieuwe HR-software, genaamd HRA (leverancier Sopra).
In januari 2019 is de dienst overgeschakeld van de leverancier Civadis naar
de leveranciers Sopra voor het loonsoftwarepakket.
Opgemerkt dient te worden dat ook de diensten ontvangsten en onderwijs-kinderdagverblijven voor kleuteronderwijs ook beïnvloed worden door
deze verandering aangezien de eerste dienst verantwoordelijk is voor de definitieve betaling van de salarissen en de tweede de dossiers van het schoolen kinderdagverblijfpersoneel van de gemeente beheert en dus verantwoordelijk is voor de berekening van de desbetreffende salarissen.
Naast de pure payrollmodule, zullen de modules Time and Absence Management (TAM), opleidings- en evaluatiemodules in de loop van 2020 worden
uitgewerkt.
Een module “self-service” zal worden aangeboden aan de medewerkers zodat
zij hun verlof-/vormingsaanvragen rechtstreeks via het Sopra-platform kunnen beheren Bovendien hebben de agenten toegang tot hun persoonlijk dossier en kunnen zij via dit platform hun gegevens (adres, bankrekening, enz.)
op elk moment wijzigen.
Deze modernisering zal uiteindelijk tijd besparen voor zowel medewerkers
als HR-managers en zal de dienst in staat stellen om meer tijd te besteden aan
een zogenaamd organisch HRM.

6. BEHEER VAN DE GEZONDHEIDSCRISIS
6.1.GENOMEN BESLISSINGEN, CHRONOLOGISCH, INZAKE HET
PERSONEELSBEHEER TIJDENS DE GEZONDHEIDSCRISIS
1) Communicatie van de dienst overgemaakt op maandag 16 maart
aan het voltallige personeel: (je ne trouve plus la traduction NL de cette CS)
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“Wij informeren u over de uitzonderlijke organisatorische maatregelen die
zijn genomen voor het personeel om het risico op een besmetting met het
coronavirus (Covid-19) zoveel mogelijk te voorkomen en tegelijkertijd de
continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

Er worden specifieke fysieke maatregelen genomen om gezonde arbeidsomstandigheden te garanderen. Het personeel (en zeker het personeel van de
eerste lijn) moet er daarom voor zorgen dat de volgende algemene hygiënevoorschriften worden toegepast:

Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf dinsdag 17 maart 2020 voor
statutaire en contractuele personeelsleden.

- minstens een meter afstand houden van bezoekers;
- regelmatig de handen wassen (40-60 seconden voor water + zeep of 20-30
seconden voor hydroalcoholische gel);
- het aanraken van de ogen, mond of neus met de handen vermijden als ze
niet schoon zijn;
- zakdoeken gebruiken voor eenmalig gebruik, bij voorkeur weggooien in een
vuilnisbak met een deksel;
- Mond en neus bedekken bij het hoesten of niezen;
- nauw contact vermijden met mensen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten, niezen, enz.)

Om de continuïteit van de openbare dienst te waarborgen, zullen de gemeentelijke diensten enkel op afspraak toegankelijk zijn. Voorrang wordt gegeven
aan het verkrijgen van documenten of informatie via het elektronisch loket.
Alle vergaderingen en opleidingen worden uitgesteld. Als er een vergadering
moet plaatsvinden, is het beter om hiervoor gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen.
Om de verplaatsingen met het openbaar vervoer te spreiden, wordt bovendien
het glijdend uurrooster uitgebreid: werknemers waarvan de aanwezigheid op
kantoor vereist is mogen ‘s morgens aankomen tussen 7.00 en 9.30 uur en ‘s
avonds vertrekken tussen 16.00 en 18.30 uur).
Het prikken wordt uitgevoerd in de vorm van het ondertekenen van een document waarin de aankomst en het vertrek van de werknemers wordt genoteerd
en dat zal gecontroleerd worden door de hiërarchie. Het elektronisch prikken
wordt dan ook opgeschort. Elke afwezigheid tijdens de vaste stamtijd zal dan,
zoals gebruikelijk, het voorwerp uitmaken van een jaarlijks verlof of compensatie.
Zolang de personeelsleden niet ziek zijn, zijn ze verplicht hun activiteiten
voort te zetten. Om het risico op een besmetting met het coronavirus zoveel
mogelijk te voorkomen, wordt ten zeerste aangeraden om thuiswerk te doen,
boven de door het arbeidsreglement vastgelegde limiet.
Medewerkers die over pc beschikken en willen telewerken, moeten hun
verantwoordelijke op de hoogte brengen zodat die kan beoordelen of pc kan
gebruikt worden voor telewerken. Ze zullen echter enkel toegang hebben tot
hun e-mail, telefoongegevens en BOS.
Thuiswerk wordt tot nader order uitgebreid tot alle dagen van de week, mits
de continuïteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd.
Werknemers moeten eerst de toestemming van hun diensthoofd vragen en
krijgen. Deze laatste moet ervoor zorgen dat de continuïteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd en moet zo nodig de aanwezigheid van de werknemers in kwestie vereisen mits grondige motivering.
De werknemers die uitgebreid thuiswerk doen moeten tijdens de werkuren
beschikbaar blijven en zich, indien nodig of op verzoek, op hun werkplek melden.
Personeel dat werkzaam is in diensten waarvan de taken worden beperkt
omdat die in tijden van gezondheidscrisis minder essentieel zijn, zal backofficewerkzaamheden verrichten of zal worden ingezet voor diensten die speciale bijstand nodig hebben
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In geval u zich grieperig voelt op de werkplek moet u zo snel mogelijk het
diensthoofd en/of de dienst H.R.M. op de hoogte brengen. Ter herinnering,
in overeenstemming met de wetgeving zal een begonnen werkdag als een
gepresteerde werkdag worden beschouwd. Voor die dag is geen medisch
attest nodig en er worden geen dag ziekteverlof in rekening genomen.
In geval u zich thuis grieperig voelt, moet u het diensthoofd en/of de dienst
H.R.M op de hoogte brengen volgens de normale afspraken die altijd gelden
voor een kennisgeving van ziekte.
U kunt echter de volgende verlofdagen nemen om voor zieke familieleden te
zorgen:
- Uitzonderlijk verlof (UVWO), op vertoon van een medisch attest waaruit
blijkt dat de aanwezigheid thuis noodzakelijk is om een ziek familielid te verzorgen (maximaal 4 dagen per jaar);
- verlof om dwingende redenen van familiaal belang, voor maximaal 45 werkdagen per jaar, onbezoldigd, voor statutaire en contractuele werknemers;
- profylactisch verlof, onder bepaalde voorwaarden:
De echtgeno(o)t(e) of een familielid dat onder hetzelfde dak woont, lijdt aan
een ziekte waarvan de ernst en de hoge mate van besmettelijkheid door zijn
of haar arts wordt vastgesteld. Dit verlof wordt bezoldigd en gelijkgesteld met
een periode van actieve dienst.
Bovendien herinneren we eraan dat het College van burgemeester en schepenen op de zitting van 12/03/20 het volgende besluit heeft genomen:
“Wie onder hetzelfde dak woont als een persoon die symptomen (vermoedelijk of bevestigd) van de ziekte vertoont, wordt voor een periode van 14
dagen van zijn of haar gebruikelijke werkplek verwijderd. Het behoud van het
loon is gekoppeld aan het voorleggen van een document (medisch attest of
schoolattest) dat de legitimiteit van de afwezigheid bewijst. “
De administratie werkt momenteel aan een Plan van voortzetting van activiteit (BVA) dat zal bijdragen aan de goede werking van de diensten.
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Wij houden u uiteraard in real time op de hoogte van de ontwikkelingen.
Indien nodig zullen, afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt, nieuwe
mededelingen volgen.
Als het welzijn en de gezondheid van de bewoners een prioriteit blijft voor het
College, dan geldt dat natuurlijk ook voor de medewerkers van het gemeentebestuur en hun gezinnen.
De voorgaande bepalingen zijn niet uitputtend en elke specifieke situatie kan
per geval worden onderzocht. Aarzel niet om ons te laten weten of u vragen
heeft in deze moeilijke periode.
2) Beslissing van de zitting van het College van 18/03/20 in het kader
van het versterken van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus:
De professionele activiteit wordt in België niet onderbroken, het is van essentieel belang dat onze administratie haar taken van openbare dienstverlening
kan voortzetten.
Het is echter net zo belangrijk om een werkorganisatie op te zetten die ons in
staat stelt om de instructies van de overheid te respecteren.
Om dit te doen, moet voor het administratieve personeel het telewerken de
voorkeur krijgen, maar het is noodzakelijk dat telefoonoproepen beantwoord
worden, de e-mails worden gecontroleerd, vooral de algemene e-mailberichten, de brieven. Een fysieke aanwezigheid is dus noodzakelijk, maar een
rooster kan (moet) worden vastgesteld.
Wat de arbeiders betreft, wordt vanaf maandag 23 maart de zomerwerktijd
ingevoerd. Voor de diensten van 6 uur ’s kan tussen 7 uur ‘s morgens en 16
uur ‘s middags worden gewerkt, wat het mogelijk maakt om diensten met variabele werktijden op te zetten, het aantal mensen dat tegelijkertijd ter plaatse
is te verminderen en de tijd die in de douches wordt doorgebracht te spreiden.
Voor iedereen en in alle gevallen is sociale afstand nodig, ook in voertuigen.
Hieronder vindt u de beoogde oplossing om hieraan bij te dragen.
Hieronder vindt u enkele praktische, niet-uitputtende bepalingen:
- De parkeercontrole wordt onderbroken;
- De begraafplaatsen zijn gesloten, behalve voor begrafenissen;
- De scholen zorgen voor opvang in elke instelling;
- De kinderdagverblijven zorgen voor twee permanenties, in Prince Baudouin
voor de Franstaligen, in KDV Roodebeek voor de Nederlandstaligen;
- De parken zijn open, de speeltuinen zijn gesloten.
De parken zijn open en de speeltuinen zijn gesloten.
Personeelsleden die minder diensten moeten verlenen, worden verzocht om
op elk moment hulp te bieden aan een dienst die een tekort aan personeel
heeft (de dienst Bevolking in ruime zin bijvoorbeeld) of een dienst die te
maken heeft met een toenemende vraag naar hulp, ik denk hierbij met name
aan de FASE. De praktische regelingen zullen geleidelijk aan worden ingevoerd, op verzoek van de betrokken dienst(en).
Om de sociale afstand van 1,50 m in sommige voertuigen te respecteren, zal
het ook mogelijk zijn om een beroep te doen op de gebruikelijke chauffeurs,
alle diensten samen, om een “taxisysteem” op te zetten.
3) Coronavirus – Afwezigheden van personeel - Maaltijdcheques –
Praktische modaliteiten - Beslissing. (Beslissing genomen in de zitting
van het College van 26/03/2020)

De hieronder beschreven maatregelen van afwezigheid en de modaliteiten
voor de toekenning van maaltijdcheques zijn sinds het begin van de gezondheidscrisis van toepassing op het personeel:
•
Werknemers die zijn vrijgesteld op grond van hun functie (agenten
voor parkeercontrole, enz.) of overeenkomstig de ministeriële of gemeentelijke richtlijnen (GIP, vermindering van uitkeringen, enz.), maar die op elk
moment kunnen worden opgeroepen om de continuïteit van de openbare
diensten te waarborgen, zijn vrijgesteld van dienst en blijven in afwijking van
het statuut maaltijdcheques behouden;
•
In geval van toezending van een medisch attest of een getuigschrift met een vermoeden van Covid-19, wordt een dienstvrijstelling verleend zonder behoud van maaltijdcheques;
•
Bij ontvangst van een bewijs van verwijdering omdat het personeelslid door zijn arts wordt beschouwd als risicopatiënt, wordt een dienstvrijstelling verleend zonder behoud van maaltijdcheques;
•
In geval van toezending van een medische attest waarin geen melding wordt gemaakt van het coronavirus, zijn de gebruikelijke regels inzake
ziekte van toepassing;
•
Als de agent besmet zou blijken met Covid-19, zijn de gebruikelijke regels voor ziekte van toepassing.
4) Paasvakantie - Coronavirus - Personeel – Verlof - Annulatie (Décision
prise en séance du Collège du 02/04/20)
Naar aanleiding van het verslag van 30/03/2020 van de dienst Human
Resources Management en de uitzonderlijke omstandigheden in verband met
het Coronavirus werd een akkoord bereikt over het uitstellen of zelfs annuleren van verlofaanvragen, voor de komende paasvakantie maar ook voor de
volledige duur van de federale maatregelen.
De agent die vrijgesteld is van dienst en oproepbaar is, zal uiteraard beschikbaar moeten blijven voor de administratie, om de goede continuïteit van de
dienstverlening te waarborgen.
5) Coronavirus - Personeel – Verplaatsingskosten met de wagen
- Beslissing. - (Beslissing genomen tijdens de zitting van het College van
23/04/2020 en dienstmededeling overgemaakt op 29/04/2020 aan heel het
personeel)
Om rekening te houden met het verzoek van verscheidene personeelsleden
die bang zijn om met het openbaar vervoer te reizen, wordt een kilometervergoeding van 0,3653 EUR per afgelegde kilometer toegekend aan agenten die
voor de duur van de gezondheidscrisis gebruik maken van hun persoonlijke
auto voor elke verplaatsing van ten minste 5 km/traject.
6) Coronavirus – Vergoeding voor het personeel van de begraafplaatsen voor gevaarlijk, ongezond of lastig werk (type 2) en dit
voor de duur van begrafenissen gerelateerd aan Covid-19. – (beslissing genomen tijdens de zitting van het College van 30/04/2020)
Een vergoeding voor gevaarlijk, ongezond of lastig werk van het type 2, dat
is opgenomen in het geldelijk statuut, wordt toegekend aan grafdelvers voor
elke begrafenis gerelateerd aan het Coronavirus.
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7) Coronavirus – Afwezigheden van het personeel – Omzendbrief
betreffende de richtlijnen voor het personeel in quarantaine –
Praktische modaliteiten – Beslissing. – (beslissing genomen tijdens
de zitting van het College van 30/04/2020 en e-mail aan heel het personeel
overgemaakt op 05/05/20)
De hieronder beschreven maatregelen van afwezigheid zullen vanaf
04/05/2020 op toepassing zijn op het personeel:
In zijn vergadering van 30 april 2020 heeft het College van burgemeester
en schepenen onder meer op basis van de omzendbrief van 22 april 2020
van de Brusselse lokale besturen besloten om met ingang van 4/05/2020
de hieronder beschreven maatregelen vast te stellen inzake afwezigheid van
personeel:
Wanneer een personeelslid in quarantaine is geplaatst, in geval van verdenking van besmetting of besmetting met Covid-19, op basis van een op eigen
initiatief verkregen doktersattest of medisch attest, wordt deze afwezigheid
beschouwd als een gewone ziekte, zodat de desbetreffende wet- en regelgeving van toepassing is;
Wanneer het personeelslid daarentegen in quarantaine is geplaatst op basis
van een beslissing van onze administratie of onze dienst arbeidsgeneeskunde, staat het gevolg van deze administratieve beslissing gelijk aan een
dienstvrijstelling zonder behoud van maaltijdcheques, gedurende dewelke
het loon betaald blijft zonder dat de quarantainedagen in mindering worden
gebracht van het quotum aan ziektedagen van het statutair personeel of van
de periode van gewaarborgd loon voor de contractuele personeelsleden;
Voor werknemers met een verhoogd risico of werknemers die samenwonen
met een persoon met een verhoogd risico waarvoor een medisch attest de
verwijdering van de werkplek vereist, kan op basis van een beslissing van de
arbeidsgeneeskunde dienstvrijstelling worden verleend, zonder behoud van
maaltijdcheques;
Werknemers die zijn vrijgesteld op grond van hun functie of overeenkomstig
de ministeriële of gemeentelijke richtlijnen (PCA, vermindering van prestaties, enz.), maar die op elk moment kunnen worden opgeroepen om de continuïteit van de openbare diensten te waarborgen, genieten van een dienstvrijstelling met behoud van maaltijdcheques.
8) Coronavirus – Arbeiderspersoneel en flexibele werktijden – Voltijds hernemen van het werk vanaf 18 mei 2020 (einde zomertijd)
– Besilssing – (beslissing genomen tijdens de zitting van het College van
07/05/2020)
9) Coronavirus – Problematiek van de opvang van kinderen – Aanvraag van flexiibele werktijd / dienstvrijstelling - Beslissing - (beslissing
genomen tijdens de zitting van het College van 07/05/2020)
Er werd geen akkoord gegeven over de toekenning van flexibele werktijden
voor personeel dat problemen heeft met de kinderopvang, aangezien scholen
verplicht waren een kinderopvangdienst te organiseren.
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10) Corona ouderschapsverlof – Dienstmededeling aan heel het personeel op 12/05/2020 en versturen van een bijkomende e-mail aan heel het
personeel op 13/05/2020 met in bijlage het ad hoc formulier dat moet worden ingevuld.
11) Coronavirus – Toekenningsmodaliteiten van het verlof – Beslissing (beslissing genomen tijdens de zitting van het College van 14/05/2020
en dienstcommunicatie overgemaakt aan heel het personeel op 18/05/2020).
Er werd een akkoord bereikt over het versturen van de dienstmededeling
betreffende het beheer van het verlof tijdens de gezondheidscrisis, waarbij
de werknemers, en met name degenen die tot dan toe minder dan tien dagen
wettelijk verlof hadden opgenomen, werden verzocht om dit verlof zo nodig in
de periode van 18/05 tot en met 30/09/2020 op te nemen, teneinde uiterlijk
op 01/10/2020 de helft van hun verlof te hebben opgenomen.
12) Hernemen van het werk van het administratief personeel op de
werkplek gedurende twee dagen per week vanaf 2 juni (beslissing
genomen door het College van 20/05/2020 en meegedeeld door de gemeentesecretaris aan het Directiecomité op 25/05/2020).
13) Verblijf van meer dan 48u in het buitenland en te vervullen formaliteiten (dienstorder overgemaakt aan heel het personeel op
01/09/2020):
• Als u terugkeert uit een oranje zone, moet u zich laten testen wanneer u
symptomen heeft die u kunnen doen vrezen voor een besmetting. Indien
u geen symptomen heeft moet u weer aan het werk. In afwachting van de
testresultaten, bent u vrijgesteld van dienst.
• Als u terugkeert uit een rode zone die oranje was bij uw vertrek, moet
u zich laten testen en voor 14 dagen in quarantaine gaan. U geniet van
een dienstvrijstelling, maar moet wel een medisch attest indienen dat
specifiek betrekking heeft op de “quarantaine”.
• Als u terugkeert uit een rode zone die op het moment van vertrek rood
was, hebt u dus de regels overtreden en moet u een periode van 14
dagen “quarantaine” in acht nemen en uw afwezigheid dekken met
een jaarlijks verlof, compensatieverlof of afwezigheid om persoonlijke
redenen.
14) Herinnering aan de procedures opgesteld door Sciensano,
Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid, in geval van het vaststellen van een positief geval onder collega’s van de administratie en nieuwe
maatregelen genomen door de administratie ten aanzien van het personeel
om de veiligheid van elke werknemer zo goed mogelijk te garanderen (dienstorder verzonden naar al het personeel op 22/09/2020):
« Wanneer een agent positief test op Covid-19:
1) moet hij zijn hiërarchische verantwoordelijke en de dienst H.R.M. op de
hoogte brengen.
2) Het is dan essentieel om te bepalen met wie de agent contact heeft gehad
en of het gaat om hoog-risico of laag-risico contacten.
Hoog-risico contact: contact gedurende meer dan 15 minuten op een afstand
van minder dan 1,5 m.
Laag-risico contact: contact gedurende minder dan 15 minuten op een
afstand van meer dan 1,5 m.
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Het is belangrijk erop te wijzen dat de meerderheid van de administratieve
agenten voornamelijk laag-risico contacten heeft, omdat de barrièremaatregelen in de gebouwen van de administratie worden gerespecteerd.
Voor uw informatie: de incubatietijd van Covid-19 is variabel en kan tot 14
dagen duren. Volgens de huidige kennis verschijnen de symptomen meestal
tussen de 5de en 6de dag.
Een contactpersoon is elke persoon die contact heeft gehad met een bevestigd Covid-19 geval binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van
de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen, of langer als de symptomen
aanhouden).
Voor een asymptomatische persoon met een positieve PCR-test wordt een
contactpersoon gedefinieerd als iemand die contact heeft gehad met deze
persoon binnen een tijdspanne van 2 dagen voordat het staal werd genomen,
tot 7 dagen erna.

32 personeelsleden werden van hun werkplek verwijderd omdat ze door de
arbeidsgeneesheer werden beschouwd als “hoogrisicocontacten”. Zoals hierboven in de dienstorder is uitgelegd, zijn de “hoogrisicocontacten” door de
arbeidsgeneesheer instanties van hun werkplek verwijderd. Afhankelijk van
het geval doen zijn aan telewerken of zijn zij vrijgesteld van dienst.

De lijsten van besmette personen en van de personen, leden van het gemeentepersoneel, die er nauw contact mee hebben gehad (minder dan 1,5 m
gedurende meer dan 15 minuten) worden door de dienst Human Resources
Management overgemaakt aan de arbeidsgeneeskundige dienst (Mensura),
die contact zal opnemen met de betrokken personen.
Op praktisch niveau worden de “hoog-risico” contacten door de arbeidsgeneeskundige dienst van hun werkplek verwijderd. Afhankelijk van het geval,
zullen zij ofwel telewerken, ofwel worden vrijgesteld van dienst.
(…)
• In geval van sluiting van kinderdagverblijven of scholen zullen personeelsleden, naargelang het geval, telewerken of vrijgesteld worden van dienst.
Tot slot willen we u eraan herinneren dat het niet het virus is dat circuleert,
maar dat wij het doen circuleren. Elk gedrag dat de overdracht van het virus
tot een minimum beperkt, is dus welkom.
Om de veiligheid van iedereen op de werkplek te garanderen, wordt het dragen van mondmaskers binnen de administratie verplicht gesteld wanneer de
veiligheidsafstand van 1,5 m niet kan worden gegarandeerd. In de praktijk is
het dragen van mondmaskers tijdens alle verplaatsingen binnen de administratie, inclusief scholen en kinderdagverblijven, verplicht.
Het is aan de agent om te beslissen of hij zijn mondmasker al dan niet draagt
op zijn werkplek. Ter herinnering: in alle omstandigheden wordt van de agent
verwacht erop toe te zien zijn collega’s niet te besmetten (COVID-19 of enige
andere ziekte).

6.2. PERSONEEL POSITIEF GETEST OP COVID-19 EN
COLLEGA’S VERWIJDERD VAN DE WERKPLEK
• 8 personeelsleden werden positief getest op Covid-19

JAARVERSLAG 2019-2020

|

47

HUMAN RESSOURCES MANAGEMENT

48 |

JAARVERSLAG 2019-2020

VORMINGEN

VORMINGEN
1. ORGANISATIE VAN DE DIENST

3. GEVOLGDE VORMINGEN 2019-2020

De Cel Vormingen is een afdeling van de dienst Human Resources (H.R.M.) en
bestaat uit twee halftijdse agenten die belast zijn met het dagelijks beheer van
de verwachtingen en aanvragen op het vlak van vorming van het gemeentepersoneel (in tegenstelling tot drie voordien). Er werden niet minder dan 93
verslagen ter goedkeuring aan het College van burgemeester en schepenen
voorgelegd.
Omwille van de gezondheidscrisis, werden vele vormingen uitgesteld of
geannuleerd.
Sinds enkele jaren houdt de Cel zich ook bezig met het verzamelen van gegevens betreffende de vormingen die gevolgd worden. Sindsdien werden er
twee bibliotheken gecreëerd die voortdurend worden aangevuld. De eerste,
die op de server “AC-publiek” van het bestuur ter beschikking van het personeel staat en die alle documentatie bevat, geklasseerd per thema, betreffende
de gevolgde vormingen. Een tweede bibliotheek bevat de gegevens van de
verschillende organiserende organismen waardoor de leden van de Cel de
personeelsleden beter kunnen bijstaan in hun zoektocht naar geschikte vormingen.

3.1 PERMANENTE VORMINGEN
Begin mei werden de vormingsactiviteiten kortstondig hervat. De GSOB was
het eerste opleidingsbedrijf dat zijn activiteiten hervatte. Zo kon een agent
zijn opleiding “Opfriscursus Certificaat van vakbekwaamheid” afronden. De
andere opleidingsorganisaties hebben hun activiteiten hervat vanaf september 2020. Naast de getroffen veiligheidsmaatregelen moet een verklaring
op erewoord met betrekking tot de gezondheidstoestand van de deelnemers
worden ingevuld. Daarnaast hebben sommige organisaties een tracingregister opgezet. De keuze voor digitaal zet zich door. Zo zal de opleiding over de
“Saphir”-software voor de dienst Bevolking en Burgerlijke Stand per videoconferentie worden georganiseerd.
Onder de andere vormingen die door een aanzienlijk aantal agenten werden
gevolgd, werd de opleiding “Behandeling van asbest”, die in samenwerking
met Mensura werd georganiseerd, door 21 agenten bijgewoond. Daarnaast
hebben 80 agenten deelgenomen aan de opleiding “Inleiding tot brandbestrijding” die in samenwerking met de IDPBW werd georganiseerd.

2. IMPLEMENTATIE VAN NIEUWE HR-SOFTWARE
(HRA - SOPRA)
Met het oog op de modernisering van het Human Resources Management en
het bereiken van de lange termijndoelstellingen is de dienst sinds september
2018 bezig met de implementatie van een nieuwe Human Resources-software, HRA (Sopra-leverancier).
In januari 2019 veranderde de dienst daarom haar payroll software (van de
Civadis-leverancier naar de leverancier Sopra). Naast de pure payrollmodule, zullen ook de TAM (Time and Absence Management), de opleidings- en
evaluatiemodules worden geïmplementeerd in de loop van het jaar 2020. De
opleidingsaanvragen zullen elektronisch gebeuren.
Deze modernisering zal uiteindelijk tijd besparen voor zowel de werknemers
als de HR-managers en zal de dienst in staat stellen om meer tijd te besteden
aan zogenaamd organisch HR..

Gebarentaal
De vzw Cree geeft al meer dan vijf jaar vormingen gebarentaal op “gevorderd
niveau” aan agenten van verschillende diensten. Dit jaar hebben twee groepen van in totaal 13 agenten van deze opleiding kunnen profiteren (“beginnersniveau”).
Rijbewijs C
Een agent van de dienst beheer van de openbare ruimte heeft de vorming
“Opfriscursus certificaat van vakbekwaamheid” kunnen afronden. Hij is dus
in orde met zijn rijbewijs C en kan nu als chauffeur als hoofdberoep werken
en zo voldoen aan de behoeften van zijn dienst. Ter informatie: er is besloten
dat vanaf nu een voorschot van 1.500 EUR zal worden toegekend aan elke
agent die lessen volgt voor het behalen van een rijbewijs C of rijbewijs CE.
Vervolgens wordt het totale bedrag van de lesgelden voor de cursussen en
examens voor deze rijbewijzen op een later tijdstip terugbetaald, zodra men
slaagt voor het examen (theoretisch en praktisch). Indien het examen niet met
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goed gevolg wordt afgelegd, dient de agent het voorschot aan de administratie terug te betalen. Deze bedragen komen ten laste van de begroting van de
cel vormingen.
Gemeenschapswachten
Sinds september 2017 bestaat er een nieuwe procedure voor de inschrijving
van de gemeenschapswachten en de gemeenschapswachten-vaststellers in
de basisvorming. De betrokken ambtenaren zijn immers verplicht de door de
GSOB gevraagde documenten voor te leggen. (uittreksel uit het strafregister,
kopie van de identiteitskaart, kopie van het diploma) persoonlijk, teneinde
de persoonlijke levenssfeer van de agent te respecteren. Het is pas nadat de
GSOB het dossier heeft aanvaard dat de Cel Vormingen op de hoogte gesteld
zal worden van de opvolging van de vraag en dat ze indien nodig tussenbeide
kan komen in de inschrijvingsprocedure.

3.2 PROFESSIONELE VORMINGEN
Vier agenten hebben de cursus “Gemeentelijk management” van de GSOB
gevolgd (één in het derde jaar, drie in het eerste jaar). Een van hen heeft deze
driejarige cyclus met succes afgesloten.
Vijf agenten hebben zich intussen kandidaat gesteld om tijdens het academiejaar 2020-2021 deze cyclus te volgen. Met het oog op de gezondheidscrisis
organiseert de GSOB de basiscyclus voor het academisch jaar 2020-2021,
maar bekijkt mogelijke aanpassingen voor de volgende jaren.
Verschillende agenten hebben een aanvraag ingediend om erkenning van hun
opleiding als beroepsopleiding. Ter herinnering: professionele vormingen
stellen medewerkers in staat te evolueren in hun carrière door hun vaardigheden te verbreden.
De minimumduur van de professionele vorming wordt per niveau en per jaar
als volgt vastgesteld:
- 30 uur voor niveau E;
- 75 uur voor niveau D;
- 100 uur voor de niveaus C, B en A.
De professionele vorming wordt buiten de werkuren en op vrijwillige basis
gevolgd, met instemming van het College van Burgemeester en Schepenen.
Ze moet rechtstreeks verband houden met de uitgeoefende functie.
Elke individuele aanvraag wordt via het raadslid en de cel vormingen gericht
aan het College van Burgemeester en Schepenen en bevat de redenen die de
betrokkene heeft opgegeven ter ondersteuning van zijn of haar aanvraag,
alsook de details van de cursussen of elk ander element dat het college in
staat stelt om zijn of haar advies over de aanvraag uit te brengen. De inschrijvingskosten voor een door het College goedgekeurde professionele vorming
worden door het gemeentebestuur betaald voor de eerste inschrijving voor
elk jaar van de opleiding. De kosten worden niet gedekt in geval van dubbelen.
De gevolgde vormingen hebben geen directe invloed op de financiële loopbaan van de personeelsleden met een bevorderingsgraad op A-niveau en van
het managementpersoneel (code 4).
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Aan het einde van een professionele vorming kan de agent daarentegen sneller worden bevorderd en krijgt hij de salarisschaal - code 2 - sneller toegekend dan in het algemene stelsel, hetzij na vier jaar anciënniteit in de rang
onder voorbehoud van een positieve beoordeling, hetzij, voor code 3, na tien
jaar anciënniteit in de rang onder voorbehoud van een positieve beoordeling.
Vijf medewerkers hebben dit jaar kunnen profiteren van een versnelde carrière.

3.3. TAALPROEVEN
Wat de taaltests betreft, wordt overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut een premie voor vreemde talen toegekend aan het administratief,
technisch en arbeiderspersoneel en aan niet-onderwijzend personeel van
scholen en kinderdagverblijven die in contact staan met het publiek. Aangezien de premie verband houdt met de specifieke aard van de beklede functie,
stellen de chefs en diensthoofden een lijst op van de posten waarvoor kennis
van vreemde talen voor hun dienst vereist is. Een wijziging van de opdracht of
de dienst kan dus leiden tot de afschaffing van de premie. De betrokken talen
zijn Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Chinees, gebarentaal, Pools en Arabisch.
Gezien de huidige situatie zijn de taalproeven uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2021. Momenteel worden maandelijks 194 premies toegekend aan
personeelsleden die de taalproeven met succes afleggen. Voor elk van de
gekozen talen bedraagt de premie 250 euro per jaar tegen index 138,01, naar
gelang het administratief en inkomenstatuut. De cumulatie van verschillende
premies is toegestaan. Een personeelslid kan bijvoorbeeld verschillende premies krijgen voor het slagen voor verschillende vreemde-taalexamens.
3.4. VORMINGSAANVRAGEN
De dienst DOPP heeft een verzoek ingediend voor een specifieke vorming. Ze
is bestemd voor de werknemers van de Groene Ruimten/speeltuinen en de
Begraafplaats. In totaal zullen 31 agenten een vorming in gedifferentieerd
management volgen, die om veiligheidsredenen volgend jaar wordt georganiseerd. De dienst Bevolking/Burgerlijke stand heeft ook een aanvraag
ingediend voor een vorming in het gebruik van de software “Saphir”, die op
afstand zal worden gevolgd door alle agenten van de afdeling, zoals hierboven vermeld.

4. GEVOLGDE VORMINGEN PER DIENST
• DIENST JURIDISCHE ZAKEN – VERZEKERINGEN
De medewerkers van de dienst Juridische Zaken hebben vorming aangevraagd in de volgende domeinen: tijdelijke betrekkingen, perfectionering
van de schriftelijke taalvaardigheid (professioneel schrijven), het beheer van
verzekeringsdossiers (publieke), initiatie in de brandbestrijding, ABC overheidsopdrachten van verzekeringen.
• KABINET VAN DE BURGEMEESTER
Er werd geen enkele aanvraag van deze dienst ontvangen.
• KABINET DER SCHEPENEN
We krijgen zelden aanvragen voor vormingen binnen van deze dienst. Niettemin werd een opleiding over initiatie in de brandbestrijding gevolgd door een
agent van deze dienst.
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• DIENST CULTUUR
De volgende opleidingen werden gevolgd door de agenten van de dienst
cultuur: open the door for reading, de kleine boekambassadeurs, dag van
de Brusselse bibliotheken, het combineren van lezen en plezier op de basisschool, basis in kunsten voor kinderen, enz.

Eind 2019 organiseerde Leefmilieu Brussel een studiereis rond het thema
technologieën zonne-energie in gebouwen. De dienstverantwoordelijke en
twee agenten hebben deelgenomen aan deze studiereis.
Een agent heeft een residentieel seminarie over projectmanagement bijgewoond.

• DIENST ONDERWIJS
De vorming initiatie in de brandbestrijding was de meest succesvolle in de
dienst. Vier agenten hebben er immers aan deelgenomen.
Drie agenten, eerstehulpverleners binnen de administratie, hebben de opfriscursus eerste hulp in bedrijven gevolgd.
Een agent die is aangewezen als vertrouwenspersoon kreeg een opfriscursus
op dit gebied. Een andere functionaris nam deel aan het project Cease (zie
hieronder).
De diëtiste van de dienst nam deel aan een vorming “Vegetarisme en de
invloed op de gezondheid”. Ze nam ook deel aan een congres rond voeding
en gezondheid.
De vorming in het gebruik van de software personeelsmanagement (HRA)
door de verantwoordelijke van de afdeling verwerking vond intern plaats in
juni en oktober van dit jaar. Het doel van deze opleiding was om de basisprincipes van het beheer van personeelsdossiers in de software (aanwerving,
wijzigingen van overeenkomsten, van de loopbaan, afwezigheidsbeheer, ...) te
herzien met de HR-verantwoordelijken van de di.enst In totaal hebben negen
agenten de vorming bijgewoond.

• DIENST H.R.M
Drie agenten van de dienst HRM namen deel aan de vorming initiatie brandbestrijding.
De verantwoordelijke van de dienst HRM neemt jaarlijks deel aan het “Congres van de openbare functie” georganiseerd door EBP (European and Belgian Public Procurement). Het doel van dit congres is de balans op te maken
van de huidige stand van het recht en de praktijk op het gebied van de ambtenarij en ideeën uit te wisselen tussen de ambtenaren van de verschillende
overheidsdiensten in België. De verantwoordelijke heeft ook deelgenomen
aan een opleiding over de invoering van een aanvullend pensioen in de overheidssector, georganiseerd door het IFE.
In het kader van het Europees project CEASE, Pour La Solidarité (PLS) pilootopleidingen georganiseerd om de verschillende structuren nuttige kennis bij
te brengen over het thema van huiselijk geweld en de impact ervan op het
werk, en hen te ondersteunen bij het herkennen van de tekenen van geweld en
bij het benaderen, begeleiden en ondersteunen van een collega of werknemer
die het slachtoffer is van geweld in huis. Twee officieren van de dienst namen
deel.
Een officier nam deel aan een vorming gebarentaal.
Tot slot zijn niet minder dan vijf agenten van de dienst opgeleid in het gebruik
van de software personeelsmanagement (HRA).

• DIENST GSST
Een meerderheid van de agenten heeft een opfrissingscursus in eerste hulp
gevolgd. De volgende vormingen werden door de dienst gevolgd: “Welk lokaal
beleid ter ondersteuning van jonge mantelzorgers”, “De ordonnantie over
digitale toegankelijkheid”, “Projectmanagement (technieken en communicatie)”, enz.
• DIENST VOOR HET BEHEER VAN DE OPENBARE RUIMTE
Het merendeel van de vormingen wordt door deze dienst gevolgd. Naarmate
de technieken en technologieën zich in hoog tempo ontwikkelen, zijn er veel
upgrades, informatiesessies en andere opfriscursussen gevolgd.
De door Leefmilieu Brussel georganiseerde opleiding over geïntegreerd
regenwaterbeheer trok veel belangstelling, net als de beurs 2020 voor mandatarissen.
Verschillende agenten gingen naar de Geo Expo in Ciney.
Vier agenten hebben een opleiding gevolgd over het alternatief voor het
strooizout in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Zes agenten werden geïntroduceerd in de brandbestrijding.
• DIENST BEHEER VAN HET ERFGOED
Eenentwintig agenten hebben deelgenomen aan de door Mensura georganiseerde opleiding “Behandeling van asbesthoudende materialen”.
Twee agenten namen deel aan de vorming “Incoming agents” georganiseerd
door de GSOB, die hen een overzicht gaf van de organisatie van een lokale
administratie en haar verschillende missies.
Opgemerkt dient te worden dat twee verwarmingsmonteurs van deze dienst
hebben kunnen profiteren van een opleiding “technieker ketel PEB G1”. Hierdoor konden ze het certificaat van “PEB G1 technieker” behalen en zo de controleperiode PEB van gasverwarmingsketels of waterverwarmers uitvoeren.

• DIENST INFORMATIE-COMMUNICATIE
De vraag naar vorming van deze dienst minimaal.
Binnen deze dienst namen twee agenten, waaronder de verantwoordelijke,
zoals elk jaar deel aan het openbare en territoriale communicatieforum dat
door Cap’ Com wordt georganiseerd.
Daarnaast hebben verschillende agenten zich ingeschreven voor een vorming
gebarentaal.
• DIENST NIEUWE TECHNOLOGIEËN
Deze dienst heeft deelgenomen aan de volgende vormingen: workshop over
toegankelijkheid van webcontent, de beurs der mandatarissen 2020, ICT-dag
2020 etc.
• DIENST BEVOLKING-BURGERLIJKE STAND
Verschillende trainingen hebben bijgedragen aan het verbeteren van de vaardigheden van de agenten van de genoemde dienst; namelijk vormingen op
het gebied van frauduleuze herkenning, opsporing en beheer van gedwongen
huwelijken, mediation week, gebruik van de apllicatie SAPH030 begraafplaatsen. Zoals elk jaar hebben vier agenten deelgenomen aan de Algemene
Vergadering van de Groupement des Agents Population Etat Civil (GAPEC).
Een agent heeft de verplichte vorming “in dienst tredende agenten” gevolgd
aan de GSOB.
Drie agenten hebben deelgenomen aan door ERAP georganiseerde residentiële seminaries. De kwestie van het (gedeelde) beroepsgeheim en het menselijk beheer werd besproken.
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• DUURZAME ONTWIKKELING, PLANNING EN PERSPECTIEVEN
(DODPP)
In tegenstelling tot vorig jaar waren er een aanzienlijk aantal aanvragen om
opleiding van deze dienst. In feite werd de opleiding op verschillende gebieden gevolgd door de agenten, namelijk: levende bodems in groene ruimten,
het residentiële seminarie over “projectbeheer” georganiseerd door de GSOB,
de beurs zero afval, geïntegreerd regenwaterbeheer, de uitdagingen en vooruitzichten van het Natuurplan, hoe duurzame ontwikkeling en ODD (Objectifs
de Développements Durables) te integreren.
• DIENST PREVENTIE-GEREGLEMENTEERD PARKEREN
De belangrijkste opleidingen die uit de grafiek van de preventiedienst naar
voren komen zijn: de basisopleiding voor eerste hulp op het werk georganiseerd door het Rode Kruis, de opfrissingscursus algemeen nood- en interventieplan (ANIV).
De vorming georganiseerd door de GSOB betreffende het voorkomen van
pesterijen en seksisme in de openbare ruimte werd gecontroleerd door vier
agenten. Andere agenten volgden opleidingen die vooral betrekking hadden
op professionele houdingen ten aanzien van radicalisme, pesterijen onder
jongeren, de vorming explorama (opleiding gevolgd door de dienstpsycholoog, met als doel dit instrument in de dagelijkse praktijk te kunnen gebruiken
en na te denken over de plaats van de professionele omgeving in de problematiek van oriëntatie en integratie),, de vormingscyclus rond polarisatie, een
vorming over Alzheimer, de internationale conferentie over observatie van
criminaliteit en de plenaire zitting van de adviseurs diefstalpreventie.
Daarnaast waren er diverse aanvragen voor vormingen van de dienst gereglementeerd parkeren.
Een agent van het parkeerloket heeft deelgenomen aan de vorming ‘agressiviteitsbeheer ter attentie van agenten van de eerste lijn” georganiseerd door
de GSOB.
Een andere agent heeft de vorming “verbetering van de schriftelijke expressie
(schrijven met professionaliteit)” gevolgd. De vorming initiatie brandbestrijding werd bijgewoond door drie agenten. Een agent nam deel aan de beurs
van mandatarissen.
• DIENST ONTVANGSTEN-FINANCIËN-ADMINISTRATIE EN
OPDRACHTEN
Samen met het hoofd van de dienst Human Resources Management heeft de
gemeentelijke belastingontvanger deelgenomen aan een vorming over de
invoering van een aanvullend pensioen in de publieke sector, georganiseerd
door het IFE. Hij nam ook deel aan de vorming over de nieuwe Code invordering onder begeleiding van een lid van zijn dienst.
Een agent nam deel aan de vorming initiatie brandbestrijding.
De dienst Financiën heeft geen enkele vorming aangevraagd.
Twee medewerkers van de dienst Administratie en overheidsopdrachten
hebben de vorming “E-procurement: hoe publiceren via de applicatie web
e-Notificication van de advies overheidsopdrachten” gevolgd. De beurs van
de mandatarissen werd bezocht door drie agenten.
Een agent nam deel aan een GTI (Werkgroep en informatie) voor overheidsopdrachten op het gebied van digitale transformatie. Een ander heeft kunnen
profiteren van de opleiding “Overheidsopdrachten voor voertuigen”.
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• COMMUNAUTAIRE ADMINISTRATIEVE SANCTIES
(ENTITEITEN VAN HET GEMEENTESECRETARIAAT)
Twee agenten van deze dienst hebben een door Brulocalis georganiseerde
vorming rond parkeren gevolgd.
• SECRETARIAAT (ENTITEITEN VAN HET
GEMEENTESECRETARIAAT)
De vertaalster heeft een opleiding “Trados”, een computerondersteunde vertaaltool (CAT), gevolgd, die haar in staat stelt nog sneller te werken en haar
vertaalprojecten efficiënter te beheren.
Twee agenten hebben een opfriscursus in eerste hulp gevolgd.
• DIENST SPORT/JEUGD/VERENIGINGSLEVEN
Een agent volgde een presentatie van de WINDEV 25 software. WINDEV laat
door zijn totale integratie, zijn legendarische gebruiksgemak, zijn state-ofthe-art technologie, toe om sneller te slagen in grote projecten onder Windows, Linux, .NET, Java en meer (Web, Mobile, Android, iOS, ... compatibel).
Daarnaast werd een vorming met als doel het definiëren van een strategisch
plan voor een sportcentrum gevolgd door een agent.
Ten slotte heeft een agent deelgenomen aan een opleiding met als titel “Focus
op regelmatigheid, gunningscriteria en hun evaluatiemethoden”.
• DIENST STEDENBOUW EN MILIEUVERGUNNINGEN
Twee agenten hebben een opleiding gevolgd die door de IDPBW en de opleidingseenheid die zich bezighoudt met het initiëren van brandbestrijding is
georganiseerd.

HRM-TEWERKSTELLING

DIENST HRM TEWERKSTELLING
1. OPDRACHTEN
De afdeling Tewerkstelling maakt deel uit van de dienst HRM.
Haar missies zijn tweeledig:
- Aanwerving van contractueel personeel voor de gemeentelijke administratie
en het beheer van spontane kandidaturen;
- Begeleiding van lokale werkzoekenden (kortweg WZ).
Op 30/09/2020 worden de opdrachten van de afdeling uitgevoerd door een
administratief medewerker (niveau E), een administratief secretaris (niveau
B) en gecoördineerd door een administratief secretaris (niveau A).

2. SELECTIE EN AANWERVING VAN HET
CONTRACTUEEL PERSONEEL
De afdeling ontvangt en beheert de spontane kandidaturen die naar het
gemeentebestuur worden gestuurd.
Sinds begin 2020 is de interne database verbeterd, waardoor het gemakkelijker is om kandidaten te vinden op basis van verschillende criteria en om
elektronische documenten toe te voegen voor elk dossier (CV, motivatiebrief,
enz.).
Toch voldoet dit instrument niet meer volledig aan de behoeften, zowel voor
het beheer van spontane kandidaturen als voor de opvolging van de aanwervingen. De afdeling hoopt in 2021 een professionele rekruteringssoftware te
implementeren.
Op 30 september 2020 waren 1.690 spontante kandidaturen opgenomen in
de interne database van de afdeling.
Begin 2020 werd een nieuw beheerssysteem voor de aanwervingen ingevoerd: nummering van de werkaanbiedingen, opvolgingsindicatoren, enz.
De procedure voor de aanwerving van een nieuw contractueel personeelslid
verloopt als volgt:
a) Opstellen van een vacature op basis van de vraag van de dienst en de functieomschrijving van de post
b) Validatie van deze vacature door de verzoekende dienst

c) Publicatie en verspreiding van de vacature: Actiris, gemeentelijke website,...
d) Overmaken van de ontvangen aanvragen naar de verzoekende dienst
e) Selectie van een kandidaat en opvolging van de aanwerving door de dienst
HRM
Tussen 01/01 en 30/09/2020 werden 40 verzoeken tot aanwerving door de
afdeling behandeld.

3. BEGELEIDING VAN LOKALE WERKZOEKENDEN
De afdeling staat de lokale werkzoekenden bij in het kader van de dienstverlening van het Jobhuis van Sint-Lambrechts-Woluwe. Deze structuur,
gecoördineerd door Actiris, brengt op lokaal niveau de partners samen die de
werkzoekenden begeleiden.
In Sint-Lambrechts-Woluwe verenigt het Jobhuis de antenne van Actiris, het
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PAW), het Atelier de Recherche
Active d’Emploi (ARAE), de vzw Wolu-Services, het “contact bedrijven” van
dezelfde vzw en de dienst “professionele inschakeling” van het OCMW.
Met uitzondering van het OCMW zijn bovengenoemde diensten sinds april
2019 gegroepeerd in hetzelfde gebouw.

A. SPECIFIEKE OPDRACHTEN
• Afstempelen C3-documenten deeltijdse werkers; Aangezien de wetgeving gewijzigd is op 1 juli 2020, is dit afstempelen niet langer verplicht
voor de inwoners die deeltijds werken;
• Dienstverlening ten behoeve van lokale werkgevers: hulp bij het zoeken
naar kandidaten voor de werkaanbiedingen met gebruik van de interne
gegevensbank;
• Beheer van de subsidies die verband houden met het Jobhuis (lokaal
project, inter-Jobhuis-project specifieke projecten);
• Deelname aan de uitwisselingen met de partners van het Jobhuis (stuurgroep, ontmoetingen met partners,…);
• Organisatie van de activiteiten van het lokaal project.
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B. ACTIVITEITEN VAN HET LOKAAL PROJECT

2) WEEK VAN HET WERK

De afdeling beheert elk jaar de door Actiris toegekende subsidie voor “lokale
projecten”.
Het lokale project 2019 “Oplossingen voor de werkgelegenheid in Sint-Lambrechts-Woluwe” was het voorwerp van een partnerschapsovereenkomst met
Actiris voor de periode van 01/06/2019 tot 31/05/2020 en wordt gesubsidieerd tot 18.934,22 EUR.

Activiteiten rond de JobDay van 13/11/2019:

Het project voorziet de organisatie van verschillende acties die verband houden met de in de overeenkomst vastgelegde doelstellingen, zoals het Traject
naar werk en de Week van het werk.

1) HET TRAJECT NAAR WERK
Workshops en activiteiten om werkzoekenden beter voor te bereiden op de
verschillende situaties waarmee ze geconfronteerd zullen worden tijdens hun
zoektocht naar werk met als doelstelling de ontmoeting met potentiële werkgevers tijdens de Week va het werk in het bijzonder.
De volgende activiteiten werden aangeboden tijdens editie 2019 (oktober-november):
Activiteit

Aantal aanwezige werkzoekenden

Ontmoeting met een tewerkstellingscon- 5
sulent (ARAE)
Infosessie over de rechten en plichten van 16
werkzoekenden
Workshop ‘Word je beste vriend’

10

Workshop ‘JobCoaching’

8

Workshop ‘Look en werkhouding’ (2 maal, 12
1 dag)
Workshop ‘Word de beste versie van 16
jezelf’
Infosessie over gelijkwaardigheid van 4
diploma
Workshop ‘Heel de dag lang presteren’

12

Workshop ‘Ik creëer mijn project’

8

Workshop CV per vaardigheden

6

Infosessie over deeltijds werk

20

Workshop voorbereiding op het sollicita- 16
tiegesprek (theorie)
Simulatie sollicitatiegesprekken (prak- 19
tijk)
Infosessie over alternatieven voor gelijk- geannuleerd
waardigheid van diploma
Workshop ‘Job Attitude’

8

Workshop over het gebruik van sociale 12
netwerken in de zoektocht naar werk
Algemeen totaal

172

Deelname: 57 werkzoekenden (verschillende)
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• Pre-JobDay van 12/11
Voorstellen van de werkaanbiedingen van de werkgevers die de volgende dag
aanwezig zijn
Mogelijkheid om een tewerkstellingsconsulent van de ARAE en verschillende
bemiddelaars te ontmoeten
Deelname: +/- 180 bezoekers
• JobDay van 13/11
Aanwezigheid van 30 werkgevers
Bezoekers: +/- 330 bezoekers
• Workshop ‘vorm het NO om in NEXT’ van 14/11
12 werkzoekenden aanwezig
• Infosessie over de arbeidsovereenkomst
10 werkzoekende aanwezig

C. ACTIVITEITEN INTER-JOBHUIZEN
Sinds enkele jaren neemt de afdeling deel aan het project “Joblente” van het
project inter-jobhuizen
In maart en april 2020 kwamen de gemeenten Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe en het OCMW van Watermaal-Bosvoorde
opnieuw samen om samen de “Joblente” te organiseren en zo werkzoekenden
te helpen bij hun zoektocht.
De 2020-editie richt zich op de remobilisatie van jongeren onder de 30 jaar,
door hen specifieke workshops aan te bieden.
In de maanden maart, april en mei 2020 waren een tiental activiteiten
gepland.
De lockdown ging in op 16/03/2020. Alle activiteiten werden daarom vanaf
die datum geannuleerd. De workshops ‘word je beste vriend’ op 05/03, “de
beste versie van jezelf’ op 12/03 en ‘het waarom’ op 13/03 konden plaatsvinden.
Voor jongeren onder de 30 jaar werden 3 activiteiten en 2 informatiesessies
aangeboden. Alleen de informatiesessie van 11/03 werd georganiseerd.
De afdeling neemt ook deel aan het project inter-jobhuizen betreffende co-searching.
Co-searching brengt werkzoekenden samen in dezelfde reflectie, dezelfde
aanpak om hen te helpen hun idee dat ze hebben over werk en hun professionele project af te ronden.
Het project inter-jobhuizen “Co-searching” wordt gedragen door het Jobhuis
van Vorst en brengt 5 partners samen, namelijk de jobhuizen van Vorst, Ukkel,
Watermaal-Bosvoorde, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe.

HRM-TEWERKSTELLING

In samenwerking met Actiris worden co-searching sessies aangeboden aan
werkzoekenden, gericht op het beleven van een collectieve ervaring om de
zoektocht naar een baan op een andere manier te benaderen.
Voor het opzetten van deze sessies zijn drie operatoren aangewezen: Activ’Action, Cocorico en Divers Gens.
Een eerste groep werkzoekenden werd in mei 2019 verwelkomd op het
Château Malou, onder toezicht van de vzw Divers Gens.
Een tweede groep startte haar activiteiten in januari 2020. Ondanks de lockdown heeft de groep zijn online uitwisselingen voortgezet.
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JURIDISCHE ZAKEN

DIENST JURIDISCHE ZAKEN
DURA LEX SED LEX
De dienst, die afhangt van de schepen voor Juridische Zaken, Michèle NAHUM,
heeft het College en de andere gemeentelijke diensten geadviseerd over juridische aangelegenheden op het gebied van publiek, administratief, burgerlijk, sociaal, sociaal, fiscaal en disciplinair recht.
Mevrouw Laure VAN VARENBERG, is verantwoordelijk voor het beheer van de
2 divisies van de dienst: “Juridische zaken” en ”Verzekeringen”.

AFDELING JURIDISCHE ZAKEN
VOORSTELLING VAN DE DIENST
• de behandeling van juridische dossiers in geschillen: in samenwerking met gespecialiseerde advocaten. Dit omvat het onderzoeken van
de kansen op het winnen van een proces, het becommentariëren van de
conclusies en de memories opgesteld door de advocaten, het voorstellen
van verdedigingsargumenten aan de gemeenteraad, het beheren van de
termijnen, het meedelen van de relevante documenten, het verzekeren
van de link tussen de verschillende dossiers en het bepalen van de
strategieën:
De dienst beheert 143 geschillen (100 geschillen betreffende gemeentebelastingen, 3 in handelsrecht, 4 in sociaal recht, 6 in stedenbouwkundig recht,
14 in administratief recht, 1 bij de administratieve politie, 10 in vreemdelingen- en burgerlijk recht en 5 in burgerlijk recht).
• het onderzoek van de precontentieuze dossiers: vorderingen op
het vlak van gemeentelijke fiscale aangelegenheden voor het College
en de opvolging van de dossiers; de dienst behandelde 35 dossiers in
precontentieuze zaken (voorafgaand administratief beroep vooraleer
beroep aan te tekenen bij de rechtbanken) waarvoor het nodig is om de
ontvangst te bevestigen, de voorstellen van beraadslaging te onderzoeken en voor te bereiden, bijeen te roepen, de beslissingen mee te delen.

• ondersteuning van de diensten op hun aanvraag, voor alle andere
geschillen en pregeschillen door het geven van advies of richtlijnen
(parkeren, gebruik van openbaar eigendom, stadsplanning, belastingen,
arbeidsrecht...);
• de opstelling van overeenkomsten en de samenwerking voor de
opstelling van overeenkomsten opgesteld door de diensten;
• opstellen van diverse reglementen en bijdragen tot het geven van
gemotiveerde adviezen bij het uitwerken van diverse reglementen door
de diensten.
In 2020 heeft de dienst deelgenomen aan het opstellen van verschillende
reglementen/overeenkomsten en heeft het advies uitgebracht over verschillende reglementen/overeenkomsten van de verschillende diensten.
• dagelijkse analyse van de wetgeving verschenen in het Belgisch Staatsblad en studie van diverse wetgevingen, hetzij ambtshalve, hetzij op vraag van het College en de diensten;
• het secretariaat van het onderhandelingscomité en het basisoverlegcomité;
• de algemene en bijzondere administratieve politie (art. 133
en 135 NLC): onderzoek van de verslagen van de politiediensten, de
technische diensten of de sociale dienst over de netheid, de gezondheid,
de veiligheid en de openbare rust, het bijeenroepen van de betrokkenen
bij het verhoor, het verhoor, het opstellen van het proces-verbaal van het
verhoor, het opstellen van de politiereglementen uitgevaardigd door de
burgemeester. kennisgeving van de besluiten, administratieve opvolging
van de besluiten (13 verhoren en 10 besluiten).
De dienst is regelmatig tussengekomen om de coronacrisis aan te pakken:
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• 1/03/2020 het besluit van de burgemeester betreffende het verbieden
van de toegang tot scholen, kinderdagverblijven, rusthuizen, gesloten
sportcentra, bibliotheken, culturele centra, concertzalen en gebouwen
van het gemeentebestuur of andere openbare gebouwen gevestigd in
Sint-Lambrechts-Woluwe, gewijzigd op 5/03/2020 en opgeheven op
16/03/2020;
• 18/03/2020 het besluit van de burgemeester betreffende het verbieden van het bezoeken van de volgende parken en speelterreinen in
Sint-Lambrechts-Woluwe, gewijzigd op 03/05/2020 en opgeheven op
28/05/2020.
• 29/04/2020 het besluit van de burgemeester betreffende het verbieden
van de toegang aan fietsers tot de groene wandeling van de oude spoorweg in Sint-Lambrechts-Woluwe en opgeheven op 05/06/2020.
• 29/04/2020 besluit van de burgemeester houdende het verbod op de
zittingen van de politieraad in Sint-Lambrechts-Woluwe en opgeheven
op 17/06/2020.
• 13/05/2020 politieverordening die het dragen van een mondmasker
of een andere alternatief in stof op bepaalde plaatsen van het gemeentelijk grondgebied om redenen van volksgezondheid verplicht maakt
gedurende de pandemie van het coronavirus Covid-19, gewijzigd op
30/07/2020.
• 2/10/2020 politieverordening van de burgemeester die het dragen van
een mondmasker of een ander alternatief in stof op bepaalde plaatsen
van het gemeentelijk grondgebied verplicht maakt om redenen van
volksgezondheid gedurende de pandemie van het coronavirus Covid-19
tot intrekking van de verordening van 13/05/2020.
Aangezien de burgemeester krachtens de huisvestingscode verantwoordelijk
is voor de uitvoering van de beslissingen van de DGHI, neemt de dienst nota
van de beslissingen van de DGHI, informeert hij de betrokken diensten (FASE,
URBA, ...) en coördineert hij met hen om de opvolging van de beslissing te
verzekeren, bereidt hij de uitvoeringsbesluiten van de beslissing voor en
meldt ze en zorgt hij voor de administratieve opvolging van deze beslissingen.
• private bezettingen van het openbaar domein door terrassen:
kennisname van de aanvragen tot bezetting, communicatie met andere
relevante diensten zoals de cel BOD, voorbereiding van de vergunning.
Het opstellen van ontwerpen (herinnering aan de regels, gebrek aan
vergunning, enz.) en het versturen van deze brieven.
• het beheer van de premies voor het herstel van de economische
activiteit van ondernemingen na afloop van bepaalde openbare
werken en van die voorzien voor het terrasmeubilair.
• bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve
sancties (GAS)
Bemiddeling is een maatregel waarbij de auteur van een overtreding de
berokkende schade kan herstellen of vergoeden en het conflict ontmijnd kan
worden.
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Dit gebeurt volgens de volgende principes: het is gratis, de betrokken partijen
doen hier vrijwillig aan mee, vertrouwelijkheid, en neutraliteit en onafhankelijkheid van de bemiddelaar.
Het is de sanctionerend ambtenaar die de bemiddeling voorstelt en wanneer
er een akkoord bereikt wordt, kan er geen enkele administratieve boete meer
opgelegd worden. Het voorstel tot bemiddeling is verplicht voor minderjarigen (vanaf 16 jaar).
De bemiddelaarster treedt op voor de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe,
Sint-Pieters-Woluwe en Etterbeek.

DIENST JURIDISCHE ZAKEN / VERZEKERINGEN
De dienst Juridische Zaken - Verzekeringen beheert de verzekeringspolissen
van de gemeente en aanverwante dossiers zoals:
• werkongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk;
• ongevallen op school, skiongevallen tijdens de sneeuwklassen en ongevallen tijdens activiteiten die door de dienst Jeugd georganiseerd worden
( de “Groenvakanties”);
• de verzekering Hospitalisatie-Geneeskundige Zorgen voor het gemeentepersoneel;
• de verzekering “Lichamelijke ongevallen” van de gemeentelijke mandatarissen;
• de dossiers waarbij de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) van de
gemeente of haar organen wordt betrokken of waarbij de gemeente gelijk
welke schade geleden zou hebben;
• beheer van de verplichte verzekering objectieve burgerlijke aansprakelijkheid (OBA), brand en ontploffing voor bepaalde instellingen die
toegankelijk zijn voor het publiek en zich op het grondgebied van de
gemeente bevinden;
• de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid van de motorvoertuigen
+ omnium dienstopdracht;
• de brandverzekeringen i.v.m. de gemeentelijke gebouwen en hun
schadegevallen;
• de verzekeringen betreffende het artistiek erfgoed van de gemeente;
• de verzekeringen alle risico’s;
• de verzekeringen voor alle evenementen die door de gemeente georganiseerd worden;
• De verzekering “bijstand in het buitenland”
• beheer van de begroting en de begrotingswijzigingen;
• beheer van de verschillende openbare aanbestedingen die tijdens het
lopende jaar worden uitgeschreven.
Overzicht van de ongevallen en schadegevallen tijdens de periode
van 1/10/2019 tot en met 30/09/2020:
Werkongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk;
Er werden 49 ongevallen aangegeven (21 dossiers tussen 1/10 en
31/12/2019 en 28 tot 30/09/2020).
Sinds 01/01/2019 is er een verzekeringsovereenkomst afgesloten bij de
verzekeringsmaatschappij AXA, die de overheidsopdracht in de wacht heeft
gesleept.

JURIDISCHE ZAKEN

Schoolongevallen – Sneeuwklassen – Jeugd
Er werden 119 ongevallen aangegeven aan ETHIAS (67 dossiers tussen 1/10
en 31/12/2019 en 25 tot 30/09/2020).
Dossiers « Schadegevallen » - « Schadegevallen gemeentegebouwen »
Er werden 82 dossiers ingediend bij ETHIAS en AXA (21 dossiers tussen 1/10
en 31/12/2019 en 61 tot 30/09/2020).
Sinds 01/01/2019, is de polis brandverzekering afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij AXA die de overheidsopdracht in de wacht heeft gesleept.
(enkel schadegevallen gemeentegebouwen).
Collectieve verzekering « Geneeskundige Zorgen »
Het gemeentepersoneel kunnen gebruik maken van de verzekering Hospitalisatie-Geneeskundige Zorgen, afgesloten via de Federale Pensioendienst
(FPD) - Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD).
Sinds 01/01/2018 is de verzekering “Hospitalisatie-Geneeskundige Zorgen,
afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij AG INSURANCE voor een periode
van vier jaar, d.w.z. tot en met 31/12/2021.
Deze kaderovereenkomst biedt dezelfde garanties als die welke eerder bij
Ethias van kracht waren.
Enkel de premies en de franchise zijn gewijzigd.
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INFORMATIE - COMMUNICATIE

DIENST INFORMATIE COMMUNICATIE
De dienst Informatie-Communicatie bestaat uit 3 divisies : de divisie Onthaal,
de divisie Informatie-Communicatie en de divisie Verhuur van zalen.

1. DE DIVISIE “ONTHAAL”
Een ploeg van 6 hostessen is in de dienst geïntegreerd.
Hun taak bestaat voornamelijk uit:
•
•
•
•

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

2. DE DIVISIE “VERHUUR VAN GEMEENTELIJKE
ZALEN”
De dienst is belast met het beheer van de dossiers voor de verhuur van de
volgende zalen: het Maloukasteel, het Roodebeekpaviljoen, de meierij Van
Meyel, het Huis van de Verenigingen en La Rotonde.
Het beheer van deze zalen impliceert het behandelen van de huuraanvragen,
het bezoek ter plaatse, de voorstelling van de dossiers aan het College, de
inventariseringen en het beheer van de waarborgen, de schoonmaakaanvragen en de technische interventies. De dienst bestaat uit een team van drie
personen.

3. DE DIVISIE “INFORMATIE-COMMUNICATIE”
A. INFORMATIE EN COMMUNICATIE NAAR BUITEN
TOE
Een permanente synergie met de externe meldpunten van buitenaf is de
voornaamste informatierol van de dienst. Hij verzekert zo de functie van
draaischijf van de gemeentelijke informatie.

1. PUBLICATIES – GRAFISCHE VORMGEVING
De dienst geeft alle informatiebrochures uit voor de inwoners van de
gemeente.
Het maandblad Wolu Info (44 à 56 bladzijden).
Het maandblad Wolu Info
verschijnt 10 keer per jaar.
Dit magazine omvat o.a.:
een Agenda, informatie over
de wegenwerken en nieuwe
inrichtingen, evenementen
in de kijker, een ontmoeting
met een inwoner of een vereniging, een volledig dossier over een nieuwsitem of
een dienst, voorstelling van
de nuttige diensten voor de
bevolking, en elke maand
een politieke tribune open
voor alle politieke formaties
die vertegenwoordigd zijn in
de Gemeenteraad.
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Andere brochures die uitgegeven worden door deze dienst:
Een groot aantal brochures van algemene aard (zaalverhuur, openingsuren
van de diensten…) worden eveneens uitgegeven. Deze brochures worden verzameld in een onthaalmap bestemd voor elke nieuwe inwoner.
De dienst heeft voor andere diensten de bladopmaak verzorgd. Deze documenten werden binnenshuis of bij een externe drukker gedrukt:
• affiches, luchtreclame, zeilen.
• brochures of folders;
• uitnodigingen;
• huis-aan-huisberichten;
• voor Agenda 21/de dienst Leefmilieu: verschillende affiches en uitnodigingen (levensduur van afval, compostpremie, conferentie Mijn aarde,
mijn tuin, handvest voor de Duurzame ontwikkeling, collecte voeding
hond/kat), Fêtes en Vie (Heilige Lichtmis, Halloween, Aprilvis, Sinterklaas), affiche Bahutte ;
• voor het kabinet van de burgemeester: programma Soirée Coup de cœur,
wenskaart, uitnodiging voor de avond van de nieuwe inwoners, uitnodiging Pechère, uitnodiging memoriaal para-commando’s;
• voor de dienst Middenstand: driemaandelijkse Middenstandsinfo, Club
1200 brochure, affiche en uitnodigingen voor de kerstmarkt;
• voor de dienst Cultuur: Sortie, flyers en folders van de Vrijetijdsateliers,
affiche en flyer van Verhaal + Vieruurtje, affiche Sarah Goldberg, Beach
Flag: fietsparking;
• voor de dienst Onderwijs: folder gemeentelijke scholen, inhuldiging
scholen Georges Désir en Charmille en crèche les Coquelicots (potloden,
zakken, slapjes, uitnodiging, persdossier, affiche/poster), panelen voor
de gemeentescholen, paneel i.v.m. verspilling
• voor de dienst GSST: inhuldiging Lindeboom, brochure premies PBM,
hittegolf;
• Voor de dienst Mindervaliden: update van brochures
• voor de dienst Informatie - Communicatie: Bloedcollecte, gebarentaal,
Mesura, welzijn op het werk, uitnodiging personeelsfeest, brochure 50
jaar Ateliers Créatifs Schuman, affiches, toestellen, huis-aan-huisberichten en panelen voor maatregelen COVID-crisis;
• voor de dienst openbare bibliotheken: folder bibliotheken;
• voor de dienst mobiliteit: parkeerplan, fietsparking;
• voor de dienst Bescherming Erfgoed: paneel graanveld;
• voor de Preventiedienst: flyer Schoolantenne, flyer operatie Rozet, flyers,
affiches en displays burgerzin.
De dienst coördineert tevens de verspreiding van deze documenten.
De affiches die evenementen aankondigen, worden aangepast in de vorm van
banners (voor de website) en van beeldschermen (voor het tv-scherm in de
hal van het gemeentehuis).

2. GEMEENTELIJKE WEBSITE
De website van de gemeente evolueert voortdurend sinds de lancering van
de nieuwe versie van 2016. Het adres is www.woluwe1200.be. De grafische
vormgeving en de sitemap werden volledig intern ontworpen en gerealiseerd
met de technische medewerking van de Informaticadienst. Alle nieuwe inter-

62 |

JAARVERSLAG 2019-2020

netfunctionaliteiten werden aangewend en de site beschikt over een krachtige zoekmachine. Kortom, het betreft hier een dynamische en interactieve
website, die dagelijks wordt bijgewerkt, om toegang te kunnen verschaffen
tot de meest accurate informatie.
Van bij het begin levert de startpagina interessante nieuwtjes op, bijvoorbeeld informatie over de lopende werken en de mobiliteitsproblemen die
hieruit voortvloeien of verwittigingen voor de inwoners wanneer er zich een
incident voordoet in de gemeente.
Op deze pagina vindt men ook de aankondigingen van de belangrijkste evenementen die zullen plaatsvinden in de gemeente.
Alle activiteiten die verenigingen en gemeentediensten organiseren worden
netjes weergegeven in een allesomvattende agenda.
Er kunnen nu ook méér documenten en formulieren gedownload worden,
zodat de bewoner zich niet meer naar het gemeentehuis moet begeven.
Men kan ook gebruikmaken van de diensten van IRISbox, een elektronisch
loket dat de inwoners kunnen raadplegen vanaf hun computer. Via IRISbox
kan men de administratieve documenten bestellen die het vaakst aangevraagd worden in het kader van verschillende acties: uittreksels van akten
(overlijden, echtscheiding, huwelijk, geboorte) en getuigschriften (gezinssamenstelling, nationaliteit, verblijf, verblijfshistoriek, leven).
Het Twitteraccount van de gemeente wordt beheerd door de dienst. Dit gebeurt
via een permanentiedienst om alle belangrijke informatie en de campagnes
die georganiseerd worden in Sint-Lambrechts-Woluwe te verspreiden.

3. LUCHTRECLAME, DEKZEILEN VOOR EVENEMENTEN
De dienst houdt zich ook bezig met de creatie en de bestelling van gedrukte
dekzeilen die gebruikt worden om allerlei evenementen en campagnes van de
gemeente aan te kondigen.

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

5. ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN
Tal van evenementen en manifestaties worden in het leven geroepen en/of
georganiseerd door de dienst met het doel om de bevolking meer en beter
te informeren en haar op die manier in staat te stellen om de eigenheid en de
kenmerken van de gemeente te leren kennen in de diverse sectoren.
Het gaat voornamelijk om de organisatie van de “Week van de Lokale Democratie”», de onthaalavond voor de nieuwe inwoners van de gemeente, of de
vernissages van de tentoonstellingen die plaatsvinden in het gemeentehuis.
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6. CONTACT MET DE PERS
De dienst organiseert geregeld persconferenties om een of andere gebeurtenis of nieuwigheid in de gemeente voor te stellen aan onze correspondenten
van de geschreven pers en de radio en televisie. De persmappen worden bij
die gelegenheid ter beschikking gesteld van de journalisten.
De dienst staat altijd ter beschikking van de pers om antwoord te geven op
vragen.

7. HUWELIJKSVERJAARDAGEN – HONDERDJARIGEN
De dienst organiseert de recepties ter ere van de huwelijksverjaardagen en
viert de honderdjarigen (en ouder).
De dienst houdt zich bezig met de diploma’s en officiële documenten die overhandigd worden aan de jarigen, alsook de aankoop van geschenken en bloemen. Hiertoe zijn er regelmatige contacten met het Kabinet van de Koning.
Voor de huwelijksverjaardagen wordt er vooraf een ontmoeting met de jubilarissen georganiseerd, om hen te interviewen over hun levensloop, en aldus
de ceremonie te kunnen personaliseren. Dit jaar werden er tijdens de referentieperiode 16 huwelijksverjaardagen gevierd, waarvan 9 gouden huwelijken (50 huwelijksjaren), 3 diamanten huwelijken (60 huwelijksjaren), 3
briljanten huwelijken (65 huwelijksjaren) alsmede 1 platina huwelijk (70
huwelijksjaren).

Op de dag van hun verjaardag ontvangen alle inwoners die ouder dan 100 jaar
zijn een boeket bloemen van de gemeente en een gepersonaliseerd geschenk
van het vorstenpaar. Tijdens de periode in kwestie werden 3 inwoners van
101 jaar en 1 inwoonster van 104 jaar gevierd.
Er werd ook een inwoonster van 110 jaar gehuldigd, zij is dus de oudste persoon in onze gemeente.

8. PATRIOTTISCHE VIERINGEN
De dienst heeft de traditionele patriottische vieringen georganiseerd, welbepaald de herdenkingsplechtigheid van 11 november en 8 mei 1945. Vanwege
de gezondheidscrisis kon de herdenking van 8 mei 1945 echter slechts in
een zeer klein comité en zonder de aanwezigheid van schoolkinderen worden
uitgevoerd. De ceremonie bij het “Me and My Pal” monument ter ere van de
paracommando’s moest om dezelfde redenen worden geannuleerd.

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

PREVENTIE EN SENSIBILISERING IN DE CONTEXT
VAN DE GEZONDHEIDSCRISIS

De plechtigheden worden gehouden in het Maloukasteel, waar het jubilerend
paar en hun familie worden ontvangen door de burgemeester of één van de
leden van het Schepencollege. Om gezondheidsredenen kan het soms ook
gebeuren dat de receptie doorgaat in de woning van de jubilarissen. Omwille
van de gezondheidscrisis werden heel wat plechtigheden uitgesteld.

Voorafgaand aan de lock-down, sensibilisering van het publiek door het
ophangen van posters die de toegang tot openbare gebouwen verbieden voor
mensen die terugkeren uit een gebied dat door het virus is getroffen, en door
onmiddellijk de nadruk te leggen op de noodzaak om de afstandsmaatregelen
te respecteren.

Mensen die hun 100ste verjaardag vieren, ontvangen een gepersonaliseerd
cadeau en een boeket bloemen aangeboden door het gemeentebestuur, alsmede een gesigneerde foto van het vorstenpaar. Deze geschenken worden
aangeboden tijdens een eveneens door de dienst Informatie - Communicatie georganiseerde ceremonie, die geleid wordt door de burgemeester en de
schepen van Senioren.

De gemeentelijke nieuwsbrief Wolu Info werd elke maand gevoed door een
groot aantal gerichte “coronavirus”-communicaties. Ze werden telkens
onmiddellijk weergegeven op de website, de Facebook-pagina en het twitteraccount van de gemeente, alsook op het Instagram-account, vooral voor wat
voor jongeren bestemd was.

Tijdens deze periode hebben 5 inwoners hun 100ste verjaardag gevierd. Er
vonden 2 plechtigheden plaats in de gemeente en in het rusthuis.

• De maatregelen die zijn genomen om het coronavirus te bestrijden:
gemeentelijke diensten die alleen toegankelijk zijn op afspraak, uitstelling van de controle op het parkeren
• Publicatie van de FAQ van Brussel Preventie en veiligheid en de updates
daarvan op onze site
• Publicatie op de website van de verschillende ministeriële en Koninklijke
besluiten
• Speciale uitgave voor ouderen en kwetsbare personen met een lijst
van diensten die voor hen beschikbaar zijn (maaltijden thuis bezorgd
boodschappen, apotheek, vervoer, verpleging, etc.).
• Waarschuwing voor oplichting i.v.m. corona
• Isolatie: advies en bemiddeling van de gemeentelijke preventiedienst
beschikbaar
• Focus op de risico’s van toegenomen echtelijk en intra-gezinsgeweld:
hulpnummers
• Uitleg over de werking van de verschillende gemeentelijke diensten
tijdens de lock-down
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• Focus op de teams die gemobiliseerd zijn om kwetsbare burgers te
helpen: sociale diensten en OCMW
• Operatie teddybeer in ramen voor kinderen
• Oproep aan kinderen om tekeningen en brieven te sturen naar ouderen in
rusthuizen
• Hoe thuiswerkscholen werken
• Acties voor kinderen en jongeren georganiseerd door animatoren
• Steun aan de handelaars: steun van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en het regionaal platform 1819
• Publicatie van de lijst van afhaalrestaurants
• Duurzame ontwikkeling in tijden van inperking
• Dieren en het coronavirus
• Beheer van de openbare ruimte in periodes van insluiting
• Campagne speciaal gericht op jongeren: “Coronavirus: het is aan u! »
• Operatie mondmaskers gemaakt door de bewoners
• Operatie verdeling van deze maskers en van de door de gemeente
aangekochte maskers.
• Verplichting om een masker te dragen in de winkels van Sint-Lambrechts-Woluwe en in bepaalde straten sinds 13 mei: plaatsing en
publicatie van de kaarten van de betrokken wijken.
• Bewustmaking van de moeilijkheden waarmee de artistieke sector en de
gemeentelijke hulp te kampen hebben
• Vertaling en publicatie van preventieberichten in het Engels
Uithangen en verspreiden van flyers door de gemeenschapswachten met
advies en uitleg (hoe u uw masker moet wassen, hoe u een stoffen masker
moet dragen,...), evenals een constante herinnering aan de afstandsregels,
met een uitleg van hun belang.
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De dynamiek van de dienst Cultuur is grotendeels het resultaat van het
partnerschap met de gemeentelijke culturele actoren en is ook de drijvende
kracht achter vele initiatieven. Elk jaar worden er nieuwe projecten en nieuwe
samenwerkingen gecreëerd, zowel eenmalig als terugkerend. Naast de
synergieën met de culturele actoren wil de dienst Cultuur ook samenwerkingsverbanden met andere gemeentelijke diensten tot stand brengen.

SOCIOCULTURELE VERENIGINGSSECT
Dienst Cultuur		
Wolubilis

Vrijetijdsplein 6

Openbare lectuur 		

Wolubilis

Vrijetijdsplein 6

Nederlandstalige bibliotheek

Op-Weule

Sint-Lambertusstraat 95

Gemeentemuseum 		
Huis Devos
Centrum Albert Marinus		

Installatie Aurélien Nadaud gedurende Romanse Feesten 2015

Karrestraat 40

				

(werken gaande in 2019 en
gerenoveerd in 2020).

Cultureel centrum Wolubilis

Wolubilis

Vrijetijdsplein 7b

Artotheek van Wolubilis

Wolubilis

Vrijetijdsplein 7b

Workshops van Wolubilis

Wolubilis

Lola Bobescostraat 5, 9, 11

Cultuurdorp		

Wolubilis

Paul-Henri Spaakwandeling 1

Cultureel comité		

Wolubilis

Paul-Henri Spaakwandeling 1

Cinéfilms 			

Wolubilis

Lola Bobescostraat 3

Gemeenschapscentrum Op-Weule

Sint-Lambertusstraat 95

Roodebeekcentrum Villa Montald

Roodebeeksteenweg 270

Ateliers van de Vootstraat

Vootstraat 91

Wolu-Inter-Wijken			

Steenbokstraat 1a

Burgercentrum van Kapelleveld		
A. Dumontaan10
Bibliotheek van het burgercentrum van Kapelleveld
Wijkcentrum « Les Pléiades »		

Steenbokstraat 1a
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Wijkcomités

De dienst stelt ook de planning voor de schoonmaak op.

Openbare gemeentelijke bibliotheek de WSL
Bibliotheek
Saint Henri
Saint-Henristraat 62
Bibliotheek van de Vrije Tijd		
Vrijetijdsplein 7b
Bibliotheek Saint-Lambert 		
Maydolstraat 11

Toponymie
De dienst bereidt de dossiers toponymie voor (zoeken naar nieuwe toponiemen, controleren, informatie van de betrokken diensten en instanties ...) en
stelt aan het college en de gemeenteraad de namen van de wegen en openbare ruimten voor. De gegevens met betrekking tot de toponiemen worden
regelmatig gecommuniceerd aan diverse dienstverleners en overheidsinstellingen en aan de hulpdiensten.
Samenwerking met de werkgroepen van de administratie
De dienst werkt samen in tal van werkgroepen over onderwerpen zoals de
organisatie van evenementen, nieuwe procedures.
Vergaderingen van de culturele sector

DIENST CULTUUR

In het kader van het nieuwe decreet van de Culturele Centra, deelname aan
vergaderingen georganiseerd door de Federatie Wallonië-Brussel en de
COCOF, door de inspectie van de culture centra, door het overleg van de culturele centra

TAKEN

Jaarlijkse culturele begroting

HET PUBLIEK

Het opstellen van een voorstel voor een culturele begroting voor 2020.

De dienst organiseert culturele evenementen en kunsttentoonstellingen.
Hij ontwikkelt, in synergie met de dienst Informatie-Communicatie en de
socio-culturele verenigingen, informatie aan het publiek over de verschillende aspecten van het culturele leven in de gemeente. De dienst zorgt
voor de opvolging van specifieke vragen van het publiek en in het kader van
socio-culturele projectvoorstellen en brengt ze in contact met de gemeentelijke diensten en of de betrokken vzw’s.

1. GEMEENTEMUSEUM– CENTRUM ALBERT MARINUS

De gemeentelijke culturele infrastructuren

Zoals altijd hebben ze een reeks rondleidingen verzekerd om elementen van
zowel het immateriële als het materiële erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontdekken en om kennis te maken met tentoonstellingen die
worden georganiseerd door Brusselse of federale instellingen (Paleis voor
Schone Kunsten, Jubelpark, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, CIVA,
De Botanique...). De vier jaarlijkse folders, waarin de reguliere activiteiten van het Centrum Albert Marinus vzw worden aangekondigd, werden op
de geplande data gepubliceerd en zijn online gezet. Desalniettemin heeft
de crisis die door de Covid is veroorzaakt deze activiteiten, die gedurende
enkele maanden niet aan het publiek konden worden voorgesteld, sterk in het
gedrang gebracht.

De dienst is betrokken bij het administratieve en technische beheer van de
gemeentelijke culturele infrastructuur, die bestaat uit de site en de lokalen
van de A/B/D-blokken van “Wolubilis”, het Gemeentemuseum en La Médiatine.
Dit beheer omvat:
1. het opstellen en opvolgen, in samenwerking met de technische dienst, van
dossiers betreffende het onderhoud, herstellingen, uitrusting en benodigdheden voor deze lokalen.
2) de deelname aan de ontwikkeling van en het toezicht op projecten met
betrekking tot het onderhoud, de ontwikkeling en de verbetering van culturele infrastructuren.
Wat La Médiatine betreft, stelt de dienst de bezettingsschema’s van de plaatselijke socio-culturele verenigingen op en volgt het de aanvragen voor specifieke tentoonstellingen op.
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Aangezien de renovatie- en restauratiewerkzaamheden aan het gebouw van
het gemeentemuseum tot oktober 2020 duren, is het team van het gemeentemuseum en het Albert Marinus Centrum nog voorlopig gehuisvest in het pand
van Wolubilis. Het team bereidt zich echter voor om in de nabije toekomst
terug te keren naar het museum.

Tentoonstelling De microkosmos van Frédéric Biesmans
Frédéric Biesmans maakt sinds 1996 (toen hij 25 jaar oud was) stukken uit
verschillende materialen (klei, hout, gips, hars) waarvoor hij door middel
van opeenvolgende proeven en tests zijn eigen techniek heeft ontwikkeld.
Hij doopt deze werken met de naam Choobas, een naam zonder bijzondere
betekenis maar die wel een speels, vrolijk en kleurrijk universum oproept.
Deze Chooba’s, soms groot van formaat, zijn geïnspireerd op de wereld van
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de sciencefiction en op het organische en aerodynamische ontwerp dat in die
jaren in zwang was. Na een lang onderzoek naar vormen geeft Biesmans toe
dat hij van nature voor gestroomlijnde lijnen gaat. Hij weigert de wereld van
de galerijen te doorlopen om zijn werk bekend te maken, maar organiseert
liever tentoonstellingen waar hij zijn werk samen met andere kunstenaars en
makers presenteert en hecht veel belang aan het feit dat hij zijn werk zelfstandig creëert, ver van bepaalde materiële beperkingen.
Na een verhuizing die hem een echte studio ontnam, is hij tijdelijk verstoken
van een plaats om te creëren. Hij is geïnspireerd door Alberto Giacometti, die
tijdens zijn ballingschap in Zwitserland tijdens de Tweede Wereldoorlog door
ruimtegebrek sculpturen ter grootte van een luciferdoosje maakte.
Vanaf dat moment componeert hij, vanuit de aarde, micro-universiteiten met
behulp van zijn handen en zeer weinig gereedschap, zonder enige voorbereidende schetsen. Dit werk vereist echter veel beheersing omdat elk element
afzonderlijk wordt gevormd en na het drogen met een nat penseel op de basis
wordt geplaatst. Op deze manier, die de keramiekprofessionals verbaast, is
het mogelijk om technische hoogstandjes zoals spectaculaire overhangen te
realiseren. Vaak samengesteld uit architecturale elementen en personages,
vertellen zijn miniaturen verhalen die direct geïnspireerd zijn op interieurbeelden. Het enige wat nodig is, is een foto, een souvenir of een plek om een
compositie te maken. De thema’s die aan bod komen zijn zowel “archeologische resten” als oorlogsscènes, utopische architectuur en soms een invasief
karakter. In zekere zin, aanwezigheid en afwezigheid, leven en dood.
Zijn direct herkenbare stijl getuigt van een beheersing van de klei die hij tot in
het kleinste detail met uiterste precisie vormgeeft. De aanpak van zijn demiurg ligt dicht bij de techniek van de grootste ambachtslieden van de kunst die
hier ten dienste staan van de zuivere schepping. Het materiaal “klei” wordt
vrijwillig geaccentueerd door zijn korrel en kleur, maar ook door de aanwezigheid van scheuren die de kunstenaar als pedagogisch beschrijft. Het geeft elk
element een bepaalde identiteit, elke compositie een eigen verhaal.
De tentoonstelling werd gepresenteerd in La Médiatine van 12 september tot
27 oktober 2019. Tijdens de Open Monumentendagen verwelkomde ze 1.800
mensen voor wie het personeel van het Centrum, dat ter plaatse aanwezig
was, culturele bemiddelingen en uitleg gaf. Dit zijn vaak volledige rondleidingen die een uur kunnen duren en vaak veel langer gezien de belangstelling
van de bezoekers. De kunstenaar was regelmatig zelf aanwezig op de tentoonstelling.

Voorbereiding van de tentoonstelling Le monde de François d’Ansembourg
Ter gelegenheid van de heropening van het gemeentemuseum heeft het
team van het Albert Marinus Centrum ervoor gekozen om dit atypische huis
uit het einde van de 19e eeuw zijn primaire functie terug te geven, namelijk een leefruimte waarin de opmerkelijke voorwerpen van een verzamelaar
zijn ondergebracht. François d’Ansembourg, een verzamelaar en voormalig
antiquair, heeft ermee ingestemd om de gerenoveerde zalen van het museum
te gebruiken om een deel van zijn uitzonderlijke en bijzondere collectie te
presenteren. Deze collectie zou Emile Devos zeker niet onverschillig hebben
gelaten.
Zijn collectie, zeer divers, neemt ons mee op een reis van een bergkristal uit
de 18e eeuw naar Aepyornis of dinosauruseieren, van een albasten schaal of
een nautilus naar een porfierdoos uit de renaissance.
We presenteren deze tentoonstelling graag in een gerenoveerd museum.
De tentoonstelling zou begin 2021 moeten plaatsvinden, zolang de omstandigheden, met name die in verband met de gezondheidscrisis, dat toelaten.
Activiteiten
Het Albert Marinus Centrum zette zijn gebruikelijke samenwerking voort met
de Koninklijke Maatschappij van de Ommegang, de Koninklijke Schouwburg
van Toone, de Unesco, de Vereniging van Belgische en buitenlandse tijdschriftenjournalisten, de Etnologische Raad van de Franse Gemeenschap van
België en het Belgisch Erfgoedbeiaardcomité.
Erfgoedbeheer in 2019-2020
Het was de bedoeling de analyse van de werken die tot het schilderkunstige
erfgoed van de gemeente behoren, af te ronden. Dit werk op lange termijn is
inderdaad nodig om nieuwe verzekeringswaarden vast te stellen die meer in
overeenstemming zijn met de huidige staat van de werken van het gemeentelijk erfgoed, maar ook om ze in overeenstemming te brengen met de huidige
schattingen op de kunstmarkt. Deze operatie, die tot doel had de schilderijen, tekeningen en gravures in de collectie te fotograferen en hun waarde
te beoordelen aan de hand van de stukken, kon echter niet volledig worden
uitgevoerd vanwege de langdurige afwezigheid van een van de teamleden.
Bovendien werd het werk van Edgard Tytgat, “De Carrousel”, een van de juwelen van onze collecties, tijdens de volledige werkzaamheden in het gemeentemuseum gerestaureerd.
Er werd ook een schatting gevraagd aan een restaurateur van antieke meubelen om de elementen van de collectie te restaureren die van het echtpaar
Devos werden geërfd (halve maanvormige ladekast, Duitse kast, Nederlandse vitrinekast, etc.). Het is inderdaad de bedoeling om dit meubilair te
gebruiken in de decoratie van het gerenoveerde museum en het te plaatsen in
de tentoonstellingszalen.
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2. HISTORISCHE KWESTIES
De teams van het museum, het Albert Marinus centrum en de dienst cultuur
hebben de behandeling van bepaalde specifieke aanvragen en onderzoeken
voor zover mogelijk op zich genomen, aangezien het merendeel van de zogenaamde historische archieven tijdens de renovatiewerkzaamheden van het
museum ontoegankelijk waren.
Schrijven van artikelen Archiviris
De dienst Cultuur neemt actief deel aan de Archiviris-blog, de archief-erfgoedsite van de lokale besturen van het Brussels Gewest. Dit jaar zijn de volgende artikelen geschreven:
- 1/03/20: Het spoor in Sint-Lambrechts-Woluwe
- 10/2020 (te publiceren): het René Pechère-park.

Het organiseert af en toe trainingen voor leerkrachten of animatoren van
huiswerkscholen, waarvoor ook de bibliothecarissen van het netwerk worden uitgenodigd.
De sector kan samenwerken om verschillende oproepen tot het indienen van
projecten te verrijken en om verenigingen en instellingen te ontmoeten die
acties willen ontwikkelen rond boeken, lezen, schrijven en in de geest van het
bevorderen van de toegang tot cultuur als een factor van vervulling, autonomie en “goed bouwen en samenleven”.
Aankopen voor scholen
Genre

Hoeveelheid boeken

Jeugdboeken: selecties Prix Versele, 976
Petite Fureur, diversen
Tijdschriften voor de jeugd

20

Aankoop voor de kinderdagverblijven
Genre

Hoeveelheid boeken

diversen
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Aankopen gelokaliseerd in de openbare lectuur
Genre

Hoeveelheid

Jeugdboeken: selecties Prix Versele, 134
Petite Fureur, diversen

Project stripverhaal gewijd aan de Tweede Wereldoorlog in Sint-Lambrechts-Woluwe
De Dienst Cultuur heeft voorbereidend onderzoek gedaan naar de gebeurtenissen die tijdens de Tweede Wereldoorlog op het grondgebied van onze
gemeente hebben plaatsgevonden. Zij zullen het mogelijk maken het pedagogisch dossier op te stellen dat het stripverhaal van Stéphane Goblet zou
kunnen vergezellen.

3. SECTOR VAN DE OPENBARE LECTUUR
Algemene voorstelling van de sector
Naast kleuterleidsters, leerkrachten, bibliothecarissen en boekverkopers
voert het team van openbare lectuur acties uit om de rijkdom aan literatuur
meer specifiek voor kinderen te delen, de praktijken van het onderwijspersoneel rond boeken te verrijken en bruggen te slaan tussen kinderdagverblijven, scholen, ouders en openbare bibliotheken. De workshops van het team
zijn ook een uitnodiging om mee te werken aan het lezen (tekst en beeld), om
- samen - een klimaat van welzijn, welwillendheid en solidariteit te creëren...
Het team is betrokken bij acties zoals Les Tout-Petits aiment les livres, het
onthaal van de klassen in de bibliotheek, de literaire prijzen Bernard Versele
en La Petite Fureur, de Biennale Paul Hurtmans van het jeugdboek, De Franse
taal viert feest, ...
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Gespecialiseerde tijdschriften (waarvan 3
2 gratis)

Uitleningen door het team Openbare lectuur
Genre

Aantal

Workshop Project Petite enfance, work- 20
shop Hurtmans, diversen
Opmerking: het team “Transport” en het team “Bodes” zorgen voor een waardevolle samenwerking.

Onthaal van klassen in de bibliotheek Saint-Henri een die van Temps Libre
scholen

Aantal klassen en bezoeken aan de bibliotheek

Saint-Henri

Aantal klassen en bezoeken aan de bibliotheek van
Temps libre

Prince Baudouin

3 klassen / 8 bezoeken /
voor het geheel van de
klassen

Van Meyel

2 klassen / 7 bezoeken

/

Parc Malou

/

1 klas / 6 bezoeken

Robert Maistriau

/

2 klassen/ 6 bezoeken

Georges Désir

/

8 klassen / 20 bezoeken

La Charmille

/

1 klas / 4 bezoeken

Princesse Paola

/

4 klassen / 11 bezoeken

Vervloesem

/

/

Totaal

5 klassen / 15 bezoeken

16 klassen / 47 bezoeken
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Andere belangrijke activiteiten
Een actie waarbij bibliothecarissen en pedagogische teams in kinderdagverblijven betrokken zijn, organiseert openbare lectuur mee de actie Les
tout-petits aiment les livres (Peuters houden van boeken). Elk jaar nemen in
het kader van een roulatie waarbij twee of drie kinderdagverblijven betrokken
zijn, gezinnen en een of andere verantwoordelijke en kinderverzorgster deel
aan deze actie. Ze bestaat uit een animatie door twee bibliothecarissen in het
kinderdagverblijf, het ter beschikking stellen van een doos “Coups de coeur”
boeken en een animatie in de bibliotheek voor de peuters onder begeleiding
van hun ouders, broers en zussen. Deze activiteit eindigt met een gratis verkenning van de boeken, een drink en een inschrijving in de bibliotheek voor
geïnteresseerde ouders. Dertien families van het kinderdagverblijf Prinses
Paola werden in november 2019 verwelkomd en zeven families van het kinderdagverblijf Sint-Lambertusberg in maart 2020.
Een actie waarbij schoolbibliothecarissen en pedagogische teams
betrokken zijn, openbare lectuur organiseert de ontvangst van de klassen van
het gemeentelijk netwerk in de bibliotheken van Saint-Henri en Temps Libre.
Tijdens het laatste schooljaar werden vijf klassen van de Prins Boudewijn en
Van Meyel-scholen onthaald in de bibliotheek van Saint-Henri (SH) en zestien
klassen van de zes andere scholen van het gemeentelijk netwerk in Le Temps
Libre (TL). De klassen deden minimaal één bezoek en maximaal zes, met een
gemiddelde van drie bezoeken aan SH en drie aan TL. De activiteiten zijn gevarieerd: zoekspelletjes, bewustmaking van de verschillende categorieën boeken en andere media zoals kamishibaï, verhalen voorlezen en animeren, zelf
boeken ontdekken, sessie over een bepaald thema op aanvraag, ... Klassen
van de tweede kleuterklas tot het zesde leerjaar kunnen in de bibliotheek van
Saint-Henri of Le Temps Libre worden onthaald, voor minimaal twee sessies
en maximaal vijf. Leerkrachten kunnen door de kinderen en zichzelf gekozen
boeken lenen, romans in meerdere exemplaren en boeken op verzoek.
Biënnale Paul Hurtmans jeugdboek
De teams van de jeugdafdeling van de lokale openbare bibliotheek van WSL
vzw en van openbare lectuur organiseerden op lokaal niveau de Paul Hurtmans Biënnale van de jeugdliteratuur (een operatie die in het vorige jaarverslag werd voorgesteld) en volgden deze op van juni 2018 tot mei 2020. De
assistent-bibliothecaris OL werkte met een vierde leerjaar (Van Meyel) en
de coördinator OL met twee vierde klas klassen (Van Meyel en Vervloesem)
en een vierde leerjaar (La Charmille). Zij presenteerden de boeken van het
selectienetwerk met andere boeken, in de bibliotheken van Temps Libre en
Saint-Henri. Daarna gingen ze verder met de animaties binnen de klassen. De
kinderen en de leerkrachten werden bewust gemaakt van de wereld van Marie
Dorléans, de analyse van de beelden, de relatie tussen tekst en beeld. Tijdens
de lockdown werden de workshops onderbroken en werden de bijeenkomsten
met de auteur afgelast.
Om de workshops positief af te sluiten, schreven de twee OL-animatoren
boekjes van een vijftiental pagina’s, gepersonaliseerd voor elke les, met de
ontdekkingen en het delen rond de albums van de artiest, de teksten van
iedereen over de nacht, een presentatie van de auteur, een verwijzing naar
de video’s. Elke houder ontving het gepersonaliseerde boekje, elektronisch,
en droeg het over aan zijn of haar leerlingen. Het bibliotheekteam werkte met
twee klassen van het Athénée Royal en drie van het open netwerk, in de categorie 10-12 jaar.

Workshop rond Marie Dorléans – uittreksels uit de boeken die aan de kinderen werden uitgedeeld
Kader van onze workshop
J’ai fait appel à votre curiosité, qualité indispensable pour apprendre.
Je vous ai invités à vous intéresser autant aux illustrations et au texte qu’à
l’histoire.
Sur la première de couverture, il n’y pas seulement un titre, un nom d’auteur
et d’illustrateur, la référence à la maison d’édition. Que nous raconte cette
couverture (histoire, personnages, univers graphique de l’artiste …) ? Quelles
autres informations nous apporte la quatrième de couverture ? Quel éclairage
les 2èmes et 3èmes de couverture nous donnent-elles sur l’univers graphique de l’artiste ? Et la page titre ?
Je vous ai invités à vous exprimer oralement et par écrit, à vous écouter les
uns les autres. J’ai accueilli toutes vos découvertes et les ai complétées avec
les miennes. Ainsi, chacune et chacun a eu l’occasion d’enrichir, de nuancer
son point de vue.
Un livre, une lecture, un écrit, ça se partage !
L’un d’entre vous m’a dit : Vous me faites voir des choses que je ne vois pas.
Moi, je regarde vite les images. C’est quoi votre métier ?
- Mon métier est de partager avec vous ma passion pour les livres, notamment
les albums jeunesse et aussi mon plaisir d’écrire. Voyager dans les livres
ensemble pour en découvrir les merveilles, en prenant son temps. Lire l’image, découvrir la complémentarité entre le texte et l’image … Et aussi bien
vous écouter. Vous aussi me faites voir des choses que je n’avais pas vues.
(Mireille Moureau)

We hebben een afspraak met Marie Dorléans van éditions Seuil
De kinderen maakten onder meer kennis met de poëzie van de tekst van Marie
Dorléans Ze werden ook uitgenodigd om de intimiteit van de nacht binnen
te gaan door te schrijven, om te voelen of ze de nacht op dat moment leuk
vonden of niet.
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Uit onze woordcollecties, Chinese portretten (de nacht, als dat was...),
instructies, schreef elkeen een tekst over de nacht.
Hierna enkele teksten van leerlingen van de 4 klassen
La nuit me fait très peur car j’ai peur du noir depuis que je suis tout petit.
Aujourd’hui encore, quand je me réveille la nuit, je préfère être avec tout le
monde.
Mais, j’aime aussi la nuit car c’est un bon moment pour se reposer, au calme.
La nuit, je l’aime et je ne l’aime pas.
Ansoumane
Deelname aan de Association des Professionnels des Bibliothèques francophones de Belgique
De assistent-bibliothecaris van OL nam deel aan de maandelijkse vergadering
van deze vereniging tot maart 2020. In dit kader worden de kritische lezingen
van ongeveer 300 kinderboeken onder de deelnemers gedeeld om zo een
selectie te maken van 75 werken die in de jaarbrochure zijn opgenomen.
Een geschenk? Een boek!
Gratis verspreid, vanaf november. De assistent-bibliothecaris van de OL droeg
hieraan bij, vooral door haar voorlezen voor de allerkleinsten. Bij gebrek aan
tijd gaf ze er de voorkeur aan de ervaring niet te herhalen, om zich meer te
wijden aan de vele acties van de sector OL.
Markante evenementen
Project vroege kinderjaren voor onthaalklassen en de 1e kleuterklassen
De assistent-bibliothecaris OL leidde “boekworkshops” in de onthaalklassen
en de eerste kleuterklassen van vijf gemeentescholen (Parc Malou, Prinses
Paola, Georges Désir, Vervloesem en Van Meyel), aan het tempo van één
sessie per maand, in elke klas, van december 2019 tot maart 2020. Zo profiteerden twintig klassen van een maandelijkse workshop. Elke 30 minuten
durende sessie omvat het “live” lezen van vier kwaliteitsalbums, begeleid
door liedjes, kinderrijmpjes, vingerspelletjes, knuffels en poppen. Het project
is onderbroken wegens de lockdown. De kinderen en de leerkrachten hebben
dit project met enthousiasme onthaald en het zal een terugkerend project
worden. De Prins Boudewijnschool profiteert van de activiteiten van Emmanuelle Moreau en Dominique Harvengt op vrijwillige basis.
Rondom het album Meer ruimte!
Geïnspireerd door het traditionele verhaal La Moufle, is dit album het resultaat van een samenwerking tussen de artiest Loïc Gaume en de Federatie
Wallonië-Brussel. Sinds oktober 2019 wordt het via openbare bibliotheken
en via boekworkshops verdeeld onder de kinderen van de onthaalklassen
en de eerste kleuterklassen van de scholen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest om de gezinsbibliotheken uit te breiden. Elke betrokken houder heeft
een exemplaar en een boekje ontvangen met suggesties voor het gebruik van
het boek.
Gezien de interesse van iedereen bestelde de assistent-bibliothecaris OL
enkele honderden exemplaren voor het gemeentelijk netwerk bij de lokale
openbare bibliotheek van SLW vzw en organiseerde ze de distributie van de
boeken in de scholen. Ze stelde de houders voor om het boek zelf te ontdekken of om het initiatief in het kader van het project vroege kinderjaren aan
haar over te laten. Door de pandemie kon dit boek niet worden gebruikt of
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verspreid onder de leerlingen zoals gepland. Deze workshop is uitgesteld tot
april of mei 2021, omdat het boek niet zo gemakkelijk toegankelijk is voor
jonge kinderen
Project Kleine ambassadeurs van het boek
In Brussel en in onze gemeentescholen geniet een aanzienlijk aantal kinderen
niet van geïndividualiseerde tijd met hun ouders rond een boek en/of spreken
ze thuis geen Frans. Net als liederen en kinderliedjes komen de voorgelezen
verhalen gemakkelijk in de oren van de kleintjes terecht en dragen ze bij aan
de verrijking van hun taal, vergemakkelijken ze de verwerving van het Frans,
stimuleren ze hun verlangen om naar een boek te grijpen en te leren lezen, en
bevorderen ze hun ontwikkeling. Bovendien is de taal een fundamentele factor van de identiteit. Leerkrachten kunnen geen geïndividualiseerde leestijd
voor leerlingen voorzien. Aan de andere kant zouden de oudere leerlingen het
aan de jongere kunnen aanbieden, en iedereen zou er baat bij hebben. In het
verleden heeft de coördinator OL de workshop “Les grands lisent aux petits”
(De grote kinderen lezen de kleintjes voor) opgericht en tussen 1995 en 2010
in zes gemeentelijke scholen gerund. Overtuigd van de voordelen van deze
aanpak en opgewonden door de opleiding Les Petits Ambassadeurs du livre
geanimeerd door Roxane de Limelette, kreeg dit project de goedkeuring van
het College. Het heeft zich ontwikkeld, met name in de nasleep van de pandemie, en de nieuwe versie is aan de burgemeester gepresenteerd. Dit project
zal worden gepresenteerd aan de pedagogische Inspectrice en vervolgens op
een tvergadering van de directie. Vervolgens zal de coördinator OL, vergezeld
van haar collega, het project presenteren aan de onderwijsteams.
La mise en forme des textes sur la plateforme a été confiée à l’adjointe bibliothécaire de la Lp.
Digitaal platform Teams
Het team OL ontmoette Urielle Nazé, een leerkracht van het gemeentelijk net
van SLW en gedetacheerd bij de stuurgroep voor de implementatie van het
digitale platform Teams. Op deze manier profiteren de acties van de sector
OL en de bibliotheken van het lokale netwerk van een extra promotiekanaal.
De opmaak van de teksten op het platform is toevertrouwd aan de assistent-bibliothecaris van OL.
De gemeente als achtergrond voor een roman
Het verhaal van Katherina Marsch (KM) De jongen in de kelder speelt zich grotendeels af in Sint-Lambrechts-Woluwe. Het is meer dan 400 pagina’s lang
en bestaat uit drie delen: het plot (korte hoofdstukken) en de delen “Vragen
aan de auteur en dankbetuigingen”. Dit boek behandelt een aantal thema’s,
waaronder de oorlog in Syrië, de oversteek van de Middellandse Zee door
mensen die asiel hopen te krijgen, het dagelijks leven van de vluchtelingen,
het leven in het Maximiliaan Park, de Tweede Wereldoorlog en de aanslagen
in Frankrijk en België. Hoewel de taal toegankelijk is vanaf de leeftijd van 11
jaar, zal deze roman moeilijk een publiek vinden en heeft hij steun nodig van
mensen die zich bewust zijn van de verschillende thema’s, openstaan voor
de verschillende standpunten van de jongeren en bekwaam zijn om hen te
begeleiden naar een grotere openheid van geest en hart. In de rubriek 9-12
jarigen van de brochure Kinderliteratuur en Burgerschap (FWB) wordt
verwezen naar tal van albums en korte romans met leesvoorstellen. Het team
OL ontmoette Mathieu Pierloot, een leerkracht van het gemeentelijk netwerk
SLW die gedetacheerd is naar CPONS en verantwoordelijk voor het ontwerp
van het kader voor de filosofische en burgerschapscursussen. Als de leer-
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krachten die verantwoordelijk zijn voor de cursussen filosofie en burgerschap
van WSL geïnteresseerd zijn, kan Mathieu Pierloot hen - in het kader van zijn
missies - inwijden in de animatie van “Philo workshops”, hen vanaf de kleuterschool boeken aanbieden die ook ingaan op de thema’s van de roman van KM
die hij tot zijn beschikking heeft. Het team OL kan uittreksels aangeven waar
bijvoorbeeld de figuur van Albert Jonnart en het Ravensbruck-monument
worden opgeroepen. Een ontmoeting met Mathieu Pierloot, overigens een
schrijver, de pedagogisch inspecteur en het team van OL is voorzien. Het team
OL heeft de dienst Informatie en Communicatie voorzien van een dossier dat
is samengesteld na een grondige en kritische lezing van het boek. Het artikel
Il n’y a pas d’âge pour être un héros werd gepubliceerd in de Wolu Info n°7 van
september 2020 (p. 42 en 43).

Collectie en gebruik

NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK VAN SINTLAMBRECHTS-WOLUWE
VOORSTELLING VAN DE DIENST
Missie: De bibliotheek wil een aantrekkelijke, toegankelijke en relevante
openbare plek zijn waar veel gebeurt en waar iedereen graag terugkomt.
De bibliotheek wil iedereen directe toegang verlenen tot fysieke en digitale
informatiebronnen, kennis, cultuur en ontspanning. De collectie stimuleert
ontmoeting, creativiteit en verbeelding, op vraag van en samen met de lokale
gemeenschappen en partners.
Visie: De bibliotheek wordt een open huiskamer, een gezellige plek van
verbondenheid. Een meertalige plek vol kennis, informatie, cultuur, rust en
ontmoeting. Waar mensen gegidst, begeleid, geholpen, aangemoedigd en
geïnspireerd worden.
De bibliotheek is omgevingsbewust. Ze vertrekt vanuit de noden van de lokale
gemeenschappen en maatschappelijke uitdagingen en werkt met verschillende partners om langdurige impact te hebben. De bibliotheek versterkt
kinderen. Ze zet extra in op families en het ontwikkelen van sterke netwerken
rond scholen en kinderdagverblijven.
Hoofdactiviteiten:
De bibliotheek is een lokaal informatie- en kenniscentrum dat bezoekers
wegwijs maakt in de veelheid aan informatie en doorverwijst waar nodig. Aan
de balie helpen we bezoekers met allerlei vragen. Via workshops bevorderen we leesplezier, e-inclusie, mediawijsheid en informatievaardigheden. De
bibliotheek is ook ondersteunende partner van diverse sensibiliseringscampagnes rond geletterdheid, sport, gezonde voeding.
In de kwalitatieve collectie die de bibliotheek aanbiedt, vindt iedereen wat
naar zijn zin. Het continu ontwikkelen van de verschillende collectie-onderdelen en het inspelen op de vragen van het publiek behoren tot de kerntaken
van de bibliotheek.
De bibliotheek is ook een educatieve ontmoetings- en ontspanningsplek. We
organiseren activiteiten die mensen samenbrengen. We stimuleren leesplezier voor alle leeftijden. Voor de allerkleinste baby’s en peutertjes via het
Boekstart-project, voor kinderen via talrijke vertelmomenten in de bibliotheek, op school, met Boekenbende aan huis, via de Jeugdboekenmaand,
Voorleesweek, enzovoort. Volwassenen verwennen we met vertelavonden,
poëzie-events, de leesclub, bibliotheekdienst aan huis.

Publiek

Activiteiten
De bibliotheek organiseert talrijke activiteiten voor jong en oud. Dit doen
we heel vaak in samenwerking met onze verscheidene partners waaronder
vrijwilligers, gemeenschapscentrum Op-Weule, de lagere scholen en de kinderdagverblijven uit Sint-Lambrechts-Woluwe. Verder werken we ook samen
met Cultuurconnect, Iedereen Leest, Jeugdhuis De Schakel, de Muziek en
Woordacademie, de andere Brusselse bibliotheken en in het bijzonder met de
bibliotheken van Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem en Muntpunt. Sporadisch
werken we ook samen met allerhande andere verenigingen zoals Femma,
BoP, CVO, het Jazzgenootschap, Bistro Op-Weule, en anderen.
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Familiedag 06.10.2019
Tijdens de jaarlijkse rommelmarkt van het wijkcomité Sint-Lambertusstraat,
organiseert Op-Weule een Familiedag samen met de bibliotheek, de muziekacademie, het jeugdhuis, KWB en andere verenigingen en partnerorganisaties.
De bibliotheek richtte een babyhoek in waar baby’s en peutertjes van 0 tot
3 jaar samen met hun ouders op ontdekkingstocht konden komen. Er waren
talrijke materialen om de zintuigen en motoriek te stimuleren. We nodigden
ook Fk Cie JaFra uit met hun mobiele, poëtische act De droomverteller.
Kunstendag voor Kinderen 17.11.2019
De bibliotheek nodigde illustratrice Marjolein Pottie uit om voor te lezen uit
haar boek Tram BXL en een creatieve workshop te geven aan de kinderen.

Nocturne Escape the library 22.11.2019
Speciaal voor de derde editie van de bibliotheeknocturne, georganiseerd
door de Franstalige en Nederlandstalige bibliotheken van Brussel, kozen
we ervoor om een escape game uit te werken in onze bibliotheek. Elke groep
werd ‘opgesloten’ in de bibliotheek. Door logisch na te denken en de puzzels
en raadsels te ontcijferen, konden ze zichzelf weer bevrijden.

Bruxelles Reads Aloud 01.12.2019
Voor deze editie van Brussels reads aloud hebben we verhalen voorgelezen in
het Nederlands en in het Brussels dialect.
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Leeskring De Wondere Pluim. Deze leesgroep is een samenkomst van volwassen lezers die eenzelfde boek gelezen hebben. We komen drie tot vier
keer per jaar samen om leeservaringen uit te wisselen. We bepalen samen
welke boeken we lezen en bespreken daarna wat we ervan vonden.
Lancering Russischtalige boekencollectie 02.02.2020
In 2018 en 2019 werkten we aan een Russischtalige collectie. In het najaar
van 2019 hebben we samen met de werkgroep een evenement voorbereid om
deze boekencollectie onder de aandacht te brengen en bekend te maken in
heel Brussel. Het was een prachtig feest met veel Russischtalige mensen uit
Sint-Lambrechts-Woluwe en andere gemeenten. Ongeveer een kwart van de
aanwezigen waren niet-Russischtalige personen met interesse om de cultuur,
boeken, muziek, eten en de mensen te leren kennen.

Babyconcerten 07.02.2020, 16.02.2020 et 11.07.2020
Op 7 februari organiseerden we samen met Klankennest 2 babyconcerten
in kinderdagverblijf Roodebeek en 2 babyconcerten in kinderdagverblijf ’t
Toreke.
Op 16 februari organiseerden we een babyconcert voor het gewone publiek.
De activiteit was meteen volledig volzet. Daarom planden we nog babyconcerten, maar door de coronacrisis konden ze niet plaatsvinden.
In de maand juli hebben we nog 8 babyconcerten georganiseerd samen met
Brede School Sint-Pieters-Woluwe en met subsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in het kader van de projectoproep ‘Staycation Brussel’. Vier
concerten vonden plaats in Sint-Lambrechts-Woluwe (twee in de tuin van
Op-Weule en twee in het Roodebeekpark) en vier concerten vonden plaats
in Sint-Pieters-Woluwe.
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Samen Lezen 04.11.2019, 28.11.2019, 09.12.2019 en 11.03.2020
Doorheen het jaar organiseren we regelmatig sessies ‘Samen Lezen’. We doen
dit met extra aandacht voor mensen die Nederlands leren. Professioneel leesbevorderaar Ilona Plichart begeleidt de sessies. Omwille van de coronacrisis
hebben we een sessie moeten annuleren.
Familievoorstelling Boom 08.03.2020
De bibliotheek nodigde Tal en Thee uit met de prachtige poëtische voorstelling
Boom. Figurentheater van de bovenste plank! De voorstelling speelde zowel
in de voor- als in de namiddag en was speciaal gericht op families met jonge
kinderen vanaf 3 jaar.
Oefenkans Nederlands : Babbel & Kaft
Elke woensdag komen we gezellig samen om de nieuwste boeken te kaften.
Dat doen we met een drankje en een fijne babbel. Het is de ideale activiteit om
Nederlands te spreken, nieuwe mensen te leren kennen, en de bibliotheek te
helpen met het kastklaar maken van de boeken. De deelnemers hoeven nog
niet te kunnen kaften, wij leren hen de kneepjes van het vak.
1 stad, 19 boeken 15.06 > 15.09.2020
Vanaf half juni tot half september zetten alle Brusselse bibliotheken 19 uitgelezen boeken in de kijker, gekozen door Brusselaars met een voorliefde voor
literatuur. Ze komen uit alle windstreken en verbeelden Brussel als wereldstad, als smeltkroes, als kleurrijk en taalrijk geheel.
De brontalen zijn allemaal talen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
gesproken worden, en waarvan de Brusselse bibliotheken in een aantal
gevallen zelfs een eigen anderstalige collectie aanbieden, zoals onze Russische collectie. Want behalve Frans, Nederlands en Engels worden er nog heel
wat andere talen gesproken in Brussel. Zowel individuen als gemeenschappen zijn om verschillende redenen in Brussel beland en maken deel uit van het
geheel. 1 Stad, 19 Boeken, deze leeslijst, staat zo symbool voor de kleurrijke
en taalrijke smeltkroes die Brussel is.
Om tot deze diverse leeslijst te komen, deden de Brusselse bibliotheken een
beroep op hun publiek en netwerk. Zo werden er 19 Brusselaars met een voorliefde voor literatuur aangesproken om hun tips en favorieten door te geven.
Zij treden op als ambassadeur voor ‘hun’ boek, ‘hun’ taal, ‘hun’ gemeenschap.
Zomerbar met verhalen 28.08.2020
Tijdens de zomerbar, georganiseerd door Op-Weule, nodigt de bibliotheek de
verhalenverteller Tom Van Outryve uit. In de namiddag vertelde hij verhalen
vertellen aan de kleuters die deelnemen aan de speelweek en ’s avonds voor
volwassenen.
Literaire picknick 06.09.2020
De bibliotheek organiseerde een literaire picknick in het Roodebeekpark.
Woordkunstenares Katelijne Billet bracht poëtische verhalen en verhalende
poëzie voor jong en oud. De bibliotheek zorgde ook voor boekjes en gezelschapsspelletjes en zo werd het een fijne coronaproof namiddag in het park.
Scholenwerking
Klasuitleen
Maandelijks komen de leerlingen van basisschool Voorzienigheid (4 klassen), Prinses Paola (2 klassen

Boekenbakken
Doorheen het schooljaar bestellen verschillende scholen boekenbakken.
Zowel bakken voor bepaalde leeftijden, rond bepaalde thema’s of rond een
bepaalde activiteit behoren tot de mogelijkheden. De meeste scholen bestellen nieuwe boekenbakken per trimester. Maakten gebruik van deze dienst:
Basisscholen Sint-Jozef, Klim-Op, Prinses Paola en Floralia, Brede School
Sint-Pieters-Woluwe.
Jeugdboekenmaand
In 2020 stond de Jeugdboekenmaand in het teken van kunst. De bibliotheek
werkte naar goede gewoonte een ruim programma uit van vertelvoorstellingen en workshops voor de Nederlandstalige lagere scholen van Sint-Lambrechts-Woluwe. Omwille van de coronacrisis zijn slechts twee vertellers
kunnen langskomen en kon maar 1 workshop plaatsvinden.

4. SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN
DE DIENST CULTUUR
• zorgt voor het onderhoud en de ontwikkeling van wederzijdse informatie
en samenwerking tussen het gemeentebestuur en alle socio-culturele
verenigingen;
• neemt deel aan de opvolging, het beheer en de verificatie van administratieve dossiers en overeenkomsten, alsook aan de boekhouding van
verschillende socio-culturele verenigingen;
• draagt bij tot de conceptie en de realisatie van verschillende evenementen die door het gemeentebestuur met medewerking van de para-gemeentelijke verenigingen worden georganiseerd;
• legt aan het College, de Cultuurcommissie en de Gemeenteraad
subsidiedossiers voor met de financiële en activiteitenverslagen van
de sociaal-culturele verenigingen, alsmede van de communautaire en
vrijetijdscentra en de buurtcomités. De dienst dient ook subsidie- of
interventieaanvragen in voor specifieke activiteiten;
• legt aan het College de bezettingsverslagen voor de Wolubilis-theaterzaal voor.
Cultureel centrum Wolubilis
Het hoofd van de dienst Cultuur is ook de directeur van het Cultureel Centrum
Wolubilis.
De administratief secretaris van de dienst cultuur is gedetacheerd naar het
cultureel centrum. Haar belangrijkste taak is de jaarlijkse organisatie van de
Fêtes Romanes / Festival des Arts de la rue van de résidences circassiennes.
Cultureel comité van Sint-Lambrechts-Woluwe
Als vertegenwoordiger van het Cultuurcomité houdt het hoofd van de dienst
Cultuur toezicht op de beheersorganen van de VZW in toepassing van de wet
van 16 juli 1973 die bekend staat als het “Cultuurpact”.

JAARVERSLAG 2019-2020

|

73

CULTUUR

5. ACTIVITEITEN: OKTOBER 2019 – SEPTEMBER 2020

Revue COCON

De Franse taal in feest: editie 2020

In een atypische situatie tijdens de lockdown hebben we besloten om veerkrachtig te zijn en ons aan te passen. Het culturele nieuwsmagazine SORTIES
werd gedigitaliseerd en getransformeerd tot COCON. Het is tijd om thuis te
blijven, om je eigen gezellige nestje te maken, om de tijd te nemen, om tot
rust te komen en na te denken, om niet langer gewoon te “zien” maar ook om
anders te “kijken”. COCON is ook het idee om zijn web te weven, om te netwerken met de buitenwereld om de link niet te verliezen. COCON stelde voor
om de culturele, artistieke en creatieve inhoud, de favorieten van het team
en de favorieten van ons publiek te delen, omdat dit magazine, dat is opgevat
als een digitale toegangspoort, bovenal voor iedereen openstond. Sinds het
begin van de lockdown om er een spoor van bij te houden, zodat iedereen
zich er op elk moment in kon verdiepen. Deze tool werd elke week geüpdatet
tijdens de lockdown werd verfraaid met functionele artikelen, recreatieve
pagina’s, carte blanche voor kunstenaars, ...

De dienst Cultuur zorgt meestal voor de coördinatie in de gemeente van dit
feestelijke evenement, dat elk jaar in een groot aantal steden en gemeenten
van de Federatie Wallonië-Brussel wordt gehouden. Het wordt traditioneel
georganiseerd rond 20 maart, de Internationale Dag van de Francofonie. Het
doel is het publiek een ander, minder prescriptief en positiever beeld te geven
van de Franse taal en hen uit te nodigen om na te denken over de grote politieke, culturele en sociale kwesties die deze taal overbrengt. De gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe en het Cultureel Centrum van Wolubilis hebben
deelgenomen aan de voorbereiding van deze operatie, met name via het netwerk van de Villes des Mots. Er werd een jury samengesteld om de poster
voor de 2020-editie te selecteren (zie foto), die vanwege de gezondheidscrisis werd geannuleerd.

Projectoproep Eagleart - beeldhouwwedstrijd - jury
In dit kader hebben de diensten voor cultuur en jeugd de 6e editie van 24 H BD
van Sint-Lambrechts-Woluwe voorbereid. Geïntegreerd in het LFEF werd dit
evenement ook geannuleerd als gevolg van de Covid-19.
Festival Bekoorlijk!
Voor het twaalfde opeenvolgende jaar moest de vzw PolyFolies dit koorzangfestival organiseren, in samenwerking met de dienst Cultuur, die meestal de
logistieke coördinatie van het evenement op zich neemt. Naar aanleiding van
de maatregelen die in het kader van Covid-19 zijn genomen, is het festival
geannuleerd.
Cinema in open lucht
Zoals elk jaar zouden er in juli en augustus 2020 filmvoorstellingen plaatsvinden. Deze voorstellingen, die in samenwerking met het Brussels Film Festival
worden georganiseerd, zijn eveneens geannuleerd, opnieuw in verband met
de maatregelen die in het kader van de pandemie zijn gepland.
Romaanse feesten / Straatkunstenfestival
Dit niet te missen evenement op het culturele toneel in Sint-Lambrechts-Woluwe kon dit jaar niet plaatsvinden vanwege de maatregelen in verband met
Covid-19.
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Eaglestone, vastgoedspeler aan de basis van het woonproject Elyx, gelegen
tegenover het Parc Malou, wil dat kunst en design integraal deel uitmaken van
hun creaties en wil hen een sterke en coherente identiteit geven door in het
hart van dit project een beeldhouwwerk te plaatsen dat in perfecte harmonie
met de omringende context is gerealiseerd. Hiervoor werd een jury samengesteld en het project werd gekozen tijdens een videoconferentie op 20 april
2020.
De verantwoordelijke van de dienst Cultuur nam deel aan deze jury.
Subsidies voor opkomende kunstenaars
Met het oog op de annulering van evenementen met een cultureel karakter
heeft het College besloten om kunstenaars te steunen die in 2020 in de entiteit zouden optreden. Daartoe werd een deel van het budget voor de organisatie van culturele evenementen die werden geannuleerd, gebruikt om
bepaalde kunstenaars te steunen die hun contract of residentie in Wolubilis
niet konden uitvoeren tijdens de lockdown. 12.000 euro werd op die manier
vrijgemaakt. Elke keer ontving de kunstenaar of het bedrijf 500 euro.
Vierentwintig beurzen werden toegekend aan vijf bedrijven Jeune public, dertien bedrijven Arts du cirque et la rue, een circusartiest, een beeldend kunstenaar, een fotografencollectief, een theatergezelschap en twee artistieke
animatoren.
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Er werden twee aanvragen voor noodfondsen ingediend bij de Federatie
Wallonië-Brussel ten gunste van de artistieke animatoren van de Ateliers de
Wolubilis. Beide fondsen voor een totaalbedrag van iets meer dan 35.000
euro werden toegekend. Bovendien hebben veel deelnemers die al voor hun
cursus hadden betaald, besloten de vergoeding niet aan te vragen. Zo kon iets
meer dan 12.000 € worden ingezameld en herverdeeld.
Tot slot werden de toeschouwers van Wolubilis uitgenodigd om het betaalde
bedrag voor hun tickets voor voorstellingen die werden geannuleerd, te
doneren. Meer dan 22.000 euro werd op deze manier ingezameld. De directie
van het theater stelde de beheersorganen voor om een eerste bedrag gelijk
aan 50% van deze giften toe te kennen aan het “Noodfonds” dat door de Kunstenaarsbond is opgericht om kunstenaars te helpen in precaire situaties als
gevolg van de stopzetting van de artistieke activiteiten. De rest van de giften
maakten het mogelijk om de kosten voor de bedrijven te dekken en om in de
zomer via het openluchtprogramma van Wolubilis werkgelegenheid te bieden
aan de artistieke sector. In totaal werd 94.000 euro ter beschikking gesteld
om de culturele sector te ondersteunen.
Buiten!
Door de annulering van bepaalde culturele evenementen werden de kredieten niet gebruikt. Het College wilde de bewoners van dichtbevolkte wijken in
de zomer culturele activiteiten aanbieden. De Dienst Cultuur en het Cultureel
Centrum Wolubilis hebben in samenwerking met de technische teams van
Jeugd, Preventie, Vervoer, Wegen en Openbare Reiniging en de plaatselijke
socio-culturele verenigingen het volgende programma voorgesteld:
• 08/07: Cruda van de Cie A sens unique, een vaste circusvoorstelling
in het Roodebeek park in samenwerking met het Maison de Jeunes “Le
Gué”;
• 15/07 : Ma famille et le loup, filmprojectie bij Samu social in samenwerking met Bruxelles fait son cinéma;
• 19/07 - 07/08: Stedelijke kunstinterventie door beeldend kunstenaars
Luis Pôlet en Iota op het Vrijetijdsplein;
• 22/07: Radio T.U.T van het collectief TUT-circuit, animatie, interactief in
Malou in samenwerking met Wolu Jeunes;
• 29/07 : Hortense door de Niou Company, acro-dance show en Nerds
fanfare in Silex en Les Pléiades in samenwerking met Le Silex en het
wijkcentrum Les Pléiades;
• 05/08: Opnieuw door Les Tripotes, circusvoorstelling in Hof-Ten-Berg in
samenwerking met Wolu Jeunes;
• 12/08: Ludo et Arsène van de Cie Be Flat, stedelijke acrobaten in
Andromède en Kapelleveld in samenwerking met Wolu Jeunes en het
Comité voor Sociale Cohesie van Kapelleveld.

dan 12 jaar, aangezien het niet mogelijk is om een afstand van 1,50 meter
tussen elke persoon te bewaren). De promotie van deze activiteiten via brievenbusacties aan de inwoners van de betrokken wijken.
Om dit culturele aanbod te vervolledigen heeft het Wolubilis Theater vanaf
19/08 6 openluchtvoorstellingen op het Vrijetijdsplein gepland.

Voorbereiding van de Wolubilis Art Library Artist Trail en de tentoonstelling
Lockdown Portraits van Sophie Lenoir tijdens het Weekend van de Klant
Op verzoek van de dienst middenstand heeft de afdeling Cultuur meegewerkt
aan de 1e editie van het weekend van de klant, dat op 3 en 4 oktober 2020
wordt gehouden, door de organisatie van een Kunstenaarsparcours van de
artoheek van Wolubilis in de deelnemende winkels van de Georges Henrilaan.
Daarnaast zal de tentoonstelling LOCKDOWN PORTRAITS van Sophie Lenoir,
die van 3 tot 30 oktober wordt gehouden, 21 portretten van inwoners van
Sint-Lambrechts-Woluwe presenteren in de etalages van bepaalde winkels
aan de Georges Henrilaan. Deze portretten zijn gemaakt tijdens de lockdown.
De kunstenaar heeft besloten om met de fiets door Brussel te reizen, om
vreemden thuis te ontmoeten, alleen, met hun familie of huisgenoten, en om
ze op de stoep te fotograferen, en meer dan 300 portretten zijn genomen als
souvenirs van deze onrustige en verontrustende periode.

De voorstellingen vonden plaats om 18.00 uur, maar het publiek werd vanaf
17.00 uur uitgenodigd om deel te nemen aan animaties rond een identiek collectief participatief project van wijk tot wijk. De plaatselijke openbare bibliotheek vervolledigde deze feestelijke momenten door het Lezen in het park in
de wijken aan te passen.
Er werden voorstellingen met het publiek georganiseerd, in aanwezigheid
van maximaal 200 personen, volgens het geldende protocol en de regels van
sociale afstand (het dragen van een masker is verplicht voor personen ouder
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EXTERNE BETREKKINGEN
De dienst externe betrekkingen zag het licht in 2011. De dienst hangt af van
het kabinet van de gemeentesecretaris en telt twee agenten. De dienst hangt
af van het kabinet van de gemeentesecretaris en telt twee agenten.
De dienst bouwt aan projecten voor ontwikkelingssamenwerking en verleent
steun aan internationale activiteiten (Internationaal Gemeentelijk Samenwerkingsprogramma, verbroedering met Mbazi,…). Parallel hiermee organiseert
de dienst evenementen met een internationaal aspect of voor een bewustmaking rond ontwikkelingssamenwerking (Festival van de Internationale
Solidariteit, Europadag,…).
Onze dienst werkt ook samen met de dienst Duurzame ontwikkeling – Planning - Perspectieven in haar zoektocht naar, analyse van en gebruik van
voorbeelden van goed bestuur bij onze verre en minder verre buren. Hierbij
concentreert onze dienst zich vooral op de internationale aspecten van deze
samenwerking (deelname aan de werkgroep van Brulocalis rond Europese
subsidies, lidmaatschap van de ’Association internationale des Maires francophones’ en meer bepaald van de werkgroep ‘Villes innovantes’,…).
De dienst verzekert ook het administratief beheer van de verbroederingen
met Meudon en met M’Bazi.

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
1. TOEKENNING VAN SUBSIDIES IN HET KADER VAN DE
INTERNATIONALE SOLIDARITEIT EN IN HET KADER VAN DE
NOODHULP
De dienst heeft het administratief beheer op zich genomen van de subsidies
die toegekend worden in het kader van het gemeentelijk reglement voor internationale solidariteit. Het is de bedoeling dat deze gebruikt worden om verenigingen of particulieren die betrokken zijn in internationale samenwerking
met ontwikkelingslanden gericht te steunen In 2019 werden er zo 9 verenigingen gesteund. Bovendien worden er subsidies toegekend om bevolkingen
die het slachtoffer zijn van humanitaire rampen te helpen:

• Het verlenen van steun, via het WWF, aan de slachtoffers van de branden
in Amazonië in september 2019;
• Het verlenen van steun, via het Consortium 12-12, aan de slachtoffers
van COVID-19 in verschillende ontwikkelingslanden in juni 2020;
• Het verlenen van steun in september 2020 aan de slachtoffers van de
explosie in Beiroet via de Internationale Vereniging van Franstalige
Burgemeesters.

2. INTERNATIONAAL GEMEENTELIJK
SAMENWERKINGSPROGRAMMA – SAMENWERKINGSAKKOORD
MET DE GEMEENTE BANDALUNGWA (DEMOCRATISCHE
REPUBLIEK CONGO)
Het Internationaal Gemeentelijk Samenwerkingsprogramma (CIC) is een programma dat gefinancierd wordt door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en gezamenlijk beheerd wordt door de VSGB en de UVCW.
Dit gedecentraliseerde samenwerkingsprogramma (van gemeente tot
gemeente) heeft als voornaamste doel het vermogen te stimuleren van
plaatselijke instanties in het zuiden om hun eigen ontwikkeling in handen te
nemen. Deze samenwerking steunt op 3 pijlers:
• Een goed politiek beheer;
• Een efficiënt bestuur;
• Deelname van de burgers aan het beslissingsproces.
Het programma concentreert zich op 5 landen met voor ieder land een specifiek thema dat tijdens programma-ateliers werd vastgesteld: het thema voor
de Democratische Republiek Congo is burgerlijke stand/bevolking.
De dienst heeft er verscheidene maanden bij de VSGB voor geijverd dat het
partnershipproject met Bandalungwa in het lopende CIC-programma kon
worden ingeschreven. In februari 2011 werd het project dan ook officieel aanvaard. De dienst neemt ook deel aan de ‘Plateformes DR Congo’ die
door de VSGB en de UVCW georganiseerd worden voor Brusselse en Waalse
gemeenten die in het programma zijn ingeschreven om hen in staat te stellen
ervaringen uit te wisselen.
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In oktober 2019 vond een missie plaats, bestaande uit 4 gemeentelijke
agenten (2 van de dienst externe betrekkingen en 2 van de dienst burgerlijke stand/bevolking). Naast het contact met de nieuwe burgemeester van
Bandalungwa, die in augustus 2019 werd aangesteld, werden tijdens het verblijf van de agenten verschillende opleidingen georganiseerd, waaronder een
opleidingssessie over de democratische uitdagingen van de bevolkingsregistratie voor agenten van de gezondheidscentra van Bandalungwa.
Het was ook een gelegenheid om samen met Asimba Bathy, een Congolese
cartoonist, te werken aan een project voor een stripverhaal om de bevolking,
vooral de jongsten, bewust te maken van het belang van geboorteregistratie.
In maart 2020 werden de burgemeester en twee gemeentelijke agenten van
Bandalungwa in Sint-Lambrechts-Woluwe verwelkomd ter gelegenheid van
hun bezoek aan het Noord-Zuidplatform van het gemeentelijk internationaal samenwerkingsprogramma dat in Namen en Sint-Lambrechts-Woluwe
wordt georganiseerd door BRULOCALIS en de UVCW. Deze bijeenkomst was
een gelegenheid om het werk dat in het kader van het partnerschap voor de
komende jaren moet worden verricht, te schetsen en de Bandalungwa-delegatie te laten zien hoe de verschillende gemeentelijke diensten werken.
Specifieke acties ter ondersteuning van de actie van de gemeente Bandalungwa in de strijd tegen COVID-19 konden worden gefinancierd dankzij de
steun van het directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat
onder meer om de aankoop van stoffen maskers en hokjes om het personeel
te beschermen, bewustmakingsactiviteiten voor de bevolking rond het dragen van mondmaskers, het uitrusten van kantoren met een machine voor het
wassen van handen, enz.

JUMELAGES
3. JUMELAGE MET MEUDON
De dienst verzekert het administratieve beheer van de verbroedering en meer
bepaald de coördinatie en organisatie van de verplaatsingen van de delegatie
te Meudon en het onthaal van de Franse delegaties. Verschillende projecten,
met name op het gebied van sportuitwisselingen, konden niet worden uitgevoerd vanwege de gezondheidscrisis.
Uitwisselingen tussen jongeren van het Conservatorium van Meudon en de
muziekacademie van SLW
Sinds 2018 voeren jongeren van het Conservatorium van Sint-Lambrechts-Woluwe en het Conservatorium van Meudon gezamenlijke projecten
uit. Jongeren uit Meudon zouden deelnemen aan een concert dat gepland was
voor maart 2020. Deze uitwisseling moest worden geannuleerd vanwege de
gezondheidscrisis.

4. JUMELAGE MET M’BAZI
De dienst is sinds januari 2013 belast met het administratief beheer van de
verbroedering met M’Bazi. Sint-Lambrechts-Woluwe en M’Bazi zijn al sinds
1970 met elkaar verbroederd en werken sindsdien samen aan projecten
die de inwoners van M’Bazi ten goede moeten komen. Het gaat hierbij van
schoolprojecten voor weeskinderen tot projecten rond het verbeteren van
de leefomstandigheden in de scholen en ziekenhuizen van de gemeente. De
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gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe geeft de vzw ‘Auto-Développement Afrique’ ieder jaar de opdracht om toe te zien op het goede gebruik van de fondsen
die ten gunste van M’Bazi ter beschikking worden gesteld.
In deze context werd in 2017 een subsidieaanvraag ingediend bij het Internationaal Solidariteitsfonds van VIVAQUA voor de financiering van een project voor de aanleg van 32 drinkfonteinen en sanitaire voorzieningen voor
kansarme bevolkingsgroepen in Mbazi en omliggende dorpen. Het project is
eind 2019 afgerond. Een nieuwe subsidieaanvraag voor de uitbreiding van
het project (ontwikkeling van andere sites...) werd in juni 2020 bij VIVAQUA
ingediend.
We hadden in 2020 de vijftigste verjaardag van de jumelage moeten vieren.
Er waren verschillende projecten gepland, maar deze moesten vanwege de
gezondheidscrisis worden geannuleerd.

EUROPESE BETREKKINGEN EN GEMEENTELIJKE
NETWERKEN

5. RELATIES MET DE EUROPESE GEMEENSCHAP
De Dienst Externe Betrekkingen zou in mei 2020 de zevende editie van de Dag
van Europa organiseren. De dag zou worden georganiseerd in het teken van
Kroatië, het land dat in de eerste helft van 2020 het wisselende voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt. Het evenement werd echter geannuleerd als gevolg van de pandemie.
Ook het bezoek aan het Parlamentarium voor de leerlingen van het 5de leerjaar van de gemeentescholen kon niet plaatsvinden.

6. ACTIVITEITEN VAN HET INTERCULTUREEL FORUM VAN SINTLAMBRECHTS-WOLUWE
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe telt een groot aantal buitenlandse
inwoners die zo’n 150 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigen.
Om de buitenlandse burgers nauwer bij de gemeente te betrekken, heeft de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe beslist om deze, zowel Europese als
niet-Europese burgers, tegemoet te komen om hun verwachtingen beter te
leren kennen en hen actiever te betrekken bij het lokale leven.
Vandaar dat het College van burgemeester en schepenen een ‘Intercultureel
Forum’ heeft opgericht waar het samen met de buitenlandse inwoners van
gedachten kan wisselen over onderwerpen die specifiek met deze doelgroep
te maken hebben. Na de oproep tot kandidaatstelling voor de vernieuwing van
het Intercultureel Forum na de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft in
januari 2020 een eerste plenaire vergadering plaatsgevonden, die met name
heeft geleid tot de benoeming van een coördinator.
Het Intercultureel Forum moest regelmatig bijeenkomen om zich te buigen
over verschillende acties, wat gecompliceerd werd door de gezondheidsvoorschriften. Een eerste interne vergadering van de leden van het Intercultureel
Forum vond eind augustus plaats en er zijn maandelijkse bijeenkomsten
gepland.

EXTERNE BETREKKINGEN

7. GEMEENTELIJKE NETWERKEN
De dienst onderzoekt en analyseert de verschillende gemeentelijke netwerken waarbij Sint-Lambrechts-Woluwe zich zou kunnen aansluiten, meer
bepaald door deel te nemen aan informatiesessies of door andere gemeenten
te ontmoeten (meer bepaald de AIMF, Mayors for Peace).
Deelname aan de Algemene Vergadering van de AIMF te Phnom-Penh (Cambodja)
Na de toetreding van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe tot de AIMF, hebben de schepen voor Internationale Solidariteit en Jumelage en een gemeentebeambte, de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe vertegenwoordigd op de
algemene vergadering in Phnom-Penh (Cambodja) in december 2019.
Rubriek “acties uitgevoerd door lokale autoriteiten in het kader van COVID19”.
Sint-Lambrechts-Woluwe heeft bijgedragen aan de rubriek die door de AIMF
online is gezet om andere gemeenten te informeren over de initiatieven die
de gemeente in het kader van de gezondheidscrisis heeft genomen. Het gaat
onder meer om initiatieven die gericht zijn op het ondersteunen van de lokale
handel, het beperken van de circulatie van het virus, het beschermen van
werknemers, het aanmoedigen en coördineren van wederzijdse hulp, het
beschermen van zorgverleners, enz

Deze tentoonstelling, die van 2 tot 11 oktober 2019 in de hal van het gemeentehuis werd geïnstalleerd, liet de bevolking kennismaken met een ander
aspect van de fairtrade: de uitdaging van de eerlijke productie van de stoffen
en het textiel dat we dagelijks gebruiken.
De opening was ook een gelegenheid om verschillende fairtrade producten en
producten van de korte keten te proeven.
Distributie van fairtradechocolade
In december 2019 besloot het College om alle gemeentelijke medewerkers
een fairtrade chocoladereep aan te bieden. Deze bewustmakingsactie kende
een groot succes en stelde een groot aantal medewerkers in staat om de kwaliteit van deze producten te ontdekken.

BEVORDEREN VAN DE BASISRECHTEN
Er werd de dienst opgedragen logistieke steun te verlenen voor het organiseren van de bevoegdheden die werden toevertrouwd aan de Schepen belast
met de Betrekkingen met de Franstaligen in de Brusselse Rand. Er werden
contacten gelegd om de nodige informatie in te kunnen zamelen om een
website te creëren met informatie en tips voor inwoners die een andere taal
spreken dan het Nederlands. De website www.communauteurbaine.be staat
intussen online.

FAIRTRADEGEMEENTE
8. TITEL FAIRTRADEGEMEENTE
In december 2019 heeft Sint-Lambrechts-Woluwe een aanvraag ingediend
om de titel “FairTradegemeente” te verkrijgen. Deze beslissing is het resultaat
van de wens van de gemeentelijke overheid om fair trade te bevorderen om
tegemoet te komen aan twee prioriteiten die de gemeentelijke overheid na
aan het hart liggen: de onmisbare solidariteit met de bevolking van de landen
in het zuiden en de verdediging van een duurzame en verantwoorde consumptie in zowel het noorden als het zuiden.
Naast de verbintenissen die binnen het gemeentebestuur zijn aangegaan, met
name wat betreft de consumptie van fairtradekoffie, -thee, -melk en -suiker
en de opname van bepaalde fairtradebeginselen in overheidsopdrachten, is
het de bedoeling een lijst op te stellen van de actoren (winkels, horecagelegenheden, scholen, plaatselijke verenigingen, bedrijven, ...) die fairtradeproducten aanbieden. Bovendien staat de ondersteuning van deze actoren,
maar ook van de mensen die betrokken zijn bij projecten van de korte keten,
centraal in het label.
Naar aanleiding van een verzoek om verduidelijking over de fairtrade-aanpak van sommige projectpartners werden deze antwoorden doorgegeven aan
de nationale verantwoordelijken van de campagne “FairTradegemeente”. De
gemeente wacht op hun feedback.

9. SENSIBILISERING ROND FAIR TRADE
Tentoonstelling “Leefbaar loon”
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BEHEER VAN DE OPENBARE RUIMTE

BEHEER VAN DE OPENBARE
RUIMTE
ALGEMENE VOORSTELLING VAN HET DEPARTEMENT
De technische diensten werden gesplitst in 4 departementen sinds 1 januari
2019 waarvan één:
Het departement “Beheer van de openbare ruimte”. Deze wordt beheerd door:
• Een hoofdinspecteur
En is samengesteld uit 4 diensten:
Diensten “Werken & Bezetting van het openbaar domein” en “Netheid en
Wagenpark”
• een bestuurssecretaris;
• twee administratief secretarissen;
• vijf administratief assistenten;
• een administratief assistent halftijds;
• een administratief assistente halftijds;
• een technisch assistent;
• twee administratief adjuncten;
• twee technisch adjuncten;
• een administratief hulparbeider;
• een ploegleider;
• een hulpploegleider;
• vier ploegen arbeiders (wegenis, evenement/transport, netheid en
garage).
Dienst “Studie wegen en GIS”:
• een technisch secretaris;
• drie technische secretarissen;
• een administratief secretaris halftijds;
• een administratief assistente halftijds;
• •een administratief assistente.
Dienst “Groene ruimte”:
• een inspecteur;
• twee technisch secretarissen;
• een administratief assistent;
• een administratief adjunct;
• twee ploegen arbeiders (natuur, begraafplaats).

Organigram van het departement “Beheer van de openbare ruimte”

1. DIENST “WERKEN EN BEZETTING VAN HET
OPENBAAR DOMEIN”:
De dienst is samengesteld uit 4 cellen:

1.1. DE CEL “OPENBARE WERKEN”
Deze cel houdt zich bezig met:
• de briefwisseling en de telefonische aanvragen van de inwoners of
personen ;
• van buiten de gemeente die de meest uiteenlopende inlichtingen wensen
betreffende de stedenbouwkundige inrichting;
• het opstellen van lastenboeken en het opvolgen van dossiers die
verband houden met de renovatie en het onderhoud van de wegen en de
voetpaden;
• de coördinatie van de werken uitgevoerd door de private ondernemingen;
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• het onderhoud, het herstellen en het vernieuwen van de openbare
verlichting en de verkeerslichten;
• het beheren van het regionaal systeem “OSIRIS”: het beheren van de
dossiers ingediend door de concessiehouders, de openbare diensten en
de privébedrijven, het invoeren van de
• gemeentelijke wegeniswerken, privéwerven voor rekening van derden,
de plaatsbeschrijvingen, het toezicht op de werven,…;
• het bijwerken van de rubriek “Werken” op de website van de gemeente;
• het bijwerken van het GIS-systeem betreffende de wegeniswerken;
• het beheer van de vergunningsaanvragen voor het bevestigen van
klimplanten op de gevel;
• het jaarlijks onderhoud van de bewakingscamera’s die op de openbare
weg zijn geïnstalleerd ;
• de aansluitingen en stroomvoorziening voor technische installaties op
het grondgebied. van de gemeente;
• het beheer van de bezetting van het openbaar domein, met inbegrip van
de aanvragen voor de verhuizingen;
• het beheer van de ploeg “Wegen”;
• de opvolging van de aanvragen via het nieuwe systeem “Fix My Street”.
1.1.1. De voornaamste verwezenlijkingen
In de loop van het jaar en binnen het raam van de gewone begroting, werden
de volgende werken en diensten geleverd:
•
•
•
•

het onderhoud van de verkeerslichten;
het onderhoud van de verkeersborden;
het onderhoud van de wegmarkeringen;
het punctueel onderhoud van de voetpaden en de wegen.

1.1.2. Wegenwerken
In de loop van dit jaar en in het kader van de buitengewone begroting werden
de volgende werken uitgevoerd of zijn in uitvoering:
• Herstelwerkzaamheden van voetpaden in verschillende straten van de
gemeente:
» André Crabbestraat en Pontonnierstraat;
» J.G. Van Goolenlaan.
• Vernieuwing van de asfaltbekleding in verschillende straten van de
gemeente:
» Guillaume Abelooslaan;
» gedeelte van de Meilaan gelegen tussen de 8 Mei 1945 square en de
Heydenberglaan alsook het plein gevormd door de Heydenberglaan
en de Meilaan;
» André Crabbestraat en Pontonnierstraat;
» Verschillende herinrichtingen van wegen.
• Verschillende herinrichtingen van wegen:
» Ridder Koninglaan (aanleggen van vier locaties voor banken en
plaatsen van vier banken);
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» hoeken Constant Montaldlaan / Tomberg (tactiele tegels);
» plein Stokkelse Steenweg / Struykbekenweg (vervangen van gebroken elementen);
» kruispunt Georges Henrilaan / Meudonsquare (bestrating van de
bushalte);
» Georges Henrilaan 278 (bestrating van de bushalte);
» Meilaan 209 (bestrating van de bushalte);
» kruispunt Tomberg / J.P. Rullenslaan (plaatsen van tactiele tegels);
» Tomberg (vóór het kruispunt Tomberg / J.P. Rullenslaan) (gesneden
asfalt);
» Tweehuizenweg, hoek Christian de Duvedreef (vervangen van
boordstenen);
» Kerselarenlaan, hoek Maartlaan (vervangen van twee boordstenen);
» Kerselarenbergstraat, parkzijde (voetpad); Jacques Brellaan, ter
hoogte van de Koninklijk Atheneum van Sint-Lambrechts-Woluwe,
(plaatsen van een leiding);
» Heilige-Familieplein, hoek Gilbert Mullielaan (boomdoos);
» Yorkshirelaan (op hoogte brengen van klinkers);
» Calabrielaan 33-37, zijde Aragonstraat, (op hoogte brengen van
klinkers ter hoogte van de oprit van de garage);
» Paule Bismansquare 204 (aanleggen van locatie voor fiets box);
» Stationsstraat van Woluwe, op de hoek met de Fabrystraat (aanleggen van locatie voor fiets box);
» Heydenberglaan, hoek Westenwindstraat (aanleggen van locatie voor
fiets box);
» Ridder Koninglaan (aanleggen van locatie voor fiets box);
» Neerveldstraat, rechtover van 59 (aanleggen van locatie voor fiets
box);
» wijk van de Gilbert Mullielaan (planten van een boom en een plant);
» Sint-Lambertusstraat 126-128 (op hoogte brengen van het voetpad
en van de boordsteen rond de gaskamer);
» Lambeaulaan 145 (bevestigen van het riooldeksel);
» Stafhouder Braffortstraat en Henri Dietrichlaan, voor het schoolcentrum van de Sacré-Cœur de Lindthout (plaatsen van citybel
belemmeringen en palen);
» Calabriëlaan, ter hoogte van het gebouw tussen de nummers 46
en 54 en ter hoogte van het gebouw tussen de nummers 47 et 53
(plaatsen van Platon tussen de gebouwen en de grond);
» hoek Stafhouder Braffortstraat / Albert-Elisabethlaan (heraanleg);
» Stafhouder Braffortstraat (voetpad);
» Sint-Lambertusplein (herstelling van een paal);
» verschillende plaatsen (plaatsen van leidingen voor elektrische
kasten voor feesten);
» Stokkelse Steenweg (herstelling van de radar lus);
» Heydenberglaan, op de parkeerplaats (vernieuwing van de dolomiet);
» Ter Kamerenstraat 346 (boordsteen en aansluiting aan de regenwaterbuis);
» Roodebeeksesteenweg 570 (rode leisteen);
» Erfprinslaan 145 (asfalt en klinkers);
» Albert-Elisabethlaan, in het gazon (aanleggen straatstenen voor
fietsenstalling);
» Léon Tombulaan, op de parkeerplaats van de school (aanleggen
straatstenen voor fietsenstalling);
» Alizeplein, in het park (aanleggen straatstenen voor fietsenstalling);
» Roodebeeksesteenweg 590 (vervanging rode leisteen door klinkers
bruyère);
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» Meilaan 2 et 260-268 (asphaltering);
» Calabriëlaan 31a -31b en Aragonstraat 4-6 (op hoogte brengen van
klinkers bruyère);
» Roodebeeksesteenweg 582, voor het Instituut Angelus (inrichting);
» Georges Henrilaan, voor de metairie Van Meyel (inrichting);
» De Cuypergaarde 230 (verlagen van de boordsteen);
» Populierenhof 110 (verwijderen van de verkeersremmer);
» Théodore De Cuyperstraat 2 (opvullen van de boomholte en plaatsen
van klinkers);
» Ridder Koninglaan (plaatsen van 4 banken en inrichting);
» André Crabbestraat en Pontonnierstraat (aanleggen voetpaden en
parkeerplaats);
» wijk Gilbert Mullielaan (inrichting en voetpad).
• Verschillende herstellingen van wegen:
» Sint-Lambertusstraat, zijde Shopping Center (asfaltering van
scheuren);
» Sint-Lambertusstraat, zijde Shopping Center, voor de ingang Quick
(boordsteen, klinkers en helling, asfaltering);
» Kroninglaan, aan de kiss and ride (boordsteen, uitzetvoeg, zand);
» Kellestraat 18 (asfaltering en kuil in het wegdek);
» Édouard Speeckaertlaan 97 (asfaltering);
» Édouard Speeckaertlaan 93 (op hoogte brengen van vloertegels);
» Donkerstraat 40 (asfaltering en klinkers);
» Fabrystraat 20 (asfaltering);
» Paul Hymanslaan 2, voor het gemeentehuis (herstelling van de
kasseien);
» gedeelte van de Théodore De Cuyperstraat tussen de Tiendagwandlaan en de Hof Ten Berggaarde (asfaltering);
» Pegasuslaan 9 (greppelboord);
» verschillende plaatsen (emulsies);
» ○Meilaan 110 (op hoogte brengen van de klinkers);
» Uitstaplaan 32 (asfaltering);
» ○hoek Ter Kamerenstraat / J.G. Van Goolenlaan (herstelling asfalt en
herstelling van de klinkers van de helling);
» George Henrilaan 426 (vervanging boordstenen);
» hoek A.J. Slegerslaan / de Broquevillelaan (kuil in het wegdek);
» Guillaume Abelooslaan 35 (boordsteen en asfaltering);
» Roodebeeksesteenweg 570 (asfaltering);
» Robert Dalechamplaan 86 (plaatsen van een kolk);
» Tomberg 84 (bevestigen van het riooldeksel);
» Stafhouder Braffortstraat 48 (asfaltering);
» Kantelenlaan 10 (voetpad);
» Jacques Hotonstraat 15 (voetpad);
» Kroninglaan, van nummers 1 tot 7 en van nummers 2 tot 8 (op hoogte
brengen van de voetpaden);
» Sint-Lambertusstraat 135a (op hoogte brengen van de voetpad);
» Constant Montaldlaan 14 (asfaltering);
» Erfprinslaan, ter hoogte van nummers 46 tot 52 (asfaltering);
» Weggevoerdenstraat 18-20 (verlagen van de boordstenen);
» Meilaan, aan verschillende plaatsen (asfaltering);
» Sint-Lambertus Kerkstraat 2 (op hoogte brengen van de kasseien);
» Kruisdagenlaan 53 (asfaltering);
» Roodebeeksesteenweg 212 (asfaltering);

» Tweehuizenweg, rechtover het nummer 72 (vervanging van het
riooldeksel);
» Voot (asfaltering);
» Driesstraat 155 (asfaltering);
» hoek Emmanuel Mounierlaan / Kimweg (asfaltering);
» Roggebloemlaan 13 (asfaltering);
» Meilaan 130 (asfaltering);
» Sint-Lambertusstraat 115 (plaatsen van een kolk);
» hoek Vervloesemstraat / Lindenberg (vervanging van de toegangsdrempels 50/50, uitzetvoegen);
» Emmanuel Mounierlaan 44 (asfaltering, op hoogte brengen van de
klinkers, bevestigen van het riooldeksel);
» Vervloesemstraat, voor de benzinestation (herstelling van de
klinkers);
» ingang park Roodebeek (asfaltering);
» Robert Dalechamplaan 40 (asfaltering);
» Meilaan 128 (vernieuwing van de boordstenen ter hoogte van de
ingang van de garage).
1.1.3. Impact van COVID-19 op de gemeentelijke bouwplaatsen
Alle lopende gemeentelijke bouwplaatsen in maart 2020 werden voor het
begin van de lockdown afgewerkt. De bouwplaatsen voor onderhoudswerken
zijn hervat volgens de verschillende fasen van de versoepeling. De asfalteringswerken die gepland waren tijdens de krokusvakantie werden uitgesteld
tot augustus en september 2020.
1.1.4. Toezicht en opvolgen van het plaatsen van nieuwe openbare verlichting
door de intercommunale SIBELGA:
» wijk Andromedalaan;
» Vervloesemstraat;
» Haagbeukenlaan.
1.1.5. Plaatsen van leidingen en kabels door de concessiehouders:
• PROXIMUS
» Henri Lafontainelaan
» Oscars Jesperslaan
• VIVAQUA DISTRIBUTIE
»
»
»
»
»

Hippokrateslaan
Ter Kamerenstraat
Donkerstraat
J.G. Van Goolenlaan
Guillaume Abelooslaan

• TELENET
» Stokkelse Steenweg
» Oscar Jesperslaan
• ORANGE

JAARVERSLAG 2019-2020

|

83

BEHEER VAN DE OPENBARE RUIMTE

» Donkerstraat
» Heilige-Familieplein
• IRISNET
» Oeverstraat
• SIBELGA
»
»
»
»
»
»
»

Wijk Andromedalaan
Stokkelse Steenweg
Henri Lafontainelaan
Oscar Jesperslaan
○Henri-Victor Wolvenslaan
Moonensstraat
Korenbloemplein

1.1.6. Andere werken
• Opvolging van de werken van Brussel Mobiliteit betreffende de herstelling van de Grosjeanbrug;
• Opvolging van de werken van Brussel Mobiliteit betreffende de heraanleg
van de Reyerslaan;
• Opvolging werken van Brussel Mobiliteit voor de installatie van een lift
voor PBM ter hoogte van de metrostation Roodebeek;
• Beheer en volgen van de klachten die van de applicatie “Fix My Street”
afkomstig zijn en die het mogelijk maken alle gebreken van de openbare
ruimte aan het bestuur te melden.
1.1.7. Gewestelijk systeem “Fix-my-street”
Fix-my-street is een online en mobiel platform die de mogelijkheid geeft aan
de burgers en de gemeente om incidenten in de openbare ruimte te melden
(wegdek beschadigd, kuil in de weg, sluikstort, verstopte straatkolk, defecte
verkeerslicht of verlichting,…) en de oplossing van het incident stap voor stap
op te volgen.
Aantal incidenten aangegeven en afgesloten op 12 maanden

1.2. DE PLOEG “WEGENIS”:
Deze cel houdt zich bezig met:
• plaatsen van signalisatie voor de manifestaties vermeld op de lijst van de
feesten en evenementen (markten, rommelmarkten, wijkfeesten, enz.)
(zie hieronder);
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• regelmatig transport van divers afval naar de sorteercentra en de verbrandingsoven (grof vuil, ijzerafval, groenafval en marktafval, rommelmarkten en puin afkomstig van divers wegeniswerken);
• verscheidene grondwerken, wegenherstellingen;
• verscheidene metselwerken in openbaar domein;
• nestrooien en sneeuwvrij maken van de wegen;
• het herstellen van voetpaden en de tegels rond de boomgaten;
• het aanbrengen van leisteen en dolomiet;
• het plaatsen en het vervangen van het stadsmeubilair (anti-parkeerpalen, zitbanken, stadsafvalbakken, …);
• de aanleg en het onderhoud van de wegmarkering;
• de voorlopige aanleg van kruispunten en andere kleine aanpassingen;
• het plaatsen en vervangen van straat -en naamborden;
• kleine werken in wegmarkeringen;
• het plaatsen van parkeerverbodsborden voor het reserveren van parkeerplaatsen (voor verhuizingen, containers, werken, enz.) waarvan de
aanvragen moeten gericht worden aan de cel Bezetting van het Openbaar
Domein;
• het transport en het plaatsen van Nadarhekkens (uitgeleend materiaal);
• de signalisatie van braderijen, rommelmarkten, markten, wijkfeesten,
enz.;
• het plaatsen van betonblokken om de veiligheid te versterken tijdens
grote evenementen;
• het plaatsen van vlaggen en het bevlaggen van de gemeentegebouwen;
• het transport van materialen en materieel voor alle ploegen;
• diverse behandelingen van goederen en materieel;
• de plaatsing van de signalisatie voor de verschillende manifestaties
zoals het Dynamifeest, de Romaanse feesten en de autoloze zondag;
• plaatsen van signalisatie op vraag van de politie;
• het plaatsen en onderhouden van de signalisatie volgens de vraag van de
dienst “Studies wegen en GIS” en de divisie “Strategische planning”;
• het beheren van de dossiers van de vaststellingen;
• het beheren van de dossiers van de uitzettingen.
1.2.1.
Maatregelen genomen in het kader van de gezondheidscrisis
Covid-19
De ploeg “Wegenis” was verantwoordelijk voor het plaatsen van 88 stoepborden “masker verplicht” in de commerciële centra zoals de Stokkelse
Steenweg, de Georges Henrilaan, het Sint-Lambertusplein, Tomberg, Koning
Ridder, Roodebeek, de Sint-Lambertstraat en ook op de markten (Tomberg,
Sint-Lambertusplein, Meudonlaan, Roodebeek).
In het Woluwe Shopping Center heeft de ploeg ook nadarhekken geplaatst om
het gemakkelijker te maken om op drukke dagen een minimale afstand van
1,5 m te bewaren.
Om de minimale afstand van 1,5 meter gemakkelijker te kunnen respecteren,
werden er in totaal 310 nadarhekken geplaatst bij scholen, het Fallon stadion,
rusthuizen en markten.
Op verzoek van Leefmilieu Brussel, in overleg met de burgemeesters van de
2 andere naburige gemeenten (Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem), werd op 27
april 2020 een besluit van de burgemeester uitgevaardigd om de toegang tot
de groene wandeling voor fietsers te verbieden, omdat de politie vaststelde
dat hun aanwezigheid, zeer talrijk in deze periode van lockdown en hun soms
te hoge snelheid, de veiligheid van de andere gebruikers in gevaar bracht.
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De ploeg “Wegenis” plaatste 11 slagbomen en borden die de toegang voor
fietsers verbieden.

1.3. DE CEL “BEZETTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN”
De cel ‘Bezetting van het openbaar domein’ maakt deel uit van de dienst “Werken en bezetting van het openbaar domein” sinds 01/07/2015.
Het beheer van de bezetting van het openbaar domein behelst dossier in de
volgende domeinen:
1. het plaatsen van gewone containers en/of kantoorcontainers in het openbaar domein;
2. het plaatsen van stellingen en/of torens op of over het openbaar domein;
3. het plaatsen van kranen (mobiele kranen, torenkranen of hijskranen) op
het openbaar domein;
4. het inrichten van werfzones op het openbaar domein;
5. het reserveren van parkeerzones voor firmavoertuigen en liften;
6. het plaatsen van stalletjes op het openbaar domein;
7. het installeren van terrassen op het openbaar domein;
8. de aanwezigheid controleren van marskramers en ambulante verkopers.
Alle aanvragen voor de bezetting van het openbaar domein moeten het voorwerp uitmaken van:
• een invoer in het GIS-systeem;
• een evaluatie van het dossier i.v.m. de veiligheid en de coördinatie
met andere dossiers (verhuizingen, evenementen, feesten, enz...). Het
dossier wordt overgemaakt aan de Politie voor een advies betreffende de
veiligheid (omleiding, bewegwijzering);
• een berekening van de taksen en vergoedingen volgens de elementen
van de aanvraag en in overeenstemming met het gemeentereglement;
• het plaatsen, indien nodig, van een tijdelijke bewegwijzering door de
Technische Dienst (verboden te parkeren,...);
• een toelatingsbrief, ondertekend door de burgemeester, die het bedrag
van de verschuldigde taksen en vergoedingen vermeldt;
• een controle van de netheid en de algemene staat van het openbaar
domein;
• het opmeten van terrassen en kraampjes en deze gegevens dan doorgeven aan de politie om een advies te verkrijgen betreffende de veiligheid
en het Algemeen Politiereglement.
Het aantal aanvragen voor het voorbije jaar is toegenomen. Er werden tijdens
deze periode meer dan 2.545 dossiers behandeld, zonder rekening te houden
met de aanvragen voor verlenging en uitstel.
Het openbaar domein wordt iedere dag gecontroleerd door 2 vaststellende
beambten en ingeval van inbreuk of overtreding door een beëdigd ambtenaar.
Sinds 1 april 2019, een online formulier is beschikbaar op de website van de
gemeente voor alle aanvragen voor de reservatie van een parkeerplaats in het
kader van een verhuizing, levering of privé-werken.

1.4. DE CEL “EVENEMENTEN/TRANSPORT”
De cel “Evenementen/Transport” houdt zich bezig met het beheer en de coördinatie van de evenementen. Ze maakt deel uit van de dienst “Beheer van
openbare ruimte” sinds 1 januari 2015.
Ze behandelt de volgende aanvragen:
• de organisatie van braderijen, rommelmarkten en wijkfeesten op het
openbaar domein;
• het organiseren van evenementen door de gemeentelijke diensten (met
of zonder bezetting van het openbaar domein en/of huur van eventueel
materieel);
• de opnames van films: reclame of langspeelfilms in het openbaar
domein;
• de verdeling van reclame op het openbaar domein;
• promotionele evenementen;
• de activiteiten die georganiseerd worden op de site van de UCL gemachtigd door de Vice-Rector;
• aanvragen voor de organisatie van inzamelingverzoeken om uitbreiding
voor sensibiliseringscampagnes en liefdadigheidsorganisaties;
• aanvragen om uitbreiding van de avonden binnenshuis.
De aanvragen voor de organisatie van evenementen met de huur van materiaal (tenten, tafels, stoelen, enz.) moet goedgekeurd worden door het College
van Burgemeester en Schepenen. Enerzijds, wat betreft het ter beschikking
stellen van het gevraagde materiaal, en anderzijds betreffende de betaling of
de kosteloosheid van deze dienst.
De cel “Evenementen/Transport” organiseert ook de volgende activiteiten,
namelijk:
1. Georges Henri viert feest dat plaatsvindt eind mei, in samenwerking met de
dienst economische expansie;
2. de braderie Georges Henri die plaatsvindt begin september, eveneens in
samenwerking met de dienst economische expansie;
3. Sint-Lambertusplein viert feest.
Deze 3 evenementen zijn dit jaar geannuleerd als gevolg van de gezondheidsmaatregelen in verband met COVID-19.
1.4.1. Dossiers tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020
• in totaal zijn er 166 bestanden ingevoerd en behandeld (externe aanvragers en gemeentelijke diensten);
• 159 toelatingen tot de bezetting van het openbaar domein, werden
uitgeschreven voor evenementen, films of promoties (met of zonder huur
van materieel);
• 16 rapporten zijn voorgelegd aan het College van Burgemeester en
Schepenen voor goedkeuring;
• de levering en plaatsing van eindejaarsverlichting.
Een veertigtal dossiers werden niet goedgekeurd (weigering, dossiers bleven onvolledig, het gevraagde materieel was niet beschikbaar of de aanvraag
werd te laat ingediend). Verschillende aanvragen werden ook geannuleerd
door de aanvragers.
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1.4.2. De technische ploeg “Evenementen/transport” beheert:
• het verplaatsen van meubilair tussen de verschillende gemeentelijke
diensten;
• de verhuizing van gemeentelijke diensten;
• het ledigen van kelders en scholen,...;
• het transport van kunstwerken en verschillende transporten voor de
dienst Cultuur;
• het transport voor de verschillende gemeentelijke diensten;
• de montage van decors voor verschillende manifestaties;
• het transport en uitlening van materiaal voor alle manifestaties (schoolfeesten, braderie, markten, rommelmarkten, inhuldigingen;
• de logistieke hulp bij de organisatie van de feesten;
• het vervoeren en opslag van goederen opgehaald bij uitgezette personen;
• het maken van modules voor tentoonstellingen;
• het onderhoud en de herstelling van het materiaal voor alle feesten;
• de elektrische aansluitingen voor alle manifestaties;
• de opbouw en afbraak van de kerstversieringen;
• het nazicht van de lichtgevende slingers;
• het uithangen van aanplakborden;
• het uithangen voor borden van openbaar onderzoek;
• het uitdelen van warme soep tijdens de koude wintermaanden;
• de verdeling van papier in de scholen en de gemeentegebouwen;
• het transport van verschillende kunstwerken voor het gemeentelijk
museum;
• de begeleiding en het ten dienste stellen van de hoogtewerker voor de
verschillende gemeentelijke diensten.
1.4.3. Acties in het kader van de gezondheidscrisis in verband met Covid-19
• Plaatsing van verdelers met alcoholgel bij de ingangen van de gemeentelijke gebouwen.
• Ondersteuning van de dienst “Fase” voor de levering van maaltijden aan
huis en boodschappen.
• Verdeling van de maskers op het grondgebied van de gemeente.
• Vervoer van beschermingsmateriaal uit de federale en gewestelijke
reserves.

2. DIENST “NETHEID EN WAGENPARK”:
Sinds mei wordt deze dienst beheerd door dezelfde bestuurssecretaris als de
dienst “Werken en bezetting van het openbaar domein”.
Deze dienst bestaat uit 2 cellen:

2.1. DE CEL “OPENBARE NETHEID”
Deze cel houdt zich bezig met:
• de briefwisseling en de telefonische aanvragen van de inwoners of
externe personen van buiten de gemeente die de meest uiteenlopende
inlichtingen wensen betreffende de netheid;
• de coördinatie van de werken uitgevoerd door private ondernemingen
voor het verwijderen van graffiti;
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• de coördinatie en samenwerking tussen de gemeente en de diensten van
het gewestelijk agentschap voor Openbare netheid;
• de opvolging van de aanvragen via het nieuwe gewestelijke systeem “Fix
My Street”;
• de opvolging en de administratie van de dossiers betreffende het
sluikstorten;
• het reinigen van de wegenis en legen van de vuilnisbakken voor en na
elke manifestatie;
• interventies in samenwerking met SAVU voor het signaleren en ophalen
voor dode dieren;
• regelmatig onderhoud van 7 wijken door de straatvegers;
• reinigen van de openbare weg, het ruimen van straatkolken;
• het vegen van de straten, openbare plaatsen en voetgangerszones;
• het opruimen van sluikstorten;
• het opruimen van bladeren in de herfst;
• het leegmaken van stadsvuilnisbakken;
• het leegmaken van de vuilnisbakken van enkele openbare gebouwen;
• het sneeuwvrij maken van voetpaden en openbare plaatsen;
• het toezicht op het leefmilieu;
• het verwijderen van wildaanplakkingen;
• het vernieuwen van het zand in de zandbakken van scholen en kinderdagverblijven;
• het vernieuwen van zandbakken in openbaar domein in samenwerking
met de dienst wegenissen en speelpleinen;
• het onderhoud van de hondentoiletten;
• het verwijderen van onkruid in het openbaar domein (rond de anti-parkeerpaaltjes, de vuilbakken en banken, enz. );
• verwijderen van graffiti op het straatmeubilair;
• reinigen van de speelplaatsen van de scholen;
• ontstoppen van de rioolaansluitingen van de Poseidon en andere
gemeentelijke gebouwen;
• aanplakken van verkiezingsaffiches.
• het beheer van de ploeg van de openbare netheid;
• de verkoop van harde vuilniszakken tegen vossen.
Tijdens deze periode heeft de cel “Openbare netheid” 116 proces-verbalen en
330 verwittigingen opgesteld voor sluikstorten of niet-conforme zakken die
in de openbare ruimte werden achtergelaten.
Er werd 923 m3 sluikafval (grofvuil, bouwafval, chemisch afval, kleding,
groenafval) ingezameld.
2.1.1. De belangrijkste dossiers
• Project voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in het
Populierenhof en Grootveld.
• Project voor de installatie van containers voor de inzameling van frituurvetten en gebruikte plantaardige olie, naast de containers voor glas.
• Verplaatsing en ingraving van glas- en textielcontainers in de Kappelenveldlaan (Singelijn) en de Maria-Hemelvaartlaan (achter de kerk);
• Organisatie van een schoonmaakochtend in de omgeving van de site van
de leeuw (Malou Park) op zondag 15 maart 2020;
• Overeenkomst tussen Net.Brussel en de gemeente voor de inzameling
van afval.
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2.1.2. Verwijderen van graffiti en/of tags op private gebouwde onroerende
goederen
Eigenaars of houders van een zakelijk recht op private gebouwen, hebben
aanvragen ingediend om graffiti en/of tags te trachten te verwijderen ziende
vanaf de openbare weg. Ook de gemeenschapswacht heeft graffiti en/of tags
gesignaleerd op het grondgebied van de gemeente.
Om hier gevolg aan te geven, werden er 63 dossiers opgemaakt.
2.1.3. Acties in het kader van de gezondheidscrisis in verband met Covid-19
In samenwerking met de cel “Evenementen” heeft de cel “Openbare netheid”
de operatie voor het maken van mondmaskers georganiseerd.

2.2. DE CEL “WAGENPARK” HOUDT ZICH BEZIG MET:
• het klaarmaken van de gemeentevoertuigen voor de technische controle
(+ /- 90 schouwingen);
• het vervangen van versleten banden van de voertuigen en machines;
• het bestellen van wisselstukken en benodigdheden voor de voertuigen;
• het bestellen van benodigdheden voor het algemeen onderhoud van het
rollend materiaal en de werkplaatsen (garage en metaalconstructie);
• het bestellen van ijzerwaren (buizen, profielen, platen, enz.) voor de
metaalbewerkers-lassers;
• het bestellen van brandstoffen voor de voertuigen en machines;
• het maken van diverse metaalconstructies;
• het herstellen van sloten en metalen schrijnwerk;
• het herstellen en het onderhoud van de machines van de diverse ploegen;
• de productie van fittingen en metalen onderdelen voor de diverse
gemeentediensten;
• sommige carrosserieherstellingen;
• het monteren en de regelmatige controle en onderhoud van de
zoutstrooiers;
• het depanneren van gemeentevoertuigen (Naargelang het probleem is
een samenwerking met een privébedrijf gepland);
• het binnenbrengen van beschadigde voertuigen bij de carrosseriebouwer
voor expertise;
• het nazicht van kranen en hefwerktuigen voor de periodieke controle
door O.C.B. en het herstellen van de geformuleerde gebreken;
• het herstellen van voertuigen;
• uitgevoerde belangrijke herstellingen aan de machines en gebouwen.
• het beheer van de ploeg “Wagenpark”.
2.2.1. De belangrijkste dossiers
• Buitengebruikstelling en verkoop van de bestelwagen Mercedes Sprinter.
• Buitengebruikstelling en verkoop van de minibus 8 plaatsen Fort Transit.
• Buitengebruikstelling en verkoop van de minibus 8 plaatsen Citroën
Jumper.
• Buitengebruikstelling en verkoop van de bus 56 plaatsen Irisbus.
• Buitengebruikstelling en verkoop van 2 bussen 56 plaatsen Irisbus.
• Buitengebruikstelling en verkoop van de pick-up Mercedes 411 CDI.
• Buitengebruikstelling en verkoop van twee pick-up 6 plaatsen Mercedes
408 CDI.
• Buitengebruikstelling en verkoop van de pick-up Mercedes 408 CDI.

• Buitengebruikstelling en verkoop van de bestelwagen voor verhuis
Mercedes 411 CDI.
• Buitengebruikstelling en verkoop van twee bestelwagen Renault Master.
• Buitengebruikstelling en verkoop van een pick-up Mercedes.
• Buitengebruikstelling en verkoop van een wagen 4x4 Suzuki Jimny.
• Buitengebruikstelling en verkoop van een vrachtwagen met kipsysteem
Renault Midlum.
• Buitengebruikstelling en verkoop van een wagen Golf VW.
• Buitengebruikstelling en verkoop van een vrachtwagen voor container
MAN.
• Buitengebruikstelling en verkoop van een liftwagen Komatsu.
• Aankoop van drie bestelwagens Iveco CNG.
• Aankoop van een minibus.
• Aankoop van een wagen VW Krafter.
• Aankoop van een bus Otokar.
• Aankoop van 2 pick-up Iveco CNG.
• Aankoop van 2 elektrische pick-ups.
• Aankoop van een bestelwagen voor verhuis CNG.
• Aankoop van een pick-up diesel Peugeot.
• Aankoop van een wagen benzine Dacia.
• Aankoop van een vrachtwagen met kipsysteem Iveco CNG.
• Aankoop van een elektrische liftwagen.
2.2.2. Acties in het kader van de gezondheidscrisis in verband met Covid-19
Installatie van een scheider van cabines in de gemeentelijke voertuigen

3. DIENST “STUDIE WEGEN EN GIS”:
De dienst “Studie wegen en GIS” heeft 226 brieven verstuurd en 48 verslagen
aan het College opgesteld.

3.1. VOORSTELLEN VOOR INRICHTING
In het kader van de mobiliteits- en verkeersplannen, bestudeert de dienst
welke verschillende inrichtingen er mogelijk zijn om de residentiële wijken te
beschermen en het voetgangersverkeer te beveiligen.
De dienst heeft in het kader van de inwonersvergaderingen rond dit thema
verschillende voorstellen uitgewerkt.
• Herinrichting van de omgeving rond château Malou - beheer van het
parkeren en de gemotoriseerde verplaatsingen - intrekbare palen inrichting van de paden: voortzetting ten gevolge van de paden;
• Herinrichting van de Guillaume Abelooslaan: aanpassing van het project
en indienen van een SV;
• Herinrichting van de Constant Montaldlaan, gedeelte tussen de Broquevillelaan en de A.J. Slegerslaan: aanpassing en indienen van een SV;
• Herinrichting van de omgeving van het gemeentehuis – beveiliging van
het kruispunt gevormd door de Dapperenlaan en het Tombergplein:
uitbreiding van de omvang van het project – aanpassing van de plannen;
• Herinrichting van de Koning Ridderlaan: voorstelling van 3 simulaties
voor de inrichting ;
• Aanpassing van een project voor inrichting van de Windmolenbergwijk:
voorbereiding van een derde optie “zone 30”;
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• Herinrichting van de Kellestraat: aanpassing van een plan volgens het
advies van Sint-Pieters-Woluwe:
• Aanpassing van het kruispunt gevormd door de Vervloesemstraat en de
• Goudeneilandenlaan: loopt verder;
• Project voor de inrichting van de parking Dapperen;
• Project voor de inrichting van de parking + weg Goudeneilandenlaan;
• Plaatsing van een snelheidsbeperkende voorziening in de Sint-Lambertusstraat;
• Plaatsing van een snelheidsbeperkende voorziening Emmanuel Mounierlaan;
• Project voor de plaatsing van een snelheidsbeperkende voorziening
Tomberg;
• Project voor de plaatsing van een snelheidsbeperkende voorziening
Vandenhovelaan;
• Aanleg van een voetgangersweg in de meierij Van Meyel;
• Project voor het ingraven van glascontainers meierij Van Meyel;
• Herorganisatie van het parkeren Solleveldstraat;
• Aanleg van Berlijnse kussens aan het kruispunt van de Albert Elisabethlaan en de Stafhouder Braffortstraat;
• Aanleg van Berlijnse kussens Tiendenschuurdreef;
• Project voor aanleg van de Struykbekenweg parallel met de inrichting
van de parking – voorstelling van 3 opties (Eenrichtingsfietspad op de
weg, op het voetpad, tweerichtingsfietspad op het voetpadr…),
• Project voor de inrichting van de Terkamerenstraat;
• Project voor de inrichting van de Sterrenbeeldenlaan (markering);
• Inrichting van de Van Goolenlaan.

3.2. PARKEREN
3.2.1. Instelling van de leveringszones
In het voorgaande jaar zijn er geen leveringszones ingesteld. De bepaling van
de lengte van de zone en de leveringstermijnen is een evenwicht tussen soms
tegenstrijdige factoren. Het doel is het bevorderen van de handel, het voorkomen van dubbele leveringen en het behoud van de parkeergelegenheid voor
omwonenden en/of klanten.
3.2.2. Installatie van parkeerautomaten kort parkeren (PS/GEP)
De parkeerautomaten kort parkeren zijn een middel om een maximale rotatie van de parkeerplaatsen in de buurt van handelszaken waar de klant geen
reden heeft om te blijven hangen (kruidenierswinkel, apotheek, krantenkiosk, bakkerij, ...) te garanderen.
De werkingswijze is eenvoudig. Het voertuig dat op een door een parkeerautomaat beheerde ruimte parkeert, wordt automatisch gedetecteerd. Een
bericht vertelt de chauffeur hoeveel tijd hij of zij heeft en een aftelklok start.
Elke parkeerautomaat beheert twee parkeerplaatsen en staat het parkeren
toe voor een beperkte tijd, over het algemeen 20 minuten.
In de loop van het jaar 2020 was het de bedoeling om 7 nieuwe parkeerautomaten te plaatsen op verschillende locaties in de gemeente. Verschillende
factoren hebben ertoe geleid dat deze installaties tot op heden nog niet zijn
uitgevoerd. Dit zal in de komende maanden (eind 2020, begin 2021) gebeuren.
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3.3. ADVIESCOMMISSIE VOOR HET WEGVERKEER (ACWV)
Brulocalis verzekert sinds oktober 2014 het secretariaat van de nieuwe commissie. Deze heeft als opdracht de coherentie te verbeteren tussen het verkeersbeleid van de gemeenten en van het gewest. De commissie, die iedere
maand vergadert, analyseert alle complementaire gemeentelijke en gewestelijke reglementen en maakt haar advies over aan de Minister, die beslist.
Als beheerder van de openbare weg neemt de dienst “projecten wegen & GIS”
hieraan deel en stelt ze de complementaire gemeentelijke politiereglementen
voor. Ze neemt ook deel aan werkgroepen die door de commissie / Brulocalis
worden ingesteld betreffende specifieke vragen (leveringszones, oplaadpalen voor elektrische voertuigen, bewegwijzering van de doorlopende straten,
nieuwe regels van het verkeersreglement,...).
De dienst maakte deel uit van de pilootgroep voor de analyse, ontwikkeling,
testen en validatie van de eSign-toepassing, die gemeenten in staat stelt om
de gegevens voor “permanente bewegwijzering” en aanvullende regelgeving
te beheren.

3.4. PBM
De dienst “ Studies wegen & GIS “ beheert alle aanvragen voor plaatsen die
gereserveerd zijn voor personen met een handicap. Er zijn momenteel 171
plaatsen verdeeld over het gemeentelijk grondgebied.
3.5. FIETSINFRASTRUCTUUR
3.5.1. Plaatsen voor fietsen
Er werden over heel het grondgebied van de gemeente 1.138 plaatsen voor
fietsen beschikbaar in de omgeving van handelszaken, haltes van het openbaar vervoer en cultuur- en sportinstallaties.
3.5.2. Overdekte fietsenstallingen
Het totaal aantal overdekte fietsplaatsen bedraagt 165 eenheden.
3.5.3. Gesloten fietsboxen
Er zijn 30 gesloten fietsboxen verspreid over het gemeentelijk grondgebied.
Dit systeem maakt het mogelijk om 150 beveiligde parkeerplaatsen aan te
bieden aan dagelijkse fietsers die niet over een garage beschikken. Ze worden
geïnstalleerd volgens de verzoeken van de bewoners, waarbij het belangrijkste criterium voor de toewijzing van een plaats de nabijheid van de woning
van de aanvrager is.
Hun locatie is als volgt verdeeld:
• 4 op het Sint-Hendriksvoorplein;
• 2 op de hoek van de Weggevoerdenstraat en de Stationsstraat;
• 2 in de Heydenberglaan (op het kruispunt met de Westenwindstraat);
• 1 op de hoek van de Heydenberglaan en de Roodebeeksteenweg;
• 1 op de hoek van de Roodebeeksteenweg en de Watermanlaan;
• 1 op het Joséphine-Charlottesquare;
• 1 in de Sint-Lambertusstraat;
• 1 in de Kronginslaan;
• 1 op de hoek van de Dietrichlaan en de Brand Whitlocklaan;
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• 1 op het Leviesquare op de hoek met de Rencystraat;
2 op het Bismansquare;
1 op de hoek van de Speeckaertlaan en de Mailaan;
1 op de Kleurenprachtlaan;
1 op Tomberg aan de hoek met de Fatale Rotsstraat;
1 op het Verheyleweghenplein;
1 op de hoek van de Roodebeeksteenweg en de Karrestraat;
1 op de Marie-Josélaan (verplaatsing van die van het Heilige-Familieplein
aangezien die geen succes had);
1 in de Fabrystraat;
1 in de Ridder Koninglaan ter hoogte van de MIVB-lift op de centrale berm;
1 in de Neerveldstraat dicht bij de leveringszone;

Deze inrichting vereist zeer specifieke markeringen en bewegwijzering.
De Andromeda en de Zuiderkruislaan werden in 2020 op deze manier ontworpen en uitgerust.

Als gevolg van extra subsidies zijn er 4 boxen toegevoegd:
• 1 Léon Tombulaan, aan de ingang van de gemeentelijke parking;
• 1 Albert-Elisabethlaan, vlakbij het kruispunt met de stafhouder Braffortlaan;
• 1 Alizésquare tussen de Aquilonlaan en de Mistrallaan;
• 1 in de omgeving van de meierij Van Meyel.

Andere markeringen worden voorzien in de twee volgende assen:
- Vervloesemstraat - Tweehuizenweg;
- Tomberg - Kerselarenbergstraat - Kerselarenlaan.

3.5.6 Gemeentelijke fietsroutes (GFR)
Naast de gewestelijke fietsroutes die door sommige van onze straten lopen,
heeft de gemeente besloten om gemeentelijke fietsroutes te creëren.
De specifieke markering is al uitgevoerd in:
- de Konkelstraat
- de Vootstraat- Slegerslaan.

Kaart met alle fietsplaatsen:

In 2021 zouden nog eens 12 fietsboxen moeten worden geïnstalleerd:
• 1 op de hoek van de Slegerslaan – Rullenslaan (subsidies
2020)
• 1 Sint-Hendrikstraat, ter hoogte van nr. 61;
• 2 Kroningslaan, ter hoogte van nr.; 53 en nr. 63;
• 1 Marie-Josésquare ter hoogte van nr. 2;
• 1 Roggebloemlaan, ter hoogte van nr. 13;
• 1 Weggevoerdenstraat, ter hoogte van nr. 40;
• 1 Th. De Cuyperstraat, tegenover nr. 12;
• 1 Slotlaan, ter hoogte van nr. 115;
• 1 Charles de Thienneslaan, ter hoogte van nr. 72;
• 1 Goede Koninginlaan, ter hoogte van nr. 45b;
• 1 Broquevillelaan ter hoogte van nr. 261.
Deze laatste 11 gesloten fietsboxen zullen op de weg worden
geïnstalleerd, op een parkeerplaats voor auto’s, zoals gevraagd
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de oproep voor
subsidies 2020.
3.5.4. Beveiligde fietsenstallingen
Er zijn beveiligde fietsenstallingen gepland met een capaciteit van elk 20
plaatsen. De selectie van de locaties gebeurt niet meer volgens de kandidaten, maar volgens de structuren die door deze beveiligde fietsenstallingen
worden bediend: scholen, sportcentra, enz.
Er is een stedenbouwkundige vergunning ingediend voor de eerste drie stallingen die voor de Van Meyelschool (1 box) en op de Poseidon-parkeerplaats
(2 boxen) zullen worden geplaatst.
3.5.5 Fietsstraten
In tegenstelling tot fietspaden zijn fietsstraten plaatsen waar fietsers de hele
breedte van de rijrichting kunnen bezetten. Motorvoertuigen mogen deze
straten gebruiken, maar ze mogen de fietsers nooit inhalen. De maximumsnelheid is 30 km/u.

3.6. INWONERSVERGADERINGEN
De dienst “Projecten wegen & GIS” heeft actief deelgenomen aan 3 bewonersvergaderingen en 4 wijkvergaderingen georganiseerd door de burgemeester
en/of de schepen die belast is met het beheer van de openbare ruimte. Twee
bewonersvergaderingen (Decemberstraat en Sterrenbeeldenlaan) die voor
maart waren gepland, werden uitgesteld in verband met COVID en worden
normaal gezien verschoven naar oktober. Een wijkvergadering (Broqueville)
was gepland voor maart-april, maar werd uitgesteld vanwege COVID. Het
doel van deze vergaderingen is om de bewoners de gemeentelijke projecten
voor de regulering van de parkeerplaatsen en de verbetering van de wegen te
presenteren. Deze vergaderingen stellen de aanwezigen ook in staat om alle
onderwerpen met betrekking tot hun buurt te bespreken.

JAARVERSLAG 2019-2020

|

89

BEHEER VAN DE OPENBARE RUIMTE

3.7. EVENEMENTEN
De dienst heeft, in het kader van de week van de mobiliteit, de vrijstellingskaarten afgeleverd voor de autoloze zondag. Er werden 484 vrijstellingen
afgeleverd voor de editie 2020.
Autoloze zondag van 20 september 2020 - Vrijstellingen
Evolutie 2014 - 2020
Jaar

P r o f e s s i o n e l e Persoonlijke rede- Totaal
redenen
nen

2014

467

182

649

2015

435

84

519

2016

381

64

445

2017

422

68

490

2018

415

98

513

2019

430

63

493

2020

394

90

484

personen met beperkte mobiliteit, enz.) De gegevens worden bijgewerkt
(bewerkt) door welbepaalde beheerders en kunnen worden geraadpleegd
of gevisualiseerd door andere gebruikers van het systeem. Dit vergemakkelijkt de communicatie tussen de diensten, vermijdt het dubbel inbrengen van
gegevens en zorgt voor de meest recente gegevens.
Met behulp van het GIS-systeem kunnen zij verschillende gegevens monitoren en controleren of deze van invloed zijn op lopende zaken of aanvragen.
Verschillende diensten en cellen zijn al aangesloten:
•
•
•
•
•

Openbare werken (geplande, in uitvoering of voltooide werkzaamheden);
Bezetting van het openbaar domein;
Evenementen;
Openbare netheid (beheer van illegale stortplaatsen);
Stedenbouw (beheer van de historiek van de afgegeven of geweigerde
stedenbouwkundige vergunningen;
• Informatietechnologie (beheer van hun installaties in het openbaar
domein);
• Bevolking (beheer van de begraafplaats);
• Studies wegen (inventarisatie van straatmeubilair in de openbare ruimte,
beheer van PBM-parkeerplaatsen, CD’s, taxi’s, etc.).
3.8.3. Huidige situatie van het GIS

3.8. GIS
3.8.1. Metingen en cartografie
• Het beheer van de gemeenschappelijke cartografie door het MicroStation-computersysteem en de superpositie van de gegevens op de
gewestelijke basiskaart van URBIS;
• Het uitvoeren van metingen, de controle van de rooilijnen;
• Het toekennen van de huisnummers voor nieuwe gebouwen;
• De controle op de bouwwerven met het oog op de goede orde van het
openbaar domein;
• Plaatsbeschrijving voor en na de werken (aan de wegen);
• Digitalisering van gearchiveerde plannen;
• Opstellen van een algemeen rooiplan voor de gemeente;
• Het meten van goederen en het opstellen van plannen op verzoek van
andere diensten.
3.8.2. Implementatie van een GIS-systeem (Geografische informatiesysteem)
Het GIS-systeem bevat virtuele “loketten” die zijn opgebouwd uit “lagen”.
Elke laag vertegenwoordigt specifieke gegevens (bv. werkzaamheden in de
gemeente, locatie en aard van illegale stortplaatsen, parkeerplaatsen voor
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3.8.4. Participatiebudget
De operatie “participatiebudget” werd voor het eerst georganiseerd in 2020.
Het uitgangspunt is om jaarlijks 200.000 euro te besteden aan de realisatie
van voorzieningen of de ontwikkeling van projecten van collectief belang die
door burgers worden voorgesteld.
Elke inwoner van Sint-Lambrechts-Woluwe van minstens 16 jaar oud, bewonersgroepen, wijkcomités, verenigingen van handelaars en rechtspersonen
met een maatschappelijke zetel in de gemeente konden een dossier indienen.
De volgende personen konden niet deelnemen: gemeenteraadsleden, raadsleden van de raad voor maatschappelijk welzijn, schepenen en houders van
een gewestelijk, federaal of Europees mandaat.
De projecten moesten betrekking hebben op de ontwikkeling of verfraaiing
van de openbare ruimte of het erfgoed van de gemeente en moesten van collectief belang zijn. Deze investeringsprojecten moesten een maximaal budget
van 50.000 euro hebben.
De taak van de afdeling EVG in het kader van deze operatie was:
- De ingediende dossiers beheren;
- Hun ontvankelijkheid en volledigheid controleren;
- Aanvullende informatie verzamelen bij de aanvragers;
- Het inwinnen van het advies van de betrokken gemeenten;
- De dossiers voorleggen aan het College.
Dit jaar werden 24 dossiers ingediend, waarvan er 15 door het College ontvankelijk werden geacht:
• herwaardering van het Bronnenpark en de Bah’Utte – ontvankelijk;
• inrichting van een gamingzaal in de wijk Hof ten Berg - niet ontvankelijk;
• plaatsing van een structuur “street workout” en herinrichting van de
zandbak Hof ten Berg - ontvankelijk;
• nieuwe bezetting vaan het vroegere Weggevoerdenstraat 83 door de
aanleg van een fietsenstalling en een wijkboomgaard - ontvankelijk;
• installatie van een dak voor het padelterrein in het Fallon Stadion ontvankelijk;
• aanleg van een bioklimatologische serre op een nader te bepalen locatie
– niet ontvankelijk;
• transformatie van Sint-Lambrechts-Woluwe in een “tuin van Boomgaarden” – niet ontvankelijk;
• het opzetten van een schoolophaaldienst voor kinderen die een sport
willen beoefenen in de bestaande structuren van Sint-Lambrechts-Woluwe – niet ontvankelijk;
• creatie van een systeem voor opvangen van regenwater in het Timmermans Park - ontvankelijk;
• oprichting van een onthaalstructuur voor start-ups in een gebouw van de
gemeente – niet ontvankelijk:
• installatie van waterfonteinen van het type kiosk - ontvankelijk;
• opwaardering van de tuin van de Villa Montald - ontvankelijk;
• aanleg van het pad langs de Woluwe door het uit te breiden tot de Hippocrateslaan + plaatsing van een fontein in de vijver Malou + decoreren van
de voetgangerstunnel in Roodebeek – niet ontvankelijk;
• co-management en zichtbaarheid van de stadsboerderij Hof-Ten-Berg
gericht op de bewoners - ontvankeljik;
• aanleg van een fysieke voorbereidingsruimte “outdoor” voor turnersonontvankelijk;

• transformatie van Sint-Lambrechts-Woluwe in een “Tuin van boomgaarden” (herziene versie) - ontvankelijk;
• bouw van een bioklimatologische kas (aangepaste versie) - ontvankelijk;
• installatie van twee extra beveiligde fietsboxen in de Goede Koninginstraat - ontvankelijk;
• intergenerationele moestuin en boomgaard in de wijk Hof ten Berg ontvankelijk;
• zorgen voor de mussen in Sint-Lambrechts-Woluwe door het plaatsen
van nestkasten en aanplantingen - ontvankelijk;
• aanleg van een zintuiglijke didactische tuin voor kinderen in de wijk
Cayershuis - ontvankelijk;
• aanleg van een outdoor fitnessruimte op een deel van de parking van
Mounier – niet ontvankelijk;
• aanleg van een stormbekken in de middenberm op de hoek van de Mei en
Speeckaertlaan - ontvankelijk;
• het plaatsen van bijenkorven in verschillende groene en beboste gebieden die toegankelijk zijn voor het publiek op het gemeentelijk grondgebied – niet ontvankelijk.

4.DIENST “GROENE RUIMTE”/SPEELPLEINEN/
BEGRAAFPLAATSEN
Deze dienst is belast met:
• de inrichting, het beheer en het onderhoud van 64 ha groene ruimte en
7000 laanbomen;
• De dienst heeft sinds 1 januari 2015 een aantal taken overgenomen
die voordien waren uitbesteed aan privéfirma’s zoals het maaien en
bepaalde onderhoudstaken van groene ruimtes (tuinwijken, snoeien van
hagen, ...) en sinds 2017 het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen (Sint-Lambrechts-Woluwe en Wezembeek-Oppem);
• het uittekenen en plannen van renovatiewerken voor de parken, groene
ruimtes in de wijken en op speelpleinen;
• infrastructuurwerken op de begraafplaatsen;
• de realisatie van een differentiatiebeleid (laat maaien, zacht maaien,
bloemweiden) op het grondgebied van de gemeente;
• steun aan de collectieve burgerinitiatieven (initiatieven van de wijkcomités) voor de inrichting van wijkcomposteerhoeken en gezamenlijke
moestuinen (bv: de Aquilonwijk in het Neerveldpark, Hoog Woluwe in
het Itterbeekpark, Laag Roodebeek op de hoek Karrestraat/Roodebeek),
Bronnenpark, Drieswijk, ….;
• de studie van het bloemenplan van de verschillende wijken van de
gemeente (Georges Henrilaan in 2017);
• het beheer van de natte en drassige zones (Struykbeken, Sint-Lambrechts park);
• de inrichting, de controle en het onderhoud van de speelpleinen in de
openbare ruimte en in de kinderdagverblijven en gemeentescholen;
• samenwerking op het vlak van het beheer van de stadsboerderij Hof Ten
Berg;
• de organisatie van de lezingencyclus “La terre, notre jardin” in samenwerking met de afdeling “Duurzame Ontwikkeling”;
• de organisatie van rondleidingen in de parken van de gemeente;
• opvolgen van de aanvragen voor een kapvergunning in privétuinen.
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4.1. BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN
4.1.1. In samenwerking met de privéondernemingen en gebruik makend van
de gewone begroting (onderhoud) werden de volgende openbare opdrachten
toegekend en uitgevoerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

onderhoud en herstelling van de fonteinen;
onderhoud, herstelling van het materiaal van de tuinmannen;
aankoop voedsel voor de dieren van het Roodebeekpark;
hoefsmederij voor de dieren van het Roodebeekpark;
aankoop materiaal voor het onderhoud van de bomen;
onderhoud van het irrigatiesysteem voor de opgehangen bloemstukken;
aankoop klein materiaal voor de tuinmannen;
herstelling van de omheiningen van de gemeentelijke eigendommen, van
het stadion en op de speelpleinen tijdens de jaren 2018 tot 2020;
aankoop van de eenjarige planten;
aankoop klein gereedschap voor de tuinmannen;
aankoop van de chrysanten;
aankoop van de lentebollen;
aankoop van tweejarige gewassen;
aankoop van de kerstbomen;
rooiwerken;
onderhoud van de bomen: zwaar velwerk, boomverzorging;
snoeien en vellen van bomen;
geneeskundige verzorging van de dieren;
aankoop van scheuten en voedingsbodems voor het kweekprogramma;
aankoop van compost en teelaarde;
onderhoud van de wegen in de groene ruimtes;
maaien van de middenbermen;
snoeien in leivorm van de platanen op het Tombergplein;
onderhoud en herstelling van de uitrusting van het gemeentelijk stadion;
onderhoud en herstelling van de speeltuigen van de speelpleinen;
aankoop vermalen materiaal voor de speelpleinen;
oude kerkhof – Mechanisch wieden;
afdelingen Groene ruimten en kerkhof – Vernieuwing van de winter
massa;
verplaatsing van de opberghokken in de Ecowijk Schuman/Charmille;
fontein Théodore De Cuyper – Elektrisch regeleenheid – Vervanging.

4.1.2. In samenwerking met de privéondernemingen en gebruik makend van
de buitengewone begroting (investeringen) werden de volgende openbare
opdrachten uitgeschreven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aankoop van bomen, struiken en doorlevende planten:
aankoop van orangeriebakken;
aankoop van banken voor de nieuwe kerkhof;
wieden van onkruid zonder gebruik van biociden op verschillende
plaatsen;
openbare opdracht van gerichte beplanting;
heraanleg van het Sterrenpark – Heropleving;
gemechaniseerd planten van lentebloembollen in verschillende plaatsen;
aankoop tuinmateriaal voor de tuinmannen;
inrichting van een collectief groentetuin – Goudeneilandpark;
Marcel Thiry speelplein – Meeruitgave;
Roodebeekpark – Aanleg van een hondenzone;
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•
•
•
•

Malou park – Vervanging van de pomp van de vijver;
kinderdagverblijf Roodebeek – Aanleg van de tuin;
peuterschool Vervloesem – Levering en plaatsing van een leuning;
gemeente gebied – Levering en plaatsing van afsluitingen en poorten in
verschillende plaatsen.

4.1.3. De volgende werken werden uitgevoerd:
• heraanleg van het Sterrenpark;
• begraafplaats – Herinrichting van het park B6 en gedifferentieerd
beheer;
• snoeien en vellen van bomen;
• onderhoud van de fonteinen;
• dagelijks onderhoud van de groene ruimtes en gemeentelijke speelpleinen;
• het planten van bomen Dumontlaan;
• reparatie van de muren en voetpaden in het Roodebeek park;
• levering en plaatsing van speeltuigen;
• plaatsing van veiligheidshekken.
4.1.4. De volgende inrichtingsprojecten werden intern uitgevoerd (stadium
pre-project):
•
•
•
•
•

aanleg van het Goudeneilanden park;
groene ruimte van de eco-wijk;
project heraanleg van de parking Struykbeken;
inrichting van een nieuwe speeltuin in de Ecowijk;
installatie van een artesische put op de boerderij Petit Foriest.

4.1.5. De volgende inrichtingsprojecten werden uitgevoerd door privé kantoor:
• heraanleg van het Sint-Lambertus park;
• aanleg van een nieuwe speeltuin in de Ecowijk.
4.1.6. Promotie en verfraaiing van de leefomgeving
• Meewerken aan de organisatie van de lezingencyclus “La terre, notre
Jardin”.
• Organisatie van bevragingen bij inwoners voor verschillende dossiers.
• Schrijven van artikelen voor de Wolu-Info.
• Waterman/Roodebeek – Het planten van fruitbomen.
• Vestiging van 3 zwermen op het grasgebied van de storm bekken (overeenkomst met het S.R.A.B.).
• Organisatie van de wedstrijd “Woluwe in de bloemetjes”.
4.1.7. Overeenkomsten en subsidies
• Subsidies – MOB (Milieucommissie Brussel en Omgeving).
• Subsidies – Cercle Royal Horticole et Avicole de Woluwe-Stockel.
4.1.8.

Maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis

BEHEER VAN DE OPENBARE RUIMTE

Naar aanleiding van het besluit van de Nationale Veiligheidsraad om toestemming te geven voor de opening van de speeltuinen vanaf 27 mei zijn er rond
de speeltuinen borden geplaatst met de te respecteren maatregelen (toegang
beperkt tot maximaal 20 personen, fysieke afstand en het dragen van een
mondmasker). De gemeenschapswachten en de fietsbrigade van de politiezone zijn verantwoordelijk voor het regelmatig bezoeken van de speeltuinen
om te controleren of deze regels worden nageleefd.
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DUURZAME ONTWIKKELING, PLANNING EN PERSPECTIEVEN

DIENST DUURZAME
ONTWIKKELING,
PLANNING EN
PERSPECTIEVEN
ACTIVITEITENVERSLAG
1 OKTOBER 2018 - 30 SEPTEMBER 2019
In het kader van de reorganisatie van de gemeentelijke diensten in maart
2019 kreeg de dienst “Planning, projecten, bescherming van het patrimonium” nieuwe taken en werd hij omgedoopt tot de dienst “Duurzame ontwikkeling, planning en perspectieven”.

VOORSTELLING VAN DE DIENST
Op Dienst Duurzame Ontwikkeling, planning en perspectieven omvat 4 afdelingen:
1. Strategische planning en mobiliteit
2. Beheer van subsidies
3. Milieu en duurzame ontwikkeling
4. Bescherming van het patrimonium en beheer der administratieve archieven
De dienst is als volgt samengesteld:
»
»
»
»
»

Directie: 1 persoon
Strategische planning en mobiliteit: 2 personen
Subsidiebeheer: 1 persoon
Duurzame ontwikkeling: 6 personen
Bescherming van het patrimonium en beheer der administratieve
archieven: 2 personen en een halftijdse persoon

AFDELING STRATEGISCHE PLANNING
De vroegere afdeling “Strategie en Mobiliteit” werd gesplitst in twee nieuwe
aparte entiteiten die elk nieuwe opdrachten hebben gekregen:
• De afdeling “Studies, wegenis en GIS” werd bij de dienst “Beheer van de
openbare ruimte” gevoegd;
• De afdeling “Strategische planning” maakt deel uit van de dienst “Dienst
duurzame ontwikkeling, planning en perspectieven”

De afdeling bestaat momenteel uit:
• Een hoofdinspecteur, adviseur in mobiliteit;
• Een administratief assistente, consulente mobiliteit
De afdeling Strategische planning heeft 224 brieven verstuurd en 123 verslagen aan het College opgesteld.

1. STRATEGISCHE GEWESTELIJKE EN
GEMEENTELIJKE PLANNEN
Ontwerp voor gewestelijk mobiliteitsplan (GMP– Good Move)
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek van het ontwerp van gewestplan
werd het advies van de gemeente op 17/10/2019 aan het Gewest meegedeeld. Dit document van 15 pagina’s, met uitzondering van de bijlagen, geeft
een overzicht van de vragen en problemen die voor het grootste deel reeds
zijn vermeld in het gemeentelijk mobiliteitsplan, in de adviezen van het College over de PRDO en over het project Brussels Parkway - E40. Het gaat over
de beveiliging van de gewestelijke assen, de uitbreidingen en nieuwe tram- en
buslijnen, het fietsnetwerk, de herinrichting van de Ring, de P+R en de grootstedelijke gemeenschap, autoluwe wijken en lokale mobiliteitscontracten.
In dit verband zijn er bijeenkomsten en contacten geweest met Brussel Mobiliteit voor de uitvoering van CITY 30. Hiervoor zijn adviezen, rapporten, brieven en aanmaningen opgesteld.
Daarnaast werd een aanvraagdossier opgesteld - en weerhouden door het
Gewest - voor een lokaal mobiliteitscontract voor de wijk “Roodebeek-bekken”.
“Covid” inrichtingen op gewestelijke routes
De afdeling heeft contact gehad met het kabinet van de gewestelijke minister
van Mobiliteit en met Brussel Mobiliteit over de projecten en de uitvoering van
de gemarkeerde fietspaden op de Brand Whitlock-, Broqueville- en Hymanslaan en op de Woluwelaan De afdeling heeft adviezen, verslagen aan het
College en brieven over dit onderwerp opgesteld.
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Haalbaarheidsstudie voor een Ondergrondse Parkeerplaats bij Meierij Van
Meyel
In het kader van de acties om de Georges Henrilaan nieuw leven in te blazen,
heeft de divisie een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor een ondergrondse
parkeergarage op het terrein van de meierij Van Meyel.
De afdeling stelde het bestek op, onderzocht de offertes, stelde de benoeming
van het ontwerpbureau voor, volgde de vergaderingen op, gaf commentaar op
de verschillende fasen van het onderzoek en stelde de bijbehorende verslagen en brieven op.
Ziekenhuis 2025
De afdeling nam deel aan de verschillende presentaties en technische vergaderingen, waarbij de mogelijke conflicten tussen de nieuwe toegang tot parkings, klinieken, MIVB-projecten en perifere woonwijken aan de orde werden
gesteld.
Verlenging ring
De afdeling heeft het Gewest gevraagd een standpunt in te nemen, in het bijzonder over het mogelijke project om het gedeelte van de Woluwelaan tussen
de Leuvense weg en de Ring op te heffen.
Parking Struykbeken
De afdeling onderzocht de parkeerplaatsen, controleerde de kadastrale status en actualiseerde de geschiedenis van de administratieve procedures voor
de regularisatie van stedenbouwkundige en milieuvergunningen. Het heeft
deelgenomen aan verschillende projecten in samenwerking met de dienst
GEP, met name door het samenvatten van de normen voor fietspaden.
Voetgangersplan - PAVE (Toegankelijkheidsplan voor de weg en de openbare
ruimte)
Het actieplan van het PAVE wordt momenteel in etappes uitgevoerd volgens
de gewestelijke subsidies. Het gaat vooral om de verbetering van het voetgangersverkeer op de trottoirs en bestaat uit het herstel van de bestrating en
de rationalisatie van de inrichting van het stadsmeubilair.
Fietsplan - BYPAD (Bicycle policy audit)
De afdeling heeft gewerkt aan de geleidelijke uitvoering van het door het
college goedgekeurde actieplan. Er zijn verschillende projecten uitgevoerd,
waarvan sommige met steun van gewestelijke subsidies:
• markering van een eerste gemeentelijke fietsroute (GFR), van de Konkelstraat naar de Slegerslaan via de Jasmijnstraat en de Vootstraat;
• aanleg van fietsstraten in de Andromedalaan en Zuiderkruislaan;
• uitbreiding van het aantal plaatsen voor fietsen(bogen en fietsboxen);
• Aankoop van een fietsreparatiestation (marktstudie, technische clausules, aanwijzing, bestelling, ingebruikname Sint-Lambertusplaats);
• Terbeschikkingstelling van elektrische fietsen voor de inwoners. Uitvoering van de zomer-najaars-2020-sessie + akkoord met de Ateliers van
de Vootstraat;
• Operatie “een fiets voor 5 jaar”. Terbeschikkingstelling van fietsen voor
scholen;
• Update over de situatie van de fietsenstallingen 2018 - 2019 - 2020 +
locatie van de 11 installaties voor 2020;
• Stappen voor de aankoop van 8 elektrische fietsen voor de technische
diensten en de Preventiedienst + aankoop van 2 bakfietsen (WTC +
OCMW). Marktstudie, technische clausules, marktvraag, SD-bericht,
aanwijzing, bestelling, leveringscontrole, inbedrijfstelling / distributie;
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Voor de uitvoering van dit actieplan werden gewestelijke subsidies verkregen.
• Markering van de eerste gemeentelijke fietsroute die vorig jaar werd
voltooid - CCI 2, die loopt van de Konkelstraat tot de Gribaumontlaan;
• Markering van twee nieuwe CCI’s. De eerste —CCI 3b— van het Heilig-Hartplein tot het Heilige-Famiieplein, helemaal langs de Vervloesemstraat. De tweede —CCI 5— van het Levie Square naar Tomberg.
• Aanleg van 4 fietspaden in de Goudeneilandenlaan, in het smalle
gedeelte van de Sint-Lambertustraat, in de Roodebeeksesteenweg
(gedeelte tussen de Mei- en Heydenberglaan) en in de Orionlaan;
• Uitbreiding van de fietsenstalling (fietsbogen en -boxen);
• Creatie van een gemeentelijk fietslogo en een speciale pagina op de
gemeentelijke website;
• Oprichting van 5 fietsreparatiestations (Meudonsquare, Stadion Fallon,
Poseidon, Verheyleweghenplein en Wolubilis;
• Installatie van 11 fietsboxen;
• Aankoop van 2 bakfietsen.
Gemeentelijk bedrijfsvervoerplan - GBP - Elke drie jaar
In verband met Covid 19 heeft Leefmilieu Brussel de gemeenten meegedeeld
dat de nieuwe GBP’s worden uitgesteld tot 2021.
Gemeentelijk plan van autodelen “carsharing”
- Cambio: Herinnering aan Cambio aan de oprichting van het station Heilige-Familieplein en verzoek tot prospectie op het gemeentelijk grondgebied;
- Zen car: opvolging van het gebruik van de site gelegen Sint-Lambertusplein
- Autodelen: verkenning van de mogelijkheden voor het delen van voertuigen
tussen individuen.

2. SPECIALE DOSSIERS
Naast de strategische planningsprojecten heeft de afdeling vooruitgang
geboekt op een aantal meer gerichte zaken.
• Wijk Kappelleveld Verkeersherstructureringsproject om de woonwijk tot
rust te brengen;
• ICR beveiliging op het kruispunt Vervloesem - Moonens – Goudeneilanden. Ontmoetingen met de manager fietsen van Brussel Mobiliteit,
projectstudie, vergelijkende studie, verslag aan het College, realisatie
van een testfase.
• Schoolstraten. Bijeenkomsten om de scholen te sensibiliseren, verspreiding van een vademecum en een haalbaarheidsstudie, bezoek ter plaatse
(Floralia), nota aan de politie, brieven aan de scholen;
• Busstations 28 en 36. Reorganisatie. Uitwisselingen met Brussel
Mobiliteit en de MIVB;
• Schoolbusplan. Brieven aan internationale scholen om de percolatie van
schoolbussen in woonwijken te beperken;
• Radars.
• Opvolging van de resultaten van de op ons verzoek door de Politiezone
geplaatste verkeersanalysatoren (10 geplaatste apparaten);
• Deelname aan de gewestelijke kaderovereenkomst voor de aankoop van
snelheidsopnames;

3. PARKEREN
3.1. Uitbreiding van de zones gereglementeerd parkeren
Inrichten van een blauwe zone:
- Boogschutterlaan
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3.2. Ladpalen voor elektrische voertuigen
De afdeling nam deel aan locatiestudies, stelde rapporten op voor het College, schreef brieven en herinneringen, en nam ter plaatse deel aan sessies
over de precieze uitvoering van oplaadstations voor elektrische voertuigen.
Ze heeft ook de installatiefiches gevalideerd en de voortgang van de inbedrijfstelling van de eerste laadstations opgevolgd.
Op 30 september 2020 waren er 8 oplaadstations geïnstalleerd en binnenkort zullen er 7 worden geïnstalleerd. 11 locaties moeten worden aangepast
en 11 gemeentelijke suggesties moeten nog worden bestudeerd door Mobiel
Brussel, Sibelga en de installateur.

4. INWONERSVERGADERINGEN
De afdeling strategische planning heeft actief deelgenomen aan 4 inwonersvergaderingen georganiseerd door de burgemeester en/of schepen voor
mobiliteit. Tijdens deze vergaderingen werden de projecten van de gemeente
voorgesteld betreffende de reglementering van de parkeerzones en betreffende de inrichting van de openbare weg. Tijdens deze vergaderingen kunnen
de inwoners ook alle andere onderwerpen aankaarten i.v.m. hun wijk.

5. BEGELEIDINGSCOMITÉ GEWESTELIJKE
PROJECTEN EN WERKGROEPEN
De afdeling Strategische Planning neemt deel aan ondersteunings- of informatiebijeenkomsten over grote projecten voor de ontwikkeling van infrastructuur of openbare ruimte die een impact hebben op de mobiliteit in brede
zin.
• Begeleidingscomité voor de studie impact van de tram “Oost” van Meiser
en UCL via MediaPark en Parkway;
• Milieueffectenverslag voor het project voor de heraanleg van de Reyerslaan; Begeleidingscomité en stedenbouwkundig advies;
• Milieueffectenverslag voor het project P+R Kraainem; Begeleidingscomité en stedenbouwkundig advies;
• Milieueffectenverslag voor de voorgestelde tramlijn via de Reyerslaan,
het PAD MédiaPark en de Parkway van de E40;
• Werken aan de Ring, project van het Vlaams gewest (Werkvennootschap), uitbreiding van de Ring noord en oost;
• PAD Hermann-Debroux. Advies Mobiliteit;
• -Algemene toestand van de verkeersveiligheid – Actieve deelname aan
de werkgroepen;
• “ByPad Forum” driemaandelijks. Deelname aan de gewestelijk opvolging
van de gemeentelijke fietsplannen;
• Werkgroep “gedeelde mobiliteit” georganiseerd door Brussel mobiliteit
(steps, fietsen en gedeelde bromfietsen), organisatie en harmonisatie
van de reglementering.
• Gewestelijke mobiliteitscommissie (GMC): Transport - leveringen

6. STRUCTURELE COÖRDINATIE MET ANDERE
GEMEENTELIJKE DIENSTEN
• Coördinatie DDPP / GEP. Projecten voor de ontwikkeling van de openbare
ruimte;
• Coördinatie Preventie / Parkeren / Strategische planning voor het
parkeerreglement;
• Maandelijkse coördinatie Veiligheidspreventie / Politie;

• SAC. Technische elementen van het antwoord op de sanctieambtenaar
voor gemeentelijke administratieve sancties.

7. SUBSIDIES
Het College heeft gewestelijke mobiliteitsbeurzen aangevraagd rond drie
thema’s: “verkeersveiligheid”, “mobiliteitshulpmiddelen en -infrastructuur”
en “duurzame mobiliteit”.
De afdeling stelde de aanvraagdossiers op en rapporteerde aan het College.
Zij stuurde de dossiers door naar het Gewest, verdedigde ze, motiveerde ze,
onderbouwde ze en vulde ze aan. Zij beheerde de overeenkomsten tussen de
gemeenten en de regio’s en zond de ondertekende documenten door.
De toekenning van subsidies zal betrekking hebben op verschillende projecten:
Beloftes subsidies 2020:
7.1. Verkeersveiligheid: € 154.200
Het Gewest financiert de werkzaamheden:
» Sint-Lambertusstraat: snelheidscontrole in het kader van een zone
30, en om ook te anticiperen op Stad 30;
» Roodebeeksteenweg: snelheidsregeling in het kader van een zone
van 30 km/u, en om te anticiperen op de Stad 30 km/u;
» Gemeentelijk grondgebied - dicht bij scholen: beveiliging van de
omgeving van scholen / verbetering van hun zichtbaarheid in het
kader van Stad 30;
» Decemberstraat/E. Speeckaertlaan: snelheidsregeling en veiligheid
van zebrapaden in het kader van Stad 30;
» Kruispunt Meilaan/Édouard Speeckaertlaan: beveiligen van kruispunten en voetgangersoversteekplaatsen in het kader van Stad 30.
7.2. Mobiliteit - Uitrusting en infrastructuur: er is nog geen bedrag vastgesteld, het besluit wordt momenteel opgesteld.
Het Gewest financiert:
» beveiligde fietsenstallingen (boxen), ook in het kader van de tweede
oproep in verband met het herstelplan;
» onbeveiligde fietsenstalling (bogen);
» straatmeubilair (banken en reparatiestations);
» fietsstraten;
» gemeentelijke fietsroutes;
» fietsmarkeringen;
» PAVE.
7.3. Duurzame mobiliteit: €34.000
» Aankoop van 2 bakfietsen
» test en workshops elektrische fiets
» “20 fietsen voor 5 jaar”
Bovendien heeft het College in het kader van het Fonds “Bike Brussels” van
de Koning Boudewijnstichting ingestemd met een door Leefmilieu Brussel
voorgesteld fietsontwikkelingsproject in de Veldkapellaan.

8. GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR DE SCHRAPPING
VAN EEN NUMMERPLAAT VAN EEN VOERTUIG
In de periode van 1/10/2019 tot 30/09/2020
72
Premie voor schrapping 1e jaar 		

7.200 EUR
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Premie voor schrapping 1e jaar met vernietiging 6
9
Afschrijvingspremie 2e jaar
Totaal aantal toegekende premies
87

6 900 EUR
1.800 EUR
9.900 EUR

AFDELING BEHEER VAN SUBSIDIES
OPDRACHTEN:
• dynamiseren van het zoeken naar subsidies ten gunste van de gemeentelijke projecten en organiseren van het beheer ervan
• promoten en uitvoeren van een beleid dat actief zoekt naar subsidies
om het beleid dat door het gemeentebestuur werd uitgestippeld, te
financieren en uit te voeren
• helpen coördineren van gesubsidieerde projecten
• verspreiding van de oproepen tot projecten
De dienst informeert de betrokken diensten geregeld over nieuwe oproepen
tot projecten of over mogelijkheden om subsidies of financieringen te ontvangen van de verschillende Europese federale, gewestelijke en gemeenschapsinstellingen en van private mecenassen. Indien nodig verleent ze ook
logistieke of administratieve steun voor subsidieaanvragen of voor antwoorden op projectoproepen. De dienst waarschuwt bepaalde andere diensten
betrokken over welke stappen op welke momenten gezet moeten worden
in de administratieve procedure die door de subsidiërende overheid wordt
opgelegd opdat de vereiste documenten op tijd zouden aankomen.

AFDELING LEEFMILIEU EN DUURZAME
ONTWIKKELING
Sinds september 2019 zijn de afdelingen ‘duurzame ontwikkeling’ en het
milieugedeelte van de afdeling ‘milieuvergunningen’ samengevoegd tot één
afdeling: de afdeling ‘duurzame ontwikkeling en milieu’.
De afdeling ‘duurzame ontwikkeling en milieu’ is verantwoordelijk voor:
• het adviseren van het College over duurzamere overheidsopdrachten;
• het uitvoeren van multidisciplinaire projecten met als primaire doelstelling het verbeteren van de duurzaamheid van overheidsopdrachten.
• behoud van het milieu en bevordering van duurzame ontwikkeling;
• projecten en bewustmakingsactiviteiten uit te voeren in nauwe
samenwerking met de relevante gemeentelijke diensten in de volgende
gebieden:
• het behoud van de biodiversiteit;
• luchtkwaliteit en klimaat;
• afvalbeheer en kortsluiting;
• waterbeheer;
• het gebruik van producten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu;
• geluidshinder;
• blootstelling aan elektromagnetische golven;
• burgerparticipatie in duurzame ontwikkeling;
• stadslandbouw ;
• het College te adviseren op de bovengenoemde gebieden;
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• om de burgers of de betrokken gemeentelijke diensten te begeleiden
bij de invoering van gewestelijke subsidieaanvragen voor milieu- en
duurzame projecten.
Het verslag wordt opgesteld volgens 3 assen:
• Acties op het gebied van openbare hygiëne;
• Acties op het gebied van goed milieubeheer;
• De acties die ten grondslag liggen aan het handvest voor duurzame
ontwikkeling.
Acties op het gebied van de volksgezondheid - beheer van diverse milieuklachten:
• Preventieve behandeling en desinfectie van gemeentelijke ruimten: 1
aanvraag
• Ont-ratting: 57 interventies voornamelijk bij de bewoner (ratten en
muizen)
• Behandeling van wespennesten: 14 interventieverzoeken
• 8 klachten over duiven
• 5 klachten over de aanwezigheid van vossen en het opstellen van een
aanvraag tot afwijking van de Natuurverordening om toestemming te
krijgen voor het organiseren van een vossenvangst in 2021 en hun
verplaatsing in het bos van Soignes om de geobserveerde gezinnen in het
woonblok ‘Equinoxe’ (4 betrokken straten) uit te schakelen.
• Follow-up van de maatregelen die op 28/02/2020 door de FAVV zijn
opgelegd naar aanleiding van de ontdekking van de ziekte van Newcastle
bij een duif in de 109, E. Vanderveldelaan (maatregelen opgeheven op
10/09/2020)
• Het doorgeven van informatie naar aanleiding van de waarneming van
een cyanobacterie die door Leefmilieu Brussel werd waargenomen bij de
vijver van Malou tijdens de grote hitte.
• Opvolging van telefoongesprekken van bewoners bij vochtproblemen,
onder andere in hun huis.
Acties in verband met goed milieubeheer:
• Opstellen van het handvest voor duurzame ontwikkeling: opstellen van
actievoorstellen en deze vervolgens openbaar maken, verwerken van
de resultaten van de burgerraadpleging en validatie van de definitieve
versie door het gemeentecollege (ter informatie aan de gemeenteraad).
• Voorbereiding van de aanvraag voor een subsidie stadsbeleid (as 2) voor
de duurzame herontwikkeling van de wijk Hof ten Berg; activering van
de burgerparticipatie in de wijk voordat de aanvraag wordt ingediend
(kantoren, wandelingen en informatieavonden).
• Voorbereiding en indiening van een aanvraagdossier voor deel 1 “
klimaat “ van de projectoproep van
Leefmilieu Brussel 2020
• Definitie van het interventiebereik en
de methodologie voor de toekomstige
ecowijk Saint-Lambert
• Opstellen van de gemeentelijke
nieuwsbrief Agenda 21 en het schrijven van artikelen om de maandelijkse
pagina Agenda 21 van Wolu Info te voeden, die is opgenomen onder de
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vlag van “Sustainable Development Citizens’ Meetings”; creatie van een
logo dat de artikelen met betrekking tot het SD handvest en het milieu
aangeeft (reigerslogo) (foto in te voegen).
• Onderzoek en validatie van een reeks opleidingen in het gedifferentieerd
beheer van groenvoorzieningen en gemeentelijke begraafplaatsen, voor
2021, voor gemeentelijke tuinmannen.
• Voorstelling van een akkoord aan de gemeenteraad voor het project om
het personeel van kinderdagverblijven op te leiden in duurzame en lokale
voeding (opleiding uitgesteld na de coronavirus-gezondheidscrisis)
Het handvest voor duurzame ontwikkeling omvat 24 acties, onderverdeeld in
3 thema’s. In de onderstaande paragrafen worden de acties en verwezenlijkingen van de dienst DPPP met betrekking tot de acties van het handvest in de
periode waarop dit verslag betrekking heeft, gepresenteerd.
De acties die ten grondslag liggen aan het Handvest voor duurzame ontwikkeling:

A. BESTRIJDING VAN DE KLIMAATVERANDERING EN
BESCHERMING VAN DE ATMOSFEER
A.2 ONTWIKKELING VAN DE FIETS- EN VOETGANGERSINFRASTRUCTUUR
Zie het activiteitenverslag van de afdeling Strategische planning en mobiliteit.
A.4 BEVORDERING VAN DE INTERMODALITEIT VAN HET VERVOER
Zie het activiteitenverslag van de afdeling Strategische planning en mobiliteit.
A.5 BEVORDERING VAN ALTERNATIEVE VERVOERSWIJZEN
Door het versterken van het systeem van voetgangersrijen in de gemeentelijke scholen, door het instellen van zones met voorrang voor voetgangers
(zones 30), door het aanleggen van nieuwe promenades op de westelijke helling van de Woluwe, door het sensibiliseren van de inwoners en het gemeentepersoneel voor het gebruik van de fiets.
- Eindrapport verstuurd naar Brussel Mobiliteit voor de testdagen van elektrische fietsen georganiseerd voor de bevolking.

B. BEHOUD VAN DE BIODIVERSITEIT EN DE NATUURLIJKE
HULPBRONNEN
B.1 BEHOUD VAN NATUURGEBIEDEN IN HET LICHT VAN DE VERSTEDELIJKING
Door zich krachtig te blijven verzetten tegen overmaatse stadsprojecten en
door zich te blijven verzetten tegen de verstedelijking van de groene longen
die bijdragen aan het stadslandschap.
- Op initiatief van het College is in juli 2020 het verzoek om bescherming van
het landelijk gebied van het Ganzenhof ingediend. Zie het activiteitenverslag
van de afdeling bescherming van het erfgoed.
B.2 BESCHERMING VAN DE BOMEN VAN DE GEMEENTE
Door het behoud van bomen, die essentieel zijn voor de luchtzuivering, de
CO2-opslag, de vogelstand en de bestrijding van overstromingen. Door ze te
benadrukken door het organiseren van conferenties en dendrologische wandelingen.
Door de informatie te verbeteren bij het afgeven van vergunningen voor het
kappen in groene gebieden en door het gewest voor te stellen de broedperiode te verlengen.

• De afdeling DO-Leefmilieu heeft deelgenomen aan de ontwikkeling van
het project voor de aanleg van een stadsbos. Een deel van de gemeentelijke grond langs de Marcel Thiry speeltuin werd gekozen om het stedelijke microbosproject op basis van de “Miyawaki”-methode te huisvesten.
Deze methode heeft als doel een 10 maal snellere plantengroei (1m per
jaar) en een 30 maal hogere dichtheid te garanderen. Het doel is om 15
tot 30 verschillende soorten bomen en struiken te planten die zeer goed
samenwerken en perfect aangepast zijn aan de lokale omstandigheden,
en tegelijkertijd de biodiversiteit te bevorderen. 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 klimaatuitdagingen
die op lokaal niveau moeten worden aangepakt (Zie jaarverslag van de
afdeling GEP/GEV)
B.3 REVEGETATE OPENBARE RUIMTEN EN SPEELTUINEN
Het planten van nieuwe soorten bomen en struiken om overstromingen en de
opwarming van de aarde tegen te gaan bij projecten voor de herinrichting van
wegen.
Demineraliseren van schoolpleinen om de doorlaatbaarheid te verbeteren.
- Analyse van 2 aanvragen voor de herbeplanting en demineralisatie van
speeltuinen met de hulp van de dienst GEV.
B.4 ZORGEN VOOR BIODIVERSITEIT EN RUST IN DE WIJKEN
Door in de wijken inheemse en gediversifieerde plantages aan te leggen om
ze een gastvrije omgeving voor fauna en flora te maken (bloeiende weiden,
landelijke hagen, late maaigebieden, honingplanten, insectenhotels, ...).
Door het verminderen van het lawaai dat schadelijk is voor zowel de mens als
de lokale fauna, door het versterken van de maatregelen die zijn voorzien in
het gemeentelijk plan voor de bestrijding van geluidshinder (met inbegrip van
de voortzetting van de strijd tegen het overvliegen vanuit de lucht).
• Besluit ‘versterkt geluid’ - levering van meet-, weergave- en opnameapparatuur voor geluidsniveaus —leencontract met de vereniging zonder
winstoogmerk Jeugdhuis De Schakel.
• Aankoop van nestkastjes voor mussen, te plaatsen in de openbare ruimte
• Opvolging van het verzoek om de afdeling erfgoedbeheer een insectenhotel te laten bouwen voor het toekomstige educatieve parcours van G.
Désir en la Charmille.
B.5 BEWUSTMAKING VAN HET RESPECT VOOR DE NATUUR EN HET MILIEU
Bewustmaking van de bevolking van de strijd tegen milieuvervuiling (met
inbegrip van elektromagnetische vervuiling) tijdens grote gemeentelijke of
gewestelijke evenementen en het behoud van de traditie van het opruimen
van groene ruimten.
• Programmering en coördinatie van de “Earth Our Garden” 2020 conferentiecyclus (met een pauze tussen april en augustus 2020).
• Steun voor de deelname van de gemeente aan de traditionele ‘nacht van
de duisternis’.
• Programmering van het dorp voor duurzame ontwikkeling (editie 2020)
in het kader van de Romaanse Festivals (annulering voortgezette covid)
• Organisatie van een avond - conferentie over vossen
• Organisatie van een open huis op 26 september 2020 op de stadsboerderij Hof ten Berg
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• Om het label “dierenvriendelijke gemeente” en een subsidie te verkrijgen,
wordt een aanvraagdossier ingediend naar aanleiding van de projectoproep van BE: organisatie van 4 hondencoaching sessies met de steun
van een gemandateerde hondencoach.
• Opvolging en behandeling van subsidieaanvragen voor verenigingen die
actief zijn op het gebied van het behoud van fauna, flora of het milieu in
de breedste zin van het woord:
»
»
»
»

Subsidie aan de CEBE (2850€)
Subsidie aan de Koninklijke Tuinbouwkring (250€)
Subsidie aan Brussels Air libre (1230€)
Subsidie aan de UBCNA (1230€)

B.8 BEGRAAFPLAATSEN OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER BEHEREN
Door het uitvoeren van onderhoudsmaatregelen zonder herbiciden op de
twee gemeentelijke begraafplaatsen (begrazing van de paden, rationalisatie
van de ruimtes, nieuwe beplanting, didactische panelen, etc.).
• Project dat momenteel wordt uitgevoerd door de GEV-afdeling met een
DO analyse van de afdeling over de verschillende geplande werken.

C. EEN ONTWIKKELINGSDYNAMIEK DIE VERANTWOORDE
PRODUCTIE- EN CONSUMPTIEPATRONEN VOLGT

B.6 WATERLOPEN VERBETEREN EN OPNIEUW VERBINDEN
Door het herstel van het water en de wetlands van de Woluwevallei.
• Samenwerking in het kader van het saneringsproject van het Sint-Lambertuspark op het gebied van de hydrologische problematiek, contact
met de “water”-facilitator van Leefmilieu Brussel
• Deelname van de gemeente aan de 2020-editie van de Brusselse
Waterdagen
B.7 SAMENWERKINGSVERBANDEN ONTWIKKELEN MET NATUUR- EN MILIEUORGANISATIES
Ondersteuning en bevordering van lokale verenigingen die zich inzetten voor
het behoud van de fauna en flora door middel van conferenties, samenwerking bij openbare evenementen en het verlenen van subsidies.
• Deelname aan de NO2-meetcampagne (periode 2020-2021) op de
school van Parc Malou en Robert-Maistriau.
• Programmering van twee ‘Fêtes en Vie’-workshops die zich richten op
seizoensgebonden en traditionele festiviteiten vanuit het perspectief van
een duurzame transitie (november en december 2019) en een principeakkoord om meer Fêtes en Vie-workshops te plannen in 2021, met de
steun van de wijkcomités en Wolu Inter Quartiers.
• Steun aan het project “Gezonde tuinen” dat door mevrouw Vitalija Polilaityte-Petri is geïntroduceerd.
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C.1 VERBOD OP HET GEBRUIK VAN PLASTIC VOOR EENMALIG GEBRUIK IN DE
ADMINISTRATIE
Eliminatie van het gebruik van plastic flessen en bekers en voorkeur voor
alternatieven voor plastic voor eenmalig gebruik (gerecycled, biologisch
afbreekbaar plastic of enig ander duurzaam materiaal) bij overheidsopdrachten.
→ reflectie, met de afdeling Events, over de ontwikkeling van een charter
voor duurzame evenementen. Dit zou in 2021 voltooid moeten zijn.
C.2 HET OPTIMALISEREN VAN DE AFVALSORTERING EN -RECYCLAGE
Door het stimuleren van sortering (sigarettenpeuken, blikjes, plastic doppen,
keukenafval, etc.).
Door het selectief inzamelen van afval op openbare plaatsen.
• Tijdens de Europese Week voor Afvalvermindering, het organiseren van
een dag van distributie van sinaasappelbakken (organisch afval), pocket
asbakken en informatie over compostering voor de omwonenden.
• Reorganisatie van individuele composteerdemonstraties
C.3 VERSTERKING VAN DE DUURZAAMHEIDSCRITERIA BIJ OVERHEIDSOPDRACHTEN
Door de keuze van milieuvriendelijke producten en materialen in de aankopen
en investeringen van de gemeente te bevorderen, door de circulaire economie
te ondersteunen of door gebruik te maken van sociale-economieondernemingen.
• Bijdragen tot de integratie van duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten (190 DO-gerichte overheidsopdrachten)
C.4 BEVORDERING VAN DE KORTSLUITING, LOKALE EN FAIRTRADEBEDRIJVEN
Door Belgische producenten naar voren te schuiven, indien mogelijk in de
buurt van onze gemeente, door de oprichting van nieuwe GASAP’s (Groupe
d’achats solidaires de l’agriculture paysanne) in buurten en scholen, en door
bedrijven te ondersteunen die lokale producten aanbieden.
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• ondersteuning en hulp bij het opstellen van de technische clausules van
de openbare markt met betrekking tot de levering van levensmiddelen
aan de gemeentelijke kinderdagverblijven en het zoeken naar nieuwe
korte-afstands- en gecertificeerde biologische leveranciers.
C.5 AFVAL VERMINDEREN EN REPARATIE, HERGEBRUIK EN UITLENEN VAN
ARTIKELEN MOGELIJK MAKEN
Het stimuleren van “zero waste” initiatieven bij
gezinnen, bedrijven en binnen onze administratie
(herbruikbare bekers, donatieboxen, etc.).
• circulaire economie: steunen door de divisie
van de uitbesteding van de productie van
ligstoelen uit promotionele dekzeilen die
worden gerecupereerd uit de infocom-dienst
(foto in te voegen)
C.6 DE LOKALE SCHOLEN EEN KEURMERK TE GEVEN EN EEN HOGE KWALITEIT
VAN DE MAALTIJDEN IN DEZE SCHOLEN TE GARANDEREN
Door maaltijden aan te bieden die voldoen aan de aanbevelingen van Leefmilieu Brussel, met name door het verkrijgen van het “Good Food”-label voor
schoolkantines, door het garanderen van seizoensproducten en door te voldoen aan strenge “biologische” of “fair trade”-normen.
• Lancering van het eco-school label project in alle gemeentescholen
(principeakkoord en gevalideerde methodologie).
C.7 DE BURGERS ONDERSTEUNEN BIJ HUN INSPANNINGEN OP MILIEUGEBIED EN HEN BETREKKEN BIJ HET BESLUITVORMINGSPROCES
Door de bewoners te helpen bij het ontwikkelen van projecten die bijdragen
aan de gezelligheid en het respect voor het milieu (compost, collectieve
moestuinen, boomgaarden, enz.) in hun buurt.
Door de bevolking in staat te stellen deel te nemen aan de besluitvorming,
met name dankzij het participatieve budget.
• Ontvangst van ontwikkelingsplannen (verschillende scenario’s) met
het oog op het inrichten van een perceel grond dat toebehoort aan de
gemeente en dat gelegen is op het Sint-Lambertusplein in een groenteteeltgebied ten voordele van de inwoners; controle en ondersteuning van
de gemeenschappelijke moestuinen die ter beschikking worden gesteld
van de inwoners.
• deelname aan de stuurgroep “stadsboerderij” van Hof Ten Berg (organisatie van de open dag op 26 september 2020, afronding van de vijver)
• Bevordering van de gewestelijke oproep tot het indienen van projecten
“Inspireren van de buurt” en ondersteuning van projecten:
• van de collectieve compostering op de toekomstige site van het Goudeneilandenpark
• Ongelooflijk Eetbaar in Timmermans Park
• Bah’Utte
• aan de groep Moineaux 1200,
• op het PCS Kapelleveld (collectieve buurtmoestuin)
• Verstrekking van technisch advies over de projecten die door de
inwoners in het kader van de gemeentelijke participatieve begroting zijn
ingevoerd.

C.8 GOEDE MILIEUPRAKTIJKEN FINANCIEEL ONDERSTEUNEN
VAN CITIZENS
Door versterking van het bestaande systeem van gemeentelijke premies:
installatie van zonnecollectoren, installatie of renovatie van een regenwaterrecuperatiesysteem, vergroening van platte daken, aankoop van een compostvat en het achterwege laten van een voertuig.
- Follow-up en verwerking van aanvragen voor premies die worden toegekend ter ondersteuning van goede praktijken op het gebied van milieu en
burgerschap:
- Een premie voor de installatie van een regenwatertank
- Een premie voor de vernieuwing van een regenwaterreservoir
- Drie premies voor de installatie van een terugslagklep
- Een premie voor de installatie van een zonneboiler
- Een premie voor groene daken
- Vijfentwintig compostpremies

AFDELING BESCHERMING VAN HET PATRIMONIUM
EN BEHEER DER ARCHIEVEN
OPDRACHT:
het architecturaal, historisch, artistiek, archivistisch en natuurlijk patrimonium van Sint-Lambrechts-Woluwe beschermen, opwaarderen en promoten,
en het publiek ontvankelijk maken voor het behoud ervan
• behandeling van de aanvragen tot wettelijke bescherming (klasseren of
bewaren)
• deelname aan het opstellen en het opvolgen van dossiers om
beschermde monumenten en landschappen (waarvan de gemeente
eigenaar is) te restaureren of er werken aan uit te voeren
• organisatie van de Open Monumentendagen en deelname aan evenementen in verband met de ontdekking van het patrimonium op gewestschaal
• organisatie van thematische rondleidingen, activiteiten en lezingen
• cultureel beheer van de windmolen
• publicatie van boeken, brochures, wandelgidsen en artikelen
• onthaal van het publiek en terbeschikkingstelling van documentatie
• ontwikkeling van de toeristische en patrimoniale bewegwijzering,
opmerkelijk gebouwen en landschappen, en kunst in de openbare ruimte
promoten
• verwezenlijking van informatiepanelen of herdenkingsborden voor de
openbare ruimte
• organisatie van huldeblijken aan bijzondere inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe
1. Wettelijke bescherming en inventarisering
• Procedure voor klasseringsprocedure van het Roodebeekpark: de beslissing tot bescherming werd genomen op 30 april 2020.
• Uitbreiding van de bescherming van het Hof ter Cauwerschueren: De
Brusselse regering heeft op 21 maart 2019 akte genomen van de aanvraag tot uitbreiding van de bescherming ingediend door de gemeente,
waardoor elke vergunningsaanvraag voor het goed wordt geblokkeerd.
De rest van de procedure voorziet in het inwinnen van de adviezen van
de betrokken instanties (in dit geval Leefmilieu Brussel en de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen) door de Directie
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Cultureel Erfgoed, waarna zij verslag uitbrengt aan de Regering. De DPC
stelt dat er een gebrek aan personeel is en belooft dat de situatie tegen
november 2020 zal zijn gedeblokkeerd.
• Procedure voor verlenging van het moerassig bosgebied van Hof ten
Berg: Deze procedure wordt momenteel op gewestelijk niveau behandeld, evenals de zaak Hof ter Cauwerschueren. Ook wordt gehoopt op
een doorbraak vanaf november 2020.
• Aanvraagprocedure voor de bescherming van het Ganzenhof: op initiatief
van het College werd de aanvraag in juli 2020 door de dienst ingediend.
De volledige ontvangstbevestiging werd door het Gewest overgemaakt
op 17/09/2020. Bijgevolg wordt het onderzoek van elke vergunningsaanvraag met betrekking tot het onroerend goed geschorst. De volgende
stap in de classificatieprocedure (nieuwe CoBAT-procedure) is het
verzoek van de DPC om advies van het KCML.
2. Aanleg van en werken aan monumenten en beschermde landschappen (samenwerking)
38 monumenten en sites in Sint-Lambrechts-Woluwe genieten wettelijke
bescherming. 26 zijn geklasseerd en 12 staan op de bewaarlijst.
Voor de interventies (restauratie, herinrichting) aan wettelijk beschermde
goederen is er een bijzondere stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk, «
unieke vergunning » genaamd. In samenwerking met de technische diensten
(Erfgoedbeheer, Stedenbouw en Groene Ruimte) werkt de dienst mee aan de
voorbereiding van de aanvraag van unieke vergunningen voor beschermde
gebouwen en landschappen, dient de dienst subsidieaanvragen in, volgt de
dossiers op en begeleidt hij de werken.
Site Hof ter Musschen – Tarweveld
De CEBE heeft een dochter vzw, “Fournil de l’Hof ter Musschen”, opgericht om
de dagelijkse organisatie te vergemakkelijken. Deze nieuwe non-profit organisatie is verantwoordelijk voor de exploitatie van de bakkerij en het beheer
van het veld. In juli 2019 werd door de gemeente de enkelvoudige stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van het veld en de omheining van
het terrein door het gewest afgegeven. Het is gedeeltelijk uitgevoerd voor
zover het snoeien al is uitgevoerd. Het hekwerk moet nog worden geïnstalleerd, wat in de loop van deze maand oktober zou moeten gebeuren.
De nauwe samenwerking tussen de bakkers (vzw Fournil HTM) en de molenaars (vzw Luizenmolen) moet worden onderstreept. Op initiatief van dit
project, waarin de gemeente partner is, werken de twee vzw’s hand in hand
om er een echt succes van te maken. De ecopastuurdie begin oktober werd
georganiseerd, gaf zichtbaarheid aan dit project dat duurzame ontwikkeling
en de promotie van het erfgoed combineert.
Gemeentemuseum - Huis Devos
De restauratie van het museum is in de zomer van 2020 voltooid. Het betrof
de restauratie van de gevel van het gebouw, de renovatie van de zolder, de
opwaardering van de installaties naar technische en veiligheidsnormen en de
restauratie van het glazen dak van de oude wintertuin.
Het museum werd tijdens de Open Monumentendagen op 19 en 20 september
2020 in de kijker gezet.
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Sano & de Elzas
De muurschildering die als monument is geklasseerd, is privé-eigendom.
Naar aanleiding van een verzoek van de gemeente in 2012 vroegen de eigenaars om steun van de gemeente bij de restauratie van het monument. De
gemeente (dienst van het Gemeentelijk Erfgoedbeheer) heeft daarom de
procedure voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning in nauwe
samenwerking met onze afdeling voor alle aspecten van het erfgoed op zich
genomen. De afdeling erfgoed heeft ook talrijke stappen ondernomen om een
overeenkomst in de vorm van een conventie voor te stellen aan de eigenaars
van het onroerend goed. Er is advies ingewonnen bij de juridische dienst van
de gemeente en de gewestelijke overheid. Tot op heden is het niet mogelijk
geweest om tot overeenstemming te komen met de eigenaren en de aanvraag
voor een vergunning, die nog steeds onvolledig is, is nog steeds in behandeling.
Gemeentehuis (binnenkant)
De vergunning voor de binnerenovatie van het gemeentehuis werd in juni
2019 afgeleverd door het gewest. In de loop van 2020 is begonnen met de
renovatie van de kantoren van de dienst Bevolking.
3. Restauratie van beeldhouwwerken en monumenten in de openbare ruimte
De dienst ziet, samen met de Technische Dienst, ook toe op het onderhoud
en de restauratie van beeldhouwwerken en herdenkingsmonumenten in de
openbare ruimte.
4. Advies i.v.m. de stedenbouwkundige aanvragen
De afdeling heeft verschillende adviezen verstrekt in het kader van aanvragen
voor stedenbouwkundige vergunningen betreffende gebouwen en landschappen van patrimoniale waarde.
5. Toerisme
Ronde tafel toerisme
De afdeling is gemachtigd deel te nemen aan de ronde Tafel toerisme. Deze
ronde tafel werd op poten gezet door Visit Brussels en brengt de schepenen
en verantwoordelijken toerisme van de 19 Brusselse gemeenten samen.
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6. Communicatie - studies
• schrijven van artikels voor de Wolu-Info
• updaten van de Website (pagina’s erfgoed, Geschiedenis, hotels en Bed
& Breakfast)
• ter beschikking stellen van documentatie en informatie i.v.m. het
patrimonium en de geschiedenis van Sint-Lambrechts-Woluwe tijdens
verschillende activiteiten: feest van het leefmilieu, ‘Fêtes Romanes’,
braderie in de Georges Henri, ontvangst van nieuwe inwoners.
• beantwoorden van vragen over het patrimonium en de geschiedenis
(gidsen en conferenciers, organisatoren van rondleidingen, studenten,
journalisten, enz.).
• In het kader van het project voor de inventarisatie van gebinten in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest kwam een delegatie van wetenschappers van de Directie Erfgoed (BUP), de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis (MRAH) en het Koninklijk Instituut voor Artistiek Erfgoed
(IRPA) het gebinte van het Slot onderzoeken en voerde een nauwkeurig
archeologisch onderzoek uit om nieuw en oud hout te identificeren. Op
basis van de elementen die door de onderzoeken zijn ontdekt, werd een
dendrochronologisch onderzoek uitgevoerd in juli 2020. Uiteindelijk was
het niet het kader dat de archeologen interesseerde, maar de balken en
de vloeren.
7. ANIMATIES
1 Cyclus van begeleide themawandelingen (van juli tot november)
In samenwerking met de professionals van Arkadia vzw ontwikkelt het departement elk jaar een programma van rondleidingen die gericht zijn op de ontdekking van het erfgoed van Sint-Lambrechts-Woluwe. Dit jaar maakte de
pandemie een reorganisatie van het programma noodzakelijk, maar de divisie
wist annuleringen te voorkomen. De cyclus eindigt iets later dan gebruikelijk,
met een laatste bezoek binnenshuis in november.
• 03/11/19: De Oude Sint-Lambertusbegraafplaats (laatste bezoek van de
cyclus van 2019) - 40 personen
• 12/07/20: In de voetsporen van Jules Brouillard - 18 personen
• 22/08/20: Andromeda en Steenboksdistricten - 20 personen
• 13/09/20: Fietstocht - 21 personen
• 03/10/20: De UCL-campus, geschiedenis en architectuur - 22 personen
• 18/10/20: De onderkant van Sint-Lambrechts-Woluwe - 20 personen
• Nieuwe datum voor het laatste bezoek: Het gemeentelijk hotel van
Sint-Lambrechts-Woluwe.

2. Begeleide wandeling
Een begeleide wandeling rond het thema van de heilige Lambertus, patroonheilige van onze gemeente, werd op 13/10/2019 voorgesteld door de heer
Persy (een ervaren wandelaar, cultuur- en natuurliefhebber) in samenwerking met de afdeling. Er waren 18 mensen aanwezig.
8. Verbetering van het erfgoed
1. Windmolen
De samenwerking met de molenaars van Luizenmolen Anderlecht vzw om een
kwaliteitskader te garanderen voor de rondleidingen van de windmolen werd
in 2019-2020 voortgezet. Voor 2020 is een kalender opgesteld voor de opening van de windmolen, twee zaterdagen per maand van juli tot eind oktober.
Naast deze geplande openingen zijn er op verzoek bezoeken georganiseerd
voor groepen:
• 6 oktober 2019: CEBE. Deelnemers aan het traditionele bakkerij-evenement in de Hof ter Musschen-bakkerij bezoeken de molen terwijl het
deeg wordt gerezen.
• 12 oktober 2019: Opening van de molen + vzw Nature et Progrès
• 19 oktober 2019: Place aux enfants”-dag georganiseerd door het Internationaal Kinder- en Jeugdfestival van de VZW
• 26 oktober 2019: Opening van de molen
Voor 2020 bezoeken: zie onderstaande tabel
Geleide bezoeken aan de Geleide bezoeken aan de Geleide bezoeken aan de
windmolen
windmolen
windmolen
data

aantal personen

groepen/verenigingen

2/03/20

24

School Singelijn lager

11/03/20

12

Werkwinkel Sint-Joostten-Noode - Vorming pizzaiolo
toelischting van het productieproces van bloem

Sluiting van de molen als
gevolg van de
gezondheidscrisis Covid19 tot 31/6/20
5/07/20

10

11/07/20

CEBE
11h tot 13.00 - DJ Bastien Bott op de golven van
Dynamic One en de sociale
netwerken vanuit de windmolen

20

Groep senioren - Mevrouw
Vandoorne
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14

opening van de molen

16/07/20

22

groep JJJY

23/07/20

22

groep JJJY

25/07/20

30

opening van de molen

26/07/20

10

CEBE (de molen kon
draaien zonder te malen niet genoeg wind)

30/07/20

22

groupe JJJY

6/08/20

22

groupe JJJY

6/08/20

5

groep van het medisch
huis Le Noyer (hittegolf
dus minder personen dan
verwacht)

8/08/20

7

opening van de molen (hittegolf)

13/08/20

21

groep JJJY

22/08/20

8

privébezoek

30

opening van de molen

5/09/20

10

privébezoek

12/09/20

30

opening van de molen

13/09/20

10

CEBE

15/09/20

17

privébezoek vzw Vivre
Heureux

26/09/20

50

opening van de molen

27/09/20

10

CEBE

2. Erfgoeddagen - 19 en 20 september 2020
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De afdeling is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze twee themadagen die gewijd zijn aan de ontdekking van het erfgoed. De pandemie heeft
de organisatie van dit evenement verstoord, maar de vasthoudendheid van
het gewest moet worden onderstreept, dat erop heeft aangedrongen dat deze
dagen plaatsvinden, zelfs in een aangepaste vorm. Voor alle binnenbezoeken
waren reserveringen nodig om de bezoekersstroom te beheren en zo goed
mogelijk te verdelen. Het Gewest heeft hiervoor een specifiek internetplatform opgezet. De routes zijn ook bestudeerd om de geldende maatregelen te
respecteren.
Dit jaar staan er drie plaatsen op het programma: het stadsmuseum, het kasteel Lindthout en de site Hof ter Musschen.
Het gemeentelijk museum werd in avant-première geopend na de restauratie van 2018-2020 (zie boven). Bezoekers hadden het hele weekend de
gelegenheid om het te bezoeken. Verschillende rondleidingen onder leiding
van Anne Vanbeggelaer (Beheer van het erfgoed), Marie-Eve Vanmechelen
(DOPP) en Arkadia vzw werden aangeboden om het publiek de geschiedenis
van dit emblematische gebouw uit te leggen en te vertellen over de restauratie ervan. Speciaal voor het evenement werd een fototentoonstelling voorbereid. De afdeling werd gecontacteerd door de communicatiedienst van Urban
om een artikel over de restauratie van het museum te publiceren.
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Het Kasteel vanLindthout (Academie voor Muziek, Dans en Spraakkunst) was
toegankelijk in het kader van rondleidingen die Arkadia op zondag aanbiedt.
In het natuurgebied van de Hof ter Musschen werden door de CEBE rondleidingen gegeven. Er waren oorspronkelijk workshops gepland, maar die
moesten vanwege de pandemie worden afgelast.

10. Beheer van administratieve archieven
De historische archieven worden beheerd door het Gemeentemuseum terwijl
de administratieve archieven beheerd worden door de dienst Archieven.
Krachtens de wet van 24/06/1955 is de dienst Archieven belast met het
bewaren, klasseren en vernietigen van het geheel der documenten van het
bestuur en dit in overleg met de Algemeen Rijksarchivaris.
Onze gemeente beschikt over sorteertabellen voor alle diensten; nochtans
moet worden opgemerkt dat sinds 18/08/2010 (BS van 23/08/2010) de
besluiten betreffende artikel 5 (wijze van bewaring en vernietiging) niet
werden afgekondigd en dat het dus moeilijk te voorzien is wat er vereist zal
worden op het gebied van bewaring.
De dienst is ook belast met het uitlenen van archiefdocumenten en helpt de
burger bij zijn opzoekingen. Dit jaar heeft de dienst 2457 interne aanvragen
verwerkt. Het ging hierbij om 1819 aanvragen voor bouwvergunningen, 317
aanvragen om inlichtingen i.v.m. de bevolking en 321 aanvragen i.v.m. het
personeel. De dienst heeft ook geantwoord op 45 externe vragen:

• Een begeleide wandeling met als titel “Mozaïeken en sgraffito’s in de wijk
Georges Henri” werd ook aangeboden door de vzw Arkadia.
Op de drie locaties en tijdens de twee dagen hebben we +/- 760 mensen verwelkomd.
Om het programma van de Erfgoeddagen te vervolledigen, werden in
Sint-Lambrechts-Woluwe ook activiteiten georganiseerd door het Brussels
Gewest en verschillende verenigingen:
• Wandeling “de kunst van het glas is geen gemakkelijke opgave in
Sint-Lambrechts-Woluwe” (Brussel-Beieren);
• Wandeling “de duizend kleuren van de wijk Linthout” (Brussel Beieren);
• Fietstocht “De Woluwe, een natuurlijke groen en blauw erfgoed” (Pro
Vélo);
• Wandeling “le Haut Woluwe”, een kleurrijke wijk “ (Kring voor geschiedenis, archeologie en architectuur van de Woluwes).
9. Bewustwording
Informatiebijeenkomst over oudere liften
Na een burgerinterpellatie en een motie die in mei 2019 door de gemeenteraad werd aangenomen, bestudeerde de afdeling het probleem op het
gemeentelijk grondgebied en stelde ze een lokale inventaris op van opmerkelijke liften. Op 5 maart 2020 werd ook een informatiesessie voor het publiek
georganiseerd, in samenwerking met Homegrade en Save our Elevators vzw.
Creatie van didactische panelen
Eerbetoon aan Georges Désir
Op 5 maart 2020 werden de scholen Georges Désir en La Charmille en het
Poppy Day Care Centre ingehuldigd. Er werden drie herdenkingspanelen onthuld die het leven van Georges Désir oproepen. Deze panelen zullen in het
gelijknamige steegje worden geïnstalleerd.

JAARVERSLAG 2019-2020

|

105

DUURZAME ONTWIKKELING, PLANNING EN PERSPECTIEVEN

106|

JAARVERSLAG 2019-2020

ONDERWIJS

DIENST ONDERWIJS
Personeelsbeheer, informatie over het onderwijs, opvolging van de aankopen
en de werken in de scholen, organisatie van extra-murosklassen, maaltijden,
schoolvervoer, animaties en evenementen voor de scholen… Dat zijn de voornaamste activiteiten van onze dienst.
De dienst verzekert het beheer van de loopbaan van het onderwijzend en
niet-onderwijzend personeel van de gemeentescholen.
De dienst gaat zo over tot de aanwervingen die ze voorleggen aan de gemeentelijke overheid, bereidt de dossiers voor van de verschillende loopbaanonderbrekingen en vormingen, verzekert de uitbetalingen voor het onderwijzend en opvoedend hulppersoneel ten laste van de gemeente, onderhoudt het
contact met de subsidiërende overheid en stuurt de voorgeschreven formulieren door naar de gemeenschappen.
De dienst waakt ook over de opvolging van de bestellingen van materiaal in
samenwerking met de dienst Administratie en Opdrachten en de dienst Informatica en over de opvolging van de herstellings- en onderhoudswerken aan
de schoolgebouwen in samenwerking met de Technische Dienst en met de
hulp van een ploeg van 10 arbeiders die rechtstreeks van de dienst afhangt.
De dienst beheert ook de schoolmaaltijden. Zij organiseert in samenwerking
met de opdrachtnemer een driemaandelijkse vergadering in de scholen. Tijdens deze vergaderingen worden er informatie en voorstellen uitgewisseld
waardoor de kwantiteit en kwaliteit van de schoolmaaltijden geëvalueerd
kunnen worden. Het systeem van de koude lijn is veralgemeend tot alle
gemeentescholen.
De verschillende pedagogische extra-muros-activiteiten worden mede
mogelijk gemaakt door het inzetten van 3 gemeentelijke bussen, waarvan wij
de verplaatsingen plannen.
De participatieraden, die geïnstalleerd werden in onze Franstalige kleuteren lagere scholen, conform het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire
taken van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs bepaalt en de
structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, hielden hun

wettelijk geregelde werkvergaderingen. 2 van de 4 wettelijk te organiseren
werkvergaderingen konden niet worden georganiseerd als gevolg van de
pandemie van het coronavirus.
De scholen ‘Van Meyel’, ‘Parc Malou’ en ‘Robert Maistriau’ organiseren een volledig leerplan in immersie vanaf de derde kleuterklas tot het zesde leerjaar.

DE PILOOTCEL EN DE GROEP ANIMATIE
De pilootcel ondersteunt al jaren de pedagogische teams en de directeurs van
de Franstalige basisscholen.
Deze cel bestaat uit:
- twee pedagogische coördinatoren die belast zijn met de evaluatie van het
studieniveau, het deelnemen aan de aanwerving van toekomstige leerkrachten, het uitvoeren van een formatieve evaluatie van de pedagogie van de leerkrachten, het leiden van groepsopleidingen voor nieuwe leerkrachten, het
organiseren van opleidingen in verband met de waarnemingen die tijdens de
klassenbezoeken zijn gedaan;
- een coach en pedagogische opleider, sinds september 2018, verantwoordelijk voor de individuele coaching van leerkrachten en directeuren, het
ontmoeten van teams volgens de wensen en behoeften, en het organiseren
van verschillende opleidingen voor volwassenen in verband met coaching en
pedagogie;
- een referentiepersoon in digitale projecten, sinds september 2019, die
verantwoordelijk is voor de ondersteuning van onderwijsteams bij de ontwikkeling van digitale onderwijspraktijken, het verlenen van bijstand aan
het management bij het beheer van digitale technologie, het onderzoeken en
ontwikkelen van oplossingen in samenwerking met de IT-afdeling volgens de
geïdentificeerde behoeften, het beheren van digitale hulpmiddelen voor het
onderwijs, en het organiseren van verschillende opleidingen voor volwassenen in verband met digitale technologie;
- een sociaal-culturele animatrice die verantwoordelijk is voor het helpen
beheren van conflicten tussen leerlingen, het helpen opzetten van klassen- en schoolraden, het leiden van workshops over improvisatie en drama,
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beeldende kunst, filosofie, schrijven en verhalen vertellen met leerlingen,
het organiseren van brainstormbijeenkomsten met leraars burgerschap en
diverse opleidingen in verband met de voorgestelde workshops;
- een consulente welzijn die belast is met de organisatie van workshops
welzijn, zelfmassages en ontspannende massages, gedragsmanagement,
het creëren van autonome spelletjes en “welzijn”-tools, het inrichten van
“wellness”-ruimtes in de klaslokalen, het organiseren van mindfulness- en
meditatiesessies voor volwassenen en diverse opleidingen in verband met de
voorgestelde workshops;
- een pedagogisch inspectrice, sinds september 2020, belast met het sturen
van de cel, het uitvoeren van het pact voor uitmuntendheid, het ondersteunen
van scholen bij het ontwikkelen en uitvoeren van proefprojecten, het begeleiden van leerkrachten, het evalueren, indien nodig, van het studieniveau,
de naleving van de curricula, de geschiktheid van het lesmateriaal en de
schooluitrusting voor de pedagogische behoeften, de consistentie van de
pedagogische praktijken, met inbegrip van de evaluatiepraktijken, om specifiek toezicht te houden op de immersiescholen, om conferenties en seminaries te organiseren met directeuren en/of leerkrachten waar nodig, om deel
te nemen aan werkgroepen, commissies en raden die verband houden met de
functie, om directeuren te helpen, te ondersteunen en te evalueren.

SOCIALE VOORDELEN

DE CEL BEGELEIDING

De schoolbusdienst bestaat uit 3 chauffeurs. Zij beschikken over 1 grote bus
van 59 plaatsen, een bus van 40 plaatsen en een bus van 30 plaatsen. De
dienst verzekert het gebruikelijk vervoer, namelijk bezoeken aan musea, de
bibliotheken, de zwembaden, (steeds minder omdat men de voorkeur geeft
aan voetgangersrijen voor verplaatsingen), evenals de verplaatsingen tijdens
de schoolvakanties voor de activiteiten van de jeugddienst.

De cel begeleiding van de dienst Onderwijs bestaat uit schoolpsychologen
voor 1,5 voltijdse equivalent en een halftijds maatschappelijk werker. Ze
werkt nauw samen met schooldirectie en onderwijsteams en heeft aandacht
voor de situatie van kwetsbare gezinnen waarvan de kinderen naar gemeentescholen gaan.

HET GOOD FOOD LABEL
Tot op heden zijn er 5 scholen die het Good Food label met twee vorken hebben behaald, namelijk:
‘Parc Malou’,’Robert Maistriau’, ‘Princesse Paola’, ‘Vervloesem’ en ‘Van Meyel’.
Prinses Paola, Klim op en ‘Prince Baudouin’ hebben daarentegen het Good
Food label met één vork behaald. Omwille van de schorsing van de klassen
als gevolg van de coronaviruspandemie konden de aanvraagdossiers van de
scholen van ‘Georges Désir’ en ‘La Charmille’ niet meer worden ingediend
nadat ze naar hun nieuwe lokalen waren verhuisd. Zij zullen binnenkort worden ingediend.

SCHOOLINFRASTRUCTUREN - WIJZIGING
Na het afbraak- en wederopbouwproject van de scholen ‘Parc Schuman’ en ‘La
Charmille’ zijn de scholen tijdens de krokusvakantie van 2020 verhuisd naar
hun nieuwe lokalen en hebben de leerlingen op 3 maart 2020 hun nieuwe
school betrokken.
Bij deze gelegenheid werd de school ‘Parc Schuman’ omgedoopt tot de school
‘Georges Désir’.
De twee nieuwe scholen werden ingehuldigd op 5 maart 2020.
De Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord heeft het gebouw van de
school ‘Prince Baudouin’ verlaten en verhuisde op 1 september 2020 naar
het gebouw van de school ‘Georges Désir’. Slechts enkele lessen worden nog
gegeven op het terrein van de scholen van ‘Parc Malou’ en ‘Robert Maistriau’.
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Wij berekenen het bedrag van de sociale voordelen die aan de vrije scholen
uitgekeerd worden. Dit jaar bedragen die 38.739,68 EUR. Dit bedrag wordt
verdeeld onder de scholen ‘Sainte-Jeanne de Chantal’ en ‘CETD’.

HERINNERINGSPLICHT EN TOLERANTIE
In het kader van de sensibilisering voor de herinneringsplicht, verdraagzaamheid en respect, bezochten de leerlingen van de 6de basisschool van de
scholen ‘Robert Maistriau’, ‘Prince Baudouin’, ‘Vervloesem’ en Prinses Paola
het Fort Breendonk in de maand december 2019.
Naar aanleiding van de pandemie van het coronavirus en de schorsing van
de klassen was het niet mogelijk om de bezoeken aan de Cité Miroir in Luik,
de evenementen die werden georganiseerd in het kader van de “Drums for
Peace” en in het kader van de herdenking van “8 mei 1945” en de bezoeken
van leerlingen van de 5e basisschool aan het Parlementarium te organiseren.

SCHOOLBUSDIENST

VORMINGEN
De leerkrachten en het niet-onderwijzend personeel van de gemeentescholen
hebben de mogelijkheid om vormingen te volgen om zich bij te scholen of zich
te vervolmaken in het kader van hun werk.
Sommige bijscholingen spreiden zich over verschillende maanden, en soms
zelfs over een schooljaar. Andere gebeuren ad hoc, overdag, ‘s avonds of tijdens de vakantie.
De kosten voor deze bijscholingen worden gedeeltelijk of volledig ten laste
genomen van het schoolbestuur.
De uitgaven voor deze bijscholingen tijdens de periode van 1 oktober 2019
t/m 30 september 2020 kunnen als volgt verdeeld worden:

ONDERWIJS

Petit Foriest
Mechanische aarde en de evolutie van de landbouw.
Titels van de vormingen voor scholen van het Nederlandse taalstelsel:
Vormingen gevolgd door de onderwijzers en directie van het gewoon basisonderwijs
Opleiding mentoren, Bedrijfseerstehulp – Vergiftiging, L.O. : het ABC van het
leerplan, Traject opstart, Basisregelgeving personeelsbeleid en Studiedag
leermeesters katholieke godsdienst
Vormingen gevolgd door de onderwijzers en directie van het buitengewoon
basisonderwijs
Banaba buitengewoon onderwijs, Rekenen met Rekentrappers, Seminarie
‘samen sterk’ en Doelgricht en thematisch werken in de klas.
Vormingen gevolgd door de leerkrachten van de Gemeentelijke Academie
voor Muziek en Woord
Basiscursus koordirectie en Re-Focus-Method.

ENKELE SCHOOLBEVOLKINGSCIJFERS SCHOOLJAAR 2019-2020
Het aantal kinderen dat in de gemeente aan de schoolplicht onderhevig is
beloopt 7494 (13 % van de bevolking).
Talrijke andere individuele en gratis vormingen worden eveneens voorgesteld
en georganiseerd ofwel door het vormingscentrum van UVCB of OVSG, ofwel
door het Hoger Instituut voor Pedagogie van het Brussels Gewest. Deze vormingsorganismen zijn erkend door de ‘Federation Wallonie-Bruxelles’ of de
Vlaamse Gemeenschap.
Titels van de vormingen voor de scholen van het Franse taalstelsel:
Vormingen gevolgd door de onderwijzers en directies van het basisonderwijs
Stuurplan: uitdagingen, verwachtingen en proces – Workshop DGEO-PRIMVER – Bezoek aan de beurs SETT (School Education Transformation Technology) in het kader van een pedagogische conferentie – Classificatie van
dieren – Master in onderwijswetenschappen (FOPA) – getuigschrift van
pedagogische bekwaamheid voor het hoger onderwijs (CAPAES) – Dag van
de directies en inspectie – Inspiratiedag: uitwisselingen en ontdekken van
goede praktijken rond wereldburgerschap.
Vormingen gevolgd door de onderwijzers en directies van het buitengewoon
basisonderwijs
In de klas met mijn iPad, module 2 – Dysfasie/aangepaste methodes – De
dysfasie, taallessen en logopedie.
Vormingen voor psychologen en maatschappelijke werkers
Systemische ontmoetingen in het hart van het leven – Basisvorming in psychotherapie via spel voor het kind – Online vorming per videoconferentie –
Evaluatievorming door middel van dit gratis spel en de relatie met de huidige
projectieve testen–Aanpassen van kinderalbums voor liveoptredens
Stuurcel
Animatie van een workshop van “TEAMS et OFFICE 365” voor het personeel
van de scholen – Praktijk in PNL (Neuro linguïstisch programma).
Vormingen voor niet-onderwijzend personeel
Recycling ins eerste hulp.

AANTAL LEERLINGEN/STUDENTEN IN ONZE
GEMEENTESCHOLEN
GEWOON KLEUTER- EN LAGER EN BUITENGEWOON
ONDERWIJS VAN HET FRANSE TAALSTELSEL
De volgende cijfers dateren van 1 oktober 2019 voor de kleuterschool en
van 15 januari 2020 voor de lagere school, sleuteldata in de berekening van
de omkadering conform het decreet van 13 juli 1998 dat het basisonderwijs
organiseert.

GEWOON KLEUTER- EN LAGER EN BUITENGEWOON
ONDERWIJS VAN HET NEDERLANDSE TAALSTELSEL
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‘ECOLE SUPERIEURE DES ARTS DE L’IMAGE LE 75’

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

GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD
LEERGANGEN SOCIALE PROMOTIE
‘COURS COMMUNAUX DE LANGUES MODERNES

SAMENSTELLING VAN HET ONDERWIJZEND
‘ECOLE SUPERIEURE DES ARTS DE L’IMAGE LE 75’

PERSONEEL VAN HET FRANSE TAALSTELSEL OP
01/09/2020
GEMEENTELIJKE KLEUTER- EN LAGERE SCHOLEN

‘ACADEMIE DE MUSIQUE, DES ARTS DE LA PAROLE ET DE LA
DANSE’
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SAMENSTELLING VAN HET PERSONEEL VAN HET
OPLEIDINGSCENTRUM VOOR LEEFMILIEU TEN LASTE
VAN DE GEMEENTE OP 01/09/2020

‘COURS COMMUNAUX DE LANGUES MODERNES’

SAMENSTELLING VAN HET NIET-ONDERWIJZEND
PERSONEEL VAN DE FRANSE EN NEDERLANDSE
TAALSTELSELS TEN LASTE VAN DE GEMEENTE OP
01/09/2020

SAMENSTELLING VAN HET ONDERWIJZEND
PERSONEEL VAN HET NEDERLANDSE TAALSTELSEL
OP 01/09/2020
GEMEENTELIJKE KLEUTER- EN LAGERE SCHOLEN

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

GROENKLASSEN

GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD

Het opleidingscentrum voor leefmilieu van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is een kijk-en-doe-boerderij die de groenklassen van alle basisscholen
op haar grondgebied verwelkomt naar rato van een of twee weken naargelang
de school het 2e of 3e leerjaar stuurt. Tijdens specifieke activiteiten wordt
er ook ander publiek verwelkomd. Deze klassen werpen een brug tussen de
stad en het platteland. Zo kunnen de kinderen zich vragen stellen, kleine problemen oplossen, hun wetenschappelijke denkwijze toepassen, observeren,
luisteren, nadenken en kritisch leren zijn. Dit alles in een veilige omgeving
waarbij ze zoveel mogelijk autonoom kunnen werken.
Omwille van de coronaviruspandemie zijn de bosklassen met ingang van 16
maart 2020 stopgezet. Zij hebben hun activiteiten hervat op 14 september
2020.
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SNEEUWKLASSEN
Behalve het aanleren van het skiën, wordt de nadruk gelegd op de studie
van het artisanale, milieu-, architecturale en sociale patrimonium van de
bezochte sites.
De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de gemeentescholen en van
de vrije scholen op het grondgebied van de gemeente dit dat wensten gingen
naar Frankrijk, naar Pont-du-Fossé in de vallée du Champsaur voor een verblijf van 12 dagen.
406 leerlingen namen deel aan dit verblijf.
Als gevolg van de coronaviruspandemie moest het laatste geplande verblijf
in maart 2020 worden geannuleerd. Deze annulering betrof 218 leerlingen.

HET CORONAVIRUS
Als gevolg van de coronaviruspandemie en de maatregelen die op federaal
niveau zijn genomen om de pandemie te bestrijden, zijn de cursussen met
ingang van 16 maart 2020 opgeschort.
De Franstalige en Nederlandstalige basisscholen hebben een dagopvang
voorzien voor kinderen wiens ouders werken in domeinen zoals gezondheidszorg, openbare veiligheid, kinderopvang, bejaardenzorg of onderwijs
(alle personeelscategorieën), alsook voor kinderen waarvan de ouders geen
andere keuze hebben dan ze toe te vertrouwen aan hun grootouders. Deze
kinderdagverblijven werden voorzien door middel van georganiseerde rotaties tussen onderwijzend personeel en schoolmonitoren in groepen van niet
meer dan 10 kinderen.
In overeenstemming met de aanbevelingen van de Franse en Vlaamse
gemeenschap hebben de ‘Academie de musique des arts de la parole et de
la danse’ en de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord de lessen niet
voor 1 september 2020 hervat.
De gemeentelijke cursussen voor moderne talen en de ‘Ecole Supérieure des
Arts de l’image Le 75’ hebben tot eind juni 2020 een aantal cursussen voor
afstandsonderwijs georganiseerd voordat ze vanaf het begin van het academisch jaar 2020 weer cursussen ter plaatse konden organiseren.
In de Franstalige en Nederlandstalige basisscholen zijn de lessen progressief
hervat vanaf 18 mei 2020 voor de leerlingen van het 6de Franstalige lager
onderwijs en het 1ste en 2de Nederlandstalige lager onderwijs en vanaf 25
mei 2020 voor de leerlingen van het 1ste en 2de Franstalige lager onderwijs.
Om dit te doen werd de schoolorganisatie volledig herzien om de hygiënevoorschriften, de afstand van 1m50, de bubbels en het maximaal toegestane
aantal leerlingen in elke bubbel te respecteren.
In samenwerking met de IDPBW en de technische diensten van de gemeente
werden er grondmarkeringen aangebracht, werd er een circulatierichting
binnen de scholen opgezet, werden de speelplaatsen in verschillende zones
verdeeld, werden er automatische dispensers van hydro-alcoholische gel
geplaatst bij de ingangen van de scholen. Er zijn borden geplaatst die de te
respecteren afstand aangeven rond de infrastructuur van de school, er zijn
extra onderhoudsproducten, beschermingsmiddelen voor het personeel,
contactloze thermometers, quarantainelokalen binnen de scholen, etc.
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De warme maaltijden werden onderbroken om de leerlingen niet te concentreren in de refters. De leerlingen hebben in de klas gegeten. De warme maaltijden werden hervat aan het begin van het schooljaar 2020.
Vanaf 8 juni 2020 konden alle leerlingen weer naar school gaan volgens de
nog geldende hygiënevoorschriften. De buitenschoolse activiteiten werden
pas bij het begin van het schooljaar 2020 hervat.

JEUGDDIENST

JEUGDDIENST
SECTIE 2 JAAR 1/2 –12 JAAR

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

gen dat niet ouder is dan 6 maanden. Het individueel dossier van elke monitor
bevat ook een kopie van hun brevetten en diploma’s, evenals een exemplaar
van hun contracten en van hun evaluatie die systematisch na elke prestatieperiode wordt opgemaakt.

De door de dienst voorgestelde en georganiseerde activiteiten zijn de vrucht
van een nauwgezette voorbereiding, ervaring en constante invraagstelling
van de werking met als doel een voortdurende verbetering.
Een belangrijk deel van het dagelijks werk is, zoals verwacht, direct verbonden met de organisatie en de omkadering van deze stages.
De aanwerving van monitoren en hoofdmonitoren, belast met deze omkadering, gebeurt bij jonge studenten, leerkrachten en werklozen. Tijdens de
periode van 1 oktober 2019 tot 30 september 2020 heeft de jeugddienst 139
monitoren aangeworven terwijl er 320 arbeidscontracten werden opgemaakt.
De administratieve taken verbonden aan het beheer van deze contracten
worden volledig verzorgd door de dienst, die op de hoogte is van de nieuwe
wetgeving op gebied van studentenarbeid en tijdelijk werk. Hiertoe behoort
onder meer het invoeren van de cv’s, de toewijzingen van contracten, de
opvolging van de betalingen van de lonen, de afgifte van attesten en diverse
formulieren (C4, C131A en C131B) alsook het ingeven van de registraties
“IMAGO” en “Dimona”, formaliteiten die elke werkgever verplicht elk begin of
einde van een werkrelatie tussen hem en een werknemer onmiddellijk aan te
geven. Tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020 werd een steekkaart
aangemaakt voor elk afgewerkt contract.
Alvorens over te gaan tot een aanwerving moet elke persoon een standaard cv
volledig invullen en een onderhoud hebben gehad met de jeugdconsulent. Bij
een positieve beoordeling wordt de monitor pas definitief aangeworven wanneer deze een getuigschrift van goed zedelijk gedrag (model 2) kan voorleg-

Zoals elk jaar, vanaf de maand januari, leverde de dienst op aanvraag attesten
af waardoor de ouders een deel van de opvangkosten voor kinderen jonger
dan 12 jaar kunnen aftrekken. Om sneller te kunnen reageren op de verzoeken van de ouders heeft de dienst dit jaar ervoor gekozen alle documenten
af te drukken, d.w.z. 1428 attesten in het Frans en 220 in het Nederlands..
Overigens werden talrijke attesten voor de werkgevers en mutualiteiten om
een gedeeltelijke terugbetaling van de activiteitskosten te verkrijgen, toegestuurd aan de aanvragers.
De dienst dient elk jaar een aanvraag in tot het bekomen van subsidies bij de
VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie). Voor de Franstaligen gebeurt dit
bij de « Office de la Naissance et de l’Enfance » (ONE).
Dit gebeurt voor de activiteiten tijdens de Kerst-, Paas-, en zomervakantie.
Activiteiten die tijdens de Allerheiligen- en carnavalsvakantie worden georganiseerd, komen niet in aanmerking. Hoewel de COVID-19-pandemie de
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activiteiten van de dienst in de Paasvakantie van 2020 heeft verhinderd, heeft
de dienst toch een verzoek ingediend om de gebruikelijke subsidie te behouden om bepaalde gemaakte organisatiekosten te dekken. Met het oog op het
verkrijgen van de subsidie voor de kerst- en zomervakantie moest de dienst
lijsten van de opgenomen kinderen en het toezichthoudend personeel indienen, samen met kopieën van certificaten en bewijsstukken met betrekking
tot de aan de animatoren betaalde vergoedingen, en de dagelijkse aanwezigheidstafel (kinderen en animatoren). Bovendien worden de normen voor
de begeleiding strikt gerespecteerd, waarbij één pedagogisch verantwoordelijke (coördinator) per speelplein en een voldoende aantal gediplomeerde
animatoren (1 voor 8 als de kinderen jonger zijn dan 6 jaar en 1 voor 12 als
ze 6 jaar of ouder zijn) vereist zijn. 1 op de 3 animatoren moet gediplomeerd
zijn). Een ONE-inspecteur brengt af en toe een controlebezoek aan de speelpleinen om de werking en het toezicht ervan na te gaan. Om te voldoen aan
deze omkaderingsvereisten, verzoekt de dienst het ONE ook om gelijkgestelde aanvragen voor monitoren die een diploma kleuteropleiding hebben
genoten in pedagogische of sociale richting en met minstens 150 uren praktijkervaring op speelpleinen.

De dienst beantwoordt eveneens aan de vereisten van het decreet van de
Franse Gemeenschap van 20 september 2001 dat de werking van vakantiecentra regelt. Dit decreet heeft tot doel de ouders waarborgen te bieden wat
de kwaliteit van de voorgestelde activiteiten betreft. Op het gebied van de
programma’s wordt er vooral aandacht besteed aan de keuzes van de animaties en de voorgestelde stages. De inhoud en aanpak van deze verschillende
activiteiten moeten volkomen aangepast zijn aan de leeftijd, de specifieke
belangstelling en gedragingen van de kinderen.
De erkenning als “Vakantiecentrum van het gewone type erkend door de
Federatie Wallonië-Brussel” werd door de Minister van Volksgezondheid en
Kinderdagverblijven verlengd voor een periode van 3 jaar, met ingang van
15/12/2019.

In de zomer van 2020 is in het kader van de bestrijding van de COVID-19-pandemie een speciaal opvangprotocol opgesteld. Dit protocol voorzag onder
meer in de oprichting van hermetische bubbels, regelmatige ontsmetting en
reiniging van handen en gebouwen. De dienst heeft er ook voor gekozen geen
excursies te organiseren om het contact met andere groepen te beperken. Om
een gevarieerder programma aan te bieden, in samenwerking met de dienst
Gemeentegebouwen en bescherming van het erfgoed, konden verschillende
groepen genieten van een bezoek aan de molen van Sint-Lambrechts-Woluwe, geleid door een molenaar die de kinderen de werking van de molen en
zijn mechanismen uitlegde.
Door het opzetten van wekelijkse bubbels van maximaal 50 kinderen en begeleiders is het risico op besmetting verminderd en is de opsporingsprocedure
in geval van een positief geval vereenvoudigd. In de zomer van 2020 ging
het slechts om één bubbel: een kind, asymptomatisch drager, die was getest
vóór een vakantiereis naar een gebied waar een voorafgaande test nodig
was, nam deel aan een stageactiviteit. De bubbel waartoe hij behoorde, werd
onmiddellijk ontbonden en alle kinderen werden verzocht zich te laten testen.
Geen enkele andere deelnemer, die tot deze luchtbel behoorde, werd positief
bevonden.

ORGANISATIE VAN ACTIVITEITEN
Voor elke inschrijvingsperiode voor de activiteiten wordt een elektronische
herinnering verstuurd naar de ouders met emailadres, met vermelding van de
inschrijvingsmodaliteiten. In een eerste fase gebeuren die via post en internet en zijn ze voorbehouden aan de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe.
Vervolgens kunnen inwoners van andere gemeenten genieten van de overblijvende plaatsen. Bij aanvang van een vakantieperiode kunnen kinderen
ingeschreven worden in de burelen van de jeugddienst.
Sinds februari 2020 is het gebruik van de scholen door de speelpleinen van
de jeugddienst gewijzigd. Aangezien de vzw JJJY-Sportfonds zijn activiteiten
in juli 2019 heeft stopgezet, valt de organisatie van alle opleidingen nu onder

114|

JAARVERSLAG 2019-2020

JEUGDDIENST

de verantwoordelijkheid van de jeugddienst. Om de kwaliteit van het onthaal
te verbeteren, werd besloten om bepaalde speelpleinen samen te voegen. De
activiteiten voor de kleuterschoolkinderen vonden dus plaats in de pachthoeve Van Meyel tijdens de Allerheiligen-, Kerst- en carnavalsvakantie en
in de school Parc Malou tijdens de paas- en zomervakantie. De activiteiten
voor de kinderen van de basisschool vonden plaats in de Vervloesem-school
tijdens de Allerheiligen-, Kerst- en Carnavalsvakantie en in de Robert Maistriau-school tijdens de paas- en zomervakantie.

STAGES TE VERVLOESEMSCHOOL – ALLERHEILIGEN- EN
KERSTVAKANTIE 2019, KROKUSVAKANTIE 2020
• De school Vervloesem stond open voor kinderen van 6 tot 12 jaar tijdens
de herfst – en Kerstvakantie 2019 en tijdens de Krokusvakantie 2020. Zoals
gebruikelijk werden twee soorten stages aangeboden: de «gevarieerde activiteiten» waar de kinderen een groot aantal sporttakken, spelen en handenarbeid kunnen uitproberen en de initiatiestages voor verschillende sport-,
cultuur-, kunst- en wetenschappelijke activiteiten. Gemiddeld 150 kinderen
per week namen deel aan deze activiteiten.

STAGES IN DE SCHOOL ‘PARC MALOU’ – ZOMERVAKANTIE 2020
Ten gevolge van COVID -19-pandemie werden de voorziene stages tijdens
de Paasvakantie 2020 geschrapt. De ouders die reeds hun bijdrage hadden
gestort, werden terugbetaald. De school heeft gemiddeld per week 80 kinderen opgevangen van 2,5 tot 6 jaar tijdens de zomervakantie. De school ligt
in een groene omgeving langs het Fallonstadion. De mogelijkheden, onder
andere qua sportbeoefening, zijn dus heel talrijk. Buiten de COVID-19-periodes namen gemiddeld 150 kinderen per week deel aan de speelpleinactiviteiten.
2.972 dagen aanwezigheid werden genoteerd tijdens het seizoen 2019 2020.

Het programma van wetenschapsstages werd aangepast om de kinderen kennis te laten maken met meerdere aspecten van de wetenschappelijke ontdekkingen zonder dat er verveling optreedt.
1.954 dagaanwezigheden werden genoteerd tijdens het seizoen 2019-2020.

STAGES IN DE PACHTHOEVE VAN MEYEL – ALLERHEILIGEN- EN
KERSTVAKANTIE 2019, KROKUSVAKANTIE 2020

STAGES IN DE SCHOOL ROBERT MAISTRIAU – ZOMERVAKANTIE
2020

De pachthoeve Van Meyel staat open voor kleuters van 2,5 tot 6 jaar tijdens
de schoolvakantieperiodes van Allerheiligen, Kerstmis en Carnaval en vangt
gemiddeld per week van 60 tot 80 kinderen op. Dezen hebben deel genomen
aan veelvuldige activiteiten zoals dans en zang, koken, zwemmen, knutselen
of psychomotoriek. De opvangcapaciteit is beperkt waardoor dit plein een
uitermate familiaal karakter heeft, zeer gewaardeerd door de kleintjes.

Als gevolg van de COVID-19-pandemie werden de activiteiten, die gepland
waren voor de Paasvakantie van 2020, geannuleerd. Ouders die de deelnamekosten al hadden betaald, werden terugbetaald. De Robert Maistriau
school ontving in de zomer van 2020 gemiddeld 80 kinderen van 6 tot 12 jaar
per week. Gelegen in nabijheid van het Fallonstadion en het Maloupark was
het praktisch om verschillende buitenactiviteiten te organiseren. De beperkingen in verband met het COVID-19-protocol maakten het niet mogelijk om
inleidende cursussen te organiseren. Aan de kinderen werd een programma
van diverse activiteiten (creatief, sportief of cultureel) voorgesteld. Buiten de
COVID-periode verwelkomt dit speelplein gemiddeld 150 kinderen per week.

1.211 dagen aanwezigheid werden genoteerd tijdens het seizoen 2019 2020.
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2.765 dagen aanwezigheid werden genoteerd tijdens het seizoen 2019 2020.

SPEELPLEIN ROODEBEEK – ALLERHEILIGEN- EN
KERSTVAKANTIE 2019, KROKUS-, PAAS- EN ZOMERVAKANTIE
2020

ouders en de onthaalorganisaties gedurende het schooljaar en dat bovendien
aangepast is aan de specifieke behoeften evenals het ritme van het kind. Een
individuele omkadering wordt voorzien door een bekwame opvoeder. Voor het
seizoen 2019-2020 heeft de dienst de deelname geregistreerd van in totaal
60 kinderen voor het geheel van de activiteiten tijdens de schoolvakanties. De
door het ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance) uitgevaardigde normen
preciseren dat er één monitor dient te zijn voor de begeleiding van 3 licht of
middelmatig gehandicapte kinderen. In de loop van de zomer van 2020 werd,
met het oog op de invoering van het gezondheidsprotocol, besloten om de
JJJY-Xtra-activiteiten te centraliseren in het jeugdhuis (Prekelindenlaan 78)
in het kader van de cursussen die daar voor jonge adolescenten werden georganiseerd. Omdat deze laatsten ouder en meer zelfstandig waren, konden de
monitoren speciale aandacht besteden aan kinderen met een handicap.
Gemiddeld 3 tot 4 kinderen namen deel aan de woensdagnamiddagactiviteiten (14u tot 16u). In het kader van dit bijzonder programma werden meerdere
animaties uitgedokterd: kunstzinnige workshops, sportactiviteiten, koken,
culturele uitstappen, …

Het Speelplein Roodebeek is een speelplein voor Nederlandstalige jongeren
van 2,5 tot 12 jaar. Deze is toegankelijk tijdens elke schoolvakantieperiode.
Gemiddeld 36 kinderen (24 van 2.5–6 jaar en 12 van 6-12 jaar) werden er
opgevangen in de lokalen van de bijschool Sterrenbeelden. Als gevolg van
de COVID-19-pandemie werden de voor de Paasvakantie geplande activiteiten geannuleerd. Ouders die de deelnamekosten al hadden betaald, werden
terugbetaald. Tijdens de zomervakantie van 2020 werden 36 kinderen per
week (24 kinderen van 2,5 tot 6 jaar en 12 kinderen van 6 tot 12 jaar) verwelkomd.
1.973 dagen aanwezigheid werden genoteerd tijdens het seizoen 20192020.

JJJY-XTRA
JJJY-Xtra werd in 2009 opgericht en heeft tot doel de jongeren tussen 6 en
20 jaar met een lichte handicap te integreren in bepaalde activiteiten van het
programma dat zowel georganiseerd wordt tijdens de schoolvakanties als op
woensdag- en zaterdagnamiddagen tijdens het schooljaar. De activiteiten
worden gekozen in onderling akkoord, na voorafgaand onderhoud met de
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Gelijklopend werd de formule « JJJY-Xtra Extension » voorgesteld, een
gemeenschappelijke ontwikkelings- en uitwisselingsruimte bestemd voor
adolescenten en jonge volwassenen tussen 14 en 20 jaar. De jongeren konden elke zaterdagnamiddag van 14u tot 16u, behalve tijdens de schoolvakanties, deelnemen aan diverse activiteiten met sociaal-educatieve inslag
(kunst, sport, keuken, expressie, foto, film, audio-visuele animaties, theater-,
bibliotheek-, en museabezoeken, natuuruitstappen, uitstappen allerhande).
Deze vonden plaats in of met vertrek vanuit het jeugdhuis en werden regelmatig bijgewoond door 2 à 3 deelnemers per week.
De gespecialiseerde opvoeder die het project coördineerde, heeft tijdens de
’lock-down’-periode regelmatig contact onderhouden met de kinderen die
deelnamen aan de verschillende activiteiten van “JJJY-Xtra” en “JJJY-Xtra uitbreiding” en hen activiteiten per videoconferentie aangeboden. Er werd ook
begeleiding aangeboden aan de ouders om hen te ondersteunen tijdens deze
bijzonder moeilijke periode.
De dienst heeft opnieuw deelgenomen aan de actie “Place aux enfants”. De
voornaamste doelstellingen van deze ludieke, pedagogische en interactieve
dag, uitgewerkt in samenwerking met onder meer de Franse Communautaire
Commissie (COCOF) en “La Ligue des Familles”, bestaan in het opwekken van
de nieuwsgierigheid van het kind, zijn belangstelling wekken voor de meest

JEUGDDIENST

CINÉ-CLUB “ LA TRIBU DES P’TITS MICKEYS “ - ELKE ZONDAG
BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES - JEUGDHUIS
De filmclub, “La tribu des p’tits mickeys” genaamd en bestemd voor kinderen
van 6 tot 12 jaar, werd in 2011 ingehuldigd en heeft zijn traditionele succes
bevestigd. Zeventien voorstellingen - zorgvuldig geselecteerde speelfilms,
animatiefilms en tekenfilms - werden gedurende het hele seizoen georganiseerd in de lokalen van het jeugdhuis en trokken telkens gemiddeld twintig
toeschouwers aan, kinderen en begeleiders. De toegang was gratis voor
iedereen. De coronacrisis dwong de dienst om alle voorstellingen die gepland
waren tussen half maart en eind juni te annuleren.

ANNULERINGEN ALS GEVOLG VAN DE CORONACRISIS
uiteenlopende aspecten van het leven in gemeenschap en het helpen begrijpen van de wereld van de volwassenen. 115 jonge deelnemers van 10 tot 12
jaar, kregen de gelegenheid de beroepswereld van de grote mensen te leren
kennen, de coulissen te betreden van verschillende handelszaken, ondernemingen, openbare diensten, ateliers van artiesten en ambachtslui en kabinetten van vrije beroepen. Ook prestigieuze of ongewone plaatsen kwamen
aan bod, vooral te Sint-Lambrechts-Woluwe (de windmolen, een dierenartskabinet, de ‘CREE” of een zadelmakersatelier) maar ook in andere gemeenten
(Martelarentheater, chocolademuseum, museum van de Nationale Bank, de
studios van de RTBF, ….).

SINTERKLAASFILMVOORSTELLING “ LA REINE DES NEIGES 2
“ - 7 DECEMBER 2019 - CINEMA STOKKEL
Ter gelegenheid van de Sinterklaasdag heeft de dienst, in samenwerking met
‘Wolu Services’ vzw, de families van alle kinderen, die deelnamen aan haar
activiteiten of die van de huiswerkscholen, uitgenodigd voor een privévertoning van de film “ La Reine des Neiges 2 “ van de Walt Disney animatiestudio’s. Bijna 120 families waren aanwezig in de Cinema Stokkel en deelden
350 zitplaatsen. De kinderen konden zelfs voor de filmvertoning de grote Sint
in persoon ontmoeten, die de meest gehoorzame kinderen enkele snoepjes
toebedeelde.

Verschillende afspraken op de kalender moesten worden geannuleerd
als gevolg van de pandemie. De belangrijkste waren: activiteiten tijdens
de paasvakantie, eierspeurtocht op het speelplein van het Malou-park
(12/04/2020), filmclubs (tussen 15/03/2020 en 30/06/2020), of het ‘Dynamifête’ (30/08/2020).

SUBSIDIES AAN JEUGDGROEPERINGEN
Zoals elk jaar heeft de dienst een aanzienlijke financiële steun verleend aan
verschillende jeugdverenigingen te Sint-Lambrechts-Woluwe die van een
officiële erkenning genieten. Voor het begrotingsjaar 2018 mochten 12 verenigingen de som van 36.000 EUR ontvangen.
Op 7 september 2020 heeft de gemeenteraad een nieuw reglement goedgekeurd voor de toekenning van subsidies aan verenigingen en groeperingen
die zich met jongeren bezighouden. Dit reglement introduceert de begrippen
integratie van jongeren met een handicap, synergieën tussen verenigingen en
het scheppen van gunstige voorwaarden voor jongeren uit kansarme milieus.
Ook kunnen deze verenigingen en groepen genieten van uitzonderlijke subsidies voor vervoerskosten, de aanschaf van uitrusting of de organisatie van
culturele- of vrijetijdsactiviteiten.

INFORMATIEBLAD
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Sinds september 2015 heeft de jeugddienst resoluut gekozen voor een
andere communicatiebenadering: de papieren jaarcataloog werd uitgewuifd.
Voortaan wordt het menu van vrijetijdsactiviteiten, zoals steeds bestemd voor
2,5- tot 12-jarigen, verdeeld via het internet, in elektronisch formaat. Een
eenvoudige gedrukte flyer blijft enkel over met de meest essentiële informatie voor de ouders: vakantiedata, inschrijvingsdata, beschrijving van de
verschillende speelpleinen, …
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JEUGDDIENST (‘WOLU
JEUNES’)
12 - 20 JAAR EN WIJKANTENNES
De jongerendienst van Sint-Lambrechts-Woluwe voor 12- tot 20-jarigen, die
sinds 2009 “Wolu Jeunes” heet, organiseert vooral activiteiten voor jongeren
vanaf 12 jaar.
Zij organiseert en begeleidt ook talrijke activiteiten van hetzelfde type, of
zelfs met burgerdoelen, in lokale vestigingen in de wijken Andromeda, Hoften-Berg, Sint-Lambertusberg (Malou Juniors) en Prekelinden. Deelnemers
worden vanaf 6 jaar opgevangen.
De dienst vervult ook verschillende taken, waaronder met name de centralisatie en verspreiding van informatie over jongeren, de organisatie van evenementen en de uitvoering van activiteiten, hetzij tijdens de schoolperiode,
hetzij tijdens vakanties in de vorm van opleidingen.
Van 1 oktober 2019 tot 30 september 2020 werkte de dienst met een monitorenteam van 14 voltijdse krachten, waaraan 8 deeltijdse monitoren met
een contract van bepaalde duur met slechts enkele uren per week werden
toegevoegd, alsook 2 voltijdse monitoren die door de vzw ‘Atout-Projet’ ter
beschikking werden gesteld.

Er zijn tal van activiteiten en initiatieven ontwikkeld en begeleid door de
jeugddienst waarvan de details hieronder:

VAKANTIECURSUSSEN
Bij de ontwikkeling van de stageprogramma’s tijdens de verschillende schoolvakanties, is zoals altijd duidelijk de nadruk gelegd op diversiteit. Tijdens die
vakanties (Allerheiligen, Kerstmis, Carnaval, Pasen en Zomer) worden er telkens sportieve, speelse, culturele en artistieke activiteiten georganiseerd. In
de loop van 2019 werd een systeem van gecentraliseerde stages opgezet,
waarin alle activiteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar op de speelpleinen
van de jeugddienst/JJJY werden samengebracht. Het doel van deze optie was
om iedereen een gevarieerd activiteitenprogramma te bieden en tegelijkertijd
een grotere sociale diversiteit te bevorderen.
Na de ‘lock down’ en de schrapping van de voor de paasvakantie geplande
stageprogramma’s werden de activiteiten in de maanden juli en augustus
opnieuw per wijk georganiseerd zodat kinderen, die lange weken opgesloten
zaten, onder toezicht en met volledige inachtneming van de geldende veiligheidsregels konden genieten van vrijetijdsactiviteiten.

Gecontroleerd door de O.N.E. (Office de la Naissance et de l’Enfance, tegenhanger van Kind en Gezin) voor huiswerkscholen en vakantievlaktes, zorgt de
dienst ervoor dat alle aanbevelingen in termen van gevolgde opleidingen en
getuigschriften van de animatoren en coördinatoren, alsook het toezicht en de
veiligheidsnormen worden gerespecteerd.
Zoals elk seizoen werd het programma, naast de klassieke activiteiten zoals
fotografie, plastische kunsten, strips, rollenspel, radio-animatie, ... verrijkt
met enkele nieuwe activiteiten: naaien, meerdere activiteiten, theater, ... In
het kader van enkele specifieke initiatieven werd de nauwe samenwerking
vernieuwd met verschillende bestaande gemeenschappelijke structuren
zoals het Centrum voor Globale Sociale Actie in de Andromedawijk, Wolu-Services, de FASE-dienst en het Cultureel Dorp van Wolubilis.
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Deze zogenaamde “wijkleefstages” zijn gratis toegankelijk voor jongeren die
de wijkantennes bezoeken, omvatten in totaal 1363 aanwezigheidsdagen,
d.w.z. gemiddeld 50 kinderen per week. In de Prekelindenantenne werden
tienerstages gehouden.
Bovendien werden er in de zomervakantie 4 weken lang opleidingen georganiseerd die gericht waren op de ontdekking van de activiteiten van de boerderij in “Petit Foriest” en die kinderen van 6 tot 12 jaar, uit de wijkantennes
samenbrachten voor een totaal van 558 aanwezigheidsdagen of gemiddeld
30 kinderen per week.
Onder de verschillende stages voor tieners vanaf 12 jaar in de Prekelindenantenne zijn opgezet, waren er fantastische multimediacursussen en meerdere
activiteiten, waaronder een inleiding in het stripverhaal, koken en bakken,
maar ook wandelingen en activiteiten buitenshuis. Deze activiteiten stonden
op het programma voor elke schoolvakantieperiode (Allerheiligen, Kerstmis,
Carnaval en de zomer), behalve tijdens de Paasvakantie en tekenden voor alle
periodes 522 aanwezigheidsdagen.

WIJKANTENNES
Naast het beheer van het jeugdhuis (vestiging Prekelinden) is de dienst verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie van 3 vestigingen in de wijken
Andromeda, Hof-ten-Berg en Sint-Lambertusberg(Malou Juniors). ¨Plaatselijke activiteiten worden aangemoedigd en gegroepeerd onder het thema
“Samenleven, buurtleven”.

hen te verbeteren. Het programma van deze organisaties is op een laag pitje
gezet, in vergelijking met het gebruikelijke programma, vanwege de pandemie en de beperkende maatregelen die ermee gepaard gaan.
Ook dit jaar werkte de jeugdantenne Hof-ten-Berg nauw samen met
Wolu-Services door activiteiten te organiseren in de ruimte “Le 50” en op de
stadsboerderij. Dit positieve klimaat van partnerschap heeft ook geleid tot
de goede werking van de huiswerkschool in de buurt. “Le 50” is ook in de
toekomst als gastheer opgetreden voor arbeidsbureaus om de kandidaten te
helpen bij het zoeken naar werk en met name bij de administratieve procedures die moeten worden uitgevoerd, het opstellen van cv’s, het schrijven van
sollicitatiebrieven, enz.
Het Hof-ten-Berg-wijkfeest, dat traditioneel eind juni wordt gehouden, werd
aanvankelijk uitgesteld tot 11 oktober voordat het definitief werd geschrapt
vanwege de heropflakkering van de pandemie.

ANDROMEDA
Het begeleidingsteam van de Andromeda-wijk heeft een breed programma
van sportieve en culturele activiteiten voor de jongeren in de buurt ontwikkeld.

ANTENNE HOF-TEN-BERG
Zes dagen per week geopend van 14 tot 20 uur (vanaf 12 uur ‘s middags op
woensdag en 11 uur ‘s ochtends op zaterdag), ontving de jeugdantenne Hoften-Berg jonge tieners uit de wijk (12 tot 20 jaar) en begeleidde hen bij een
breed scala aan vrijetijds-, sport- en andere activiteiten. Ping-pong, kicker,
darts, videospelletjes, basketbal, voetbal, rollenspel, slam, ...
Zoals elk jaar gaven jongeren, ouders en partners uit de verenigingswereld
hun steun aan het verwezenlijken van talrijke projecten en namen ze actief
deel aan de organisatie van diners, hapjes en andere feestelijke evenementen
in de buurt. Deze enkele evenementen werden opgezet met als doel het contact en de dialoog tussen de verschillende generaties aan te moedigen, alle
inwoners van de wijk samen te brengen en het imago van de jongeren onder

De zaal Galaxie is 5 dagen per week open (gesloten op zaterdag en zondag),
van 9 tot 18 uur (van 13 uur op woensdag en tot 19 uur op vrijdag) en verwelkomt de bewoners van de wijk, voornamelijk kinderen en tieners tot 16
jaar. Het is een gezellige ontmoetingsplek en leende zijn omgeving uit voor
de organisatie van verschillende activiteiten: bordspellen, kickerspelletjes,
creatieve activiteiten, lichaamsexpressie, ...
De zaal is ook het middelpunt geweest van enkele grotere organisaties die
alle inwoners van de wijk bij elkaar willen brengen. Bijzonder opmerkelijk
was de informatieavond, gevolgd door een hapje en muzikaal vermaak op 24
januari 2020, waarbij veel buurtbewoners aanwezig waren.
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dit gezellige moment op de esplanade van de Sint-Lambertusberg, waar de
belangrijkste ingrediënten voor een geslaagd feest te vinden waren, met
name de aanwezigheid van Mousta Largo, die jong en oud meenam in de sfeer
van de duizend-en-één-nacht met het verhaal van Sindibad, zijn nieuwe creatie. Er werd ook een goochelshow voorgesteld.

Het traditionele buurtfeest, georganiseerd door de sociale coördinatie van
Andromeda en met deelname van de jeugddienst, werd gehouden op zondag 20 september 2020, met, zoals altijd, een sterke betrokkenheid van de
inwoners. Dit multiculturele evenement omvatte optredens van de zanger en
muzikant Mousta Largo en demonstraties van een slagwerkensemble.

ANTENNE SINT-LAMBERTUSBERG (MALOU JUNIORS)
De samenwerking tussen de Moderne Woning en de jeugddienst, in het kader
van deze antenne, wordt vanaf 2013 geconcretiseerd door de terbeschikkingstelling van een lokaal op de Sint-Lambertusberg. Deze is 5 dagen per
week van 15 tot 19 uur geopend (vanaf 13 uur op woensdag en zaterdag)
en het decor voor beeldende kunst en naschoolse activiteiten. De wijkleefstages werden ook georganiseerd tijdens de schoolvakanties (Allerheiligen,
Kerstmis en Carnaval en in de zomer). Behalve tijdens de periode van de ‘lock
down’ heeft HWS Malou haar activiteiten (maandag, dinsdag en donderdag)
voortgezet tot juni 2020. Sinds het begin van het schooljaar 2020-2021 zijn
er 4 wekelijkse sessies georganiseerd (dinsdag, donderdag, vrijdag, van
15.30 tot 18.00 uur en woensdag van 13.30 tot 18.00 uur). Het huiswerk
vindt plaats in het Instituut van de Voorzienigheid (behalve op woensdag) terwijl de “naschoolse” activiteiten plaatsvinden op het Fallonstadion.
Op 5 september 2020 heeft “Wolu Jeunes”, in samenwerking met Wolu Services, haar “wijkfeest” georganiseerd, in overeenstemming met de geldende
gezondheidsmaatregelen, volgens een scenario dat is aangepast aan de
specifieke situatie van het moment. Het team van “Wolu Jeunes” begeleidde

PREKELINDEN-ANTENNE
Deze vestiging, gelegen in het jeugdhuis, is 7 dagen per week bereikbaar en
omvat nu vele activiteiten. De aangeboden activiteiten zijn niet alleen gericht
op “naschoolse” activiteiten voor de kinderen van de huiswerkschool, maar
omvatten ook andere evenementen: filmclubsessies, rollenspellen, inleiding
tot radiomaken, creatieve activiteiten gericht op de beeldende kunsten, fotografie, strips, radio-animatie, naaien, meerdere activiteiten, theater, etc...

HUISWERKSCHOLEN EN “NASCHOOLSE”
ACTIVITEITEN
In nauwe samenwerking met Wolu-Services heeft de dienst de activiteiten
van de huiswerkscholen (HWS) voortgezet. Deze structuren opereren binnen
de jeugdwijken in Andromeda (voornamelijk “na huiswerk” activiteiten wat
betreft “Wolu Jeunes”), Hof-ten-Berg, Sint-Lambertusberg (Malou Juniors)
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en Prekelinden. Zij organiseren hun begeleidingsactiviteiten 38 weken per
jaar met 3 wekelijkse sessies (maandag, dinsdag en donderdag, van 15.30
tot 18.00 uur). In september 2019 opende de Prekelindenvestiging een HWS
die zich meer specifiek richt op jongeren in het lager secundair onderwijs en
verwelkomt hen op dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur.
De doelstellingen zijn als volgt: elk kind of elke tiener in staat stellen een
kader en werkinstrumenten te vinden die bevorderlijk zijn voor de zelfverwezenlijking en vervulling, met een educatieve aanpak de mogelijkheden te
vergroten om een omgeving te beheersen met experimenteren en reflectie,
een sfeer te creëren waarin jongeren zich gesteund voelen in hun studie,
gewaardeerd te worden, vrijelijk vragen te stellen over school of andere
onderwerpen, te discussiëren en positieve ervaringen te beleven, openheid,
ontdekking en autonomie te bevorderen en tegelijkertijd het proces van
reflectie te stimuleren.
Verschillende monitoren van de jeugddienst kwamen zo de teams van vrijwilligers en monitoren versterken die de kinderen van 6 tot 14 jaar in hun
schoolwerk begeleiden. Tijdens het schooljaar 2019/2020 ondersteunden
de verschillende HWS 120 deelnemers en verwelkomden ze gemiddeld 80
kinderen per sessie, een cijfer dat steeds hoger wordt, seizoen na seizoen.

EVENEMENTEN GEORGANISEERD DOOR DE
JEUGDDIENST OF WAARAAN DE JEUGDDIENST HULP
HEEFT GEBODEN
HALLOWEENFEEST - 31 OKTOBER 2019 - IN DE
JEUGDWIJKANTENNES EN IN DE WIJK VAN DE GEORGES
HENRILAAN
Voor Halloween gingen de kinderen van de verschillende jeugdantennes naar
hun respectieve wijken om snoepjes in te zamelen. In totaal namen bijna 80
jonge jongens en meisjes deel aan dit leuke evenement.
Onder begeleiding van hun animatoren namen de kinderen van de vestiging
Prekelinden ook deel aan een processie, georganiseerd in samenwerking met
de Handelarenverenigingvan de Georges Henrilaan, en waarvan het parcours
liep van het Meudonplein naar het park Alice Itterbeek, gelegen achter het
jeugdhuis.
SINTERKLAASDAG - DECEMBER 2019 - IN DE WIJKEN VAN DE
JEUGDANTENNES

Bovendien is de dienst, aan het einde van deze HWS, een permanente dienst
gebleven die op een speelse en onderhoudende manier culturele en vrijetijdsactiviteiten met een educatieve roeping aanbiedt. In het kader van deze HWS
werden ook verschillende initiatieven (Halloween, Sinterklaas- en Lichtmisfeest, kerstmarkt, carnaval, enz.) gezamenlijk georganiseerd.
Vanaf medio maart heeft de pandemie natuurlijk een aanzienlijke invloed
gehad op het functioneren van de verschillende HWS-initiatieven. Hoewel
de activiteiten abrupt werden opgeschort, probeerden verschillende teams
regelingen te treffen om jongeren op afstand te blijven ondersteunen. Voor elk
van de HWS werden snel ‘Whatsapp’-groepen opgericht. De begeleiders gingen ook een stap verder door zich de implementatie van virtuele klassen na
de Paasvakantie voor te stellen. Deze momenten van collectieve hulp werden
beheerd door de gebruikelijke referentiepersonen en vrijwilligers.
Voor gezinnen zonder computer organiseerden de teams zich om werkbladen
in de brievenbussen te deponeren voor correcties en adviezen. De “na-HWS”
ruimtes werden ook aangepast, met name met de lancering van een leuke
uitdaging voor kinderen van alle HWS: het maken van een video om hulde te
brengen aan alledaagse helden: gezondheidspersoneel, supermarktpersoneel, vuilnismannen, enz. Elke deelnemer werd uitgenodigd om zichzelf te
filmen in karaoke-modus, met de titel van Soprano’s hit “Aan onze alledaagse
helden”. De animatoren deelden ook kleurboeken uit aan de kinderen.
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Op hun beurt, in samenwerking met Wolu-Services, organiseerden de verschillende jeugdcentra in de wijken in het kader van hun projecten voor
sociale cohesie en HWS-activiteiten een klein feestelijk evenement ter
gelegenheid van Sinterklaas. In totaal hebben 100 kinderen, vergezeld van
hun ouders, deze evenementen bijgewoond: op 3 december in Prekelinden,
4 december in Andromeda, 6 december in Malou-Sint-Lambertusberg en 7
december in Hof-ten-Berg.

OPERATIE THERMOSFLES - 17 EN 19 DECEMBER 2019 BRUSSEL-CENTRUM
Bij twee gelegenheden hebben enkele jongeren onder toezicht van de monitoren van de jeugddienst en de “Atout Projet”-animators deelgenomen aan
Operatie Thermos. Dit initiatief, dat in 1987 van start is gegaan, heeft tot doel
kinderen en tieners bewust te maken van het daklozenprobleem door hen te
betrekken bij de verdeling van voedsel, dekens en andere basisbenodigdheden in treinstations.

JEUGDDIENST

BEZOEK AAN DE DALI/MAGRITTE TENTOONSTELLING - 18
DECEMBER 2019 - MAGRITTE MUSEUM
JJJY-Xtra heeft zich aangesloten bij de workshop beeldende kunst tijdens het
jaarlijkse uitje, als onderdeel van het project voor de integratie van kinderen
met een handicap. Een twintigtal deelnemers profiteerde van het bezoek.

INTERNATIONALE VROUWENDAG - 11 MAART 2020 WOLUBILIS
Elk jaar is de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw voor de Schepenen Isabelle Molenberg en Eric Bott de gelegenheid om, in nauwe samenwerking met de programmeerafdeling van Wolubilis, een show of een conferentie in verband met de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw
voor te stellen. In 2020 is de Belgische astrofysicus Yaël Naze uitgenodigd
om haar conferentie “Astronomie in de vrouwelijke modus” voor te stellen.

GEMASKERD BAL VAN DE HUISWERKSCHOOL - 11 MAART
2020 - JEUGDHUIS
De kinderen die de wijkantennes bijwonen, werden uitgenodigd om verkleed
te komen genieten van een feestelijk middaghapje. Deze activiteit bracht
ongeveer 20 deelnemers samen.

DEELNAME AAN HET FAMILIESALON - 18 JANUARI WOLUBILIS
In samenwerking met het schepenambt voor gelijke kansen heeft de dienst
deelgenomen aan het Familiesalon door een creatieve workshop (werken met
klei) aan te bieden die voor iedereen toegankelijk was.
INTERGENERATIONELE AVOND - 24 JANUARI – ZAAL GALAXIE
Deze avond, gevolgd door een maaltijd en muzikaal vermaak, bracht veel
inwoners van de Andromedawijk samen.

ANNULERINGEN ALS GEVOLG VAN DE GEZONDHEIDSCRISIS
Veel afspraken die op de jeugddienstkalender stonden, moesten vanwege de
pandemie worden geschrapt. De belangrijkste waren de volgende: “Job Day”
(18/03), “Rap Conference” (23/03), vertoningen van de films “Pachamama”
en “The Biggest little Farm” in het kader van WoluÉner J (25/03) en WoluEnergie (26/03), vertoning van de film “My beautiful boy” in het kader van
een avonddebat over drugsverslaving (29/04), vertoning van de film “Een zak
knikkers” (8/05) en een bezoek aan de Dossinkazerne (9/05) in het kader van
de dag van de herinnering.
Tijdens periodes van ‘lock down’ en geleidelijke heropenstelling van de activiteiten
• 26-28 mei – Onder omslag brengen en verdelen van maskers
Verschillende jongerenwerkers van de jeugddienst namen deel aan het onder
omslag brengen en het verdelen van maskers in de gemeente.

LICHTMISFESTIVAL - FEBRUARI 2020 - IN DE WIJKEN VAN DE
JEUGDANTENNES
Nog steeds in samenwerking met het Wolu-Services team organiseerde de
dienst in het kader van Lichtmis verschillende hapjes voor kinderen uit de
buurt en de HWS: op 3 februari in Andromeda, op 4 februari in het jeugdhuis
en op 7 februari in Hof-ten-Berg en Malou/Sint-Lambertusberg.
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-WORKSHOPS
Tussen beeldende kunst, naaien, stripverhalen of theater, hadden jongeren de
keuze. Tijdens de ‘lock down’ stelden de begeleiders projecten voor van ontspannende activiteiten (plastische kunsten, naaien, stripboeken, rollenspel,
theater) aan de kinderen die ze gewoonlijk begeleiden. Zo werden er PDF-bestanden (tekeningen en grafische creaties met behulp van geïnkte afdrukken,
kleuren, uitsnijdingen, enz.) en ‘videotutorials’ (inleiding tot kalligrafie - “linten” schrijven, inleiding tot anthotypen - fotografisch reproductieproces, het
maken van blinddoeken, enz. aan jongeren overgebracht. Telkens werd het
proces in beeld gebracht, terwijl de meer technische of complexe onderdelen
meer in detail werden uitgelegd. De jongeren werden ook uitgenodigd om
een stripverhaal te maken over het thema van hun “ideale leven” of om deel te
nemen aan rollenspellen via een audioconferentie en verschillende software
en toepassingen.
Er werden opnieuw verschillende participatieve activiteiten op afstand georganiseerd. Zo werden de deelnemers aan de “Slam”-workshop uitgenodigd
om hun teksten elektronisch in te sturen, zodat ze door de monitor gecorrigeerd en met enkele tips teruggestuurd konden worden.
Tot slot werden de jonge acteurs in de workshop “Theater”, die hun eindejaarsshow eind juni op het podium hadden moeten presenteren, door hun
begeleider geregisseerd tot een show in audioformaat, door haar bewerkt op
basis van een originele tekst van Fabienne Guérif, actrice, auteur en regisseur
van kindervoorstellingen. Elke jongere heeft zijn individuele voorstelling
opgenomen en vervolgens doorgegeven voor de eindredactie.
Tot slot hebben de meeste monitoren, die actief zijn in de verschillende wijkantennes, geprobeerd zo min mogelijk contact te hebben met de stamgasten, via ‘WhatsApp’ en ‘Messenger’-groepen, of ‘Skype’.

SPELSTRATEN - SPEELSTRATEN - WOENSDAG 26 TOT EN MET

VRIJDAG 28 AUGUSTUS
In samenwerking met het VGC & GC Op-Weule en het Cultureel Centrum Wolubilis nam de jeugddienst deel aan het initiatief “Speelstraten – straten voorbehouden aan spel”, dat gelijktijdig plaatsvond op drie locaties in de gemeente:
Meierij Van Meyel, Sint-Lambertplein en het park in de Andromedawijk. De
kinderen konden gratis van meerdere spelletjes genieten, maar ook een circusvoorstelling bijwonen die door Tripotes in Andromeda werd opgezet, wegdromen in de draaimolen op de boerderij of grappige en magische momenten
beleven met Robert de Eenhoorn, op de Sint-Lambertusplaats.
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OPEN DEUREN - 6 SEPTEMBER 2020 - JEUGDHUIS

Om het nieuwe aanbod aan activiteiten te presenteren en er tegelijkertijd
voor te zorgen dat iedereen in perfecte gezondheid blijft, vond de traditionele
“Open Dag” in het jeugdhuis niet zoals gewoonlijk plaats, waarbij het monitorenteam in de lokalen van het gebouw de verschillende activiteiten en evenementen op het programma van het jaar presenteerde. Deze keer werden de
demonstraties omwille van de gezondheidscrisis enkel voorgesteld door een
video uitgzending via verschillende kanalen, websites, sociale netwerken, ...

SPORTPARTNERSCHAPPEN - HET HELE JAAR DOOR - IN DE
GEMEENTE
Het door de stichting Vanden Stock ontwikkelde project, de nagestreefde
doelstellingen en het behaalde succes hebben de laatste jaren het idee doen
ontstaan om dit soort bijzondere sportprogramma’s om te zetten naar andere
disciplines (basketbal, atletiek, tennis, boksen). Met de hulp van Wolu-Services, in het kader van haar project voor sociale cohesie, en de medewerking
van verschillende clubs (Basic-Fit Brusels, Royal White Star AC, Wolu Tennis
Academy en Kyrios Vitalis Club) hebben groepen kinderen kunnen blijven
deelnemen aan wekelijkse sportactiviteiten onder begeleiding van gediplomeerde instructeurs, terwijl de jeugdleiders van “Wolu Jeunes” zorgden voor
het vervoer en de begeleiding van de jongeren. Al deze activiteiten, die tussen
half maart en begin september werden opgeschort, mobiliseerden zo’n 60
deelnemers per week.

DYNAMIC ONE EN DFR
Wolu Jeunes heeft sinds enkele jaren een eigen web-radio. Het veranderde
zijn naam in november 2016 en heet nu Dynamic One, waaraan eind 2017
DFR werd toegevoegd, waarvan de muzikale programmering uitsluitend
gewijd is aan het Franse lied.

JEUGDDIENST

Dynamic One biedt niet minder dan 15 uur aan live-uitzendingen per week,
evenals een automatische 24-uren uitzending van de afspeellijst “Son Nouvelle Génération”, live DJ-optredens en een aanwezigheid op verschillende
evenementen die in de gemeente worden georganiseerd.
Voor het seizoen 2019-2020 hebben al meer dan 4.500 luisteraars zich aangesloten bij Dynamic One, wat neerkomt op meer dan 7.200 sessies en 1.685
fans. Bijna 4.000 luisteraars hebben zich aangesloten op DFR, d.w.z. meer
dan 8.000 sessies. In de loop van 2019 werden nieuwe Dynamic One- en
DFR-toepassingen gelanceerd. Dynamic One en DFR kunnen ervaren worden
vanaf de mobiele telefoon, om naar de radio te luisteren, het nieuws van de
artiesten te volgen, alle shows opnieuw te beluisteren en live te reageren. De
eerste applicatie heeft al bijna 600 gebruikers, de tweede bijna 450 actieve
gebruikers.
De programma’s zijn voornamelijk in de vorm van streaming muziek met
videoclips, korte reportages, lokaal nieuws en live-uitzendingen, meestal
gehost door jongeren uit Woluwe, en zijn vooral gericht op Brusselse activiteiten op het gebied van jeugd, permanente educatie en het verenigingsleven.
Het hele jaar door waren radiogasten en journalisten aanwezig op talrijke
evenementen, vooral op het gebied van sport, jeugd en gemeenschapsleven,
die in Sint-Lambrechts-Woluwe werden georganiseerd. Tegelijkertijd heeft
de structuur de tieners in staat gesteld om in een echte studio verder te leren
over radio, tijdens regelmatige activiteiten die het hele jaar door worden
georganiseerd en tijdens trainingen die tijdens de schoolvakanties worden
georganiseerd.
Tijdens de opsluiting bood het radioteam ook “Live Mix”-sessies aan door
ervaren dj’s die vanuit huis werkten. Op dezelfde manier voerden jonge rappers, komieken en muzikanten af en toe hetzelfde soort optredens op afstand
uit.

grotendeels te danken aan de wortels in de mix van culturen en generaties.
Zeven jonge meisjes en 30 moeders hebben regelmatig deelgenomen aan
deze activiteiten.

VERLAAGDE TARIEVEN
De jeugddienst biedt verminderde tarieven aan om ouders te helpen die
moeite hebben om de stagekosten van hun kinderen te dekken. Het gaat om
alle activiteiten die door de dienst worden georganiseerd. Gezinnen met een
bescheiden inkomen kunnen van deze tarieven genieten.

DE J1200-KAART
De J1200-kaart wordt toegekend aan alle inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe tussen 12 en 25 jaar oud en laat hen toe een hele reeks voordelen, kortingen en voorkeurstarieven te bekomen in verschillende partnerwinkels,
sport- en vrijetijdscentra in onze gemeente en in de omgeving. Nominatief en
gratis werd het systematisch naar alle jongeren in de gemeente gestuurd die
tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020 hun 12de verjaardag vierden.
Het wordt op verzoek ook aangeboden aan tieners en jongvolwassenen uit
de betreffende leeftijdsgroep die in Sint-Lambrechts-Woluwe komen wonen.

HET JEUGDFORUM

“FOCUS FEMMES/FOCUS FILLES”
“Focus Femmes/Focus Filles” is een project dat in de Andromedawijk wordt
uitgevoerd door de jeugddienst. Deze structuur biedt intergenerationele
programma’s van educatieve en vrijetijdsactiviteiten (alfabetisering en
cursussen Frans, kennismaking met computers, sport en welzijn, ...) die er
meer bepaald op gericht zijn vrouwen uit de Maghreb te helpen om uit hun
isolement te geraken en volwaardige sociale actoren te worden. Tegelijkertijd
biedt “Focus Femmes/Focus Filles” ook een luisterend oor en ondersteuning
aan vrouwen in moeilijkheden. Het succes van deze aanpak is vanaf het begin

Het Jeugdforum wil een plaats van discussie zijn die wordt aangeboden aan
de jongeren van de gemeente, het stelt hen in staat hun stem te laten horen
en bepaalde acties te initiëren. Het doel van dit initiatief is om jongeren in
de gemeente een ruimte te bieden om te spreken en te luisteren, een plaats
voor debat en participatie die hen in staat stelt om hun ideeën, meningen en
opvattingen over onderwerpen die hen aanbelangen op een doeltreffende
manier door te geven: actief burgerschap en solidariteit, de plicht om te
onthouden, culturele uitwisselingen, het milieu, de strijd tegen uitsluiting,
acties en prestaties op verschillende niveaus, van lokaal tot Europees,
het vooruitzicht van de installatie van een skatepark op de site van het
Fallonstadion ...
Verschillende leden van het Jeugdforum werden uitgenodigd om op 19 oktober 2019 naar Namen te komen, ter gelegenheid van de Scan-R-dag, om deel
te nemen aan een sociaal en media-laboratorium dat nieuw is in Franstalig
België. Een honderdtal jongeren van de Federatie Wallonië-Brussel werden
er samengebracht om een panorama op te stellen van de ideeën en meningen
van de jongeren tijdens een dag van werk en reflectie door subgroepen.
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Het Jeugdforum kwam ook enkele keren samen om verschillende thema’s te
behandelen en te bespreken: voorstelling van de doelstellingen van het ontwerp van gemeentelijke participatieve begroting (08/01), voorstelling van de
ontwerpraad van het verenigingsleven (16/01), uitwisselingen over verschillende onderwerpen (27/01), voorstelling van de ontwerptekst “Laten we het
over de jeugd hebben, laten we het over (de)opsluiting hebben” (15/05 via
Zoom).

BURGERDIENST
Naar aanleiding van de motie die de gemeenteraad op 2 september 2019
heeft aangenomen, heeft de gemeente zich ertoe verbonden de oprichting
van een voor alle jongeren toegankelijke burgerdienst te ondersteunen en te
bevorderen en hen aan te moedigen om in de samenleving te investeren en
tegelijkertijd vaardigheden te verwerven die nuttig zijn voor hun toekomst.
In juni 2020 heeft de gemeente de eerste stappen gezet in dit engagement
door het charter voor het lidmaatschap van de burgerdienst te ondertekenen.
Het heeft ook de opening van nieuwe partnerschappen met potentiële gastorganisaties in de omgeving van Sint-Lambrechts-Woluwe vergemakkelijkt.
Verschillende jongeren konden opdrachten uitvoeren in het kader van de
sociale cohesieprojecten van Wolu-Services vzw, voornamelijk in de wijken
Andromeda en Hof-ten-Berg: het uitvoeren van lichte boodschappen in buurtwinkels voor inwoners die zich moeilijk kunnen verplaatsen, vooral tijdens de
periode van opsluiting, de deelname aan het onderhoud van de stadsboerderij
van Hof-ten-Berg en de moestuin van de wijk Andromeda, of zelfs aan het
toezicht op bepaalde activiteiten en zomercursussen voor jongeren uit deze
wijken,... Tot slot zijn in september 2020 meer permanente samenwerkingen
gestart in het kader van de werking van de huiswerkscholen.
Door zijn engagement zal de dienst de Burgerdienst blijven promoten bij de
lokale bevolking. Binnen de gemeentediensten zullen verschillende missies
worden uitgewerkt die jongeren kunnen opvangen en er zal steun worden
gegeven aan de uitbreiding van dit initiatief door een deel van de activiteiten
ervan te financieren.

DIVERSEN
De dienst heeft een eigen website (www.wolu-jeunes.be) waarop tieners
en hun ouders de details van de activiteiten- en stageprogramma’s kunnen
vinden en de verschillende agenda’s kunnen raadplegen. Deze site is vooral
nuttig omdat de dienst zijn jaarlijkse catalogus, die vroeger dit soort informatie bevatte, niet meer publiceert om zijn communicatie op het internet te
richten. Het maakt het ook mogelijk om verschillende inschrijvingsformulieren te downloaden.
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In overeenstemming met het handvest voor duurzame ontwikkeling is in het
kader van de strijd tegen de klimaatverandering en de bescherming van de
atmosfeer het oude voertuig van de jeugddienst vervangen door een nieuw
model, dat minder vervuilend is en voldoet aan de normen van de lage-emissiezone.

VERENIGINGSLEVEN

VERENIGINGSLEVEN
De dienst verenigingsleven werd opgericht in september 2008 en werkt nauw
samen bij het opzetten van diverse manifestaties met de jeugd- en sportdienst. Het doel is, enerzijds, de contacten en krachtenbundelingen tussen
de gemeente, de inwoners en de verenigingen die er actief zijn, te versterken
en veelzijdiger te maken en anderzijds, de zichtbaarheid en de uitstraling
van Sint-Lambrechts-Woluwe te verhogen tot buiten de gemeentegrenzen
bij wijze van een aanwezigheid, casu quo een actieve medewerking, tijdens
evenementen die in andere gemeenten worden georganiseerd.
De coronacrisis heeft geleid tot het schrappen van een aantal activiteiten
die de dienst had opgezet of waaraan hij had moeten bijdragen. De volgende
afspraken waren gepland, maar konden niet plaatsvinden: ‘WoluÉnerJ’ namiddag speciaal voor kinderen met vertoning van de film “Pachamama” (25/03),
‘WoluEnergie’ avondvertoning van de film “Alles is mogelijk - De kleine grootste boerderij” (26/03), gedenkdag met vertoning van de film “Een zak met
knikkers” (08/05), rondleiding in de Dossinkazerne (09/05), de tripletten in
de stad – rondreizend petanquecircuit (7 zondagstops - van 10/05 tot 20/06)
en het volksbal (20/06).
De versoepeling van de gezondheidsmaatregelen maakte het echter mogelijk
om de organisatie van het volgend evenement te behouden:

GLOBAAL PROJECT « WOLU CYBER CITÉ »
Sinds oktober 2015 telt het project “Wolu Cyber Cité” 3 ODR (Openbare Digitale Ruimte): op de site van Wolubilis, in de jeugdantennes van de wijken Hoften-Berg en Andromeda. Deze ODR zijn uitgerust met computers waarvan er
16 stonden in Wolubilis, 4 in Andromeda en 4 te Hof-ten-Berg. De toegang tot
de computers vereist een inschrijving die weliswaar gratis is en de aanvaar-

ONTDEKKINGSTOCHT PER FIETS IN SINT-LAMBRECHTSWOLUWE – 20 SEPTEMBER 2020 – IN DE HELE GEMEENTE
Deze fietsersmanifestatie vindt plaats in het kader van de “autoloze zondag”
sinds 2009. Het startschot werd gegeven aan het Fallonstadion en bijna 50
personen namen deel aan deze tweewielerstocht. Met een beveiligde begeleiding door enkele politieagenten per fiets en vrijwilligers van het Rode Kruis,
heeft het peloton kunnen genieten van verschillende uitgelezen plaatsen die
onze gemeente rijk is, waaronder kapel Lenneke Mare, de windmolen, het Hof
ter Musschen, het Slot, de Lindekemalemolen, het Maloukasteel, villa Montald en Wolubilis. De ongeveer twee uur durende fietstocht eindigde in de
Andromedawijk dat die dag feest vierde en waar de deelnemers een aperitief
kregen en een exemplaar van de brochure ‘Laat ons wandelen te Woluwe’ met
meerdere wandelroutes te voet en te fiets in de gemeente.
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ding van een gedragscode. De ODR telden eind september 2020 bijna 2.400
ingeschreven gebruikers, hetzij een toename van 4,8% ten opzichte van het
vorig jaar.
Een aanwezigheidssysteem is opgezet voor de ODR van Wolubilis. De bezoekcijfers worden hieronder weergegeven:
Maand

ODR Wolubilis

Oktober 2019

403

November 2019

373

December 2019

342

Januari 2020

399

Februari 2020

456

Maart 2020

186

April 2020

0

Mei 2020

0

Juni 2020

113

Juli 2020

333

Augustus 2020

315

September 2020

257

Het totale bezoekcijfer bedroeg 3.177 personen per jaar, oftewel meer dan
7.500 aanwezigheidsuren met een gemiddelde van 141 minuten per bezoek.
Deze cijfers zijn duidelijk lager dan in het vorig seizoen (5.236), aangezien de
ODR gesloten bleef van 14 maart tot 15 juni 2020. De heropening werd georganiseerd volgens een strikt gezondheidsprotocol om elk risico op verspreiding van het coronavirus te vermijden: de bezoeken, beperkt tot 30 minuten
en met slechts 3 personen tegelijk, konden enkel op afspraak gebeuren.

opmaak van digitale foto’s, inleiding tot de opmaak en de verpersoonlijking
van een website met Wordpress en vormingen van tussenliggend niveau
voor het gebruik van Apple en Android tabletcomputers. Ook werden introducties voor de “cloud” en het gebruik van smartphones (Apple en Android)
georganiseerd. 22 verschillende vormingen hebben in totaal 128 mensen
samen gebracht en voordeeltarieven werden toegekend aan de inwoners van
Sint-Lambrechts-Woluwe alsook aan uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden. 4 vormingen moesten worden geschrapt wegens de pandemie.

DE RAAD VAN HET VERENIGINGSLEVEN
Op 21 oktober 2019 heeft de gemeenteraad een verordening goedgekeurd
tot oprichting van de Raad voor het verenigingsleven, een plaats voor onafhankelijke meningsuiting, projectontwikkeling en deelname van verenigingen
aan het plaatselijke leven. Het werkingsprincipe is dat hij het College van
burgemeester en schepenen vooraf advies kan verstrekken over elk project
ter ondersteuning van het gemeenschapsleven, in het bijzonder in het kader
van de participatieve begroting.
Het is ook een verrijkend platform voor de dialoog tussen de verenigingen en
de gemeente, die het mogelijk maakt om tegelijkertijd de dynamiek en de solidariteit tussen de verenigingen te ontwikkelen. Elke plaatselijke vereniging
benoemt voor een periode van 3 jaar een vertegenwoordiger die ouder is dan
16 jaar, in de gemeente woont en geen politiek mandaat heeft.

De ODR van Wolubilis is geopend van maandag tot zaterdag, van 13u tot
18u30. Een animator is aanwezig om het materieel in ’t oog te houden en bijstand te verlenen aan bezoekers bij problemen maar ook bij het uitprinten van
documenten en, op aanvraag, deze te digitaliseren.
Het ODR van Wolubilis is aangemeld bij de politie voor de verplichte alarmaangifte. De pc’s zijn uitgerust met elektronische identiteitskaarten. Zodoende
kan de animator hen helpen bij hun opzoekingen. De plaatselijke antenne van
Actiris met uitvalsbasis het tewerkstellingshuis, beveelt eveneens het ODR
van Wolubilis aan als referentieruimte voor werkzoekenden die niet beschikken over een pc voor hun verrichtingen.
Tijdens de schoolvakanties heeft de ODR te Wolubilis eveneens de deuren
open gezet voor stages en informatica-’workshops’ georganiseerd door de
jeugddienst. Zulke stages werden nochtans ten gevolge van de coronacrisis
niet georganiseerd tijdens de Paas- en de grote vakantie.
De beginnerscursussen informatica tijdens de ochtend, sinds 2009 op het
programma, werden voortgezet in de ODR van Wolubilis. Elke vormingsmodule van maximaal 12 personen werd uitgespreid over een periode van
3 of 6 voormiddagen van telkens drie uur. Volgende materies werden aangesneden: Windows (beginners en gevorderden), Word, Excel, bureautica
(Word + Excel), internet, inleiding en gevorderdencursus voor het beheer en
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Er worden eveneens 6 comités opgericht, waarin de verenigingen per activiteitensector zijn gegroepeerd: sport, jeugd, cultuur en bescherming van het
erfgoed, hulp aan individuen, duurzame ontwikkeling en het leven in de buurt,
en internationale solidariteit.
De eerste 45 vertegenwoordigers zijn benoemd uit de 48 ingediende aanvragen. De eerste vergadering, die werd uitgesteld vanwege de gezondheidscrisis, vond uiteindelijk plaats op 17 september 2020 en de leden konden
hun voorzitter kiezen: mevrouw Francine BRUNIN, vertegenwoordiger van het
cultureel centrum.

COMMUNICATIEONDERSTEUNING
De dienst is onder andere verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de
website www.dynamic-tamtam.be en voor het ontwerp en de productie van
informatie- en promotieposters met betrekking tot de eigen organisaties en

VERENIGINGSLEVEN

die van de jeugd- en sportdiensten. Hij is ook actief betrokken bij de productie
van de driemaandelijkse nieuwsbrief ‘Dynamic Tamtam’, die nu uitsluitend in
digitaal formaat verschijnt, en de nieuwsbrief die gekoppeld is aan de website
van de diensten jeugd, sport en verenigingsleven.
De verenigingen die vertegenwoordigd zijn in de raad van het verenigingsleven zijn de volgende:
Aire de Femmes asbl, Les amis de l’Académie, A.M. Royal Judo Poseidon Ryu,
A.R.A.S.S. asbl, arcFAM asbl, Ateliers créatifs Marie-Louise, Bénin, Solidarité en action, Bonsaï Club Iris, Box and fit, CEBE – WSL, Centre Civique de
Kapelleveld, Centre Culturel Wolubilis, Centre de Culture Européenne, CEPC,
Cercle philatélique des Woluwe, Cercle royal horticole et avicole de Woluwe-Stockel, CHIEFS WSL asbl, Comité Bah’ Utte - Parc des Sources, Comité de
quartier Dries, Les comités du Haut Woluwe, Coup de Pouce, CTT Royal Alpa,
Défi Jeunes, Fonds Huruma, GRACQ, Le Gué, centre thérapeutique et culturel,
Hockey Saint-Lambert La Rasante, Jeugdhuis De Schakel vzw, Jeunes CDH
de Woluwe-Saint-Lambert, Jeunes MR, Kibubu Rugby Club, Maison de Jeunes
Le gué, La Maison du bonheur, Vzw Op-Weule, Porte ouvertes des artistes
de Woluwe-Saint-Lambert, QDC Demain à Roodebeek (Comité Hameau de
Roodebeek), Racing White Woluwe, Ricochet asbl, Royal Pétanque Club Elite,
Les Scouts - WL 042 Unité Jean Heymans, Le Silex, Vivre heureux asbl, Wolu
Foot Academy, Woluwe Inter Quartiers, Wolu Tennis Academy Club
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KINDERDAGVERBLIJVEN

KINDERDAGVERBLIJVEN
De dienst van de Kinderdagverblijven is belast met het dagelijks beheer van
de dossiers, zowel voor de algemene supervisie als voor het personeel van de
gemeentekinderdagverblijven.

DE WERKING OMVAT VERSCHEIDENE ASPECTEN MET NAME:
• het centraliseren van de inschrijvingen in de kinderdagverblijven voor de
toekomstige ouders;
• het onderzoek van de te aanvaarden dossiers op voorstel van de verantwoordelijken van de kinderdagverblijven;
• het centraliseren van de bestellingen van materieel, benodigdheden,
onderhoudsproducten, farmaceutische producten;
• het opstellen van de trimestriële subsidieaanvragen te richten aan de
instellingen ONE en Kind & Gezin;
• het personeelsbeheer, met uitzondering van de lonen.

PERSONEELSBEHEER
De dienst is verantwoordelijk voor het beheer van het statutaire, tijdelijke en
vervangings-personeel. Het voltallige personeel van de kinderdagverblijven
neemt deel aan talrijke interne en externe vormingen voor de verantwoordelijke; de vormingsaanvragen worden door de sectie ”Personeelsbeheer” van
de administratieve dienst van de kinderdagverblijven behandeld.
Dit zijn de thema’s van de vormingen die dit jaar werden gevolgd:
“Het cultiveren van vreugde en positieve emoties in het dagelijks leven”
“Een team coördineren: een functie die moet worden uitgebouwd”
“Gezondheid in de opvangvoorzieningen, presentatie van hulpmiddelen en
updates”
“Vreugde cultiveren vanaf het begin van het leven”
“Lezen en laten lezen”
“Een team beheren, bezielen, motiveren en samenhang creëren”
“Steun voor ouders”
“De 12de mentale ontmoetingen-beelden.”
“Gezinnen en pleeggezinnen”

“Tijd, ruimte en taal voor emoties”
“Leiding geven in de KDV baby’s en peuters“
“Krachtgericht omgaan met kans armoede in de kinderopvang“
“Communicatie, taal en meertaligheid 0 – 2,5 jaar“
“Meningsverschil boeiend, interessant of lastig“
“Risicovol spelen“
“Werken met DIM 5“
“Tijd voor wennen“
“Talenten benutten, compententiesbeleid“
“Omgaan met vragen van ouders“
“Hey baby, speel – en knuffeltrips 1-2 jaar“
“Werken met DIM 3“
Naast deze vormingen organiseerden alle kinderdagverblijven teambegeleidingsdagen, hetzij intern, hetzij met externe partners (ONE, Re-sources
Enfances).

HET BIJHOUDEN VAN DE PERSONEELSDOSSIERS BESTAAT
VOORNAMELIJK UIT:
• het voorstel aan het College van Burgemeester en Schepenen van de
aanwervingsdossiers, van de verlofaanvragen (van loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof,…), van stageaanvragen en van professionele
vormingen;
• het dagelijkse beheer van de afwezigheden van het personeel van de
kinderdagverblijven (verlof, ziekte, vorming…) en van de onmiddellijke
en onontbeerlijke vervangingen;
• het ingeven in het computersysteem van de signaletische fiche,
R.S.Z.-gegevens en loopbaanhistoriek van het personeel;
• het opstellen van de sociale documenten, bestemd voor Actiris, die
noodzakelijk zijn voor het behoud van de rechten van de titularissen en
de vervangsters;
• het dagelijks meedelen van gegevens van de sociale zekerheid (DIMONA)
De samenstelling van het personeel tewerkgesteld in de gemeentekinderdagverblijven op 30 september 2020 is als volgt:
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• het kinderdagverblijf “Princesse Paola” met een capaciteit van 36
kinderen;
• het kinderdagverblijf “Saint-Lambert” met een capaciteit van 36
kinderen;
• het kinderdagverblijf “Iles d’Or” met een capaciteit van 24 kinderen;
• het kinderdagverblijf Roodebeek met een capaciteit van 49 kinderen.
Het kinderdagverblijf “Kangoeroe”, met een capaciteit voor 39 kinderen, is het
resultaat van een SEMA-project (Synergie Werknemers/Opvangomgeving),
ontwikkeld in samenwerking met de privésector en georganiseerd als vzw.
De plaatsen worden als volgt opgesplitst:
• 5 voor “Caméléon”;
• 19 voor het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe in zijn
hoedanigheid van
• werkgever;
• 15 voor het overige publiek.

AANWEZIGHEID VAN DE KINDEREN IN DE
KINDERDAGVERBLIJVEN
De gemeentelijke kinderdagverblijven hebben een onthaalcapaciteit van 362
bedden: zes Franstalige met 313 bedden en één Nederlandstalige, waarvan
de capaciteit 49 bedden bedraagt. Met de kribbe Kangoeroe, bedraag het
aantal bedden 401. Aangezien het aantal aanvragen de theoretische onthaalcapaciteit steeds ver overschrijdt, stellen de verantwoordelijken van de kinderdagverblijven alles in het werk om een hoger aantal kinderen te onthalen,
rekening houdend met de reële aanwezigheid van de kinderen.

INSCHRIJVINGEN EN AANVAARDINGEN

ALGEMENE STRUCTUUR VAN DE
KINDERDAGVERBLIJVEN

Elk kind, wiens inschrijving in een gemeentelijke kinderdagverblijf wordt aangevraagd, maakt het onderwerp uit van een administratief dossier dat voorgelegd wordt aan de Schepen belast met de gemeentekinderdagverblijven. Het
sociale dossier wordt door de verantwoordelijken confidentieel behandeld.
De voorrang bij aanvaarding is zowel voorbehouden aan sociale gevallen als
aan kinderen waarvan beide ouders in de gemeente wonen.

Het kinderdagverblijf Les Coquelicots, met een capaciteit van 60 plaatsen
en bestaande uit 4 afdelingen, opende haar deuren op 9 maart 2020. Alle
administratieve procedures zijn met succes afgerond. De COCOF heeft subsidies verleend (bouw + uitrusting en eerste inrichting) om de kinderopvang
te ondersteunen.
De uitrusting ter plaatse beantwoordt aan de behoeften van de kinderen met
respect voor het milieu en de duurzaamheid.

Op dit ogenblik, kan men het stellen dat vanaf het ogenblik dat een gezin
zich bij een verantwoordelijke van een kinderdagverblijf laat inschrijven, de
gemiddelde wachttijd tussen 12 en 15 maanden schommelt. Dit heeft als
gevolg dat sommige gezinnen ofwel een tussentijdse oplossing moeten zoeken ofwel zich tot private kinderdagverblijven moeten wenden.

Er zijn 8 gemeentekinderdagverblijven (7 Franstalige en 1 Nederlandstalige):

De menu’s worden samengesteld rekening houdend met de voedingswaarde
en de voedingsbehoeften van de kinderen. De lijst van voedingsmiddelen
wordt gecontroleerd door de diëtiste van de gemeente. Het bereiden van de
zuigflessen en het toezicht van de maaltijden, ter plaatse klaargemaakt door
bekwame huishoudsters, worden door de kinderverzorgsters verzekerd.
Sinds juni 2020 worden de maaltijden van het kinderdagverblijf Sarah Goldberg bereid in het kinderdagverblijf Les Coquelicots. Ze worden geleverd
volgens de eisen op dat vlak.
In maart 2020 werd een nieuwe overheidsopdracht gelanceerd. Die is verdeeld in 4 loten:

• het kinderdagverblijf “Les Coquelicots” met een capaciteit van 60
kinderen;
• het kinderdagverblijf “Sarah Goldberg” met een capaciteit van 60
kinderen;
• het kinderdagverblijf “Prince Baudouin” met een capaciteit van 55
kinderen;
• het kinderdagverblijf “Trois mâts” met een capaciteit van 42 kinderen;
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• lot 1: geconserveerde groenten en biologische appels en peren van
lokale leveranciers.
• lot 2: yoghurt, boter en biologische en eieren van lokale leveranciers.
• lot 3: alleen biologische producten
• en lot 4: al het andere zonder speciale eisen.
Wij werken sinds maart samen met een bedrijf voor producten die behoren tot
de loten 3 en 4. Sinds augustus worden de aardappelen, eieren, boter, appels
en peren en een deel van de groenten aan ons geleverd door een non-profit
organisatie en zijn ze 100% biologisch en afkomstig uit de lokale toeleveringsketen.
Sinds 2001 controleert het “Brussels intercommunaal Laboratorium voor
Scheikunde en Bacteriologie” geregeld alle gemeentekinderdagverblijven en
tot op heden heeft men altijd een onberispelijke kwaliteit kunnen vaststellen.

HET CORONAVIRUS
Vanwege de coronaviruspandemie en de lockdown waren de gemeentelijke
kinderdagverblijven gedwongen hun deuren te sluiten van 19 maart tot en
met 3 mei. Twee kinderdagverblijven zorgden voor de opvang van kinderen
waarvan de ouders cruciale eerstelijnsfuncties uitoefenden (artsen, gezondheidswerkers, verplegend personeel in rusthuizen, veiligheidsdiensten, ...). )
of ondersteuning van deze eerste lijn (kinderopvang, personeel van het openbaar vervoer, voedingswinkels, enz.) en voor kinderen van ouders die zich in
een specifieke sociale situatie bevonden of die geen andere keuze hadden dan
de zorg voor hun kinderen aan grootouders toe te vertrouwen). Gemiddeld
werden 6 tot 8 gezinnen per kinderdagverblijf per week geholpen.
De kinderdagverblijven zijn vanaf 4 mei geleidelijk weer geopend.
Om te voldoen aan het door het ONE protocol betreffende het onderhoud
van de lokalen, werden bijkomende bestellingen van reinigingsproducten
geplaatst.
Bij de ingang van elk kinderdagverblijf werden automatische dispensers voor
hydroalcoholische gel geplaatst en er werden borden rond de infrastructuur
geplaatst om de mensen te herinneren aan de veiligheidsafstand die in acht
moet worden genomen.
De nodige beschermingsmiddelen voor het personeel en contactloze thermometers werden aan alle kinderdagverblijven ter beschikking gesteld.
In september werden 4 kinderdagverblijven getroffen door de besmetting van
een of meer van hun personeelsleden met het coronavirus. In overeenstemming met het door het ONE opgestelde protocol moesten de kinderdagverblijven en de betrokken afdeling worden gesloten. Alle kinderen en het personeel
van de sectie/kinderdagverblijf werden in quarantaine geplaatst.
De kinderdagverblijven van Prinses Paola en Sarah Goldberg werden in de
late voormiddag van 11 september tot 25 september gesloten. Het kinderdagverblijf Prins Boudewijn werd gesloten in de late voormiddag van 17
september tot en met 1 oktober. De sectie van de middelster groep van het
kinderdagverblijf Saint-Lambert werd gesloten van 28 september tot en met
6 oktober.

BESTELLINGEN EN LEVERINGEN
De dienst centraliseert de trimestriële bestellingen van de onderhouds- en
farmaceutische producten alsook van kantoorbenodigdheden.

De bestellingen voor onderhoudsproducten worden aan de dienst bestuur en
overheidsopdrachten doorgestuurd en de kantoorbenodigdheden en farmaceutische producten worden rechtstreeks besteld door de dienst Kinderdagverblijven.

PSYCHOMOTORIEK
De zittingen van psychomotoriek in de kinderdagverblijven worden zeer positief ingeschat, zowel door de ouders als door de kinderen: er worden 12 u./
week in de Franstalige kinderdagverblijven en 1u30/week in het Nederlandstalige kinderdagverblijf aan gewijd.

PSYCHOLOGEN
Om de verantwoordelijken van de kinderdagverblijven te kunnen helpen
inzake psychologische problemen die de kinderen kunnen hebben, geniet het
geheel van de Franstalige kinderdagverblijven iedere maand 10u30 psychologische steun en kan het kinderdagverblijf Roodebeek op 6 uur steun per
maand rekenen.

GENEESHEREN
Er werden drie geneesheren aangeduid om zowel de individuele als collectieve preventiebewaking in de kinderdagverblijven te verzekeren
Brandpreventie
Het interne noodplan (INP) bevat de procedures die moeten worden toegepast in geval van specifieke gevaarlijke situaties. Mensen die moeten tussenkomen bij problemen, moeten regelmatig getraind en gesensibiliseerd worden zodat ze in een noodsituatie optimaal hun rol kunnen opnemen. Het is van
essentieel belang om de organisatie en procedures in de kribbes te testen om
de reacties van het personeel en de vastgelegde procedures te observeren,
om het INP zo nodig aan te passen en elke speler in staat te stellen zich voor
te bereiden in geval van ernstige problemen.
In deze context organiseerde elke kribbe evacuatieoefeningen tijdens een
brandsimulatie, meerdere malen zonder de kinderen, nadien in aanwezigheid
van de kinderen en steeds in aanwezigheid van de verantwoordelijke voor het
INP.

DE NIEUWE HERVORMING
Op 11 september 2019 heeft de dienst kinderdagverblijven een vergadering
bijgewoond over de start van de hervorming van de kinderopvang.
De hervorming zal geleidelijk verlopen met een overgangsperiode tot 1 januari 2026.
De doelstellingen van deze hervorming zijn het herinrichten van de opvang
van jonge kinderen, het vergroten van de toegankelijkheid in al zijn dimensies, het verbeteren van de kwaliteit en het vereenvoudigen en verminderen
van de administratieve lasten.
Ze voorziet een nieuw wettelijk kader:
1. Decreet van 21 februari 2019 ter versteviging van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de opvang van jonge kinderen in de Franse gemeenschap
2. Besluit van 2 mei 2019 dat de vergunning en subsidiëring regelt van kinderdagverblijven, diensten voor kinderopvang en zelfstandige (mede)onthaalouders.
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3. Besluit van 22 mei 2019 tot bepaling van de overgangsregeling voor de
opvangvoorzieningen
met de volgende inrichtende overheden: een vereniging zonder winstoogmerk, een overheidsinstantie of een coöperatieve vennootschap met sociaal
oogmerk.
De eerste fase van de transformatie bestaat uit het analyseren van de mogelijkheid om extra plaatsen te openen tot een veelvoud van 7 hierboven. Het
kinderdagverblijf Prins Boudewijn zal van 55 plaatsen naar 56 plaatsen gaan
en het kinderdagverblijf “Les Coquelicots” van 60 plaatsen naar 63 plaatsen.
Om onze doelstelling te bereiken (bereikbaarheid 2), zullen we gevraagd
worden een onthaal aan te bieden van minstens 11u30 per dag, vast te leggen
tussen 6u en 19u, van maandag tot vrijdag en een minimum van 220 dagen
per jaar, maar voor het extra personeel zullen we gesubsidieerd worden.

SUBSIDIE-AANVRAGEN
De dienst is zowel belast met het opstellen van de trimestriële subsidieaanvragen bestemd voor Kind & Gezin, de “Office de la Naissance et de l’Enfance”
als het opsturen van de gevraagde documenten en inlichtingen vereist voor
het bekomen van deze toelagen.

VARIA
De dienst heeft vijf coördinatievergaderingen georganiseerd met de verantwoordelijken van de kinderdagverblijven en de schepen betreffende alle
onderwerpen rond de werking van de kinderdagverblijven.
Aangezien de kinderopvang op 31 augustus zijn deuren gesloten heeft, werkt
de dienst aan de integratie van deze dienst in de kinderdagverblijven. De
documenten die voor dit doel zijn opgesteld, werden doorgestuurd naar de
ONE voor analyse.
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DE SPORTDIENST
Als gedecentraliseerde dienst is de sportdienst ondergebracht in de lokalen
gelegen aan de Kroninglaan 65, die hij deelt met de jeugddienst en de dienst
verenigingsleven. De dienst vervult verschillende opdrachten waaronder

CENTRALISATIE EN VERSPREIDING VAN
INFORMATIE OVER HET SPORTLEVEN IN DE
GEMEENTE
De dienst houdt een computerbestand bij met praktische inlichtingen over
de verschillende clubs in Sint-Lambrechts-Woluwe. Meestal bevat dit de
contactgegevens van de verantwoordelijken - voorzitter, secretaris, penningmeester, contactpersoon – van de sportverenigingen, de plaatsen waar de
activiteiten plaatsvinden en inlichtingen over de doelgroepen. Deze informatie wordt systematisch bijgewerkt en gebundeld in de jaarlijkse brochure
“Wolu Sport”, die eind augustus 2020 verscheen. Deze heeft een oplage

de centralisatie en de verspreiding van zoveel mogelijk informatie over het
sportleven in de gemeente, het verlenen van concrete steun op verschillende
wijzen aan de clubs die op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe
actief zijn, de organisatie van sportmanifestaties, waarvan enkele meer
bepaald voor leerlingen uit het lager onderwijs en het goede beheer van de
sportaccommodaties en ontspanningsruimtes waar hij verantwoordelijk voor
is, evenals het opvolgen van de verschillende dossiers betreffende de renovatie, de heraanleg en de ontwikkeling ervan, soms in samenwerking met de
technische dienst. Al deze tussenkomsten hebben een dubbel doel: de sport
op een dynamische wijze promoten en de bevolking tot beweging aan te zetten door een brede waaier aan mogelijkheden en infrastructuur te voorzien.
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van 1.000 exemplaren en kan gratis aangevraagd worden. Ze bevat een hele
reeks nuttige inlichtingen, onder meer een gedetailleerde voorstelling van de
meeste sportaccommodaties in Sint-Lambrechts-Woluwe.

tijd” (www.dynamic-tamtam.be), een site waaraan een elektronische nieuwsbrief is gekoppeld die wekelijks naar een bestand van iets meer dan 3.000
personen wordt gestuurd.

De communicatieve inspanningen van de dienst vertaalden zich eveneens
in het opstellen van de sportbladzijden in het gemeentelijk tijdschrift “Wolu
Info” evenals van perscommunicaties door de opmaak van een trimestrieel
magazine “Dynamic Tamtam”, in nauwe samenwerking met de afdelingen
jeugd en verenigingsleven, die nu uitsluitend in digitaal formaat wordt ver-

Tijdens de coronacrisis heeft de dienst ook systematisch de regelmatige
nieuwsbrieven van de AISF (“Association Interfédérale du Sport Francophone”) en de AES (“Association des Établissements Sportifs”) onder de aandacht gebracht van de verantwoordelijken van alle sportclubs in de gemeente,
met name in verband met de beslissingen van de Nationale veiligheidsraad
inzake sportactiviteiten en de evolutie van de situatie in deze sector.

STEUN AAN SPORTCLUBS, JONGE SPORTIEVELINGEN
EN ONDERWIJSINSTELLINGEN
De centralisatie en de verspreiding van informatie, zoals hierboven uitgelegd
werd, is één van de manieren waarop de sportdienst zowat 160 verenigingen
en sportclubs in de gemeente ondersteunt. Dit zowel om promotie te maken
voor de clubs zelf en voor sport in het algemeen. Deze clubs bieden ongeveer
80 verschillende disciplines aan. Bovendien spant de dienst zich in om de
sportverenigingen te helpen bij de realisatie van hun projecten, onder meer
door mee te werken aan de organisatie van talrijke manifestaties (zie verder
voor meer details). Afhankelijk van de belangrijkheid van de manifestaties
en van de vraag van de clubs wordt er op verschillende manieren steun verstrekt: leveren van werkkracht, terbeschikkingstelling van materiaal, opmaken en leveren van aanplakbrieven, vereenvoudiging van de administratieve
procedure met het oog op een organisatie,…
De uitzonderlijke gezondheidscrisis die sinds maart woedt, heeft onvermijdelijk tot een aanzienlijke daling geleid van het aantal georganiseerde wedstrijden en andere sportevenementen.
De dienst bedenkt de clubs ook met bekers en medailles die bij bepaalde
grote competities worden uitgereikt. Voor de periode 2019/2020 zijn er ook
gemeentelijke subsidies toegekend aan sportclubs voor een totaalbedrag van

spreid naar een bestand van meer dan 8.000 bestemmelingen, evenals de
animatie van de rubrieken van de website “Dynamic Tamtam / Woluwe vrije-
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35.800 EUR. Tot 2019 werd de verdeling van deze subsidies verzekerd door
de vzw JJJY/Sportfonds. Na de ontbinding hiervan is het nu de sportdienst
die de dossiers beheert op basis van een nieuw gemeentereglement over de
toekenning van deze subsidies, dat in september door de gemeenteraad werd
goedgekeurd. De meeste van de bestaande gunningscriteria zijn gehandhaafd, maar er zal meer steun worden gegeven aan clubs die mensen met
een handicap verwelkomen en aan degenen die lid zijn van het “sportcheque”-systeem. Ter herinnering, het doel hiervan is, onder bepaalde welomschreven voorwaarden, de globale factuur te verlagen van sportbeoefening
voor kinderen en jongvolwassenen van 6 tot 18 jaar. Zodoende worden er dus
elk jaar duizenden euro verdeeld aan een zo groot mogelijke groep jongeren
om hun favoriete sport te beoefenen (aansluiting bij een club, deelname aan
stages,…), in optimale voorwaarden en met een aangepaste omkadering. Het
Sportfonds verdeelt jaarlijks een globaal budget van 46.000 EUR, na onderzoek van dossiers die worden ingediend bij de jeugd- en sportdienst. 224
“sportcheques” werden zodoende verdeeld onder 136 gezinnen. 43 sportverenigingen waren hierbij betrokken.

bedroegen 1.553.300,00 EUR, waarvan 716.933,06 EUR subsidies werden
toegekend door de dienst Sportinfra van de Investeringsafdeling van de
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
Met de voltooiing van dit project kan Fallonstadion nu zijn allereerste voetbalveld aanbieden in kunstgras verzwaard met natuurkurk, een materiaal dat
voldoet aan de strengste ecologische en gezondheidseisen, ter vervanging
van de traditionele rubberkorrels. Er zij op gewezen dat in het kader van deze
werkzaamheden een gespecialiseerd Deens bedrijf het oud kunstgrastapijt
heeft verwijderd en hiervan 95% heeft gerecycleerd. Er werd ook een nieuwe,

BEHEER VAN DE GEMEENTELIJKE
SPORTINSTALLATIES EN
VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR
De sportdienst beheert en onderhoudt het Fallonstadion, de openbare
petanquepistes en ook gedeeltelijk de kleine nabijgelegen multisportinfrastructuren die verspreid over het grondgebied van de gemeente liggen. Hij
coördineert eveneens het naschools gebruik van de turnzalen in de gemeentescholen door verschillende clubs en verenigingen.

HET FALLONSTADION
Als belangrijke sportieve baken in het Brussels sportlandschap onderscheidt
het Fallonstadion zich door z’n veelzijdigheid en z’n kwaliteitsvolle installaties. Elk jaar levert de gemeente belangrijke inspanningen om de uitrusting te
vernieuwen, te verbeteren of te diversifiëren om nog meer de sinds lange tijd
uitgelezen sportplek te zijn in het Brussels gewest.
In de zomer van 2020 werden twee velden, een voor hockey en een ander
voor voetbal, gezamenlijk heraangelegd in een omgekeerde veldconfiguratie
dat tot nu toe werd gebruikt. Naast de renovatie was het de bedoeling om
de indeling van de verschillende sportterreinen te rationaliseren in functie
van de beoefende disciplines. De totale kosten van de bouwwerkzaamheden

efficiëntere pomp geïnstalleerd om het waterdebiet te verhogen van de aanwezige bron en van de artesische put naar de opslagtanks.
Daarnaast bood de stopzetting van alle sportactiviteiten tijdens de ‘lockdown’-periode de mogelijkheid om diverse opfrissingswerkzaamheden van
de sportinfrastructuur uit te voeren. Daarnaast genoot de site van een grondige reiniging.
De sportdienst coördineerde ook de volledige renovatie van de vloer in de
kleine turnzaal van het Parc Malou/Robert Maistriau-school, dat grenst aan
de site van het Fallonstadion. De gekozen vloer is identiek aan de vloer die in

de grote sporthal van deze school wordt gebruikt. De lijnen zijn getrokken om
de beoefening van 4 sportdisciplines mogelijk te maken: basketbal, volleybal,
minitennis en schermen. De kosten van het project bedroegen 32.089,20
EUR.
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Het administratief secretariaat van het stadion wordt verzorgd door 4personen, waarvan 1 met startbaanovereenkomst. Het onderhoudspersoneel
bestaat uit 16 arbeiders, waarvan 3 exclusief aan de gemeentelijke tennis zijn
toegewezen alsook 5 poetsvrouwen. Aangezien de sportfaciliteiten in het Fallonstadion toegankelijk zijn 7 dagen per week gedurende het hele jaar, werden
6 studenten ingehuurd om incidentele diensten (voornamelijk permanenties)
te verlenen op secretariaatsniveau, terwijl ook een student/stagiair van het
IFAPME-centrum (beheer van de sportinfrastructuur) werd verwelkomd van
oktober 2019 tot half maart 2020, op 4 dagen/week basis. Tot slot werden
4 studenten aangeworven tijdens de zomerperiode (2 in juli / 2 in augustus)
om de technische onderhoudsploeg te ondersteunen bij het onderhoud van de
groenvoorzieningen en de aangelanden van de sportvelden.
Vandaag biedt het Fallonstadion:
• 1 achtbaanse atletiekpiste van 400 m in kunststofbekleding
• 1 voetbalterrein met een gemengde bekleding (natuurgras en kunststofvezels)
• 2 voetbalterreinen met kunstgras
• 2 kunststof hockeyterreinen
• 1 multisport kunstgrasveld dat geschikt is voor de beoefening van
voetbal, hockey, honkbal/softball en rugby
• 8 tennisterreinen met gewone gravel, waarvan 5 permanent overdekt
• 4 tennisterreinen met kunstgravel, waarvan 2 permanent overdekt
• 1 padel-tennisterrein.
• 1 multisportveld in kunstgras voor vrijetijdssportactiviteiten (kinderen
en adolescenten)
• 1 multisportzone (‘La Campagne’) bestaande uit 2 kunstgrasvelden
(minivoetbal/blindenvoetbal/badminton/volleyball) et een polyurethaan
kunststofveld (basketball/volleyball/kartball).
• 1 polyvalente zaal uitgerust met hoogkwalitatief materieel voor kunstturnen
• 1 fit-o-meter met 2 afgebakende omlopen van 1.000 en 1.300 meter
voorzien van 18 stopplaatsen voor oefeningen op 3 verschillende
niveaus
• • 7 „street workout“ modules
• 6 petanquebanen
• 1 minigolfterrein (18 ‘holes’)
• 2 speelpleinen
• 1 zaal voor banketten, avonden, spreekbeurten, seminaries, tentoonstellingen met een capaciteit van 200 personen.

Het dient vermeld dat verschillende sportverenigingen, die actief zijn op de
site, regelmatig een natuurgrasveld konden gebruiken van het burgercentrum
Kapelleveld, aan de rand van het Fallonstadion.
De sportinfrastructuur in het Fallonstadion verwelkomt een tiental verschillende sportdisciplines. Gedurende het seizoen 2019/2020 organiseerden
36 sportverenigingen hun activiteiten op de verschillende terreinen, namelijk 14 voetbalclubs, 1 atletiekvereniging met afdeling gehandicaptensport,
1 tennisclub, 1 tennisschool, 1 hockeyclub,1 turnvereniging, 1 club voor
honkbal/softbal, 1 rugbyclub, 1 joggingclub, 1 lacrosseclub, 5 frisbeeclubs,
1 kartballclub die hiervoor aangepaste fietsen gebruikt, 1 quidditchclub, 2
voetbalscholen en 4 diverse verenigingen (multisport, voetbal, voetbalstudie
en hockeystudie).
Gedurende het volledige schooljaar 2019/2020 heeft de site het onthaal verzorgd van het sportieve gedeelte van 2 projecten «Sport/Studie»: één dat zich
toespitst op topvoetbal, ontwikkeld door het ACFF (“Association des Clubs
Francophones de Football”), in samenwerking met het Koninklijk Atheneum
van Sint-Lambrechts-Woluwe en het andere gefocust op hockey, in samenwerking met het Instituut van de Voorzienigheid en “La Rasante Saint-Lambert HC”. Beide projecten lopen nog. Bovendien heeft het Instituut van de
Voorzienigheid sinds het begin van het schooljaar, in september 2020, een
nieuw onderdeel “Tennis-Studie” toegevoegd aan zijn aanbod voor 3de en 4de
jaars middelbare scholieren in het overgangsonderwijs. Het sportgedeelte
hiervan wordt begeleid door het team van de Wolu Tennis Academy Club.
Afgezien van de turnclub wordt de verdeling van de gebruiksuren van de infrastructuur verzorgd door het secretariaat van het Fallonstadion.
Benevens de activiteiten van de clubs die hun basis in het Fallonstadion
hebben, werd de infrastructuur geregeld verhuurd aan verschillende schoolinstellingen, sportclubs en externe verenigingen. Vanaf half maart zijn alle
sportactiviteiten opgeschort als gevolg van de Covid-19-pandemie. Vanaf
18 mei, na het besluit van de NVR (Nationale Veiligheidsraad) om de maatregelen voor een geleidelijke hervatting van de buitensportactiviteiten uit te
breiden, werden opnieuw regelmatige trainingen en sportcursussen in open
lucht en in clubverband toegestaan op de site. Sint-Lambrechts-Woluwe was
een van de eerste gemeenten in Brussel die deze beslissing in praktijk bracht.
Verschillende clubs die in het Fallonstadion hun thuisbasis hebben, konden
dus opnieuw gebruik maken van de sportfaciliteiten op voorwaarde dat voorafgaand een hervattingsplan werd ingediend dat strikt beantwoordde aan alle
eisen en aanbevelingen van de NVR-deskundigen.
Van 1 oktober 2019 tot 30 september 2020 werden 12.217 uren bezettingsgraad opgetekend, zoals hieronder gedetailleerd. Dit betekent een aanzienlijke vermindering van het aantal uren ten opzichte van de vorige periode
(14.955 uren van oktober 2018 tot september 2019). Deze daling is natuurlijk te wijten aan de lange periode van ontoegankelijkheid van sportfaciliteiten van half maart tot half mei als gevolg van de covid-pandemie.
Door deze gezondheidscrisis kregen de 19 in het Fallonstadion gevestigde
sportclubs die aan het begin van het seizoen hun jaarlijkse forfaitaire vergoeding betaalden en niet volledig konden genieten van het hen toegewezen
uurrooster voor het seizoen 2019 -2020, een eenmalige korting van 30%,
hetgeen neerkomt op een totaalbedrag van 12.090 EUR.
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Wat de gemeentelijke tennisbanen betreft, is de dienst secretariaat van het
Fallonstadion verantwoordelijk voor de uitgifte van abonnementen en beheert
hij op geautomatiseerde wijze de dagelijkse bezetting van alle openlucht- en
binnenbanen.

Gedurende het winterseizoen 2019-2020 werden 129 abonnementen gesleten, hetgeen samen met het aantal uren (154u30/week) dat de infrastructuur
ter beschikking van de tennisschool staat, neerkomt op 319u30 regelmatig
wekelijks gebruik tot aan de verplichte opschorting van de activiteiten ten
gevolge van de coronacrisis. Hierbij moeten nog gemiddeld 31 eenmalige
uren (verhuur per uur) worden geteld, de uren van de individuele tenniscursussen zijn daarin vervat. Het gemiddelde wekelijkse bezettingspercentage
van de voornaamste overdekte structuur en van de twee individuele structuren, hetzij 5 terreinen, bedraagt 68% (310 uur/455 beschikbare uren).
Deze geregistreerde speeluren vallen iets lager uit dan die van het voorgaand
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seizoen. De sluiting van de faciliteiten als gevolg van de coronacrisis (van 14
tot 28 maart 2020 voor het wintertennisseizoen) betekende 1.095 uur minder bespeelbaarheid, waaraan nog eens 262 uur moet worden toegevoegd
vanwege 3 stormweekenden in februari. De kunststof gravelbekleding die in
2015 werd geïnstalleerd op 2 buitenterreinen (nrs 6 en 7) laat het gebruik
ervan toe tijdens de winterperiode : 27 uren verhuur werden opgetekend voor
deze terreinen.
Aangezien de opschorting van alle sportactiviteiten vanaf midden maart het
einde van het wintertennisseizoen verhinderde, werd besloten de abonnees
te compenseren: terugbetaling, naar rato van de bezettingsuren van midden
maart tot midden april (einde van het winterseizoen), voor degenen die hun
abonnement voor het seizoen 2020/2021 niet wilden verlengen en een korting van 10% op dit nieuwe abonnement voor de anderen. De totale kost van
deze operatie bedroeg 6.595,00 EUR.
Het buitenseizoen 2020 werd ook gedeeltelijk beïnvloed door de coronacrisis: van 1 april tot 4 mei 2020 was geen enkel terrein, zowel buiten als
binnen, toegankelijk. De onbespeelbaarheid werd verlengd tot 7 juni voor de
binnenbanen. Het aantal afgenomen abonnementen bedroeg 552 (tegenover 414 in 2019), het aantal afhuringen per uur (per speler/abonnee en
niet-abonnee) 3.800 en het aantal bezettingsuren (per speler/abonnee en
niet-abonnee) 18.868 (tegenover respectievelijk 3.541 en 14.346 in 2019).
Deze cijfers stijgen dus, ondanks een lager aantal beschikbaarheidsdagen (34 dagen). Nog eens 2.593 uren (tegenover 5.634 in 2019) werden toegewezen aan verschillende clubs of verenigingsgroepen op basis van forfaitaire
bezettingsformules. Deze laatste daling wordt enerzijds verklaard door een
netto afname van de bezetting van Royal Wolu TC (495 uur in 2020 tegenover
3166 uur in 2019) als gevolg van de annulering van verschillende gebruikelijke activiteiten (met name interclubs en toernooien) en anderzijds door
de annulering van verschillende stages van de dienst Jeugd/JJJY. Tot slot,
met betrekking tot de nieuwe padelbaan, die eind juni 2018 werd ingehuldigd,
werden 674 uren huur geregistreerd (290 uren in 2019).

Tenslotte beheert het secretariaat van het Fallonstadion de aanvragen van de
visvergunningen, van maart tot december in de meren van het Maloupark en
het Bronnenpark. Voor het seizoen 2020 werden 35 vergunningen afgeleverd.
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DE KLEINE BUURTGEBONDEN
SPORTINFRASTRUCTUUR EN DE PETANQUEBANEN
Sint-Lambrechts-Woluwe beschikt over twee kleine buurtstructuren aan van
het type ‘Agoraspace’ die zich bevinden in: de Andromedawijk en Hof ten Berg.

Deze zijn toegankelijk voor iedereen en zijn geschikt voor een niet begeleide
sportbeoefening. Aan deze lijst kan nog worden toegevoegd een lultisport
kunstgrasveld grenzende aan de school Parc Malou/Robert Maistriau. Overigens zijn er nog 57 petanquebanen (8 overdekt en 49 in openlucht), verdeeld
over 8 verschillende plaatsen waarvan hieronder de opsomming volgt. Het is
de arbeidersploeg van het Fallonstadion die het regelmatig onderhoud verzorgt van deze installaties, indien nodig zelfs van belangrijkere werkzaamheden.

DE SPORTINSTALLATIES VAN DE SCHOLEN
Reeds zeer vele jaren kunnen sportgroeperingen gebruik maken van de turnzalen van verschillende gemeentescholen voor hun activiteiten. Buiten de
schoolvakanties hebben deze clubs toegang tot deze lokalen na de lesuren.

De onderwijsinstellingen die hun sportinfrastructuur ter beschikking stellen
van de clubs zijn de volgende:
• School “ Parc Malou” J. Aernautstraat 9
• School “Georges Désir” Georges Désirsteeg, 5 (ontoegankelijk
gedurende het schooljaar 2019/2020 wegens aanbouw van een nieuw
gebouw)
• School “La Charmille “ Haagbeukenlaan, 2B (ontoegankelijk gedurende
het schooljaar 2019/2020 wegens aanbouw van een nieuw gebouw)
• School “Princesse Paola” Roodebeeksteenweg 268
• Prins Boudewijnschool Kroninglaan 42
• Prinses Paolaschool Heilige Familieplein 1
• School “Vervloesem” Vervloesemstraat 36
Het beheer van de bezettingsschema’s wordt door de dienst verzekerd. In het
schooljaar 2019-2020 bedroeg het aantal gebruiksuren 3.943 (tegenover
6.486 uur tijdenshet vorige schooljaar), verdeeld over 27 clubs en groepen.
Deze zeer significante daling kan worden verklaard door de combinatie van 2
bijzondere situaties:

• Petanque Club Elite – Sint-Lambertusstraat – 8 binnenbanen en 14 buitenbanen
• Petanque Club Meudon – Van Meyel – Georges Henrilaan (Pachthoeve) – 6
buitenbanen
• Maatschappelijk centrum Kapelleveld – Dumontlaan – 4 buitenbanen
• Sirius – Zuiderkruislaan – 4 buitenbanen
• Steenbok – Steenboklaan – 3 buitenbanen
• Roodebeekpark – Roodebeeksteenweg – 5 buitenbanen
• Fallonstadion – Struykbekenweg – 6 buitenbanen
• Hof-ten-Berg – Wolvenslaan - 7 buitenbanen

Ten gevolge van onontbeerlijke saneringswerkzaamheden, vanaf 1 oktober
2019, in de kleine turnzaal van de scholen ‘Parc Malou’ en Robert Maistriau,
hadden verschillende clubs die deze ruimte gewoonlijk gebruiken voor de
organisatie van hun trainingen, er tijdens de bouwperiode (van 1 oktober
2019 tot half maart 2020) geen toegang meer toe. Er werd snel een akkoord
bereikt met de verantwoordelijken van het Don Boscocollege, zodat de clubs
hun activiteiten in de faciliteiten van deze school konden voortzetten. Vermits
de verhuurtarieven van deze voorzieningen iets hoger waren dan die van de
zalen verhuurd in de gemeentescholen, werd het verschil bijgelegd door het
gemeentebestuur, voor een totaalbedrag van 424,96 EUR.
De coronacrisis heeft geleid tot de verplichte sluiting van alle sportfaciliteiten
vanaf 14 maart. Schoolgymnastiekzalen bleven gesloten voor clubs tot het
einde van het schooljaar. Het financiële verlies in verband met deze situatie
kan worden geraamd op 13.000 EUR.
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vergaren van fondsen ten voordele van de stichting « Saint-Luc », in het kader
van de strijd tegen borstkanker. Het is de gewoonte dat de verschillende

ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR DE DIENST OF
IN SAMENWERKING ERMEE
• INTERSCHOLEN MINICROSS - 5 OKTOBER 2019 FALLONSTADION
In nauwe samenwerking met de ‘Royal White Star Athletic Club’ heeft deze
manifestatie 798 jongens en meisjes op de been gebracht uit 13 basisonderwijsinstellingen te Sint-Lambrechts-Woluwe. Op het Fallonstadion werd een
parcours uitgestippeld van 500 of 900 meter, in functie van het schooljaar.

afstanden die op het programma staan (3, 6 of 9 km), in principe voorbehouden voor vrouwen, ook toegankelijk zijn voor mannen, in de mate dat deze
laatsten zich uitdossen als vrouw. Iets meer dan duizend enthousiastelingen
daagden op voor dit evenement.

• UITREIKINGSCEREMONIE ‘OVERWINNINGEN VAN DE SPORT’
– 24 NOVEMBER 2019 – WOLUBILIS

Naar gewoonte werd deze grootse sportochtend voorafgegaan door begeleide
trainingssessies vanwege de atletiekclub op zondag 15, 22 en 29 september,
die de geïnteresseerde kinderen vertrouwd maakten met het parcours en de
te leveren inspanning. Na afloop kreeg elke deelnemer, naast een medaille,
een appel of een peer volgens het “0 – 5 – 30”-actie (0 sigaretten, 5 stuks
fruit en groenten en 30 minuten sport per dag) die Sint-Lambrechts-Woluwe
getrouw aanhangt.

• JOGGING «DE BRUSSELSE» - 20 OKTOBER 2019 –
FALLONSTADION
Deze « Urban Women Jogging » werd in 2009 opgericht en ging jaarlijks door
in Elsene tot 2016 wanneer de organisatoren Sint-Lambrechts-Woluwe
toetsten voor het onthaal. Afgezien van van promotie van de sport voor vrouwen is het oogmerk van deze manifestatie, die georganiseerd wordt door de
vzw Viva en de plaatselijke atletiekclub ‘Royal White Star AC’, voornamelijk het
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De negende maal op rij was de presentatie van deze avond in handen van de
journalist Jean-François Remy en opgeluisterd met de aanwezigheid van vier
genodigden van hoog kaliber: Charlotte Tison, voetbalspeelster van het Belgische elftal, Maxime Hordies, wereldkampioen paracycling, Benoît Bourguet,
een van de beste Belgische triatleten en Salvatore Zandona, voorzitter van
de Belgische Rugbybond. Deze sportmensen hebben de trofeeën overhandigd
aan de laureaten, individuele sporters en teams van de gemeente die een
opmerkelijk parcours hadden afgelegd het voorbije seizoen. De organisatoren
hebben eveneens de gelegenheid te baat genomen om enkele verdienstelijke
bestuursleden te bedanken. Enkele clubs alsook meerdere evenementen in
de gemeente tijdens de afgelopen 12 maanden werden in de schijnwerpers
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gezet. Volgens een scenario dat intussen gemeengoed is geworden, werden
de overhandigingen van de trofeeën afgewisseld door dansintermezzo’s, liedjes en korte videofragmenten.
Het podium 2019 was samengesteld als volgt:
Overwinning van de Sport – individuele prijs
1ste: Maellyse Brassart (Gym Passion Herseaux)
2de : Mathilde De Swaef (Royal White Star AC)
2de: Tommy Soumahoro (Royal White Star AC)
3de: Marc Frognet (Royal Wolu Duikclub)

Europa Gym, een artistieke turnvereniging in het Fallonstadion en de CTT
Royal Alpa, een tafeltennisclub die haar activiteiten in het sportcomplex
Poseidon organiseert, werden officieel ontvangen in het Maloukasteel voor
hun respectieve 40e en 80e verjaardag. Bij de eerste receptie waren ongeveer 180 gasten aanwezig, bij de tweede 120.

Overwinning van de Toekomst – individuele prijs
1ste : Sohaib El Mourabiti (Royal White Star AC)
2de : Béatrice Valeanu (Brussels GR)
3de : Noa Van Hoorebeke (Wolu Tennis Academy Club)
Overwinning van de Sport – gezamenlijke prijs
1ste : FC Fémina White Star Woluwe (eerste ploeg + ploegen P1, P2 en P3)
2de : Stone Climbing Factory (klimmersleden)
3e : La Rasante Saint-Lambert Hockey (damesploeg 2)
Overwinning van de Toekomst – gezamenlijke prijs
1ste : Royal White Star AC (scholierenploeg 4x100m aflossing)
2e : United Basket Woluwe (gemengde provinciale ploeg U12)
3e : Royal Linthout BC (provinciale ploeg U16)
3e : School van de Rode Draak (jeugdploeg)
Speciale prijs van de sportschepen
Hussein Al Qawas (Royal Brussels Poséidon)
Quentin Galand (lid van de nationale ploeg para-hockey)

• ‘RUGBY EUROPE CHAMPIONSHIP’ WEDSTRIJDEN - 8
FEBRUARI EN 7 MAART 2020 - FALLONSTADION
Een kleine maand later was het belangrijkste veld van het Fallonstadion,
speciaal voor de gelegenheid aangelegd, het toneel van 2 wedstrijden van de
Belgische nationale mannenploeg in het kader van de 2020-campagne van
het ‘Rugby Europe Championship’, de 2de afdeling op continentaal niveau na
het zeer beroemde 6 landentoernooi. De Zwarte Duivels kruisten de degens
met Rusland (38/12) en Spanje (23/30) voor een publiek van telkens 1.500
tot 2.000 toeschouwers per keer.

Speciale prijs van de jury
Claude Dubart (Chiefs WSL)
Kiany Deschouwer (Royal PC Elite)
Nathan De Cock (Royal PC Elite)
Bijzondere onderscheiding
A.M. Royal Judo Poseidon-Ryu (verschillende interclubploegen)
Royal Wolu TC (verschillende interclubploegen)
Alexandre Seynaeve (wielertoerisme)
Club met 25 of meer jaar sportactiviteit
CTT Royal Alpa (80ste verjaardag)
Europa Gym (40ste verjaardag)
Verdienstelijk clublid
Christophe De Potter (Stone Climbing Factory)
Philippe Beaufays (Royal Leopold FC)

• RECEPTIE VOOR DE 40STE VERJAARDAG VAN EUROPA GYM
–9 NOVEMBER 2019 EN 80STE VERJAARDAG VAN CTT ROYAL
ALPA – 11 DECEMBER 2019 - MALOUKASTEEL

• 1.000 KM ‘FAIR PLAY’ - 11 SEPTEMBER 2020 – ‘CLINIQUES
UNIVERSITAIRES SAINT-LUC’
Dit jaar werd de estafetteloop van de 1.000 km ‘fair play’, opgezet door de
vereniging Panathlon Wallonië-Brussel, aangepast aan de uitzonderlijke
gezondheidssituatie. Deze editie was gewijd aan de “helden van het dagelijks
leven” (medewerkers van ziekenhuizen, rusthuizen, hulpdiensten, OCMW’s,
lokale overheden, etc.) die sinds het begin van de Covid-19-crisis in de frontlinie werken. Er werden 4 afzonderlijke lussen voorgesteld die 35 symbolische solidariteitsplaatsen in de Brusselse gemeenten met elkaar verbinden.
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Te voet of op de fiets, valide en minder valide mensen vonden elkaar in de
omloop. Onder de geplande haltes bevonden zich de Universiteitsklinieken
van ‘Saint-Luc’. Een kleine afvaardiging van atleten werd verwelkomd door
schepenen Bott en Jaquemyns, evenals verschillende leden van de medische
staf en de heer Mazy, afgevaardigde bestuurder, die werd bedacht met een
gedenkplaat met een grote “DANK U”.

(september-oktober 2019, november-december 2019, maart-april 2020 en
april-mei 2020). Alleen de eerste werd voltooid met 13 inschrijvingen. De
november/decembersessie werd geannuleerd, terwijl de volgende (11 deelnemers) na slechts 1 sessie werd stopgezet en de laatste sessie werd geannuleerd als gevolg van de coronaperikelen.

• “JE COURS POUR MA FORME” (‘START TO RUN’)

• DE ONTMOETINGEN VAN DE SPORT - 3 OKTOBER EN 21
NOVEMBER 2019 - ZAAL ROTONDE

In 2008 was Sint-Lambrechts-Woluwe de eerste gemeente in Brussel die
zich aansloot bij het concept “Je cours pour ma forme” (‘start to run’), een
gefaseerd loopprogramma, ontwikkeld door het team van het tijdschrift

Er werden 2 conferenties/debatten voorgesteld in het kader van de “Ontmoetingen van de sport”, een concept dat door de dienst in samenwerking met
de vereniging “Sport et Médecine” werd ontwikkeld. De respectieve thema’s,
telkens op een eenvoudige en aantrekkelijke manier benaderd door kwalita-

“Running en gezondheid” Zatopek. Sindsdien worden elk jaar verschillende
modules aangeboden van verschillende niveaus, verspreid over 12 weken,
aan 1 sessie per week, en onder toezicht van gespecialiseerde instructeurs.
Tussen september 2019 en juni 2020 waren 2 sessies gepland. De 1ste sessie werd bijgewoond door 93 deelnemers. 97 mensen schreven zich in voor
de tweede, die begon op 2 maart 2020, maar die moest worden onderbroken
na slechts 2 bijeenkomsten als gevolg van de corona-opstoot.

• ‘NORDIC WALKING’-ACTIVITEITEN
Sinds 2012, en om het aanbod van gematigde fysieke activiteiten uit te breiden die toegankelijk zijn voor een breed publiek, worden er regelmatig ‘Nordic
Walking’-sessies georganiseerd. Geanimeerd door gediplomeerde begeleiders van de vereniging ‘Forest Gym’ en speciaal ontworpen voor beginners,
werden in eerste instantie 4 cycli van 5 sessies, gepland op zaterdagochtend

tief hoogstaande sprekers, waren de volgende : “De voordelen van sport op
het werk, op je mobiel of op je tablet, een realiteit ? “(36 deelnemers) en “Is
astma, of het nu essentieel of inspannend is, en allergieën verenigbaar met
fysieke activiteit? “(31 deelnemers). Er waren nog 2 andere bijeenkomsten
gepland, op 23 april (“Padel, de nieuwe sport die in opkomst is...”) en 14 mei
(“Fitness thuis, super trendy!...”). Voor wie is het? Waarom? Waarom? Hoe? “)
maar moest worden geannuleerd als gevolg van de coronacrisis. Een andere
conferentie/debat, gepland voor 19 maart over het thema scheidsrechters in
verschillende teamsporten (“Geen scheidsrechters meer, geen wedstrijden
meer! Wat nu?”) kon om dezelfde reden ook niet worden georganiseerd. Tot
slot kon het eerste onderwerp van het nieuwe seizoen (“Individuele fysieke
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training voor jonge voetballers: is het echt nuttig?”), dat gepland was voor 29
september, niet worden gepresenteerd vanwege de gezondheidsproblemen
waarmee de spreker te maken had.

• ANNULERINGEN ALS GEVOLG VAN DE CORONACRISIS
Veel sportevenementen die op de kalender stonden, moesten worden afgelast
vanwege de coronacrisis. De belangrijkste waren de volgende: UEFA Europees kampioenschap dames U17 (22/03, 25/03 en 28/03), Zumba Marathon
(29/03), Belgisch kampioenschap frisbee (25/04 en 26/04), Belgisch kampioenschap duiken (01/05), 15 km Sint-Lambrechts-Woluwe (10/05 - organisatie uitgesteld, aanvankelijk op 25/10 maar uiteindelijk geannuleerd), het
voetbaltoernooi van Sint-Lambrechts-Woluwe (16/05), het voetbaltoernooi
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – “Challenge Eric Bott”(17/05), de
tripletten in de stad (7 etappes, van 10/05 tot 20/06).
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G.S.S.T
GEZIN
SOCIALE ACTIE

Sociale dienst – Dienst pensioenen – Kortingen RVV en mindervaliden – Taxicheques – Voorhuwelijkssparen – Toekenning van subsidies – PSIP – Brochures – Juridische hulp

SENIOREN

SENIOREN

GEZONDHEID

Tombergplein, 6a
T : 02/774.35.43

GELIJKHEID VAN KANSEN
MINDERVALIDEN

THUISHULP VOOR DE SENIOREN

Hulp aan de burger, onze voorrang, wordt geconcretiseerd door het werk van
meerdere aanvullende cellen die alles in het werk stellen om een doeltreffend
antwoord te geven aan de vragen van de burgers op sociaal gebied.

Dienst huishoudelijke hulp – Dienst maaltijden (restaurant en thuisbedeling)
– Telewaakdienst – Dienst boodschappen – Dienst transport – Hulp bij klein
huishoudelijk onderhoud – Turnlessen voor valpreventie – Aangepaste turnlessen voor « Parkinson » – Alzheimerplatform – Pedicure – Leesateliers voor
alle leeftijden – Verpleegkundige dienst – Verbindingsdienst tussen ziekenhuis en thuis – Vrijwilligers – Activiteiten rond diabetes – Benadering volgens
geslacht

GEZIN
Tomberg, 123
T : 02/761.27.97
Onthaalmogelijkheden voor de kindertijd – Preventieve geneeskunde en
inenting – Sinterklaasgeschenken – Avonden gezin (Conferenties-Discussies) – Nieuwe initiatieven
Kinderopvang
Tombergplein, 6a
T : 02/774.35.43

SOCIALE ACTIE
Tomberg, 123
T : 02/761.28.34

COORDINATIE EN INFORMATIE OVER DE
RUSTHUIZEN
Toezicht op de naleving van de erkenningsnormen

VRIJETIJDSBESTEDING VOOR DE SENIOREN
GEMEENSCHAPSCENTRUM « Malou Seniors »
Stokkelse Steenweg, 44
T. 02/770.57.14
Voisins-Voisines – Entr’Amis
Uitstap – Kruispunt gezondheid – Intergenerationele activiteiten
Wolu 10.000
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Tombergplein, 6a
T : 02/761.61.83

Als gevolg daarvan moesten de vrijetijdsactiviteiten worden opgeschort,
zowel in het centrum voor senioren Malou, het centrum Evasion, de cel vrijetijd voor senioren als in Wolu 10.000. Hetzelfde geldt voor de activiteiten van
de kinderopvang. Conferenties en andere acties ten gunste van gezinnen,
gezondheid en gelijke kansen moesten worden geannuleerd gedurende de
hele periode van de lockdown en volgens de maatregelen die de federale
regering had genomen. Tijdens deze periode werden alle teams van de dienst
gemobiliseerd om de Dienst voor Thuiszorg bij te staan, die vanaf 16 maart
2020 werd belast met het beheer van het oproepnummer “Covid 19”, dat
bestemd is voor alleenstaande personen die thuiszorg nodig hebben.
Vanwege de lockdown was het noodzakelijk om deze diensten zeer snel te
organiseren om te kunnen voldoen aan de vele verzoeken van senioren
of geïsoleerde personen die meestal konden rekenen op de steun van hun
omgeving (familie, buren, vrienden, enz.) of andere privébedrijven (traiteurs,
winkels, enz.) en die plots zonder hulp kwamen te zitten, met name voor de
maaltijden thuis en de boodschappen. Om haar missie succesvol uit te voeren, kon de cel, naast een staf die ondanks haar eigen persoonlijke zorgen
en moeilijkheden (kinderopvang bijvoorbeeld) zeer geëngageerd was, waar
nodig rekenen op de hulp van technische diensten en vrijwilligers van het
Rode Kruis.
De cel mindervaliden bleef zorgen voor het essentiële vervoer van mensen
met een beperkte mobiliteit in onze gemeente.

Sociale dienst en administratieve hulp – Financiële hulp – Dienst SOS Transport – Animatie en vrije tijd – Werkgroep rond personen met een beperkte
mobiliteit – European Disability Card – Andere initiatieven.

De dienst heeft ook enkele acties ondernomen om deze periode voor de burgers minder pijnlijk te maken en het isolement van onze senioren te bestrijden.

Tomberg, 123
T. 02/761.28.42/50
Antenne Interuniversitaire UCL/ULB des Seniors et du Temps Libre de Woluwe-Saint-Lambert
Tomberg, 123
T. 02/761.28.35

GELIJKHEID VAN KANSEN – GEZONHEID
Tomberg, 123
T : 02/761.28.84/37
Gelijkheid op het gebied van gezondheidszorg – De promotie van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen – Ongelijkheid te wijten aan een handicap
– Oproep tot het indienen van projecten – Varia.
Intergemeentelijk gezondheidsplan – Varia

MINDERVALIDEN

VOORSTELLING VAN DE VERSCHILLENDE SECTIES
EN RESPECTIEVELIJKE ACTIVITEITSRAPPORTEN
VOOR DE PERIODE VAN 01/10/2019 TOT
30/09/2020
DIRECTIE
Het beheer wordt momenteel verzorgd door een administratief secretaris,
afdelingschef.
Zij is ook de directe verantwoordelijke van de teams van de Cel thuishulp en
van de Dienst mindervaliden.
Maandelijks wordt er een dienstvergadering gehouden met de Schepen en
alle verantwoordelijken van de verschillende cellen.

NIEUWIGHEDEN EN OPVALLENDE GEBEURTENISSEN
VOOR DE PERIODE VAN 01/10/2019 TOT 30/09/2020
GEZIN – SOCIALE ACTIE – SENIOREN – HUISVESTING VOOR
SENIOREN – GEZONDHEID – GELIJKHEID VAN KANSEN –
MINDERVALIDEN
In de eerste helft van 2020 werden de activiteiten van onze dienst aanzienlijk
beïnvloed door de gezondheidscrisis in verband met COVID 19.
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Voor het vierde jaar hanteert onze dienste jaar een op gender gebaseerde
aanpak. Het College heeft besloten dat, vanaf de begroting voor 2021, alle
diensten betrokken zullen zijn bij het gendergerichte begroting.
Onze cellen werken regelmatig samen om het publiek een dienst met een
gemeenschappelijke visie aan te bieden.

GEZIN
Ter ondersteuning van het ouderschap heeft de dienst de conferenties over
verschillende thema’s verder gezet.
Verderzetten van de reflectie over het project voor een ouderschapshuis
In samenwerking met de dienst gelijkheid van kansen organiseerde de dienst
Familie op 18 januari 2020 de allereerste gezinsbeurs in onze gemeente.
De organisatie van deze dag was een gelegenheid voor onze gemeente om
voor het eerst alle gezinnen in de kijker te zetten en hen de gelegenheid te
geven elkaar te ontmoeten en informatie in te winnen.
Deelname aan de introductie van een project ter ondersteuning van eenoudergezinnen “Alleen buiten mijn bubbel”.

SOCIALE ACTIE
Het Psychosociaal Interventieplan werd 3 maal ten gevolge van verschillende
schadegevallen in werking gesteld. Twee maatschappelijk werksters van de
cel sociale actie werden opgeroepen.

GSST

In april kon er in samenwerking met het Rode Kruis een bloedinzameling worden georganiseerd ondanks de lockdown.

SENIOREN
De cel thuiszorg voor senioren blijft actief deelnemen aan verschillende
acties ten gunste van de meest kwetsbare senioren en door het bevorderen
van initiatieven op het gebied van gezondheid:
- distributie thuis door maatschappelijk werkers, in het kader van het Protocol inzake de Verdwijning van Ouderen thuis (ondertekend op 10 november
2017), van gele dozen met een preventief informatieblad dat nuttig is in geval
van ziekte of verdwijning.
- voortzetting van de workshops over diabetes in samenwerking met het
lokale multidisciplinaire netwerk Brussel (RMLB) en met de medewerking
van de Belgische Diabetes Vereniging (ABD).
- voortzetting van aangepaste gymnastieksessies voor mensen die lijden aan
de ziekte van Parkinson, in samenwerking met gymsana vzw.
Ook dit boekjaar heeft het centrum voor senioren Malou, ondanks de sluiting
in verband met de COVID 19-crisis (van 16/03 tot 31/08/2020), zijn activiteiten gediversifieerd en verschillende initiatieven voorgesteld over thema’s
die specifiek zijn voor senioren, met als doel de eenzaamheid te doorbreken,
banden te creëren en onze senioren te betrekken bij het gebruik van nieuwe
communicatietechnologieën.
Het centrum voor senioren Malou, uitgerust met industriële koelkasten en
met voldoende ruimte, werd van 16 maart tot 31 augustus 2020 omgevormd
tot een echt crisiscentrum om, in samenwerking met de cel thuiszorg voor
senioren, de exponentiële toename van de aanvragen voor boodschappen in
verband met de COVID 19-crisis te kunnen organiseren en beheren.

HUISVESTING VOOR SENIOREN
Als gevolg van de huidige gezondheidscrisis in verband met COVID 19 heeft
de dienst het beheer van de verschillende seniorenwoningen in de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe ondersteund en blijft hij dat doen, door regelmatig
contact met hen te onderhouden en concrete acties voor te stellen (verdeling
van vizieren bij het begin van de lockdown, zoeken naar vrijwilligers, ...).

De Dienst thuishulp heeft een partnerschap verdergezet met het Brussels
Multidisciplinair Lokaal Netwerk (RMLB) en de Belgische Diabetes Vereniging (ABD) door het aanbieden van activiteiten rond diabetes.
Het doel op middellange termijn is de oprichting van een platform “volksgezondheid” ter bevordering van de gezondheidseducatie en de toegang tot de
gezondheidszorg.

GELIJKHEID VAN KANSEN
Omwille van de gezondheidscrisis, kon de cel haar bewustmakingscampagne
rond gezondheid tijdens verschillende manifestaties die gepland waren door
het opzetten van een “0-5-30”-standje (0 sigaretten, 5 stukken fruit en
groente en 30 minuten sport per dag) niet verderzetten.
Ze heeft sinds eind 2014 in samenwerking met de vzw CREE het initiatief
genomen om het gemeentepersoneel te sensibiliseren en vormen rond gebarentaal. Dit idee kreeg vorm tijdens de Veertiendaagse van de Gelijkheid van
Kansen rond het thema mindervaliden met het doel een beter en aangepast
onthaal voor doven en slechthorenden te kunnen bieden. De oprichting van
een tweede leergroep zal in september 2020 van start gaan. Om deze leren
concreet gestalte te geven werden maatregelen genomen om het onthaal van
doven en slechthorenden binnen het gemeentebestuur te bevorderen.
Een dossier betreffende een subsidieaanvraag werd ingediend bij het Brussels Gewest in samenwerking met de cel Familie voor de uitvoering van een
project van steun aan eenoudergezinnen : “Solo buiten mijn bubbel”.
We beginnen met een onderhoudende namiddag, georganiseerd rond de
thema’s delen en luisteren, en willen een groep van alleenstaande ouders
opbouwen die gedurende verschillende sessies, die het hele jaar door worden voorgesteld, worden begeleid door verschillende sprekers en deskundigen op het gebied. Zo kunnen ze niet alleen elkaar ontmoeten, plezier maken,
maar zich ook informeren en ten slotte een netwerk tussen eenoudergezinnen
bevorderen.

GEZINSBEURS
In samenwerking met de cel Familie heeft de cel Gelijkheid van kansen meegewerkt aan de organisatie van de eerste gezinsbeurs in onze gemeente, waar
diversiteit en de verschillende thema’s van gelijke kansen centraal stonden.
Dit project werd gesubsidieerd door het Brussels Gewest.

GEZONDHEID

MINDERVALIDEN

Als nieuwe bevoegdheid van onze dienst heeft elke cel van de dienst
GSST dienst bijzondere aandacht besteed aan gezondheid, door bepaalde
bestaande activiteiten te versterken: Kruispunt Gezondheid, Aidspreventie,
Campagne 0-5-30, gratis diabetesscreening in het centrum Malou voor senioren, conferenties, enz.
De cel Gelijkheid van kansen heeft in samenwerking met de schepenen van
Gezondheid en Gelijke Kansen van Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe een nieuw initiatief ontwikkeld: Een intergemeentelijk GEZONDHEIDSPLAN dat zich richtte op het thema suiker en de schadelijke effecten
ervan. Een tweede plan, dat in september 2021 zal worden gelanceerd, wordt
momenteel bestudeerd.

Lancering van de 6e PBM-lus, om de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk te maken.
Leggen van platen met een logogram op het parcours van de eerste 2 lussen
voor een betere bewegwijzering.
Nieuwe activiteiten georganiseerd in het Centre de Loisirs Evasion, zoals
kook-, sieraden- en tuinworkshops en nieuwe projecten in uitvoering.
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Forum georganiseerd voor mindervaliden, dat tot doel had hen de mogelijkheid te bieden zich uit te spreken over de verschillende problemen die zij
eventueel ondervonden. Sommige problemen konden dus worden opgelost
dankzij het werk van de dienst.
Voortzetting van het project met de medewerking van de vzw AMT Concept
“voor commerciële wijken die voor iedereen toegankelijk zijn”.
Om de winkeliers in dit project aan te moedigen en te ondersteunen, keurde
de gemeenteraad in oktober een regeling goed die een bonus toekent voor de
aankoop van een belknop en/of een toegangshelling om bepaalde instellingen toegankelijk te maken voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM).

A. GEZIN EN JONGE KINDEREN
De afeling Gezin en Jonge kinderen focust zich aan de ene kant op informatie:
in het bijzonder door een brochure te verspreiden in verband met de eerste
levensjaren van kinderen voor ouders van pasgeborenen, en aan de andere
kant op preventie : door ouders te wijzen op hun rechten en plichten en door
de systematische opvolging van de dossiers (in het bijzonder op het gebied
van vaccinatie).

ONTHAALMOGELIJKHEDEN VOOR DE JONGE
KINDEREN
Informatie geïndividualiseerd voor de toekomstige ouders alsook voor de
toekomstige verantwoordelijken van de kindertehuizen en de autonome onthaalmoeders.
Een brochure getiteld “De Onthaalmogelijkheden voor de Jonge Kinderen” is
ter beschikking. Het brochure kan van de gemeentesite worden gedownload.

ADVIES OVER DE TOELATING VAN DE KINDEROPVANG
De dienst Gezin waakt erover dat de regels die opgelegd worden door de
O.N.E. of Kind en Gezin wel degelijk nageleefd worden door de kinderdagverblijven, de ‘halte-garderies’ voor kortstondige en flexibele noodopvang en de
zelfstandige kleuteropvangcentra.
Dit vergt opvolging en bijhouden in functie van de nieuwe wetgeving betreffende de materie.
De dienst zorgt ook voor de opvolging van de verscheidene onthaalmogelijkheden (onder andere door bezoeken ter plaatse) om na te gaan of de normen
tegen brand correct worden nageleefd en om dossiers op te stellen voor het
college in geval van toelating voor een onthaalmogelijkheid of vergroting van
de capaciteit.
Zij let ook op de kwaliteit van het onthaal van de kinderen.

PREVENTIEVE GENEESKUNDE / VACCINATIE
Het Koninklijk Besluit van 26/10/1966 verplicht de antipoliomyelitis vaccinatie tussen de 2de en de 18de levensmaand van het kind. Het voorziet dat de
gemeentebesturen lijsten maken en bijhouden van de kinderen die aan deze
vaccinatie onderworpen zijn.

De afdeling is dus belast met het beheren van de afgifte van de medische
attesten, die de uitvoering van deze formaliteit vaststelt voor de kinderen die
de gemeente bewonen en met het regelmatig doorgeven aan het Ministerie
van Gezin en Milieuaangelegenheden, van de lijsten met de kinderen, waar
van het attest ontbreekt.
Rekening houdend met het preventieve werk gedaan bij de families door de
afdeling Gezin en Jonge Kinderen werden er dit jaar 757 herinneringsbrieven
verstuurd naar de ouders van de betrokken kinderen en 754 attesten werden
aan de dienst afgegeven.

SINTERKLAASGESCHENKEN
Ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest biedt de cel Gezin pedagogisch en
ludiek speelgoed aan in de autonome centra voor kinderwelzijn (Autonome
kindertehuizen, Kinderdagverblijven en Centra voor kinderopvang).

AVONDEN GEZIN (CONFERENTIES-DISCUSSIES)
De Cel Gezin organiseert in samenwerking met het “Centre de Consultations
Familiales Sexologiques” (CCFS) avonden gezin (conferentie-discussie) voor
de gezinnen van de gemeente.
Hiermee wil ze te hulp schieten aan de ouders die zich voor nieuwe uitdagingen geplaatst zien en die soms slecht voorbereid zijn op het gloednieuwe
ouderschap.
Deze conferentie heeft op de volgende data plaatsgevonden om 20u in de
conferentiezaal van het Gemeentehuis :
05/11/2019 « J’adore mes enfants, mais là je craque ! Prévenir le burn-out
parental »
06/02/2020 « La communication dans le couple »
22/09/2020 « Comment parler de la sexualité avec son enfant ? »
Wat het geslacht betreft, gaat het hier om 90% vrouwen en 10% mannen.

NIEUWE INITIATIEVEN
BEURS VOOR GEZINNEN
De dienst familie en de cel gelijkheid van kansen hebben zich bijzonder ingezet voor de realisatie van het project van de eerste beurs voor gezinnen voor
de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, die plaatsvond op 18 januari 2020
in Wolubilis.
Een uitzonderlijke dag rijk aan workshops, informatie en toespraken die alle
gezinnen eer aandeed en het zo mogelijk maakte om een groot publiek uit alle
lagen van de bevolking te bereiken.
Een compleet programma met vele partners werd voorgesteld aan de bezoekers; informatiestanden, spelletjes, animaties, workshops, conferenties, een
fotowedstrijd... en de vertoning van de film “Het kinderbrein”.
Gedurende de hele dag, die een groot succes was, vonden onder andere de
volgende activiteiten plaats :
Workshops :
- Yoga voor kinderen
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- Hoe voed ik mijn gezin in 2020
- Voorbereiding op een actief vaderschap
Conferenties :
- Home organising, of hoe zijn huis te organiseren
- Gebruik van de sociale netwerken in alle veiligheid
De fotowedstrijd :
Om het evenement op voorhand te promoten werd een fotowedstrijd georganiseerd voor de gezinnen van Sint-Lambrechts-Woluwe. De deelnemers
moesten hun gezin vertegenwoordigen en blijk geven van originaliteit. Ook
moest de foto op een bekende of herkenbare plaats in Sint-Lambrechts-Woluwe worden genomen.
In totaal werden zes foto’s geselecteerd voor zes prijzen: we reikten de eerste
prijs uit aan twee gezinnen die samen de eerste plaats deelden. Iedere winnaar kreeg een koffer Bongo familieverblijf aangeboden. Sommige geschenken werden aangeboden door sponsors (producten van Tupperware, cadeaubonnen van Eat Dessert First, Tea & Eat, Fancy cake).
Film :
Ter afsluiting van deze mooie dag werd om 20 uur ‘s avonds in de zaal van
het Wolubilis Theater een projectie van de film “Het kinderbrein” voorgesteld
Om de lockdown in verband met de gezondheidscrisis Covid-19 voor gezinnen aangenamer te maken, stelde de dienst twee initiatieven voor.
- Jacht op teddyberen: We vroegen gezinnen om teddyberen aan hun raam
te zetten. Deze actie maakte het mogelijk om de wandelingen op te vrolijken
en te transformeren in een missie: de jacht op zoveel mogelijk knuffelberen.
- Tekeningen en gedichten om het isolement van mensen in rusthuizen tegen
te gaan : de dienst stelde de burgers voor om tekeningen te maken, gedichten
te schrijven en troostende woorden te schrijven voor de bewoners van alle
rusthuizen voor senioren in onze gemeente.

DE KINDEROPVANG VAN DE VZW SOCIALE ACTIE
De Kinderopvang, erkend door het ‘Office de la naissance et de l’enfance’,
staat ter beschikking van de ouders en is met name bedoeld voor werklozen,
eenoudergezinnen, mensen met een interimbaan of die een baan zoeken, of
zelfs ouders aan de haard die even willen uitblazen.
Er kunnen, elke weekdag van 8u tot 18u, 10 kinderen van 0 tot 6 jaar worden
opgevangen.
In het kader van de overdracht van de activiteiten van de vzw sociale actie naar
het gemeentebestuur heeft de kinderopvang van de vzw sociale actie haar
activiteiten stopgezet en haar deuren gesloten met ingang van 31/08/2020.

B. SOCIALE ACTIE
SOCIALE DIENST
A) SOCIALE HULP
De socio-economische crisis tast steeds een groter aantal personen aan, die
voorbijgestreefd worden door vele problemen van allerlei aard.
Het onthaal wordt elke dag verzekerd van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot
17u, in de lokalen van de Cel Sociale Actie, die de vragen beantwoordt of het
publiek oriënteert naar de competente administratieve afdelingen of naar de
maatschappelijke assistenten van onze dienst.
De opdrachten van de afdeling sociale actie zijn veelvuldig, in de contexte van
de individuele sociale hulp :
Elke morgen, verzekert de sociale dienst een permanentie van maandag tot
vrijdag van 8.30 tot 12 uur, voor een luisterend oor en een persoonlijke hulp
voor elkeen in nood.
De problemen zijn zeer verschillend: sociaal recht, huisvesting, juridische
problemen, administratieve hulp, morele steun en psychologische urgenties,
hygiëne, problemen veroorzaakt door de ouderdom.
De sociale assistenten hebben een informatieve, raadgevende en begeleidende rol. Zij werken samen met gespecialiseerde diensten (mutualiteiten,
OCMW, maatschappijen voor sociale woningen, belastingen, werkloosheid
uitkeringskassen, kinderbijslag en pensioenen, geestelijke welzijnszorg,
jeugdzorg, schuldbemiddelingsdiensten,…) en andere diensten ontmoeten
om een goede samenwerking te hebben (Schoolantenne, deelname aan de
“netwerkpicknick”, aan de sociale coördinatie Galaxie,...).
De cel nam deel aan de informatiesessie CEASE, een maatschappelijk werker
woonde de vooropleiding bij en alle maatschappelijk werkers deden de online
opleiding.
Buiten de permanentie, ontvangen de maatschappelijke assistenten ook op
afspraak en doen vele huisbezoeken en handelingen buitenshuis.
Tijdens de periode van lockdown heeft de sociale dienst zijn werkmethoden
aangepast om de continuïteit van de zorg en de opvolging van nieuwe situaties (psychologische moeilijkheden, geweld binnen het gezin, huisvesting,
enz.), al dan niet in verband met COVID-19, te verzekeren.
Voor de periode 2019/2020, heeft een maandelijks gemiddelde van 35 personen een beroep gedaan op de sociale dienst; voor elke persoon zijn meerdere acties nodig.
De gemiddelde leeftijd van de aanvragers is van 41 tot 60 jaren.
Met betrekking tot het “geslacht”, bedraagt het aandeel vrouwen 69% en het
aandeel mannen 31%.
We verwelkomden een stagiaire, die onder toezicht stond van zowel de sociale dienst als de cel gelijkheid van kansen.

De Kinderopvang heeft (behalve tijdens de lockdown) regelmatig 16 kinderen
opgevangen van 01/10/ 2019 tot 31/08/2020.
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DE VERSCHILLENDE SECTOREN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET
HELPEN VAN MENSEN ZIJN DE VOLGENDE :

463

425

2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017

335

431

GEMIDDELDE LEEFTIJD VAN DE AANVRAGERS VOOR
SOCIALE HULP 2019-2020

C) HITTEGOLFPLAN
In mei 2019 werd een procedure in werking gesteld om de gevolgen van een
eventuele hittegolf op te vangen. Om het preventieve luik te verzekeren heeft
de dienst GSST een folder opgestuurd naar alle 80-plussers om hen raad en
informatie te geven over wat te doen is tijdens een hittegolf of een periode van
aanhoudende warmte.
Om een groter publiek te sensibiliseren, hebben artsen, de diensten voor
gezinshulp en senioren, de diensten thuisverpleging, de diensten huisvesting
voor senioren, ook folders ontvangen om ter beschikking te stellen van de
patiënten. Gedurende de risicoperiodes was er ook een speciaal telefoonnummer voor iedereen die hulp nodig had. De sociale dienst heeft voor de
opvolging gezorgd van de vragen om hulp die bij de verschillende cellen van
de dienst GSST binnenliepen. Het is belangrijk erop te wijzen dat er in geval
van nood een samenwerking met de gemeenschapswachten van de dienst
preventie voorzien was.
De dienst heeft zich ook ingeschreven op de website van de Intergewestelijke
Cel voor het leefmilieu om in het geval van pollutiepieken waarschuwingsmails te krijgen.

200

De dienst heeft dit jaar een interventieaanvragen opgetekend.
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D) PERMANENTIE BELASTINGEN
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DE ADMINISTRATIEVE TAKEN
De sociale dienst beantwoordt aan de officiële taken die hem zijn toevertrouwd zoals het afleveren van attesten voor de organismes van de sociale
zekerheid, verscheidene sociale enquêtes, enz…

DE ACTIES IN HET KADER VAN HET SOCIAAL HANDVEST
De sociale dienst heeft als opdracht om de onderzoeken uit te voeren, op aanvraag van het gemeentepersoneel voor het verkrijgen van sommige voordelen
voorzien in het Sociaal Handvest.
Dit jaar werden er 15 enquêtes gehouden voor 69 % Vrouwen en 31 % mannen.
De maatschappelijke assistenten staan steeds ter beschikking voor elk personeelslid dat moeilijkheden in zijn prive-leven tegenkomt.

B) KOUDEPLAN
Tijdens periodes van strenge kou wordt er een samenwerking tussen de
Sociale dienst en de dienst Preventie verzekerd om probleemgevallen op te
sporen en de SAMU Social te waarschuwen.
Bovendien biedt het Rode Kruis ook medische steun aan indien dit nodig is.
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Omwille van de gezondheidscrisis konden de afgevaardigden van de FOD
Financiën de belastingplichtigen niet ontvangen in WOLUBILIS om hen te helpen bij het invullen van hun belastingaangifte.
De sociale dienst blijft de senioren helpen die het verkiezen om thuis bijgestaan te worden voor het invullen van hun belastingsaangifte.

E) DIEFSTAL EN OPLICHTING
Een conferentie was gepland voor maart 2020, in samenwerking met de Preventiedienst en de politie, maar moest worden afgelast vanwege de lockdown.
Ze zal worden uitgesteld naar 2021.
F) BLOEDINZAMELING
Uit solidariteit met de patiënten die bloed nodig hebben, hebben we op donderdag 30 april van 10.30 tot 15.30 uur een bloedinzameling georganiseerd
op de parking achter het gemeentehuis.
Het Rode Kruis zorgde voor een bus en deskundig personeel. Het aantal
donoren moest worden verminderd met het oog op de gezondheidssituatie
(22 donoren in plaats van de oorspronkelijk geplande 40).
G) HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE ZAAL ENTOUR’AGE
Twee verenigingen, de ‘Psalette de Bruxelles’ en ‘Time for lime’, hadden toestemming gekregen om de zaal van Entour’âge te gebruiken, maar hun activiteit moest worden geannuleerd in verband met Covid-19.
H) PROJECTOPROEP
In samenwerking met de Cel Gelijkheid van Kansen heeft Maatschappelijk
welzijn gereageerd op de projectoproep van de Koning Boudewijnstichting
voor het Fonds voor Voeding en Welzijn – FEVIA. Dit is helaas niet gelukt. De
contacten die werden gelegd, kunnen echter worden gebruikt om voor toekomstige projecten samen te werken met nieuwe partners.

GSST

I) TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN
Op 01/10/2020 is een conferentie ter voorbereiding op het pensioen gepland,
op 03/10/2020 gevolgd door een solidariteitskleedkamer en op 15/10/2020
een dictee voor senioren.

De begunstigde die slechts een aansluiting heeft, kan genieten van de helft
van de ristornovergoeding.

DIENST PENSIOENEN

In mei van dit jaar werden er 665 (76% vrouwen en 24% mannen) aanvraagformulieren voor de ristorno’s voor het jaar 2020 verstuurd naar personen
met een RVV-statuut waarvan 41 per e-mail. Wat personen met een handicap
betreft werden er 655 (61% vrouwen en 39% mannen) formulieren verstuurd
waarvan 73 per e-mail.

Deze dienst houdt zich bezig met het indienen van de pensioenaanvragen van
de inwoners bij de Nationale Dienst voor Pensioenen en het Rijksinstituut voor
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Niettemin, zijn de personen die
hun pensioen nemen op de wettelijke leeftijd vrijgesteld van deze aanvraag
(Koninklijk Besluit van 04/09/2002).
De pensioenaanvragen en/of inkomensgarantie voor ouderen aanvragen worden elektronisch ingediend.

2019 / 2020
2018 / 2019
2017/ 2018

Voor het jaar 2019 kregen 812 (411 RVV en 401 met hand) personen de
ristorno voor het water en 750 (382 RVV en 368 pers. met hand) voor de
kabeltelevisie.

Dit vertegenwoordigt 69% vrouwen en 31% mannen in het totaal.

TAXICHEQUES :
Het Gemeentebestuur heeft in 2008 een overeenkomst gesloten met het
Brussels Gewest rond de toekenning van taxicheques. Deze overeenkomst is
nog altijd van kracht.
Het bedrijf Edenred, dat het systeem van de taxicheques beheert, geeft taxicheques uit ter waarde van 5 EUR. Hiermee kunnen personen die zich moeilijk
kunnen verplaatsen en die een beperkt inkomen hebben, een taxi gebruiken
binnen de grenzen van het brussels gewest.

2016 / 2017

De inwoners van onze gemeente kunnen hiervan gebruik maken op voorwaarde dat ze minstens 75 jaar oud zijn of dat ze erkend zijn als mindervalide
met een handicap van minstens 66%, dat ze het « RVV statuut » bezitten en dat
ze een medisch attest bezitten dat bewijst dat ze geen gebruik kunnen maken
van het openbaar vervoer. Er moet aan deze voorwaarden voldoen worden om
te cheques te kunnen verkrijgen.

VERDELING VAN DE VERSCHEIDENE PENSIOENEN 2019-2020

De minimale wettelijke toekenning die opgelegd wordt door het Gewest is 2
taxicheques van ieder 5 EUR per maand. Deze zijn gratis.
Om het gebruik ervan te vergemakkelijken worden de cheques, op verzoek
van de erkende begunstigde, eenmaal per kwartaal opgestuurd. Dit zijn dan 6
cheques van elk 5 EUR.
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Net zoals in 2019 bedraagt onze jaarlijkse subsidie 5.040 EUR. Dit vertegenwoordigt 1.008 taxicheques die telkens in totaal verdeeld worden. Dit
vertegenwoordigt voor de referentieperiode een totaal van 151 begunstigden
waarvan 81% vrouwen en 19% mannen.

VOORHUWELIJKSSPAREN
KORTINGEN RVV. (RECHTHEBBENDE OP DE
VERHOOGDE VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING) EN
MINDERVALIDEN

Tijdens de referentieperiode werd er geen aanvraag ingediend.

Personen die een door een officieel organisme erkende handicap hebben en/
of genieten van het RVV-statuut - recht op verhoogde tegemoetkoming – toegekend door het ziekenfonds, krijgen jaarlijks een eenmalige uitkering per
gezin voor hun waterverbruik en hun televisieabonnement ter waarde van
70€.

Verscheidene organismen en vzw’s kregen een subsidie ingeschreven in het
gemeentelijk budget:

TOEKENNING VAN SUBSIDIES

Centre de Consultations familiales et sexologiques,
Centre de Promotion des Personnes Handicapées,
Seniorenclubs,
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V.Z.W. FAMISOL,
Entraide Saint-Henri,
V.Z.W. Le Roseau,
V.Z.W. Le Silex,
Ter gelegenheid van het overhandigen van de subsidies, zijn de vertegenwoordigers van de seniorenclubs uitgenodigd, zodat ze de gelegenheid hebben om andere clubs op een aangename manier te ontmoeten.
Voor de toekenning van de subsidies 2019 en in het kader van de gelijke
kansen hebben we aan de vzw’s gevraagd om in hun jaarverslag telkens aan
te geven hoeveel vrouwen en hoeveel mannen hun activiteiten hebben bijgewoond en ook wat de verhouding vrouw/man is in hun Raad van Bestuur en in
de Algemene Vergadering.
Aan de Senioren Clubs het werd gevraagd wat de verhouding is bij hun leden
en van hun Comité.

DEELNAME AAN HET PSYCHOSOCIAAL
INTERVENTIEPLAN (PSIP)
Het sociaal, administratief en vervoerspersoneel van de dienst GSST worden
in het kader van het ANIP (Algemeen Nood- en Interventieplan) geïntegreerd
in het PSIP-gedeelte van dit plan, om zich voor te bereiden op het afkondigen
van dit plan en om de inwoners te kunnen opvangen of doorverwijzen.
Dit plan werd twee keer in april 2020 in werking gesteld en ook één keer
in juni, de tussenkomst van twee maatschappelijk werkers was noodzakelijk.

BROCHURES
De brochures met betrekking tot senioren (vrije tijd, voordelen, huisvesting,
thuishulp, terugkeer naar huis na een ziekenhuisopname, diefstal en oplichting) en die met betrekking tot de vroege kinderjaren, de dienst voor gehandicapten (lussen voor personen met
een beperkte mobiliteit, redelijke
aanpassingen van de winkels
van Sint-Lambrechts-Woluwe,
vervoer van personen met een
beperkte mobiliteit) en gelijke
kansenbeleid, worden regelmatig bijgewerkt met informatie en
nieuwe initiatieven. Deze brochures kunnen van de gemeentesite
worden gedownload.
CELLULE SENIORS

Deze folder GSST, gepaard met
kaarten die informatie
nuttige
lesenloisirs
telefoonnummers leveren voor
WOLUWE-SAINT-LAMBERT
senioren, mindervaliden, gezinnen, op sociaal en gezondheidsgebied, alsmede op het gebied
van gelijke kansen, wordt regelmatig bijgewerkt
Seniors, de l’Egalité
Echevinat de la Famille, de l’Action sociale, des
• Isabelle Molenberg
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www.woluwe1200.be

De volgende rubrieken worden regelmatig door de Sociale Actie geüpdatet:
Jonge Kinderen, Mindervaliden, Gelijkheid van kansen, gezondheid, maatschappelijk welzijn, senioren en thuishulp voor senioren. Het heeft de aanzet
gegeven tot het verschijnen op de homepage van een specifieke link “Personen met een handicap” die alle diensten, steun en verbintenissen van het
gemeentebestuur groepeert.

FACEBOOK
Een Facebookpagina informeert over de activiteiten van de dienst : https://
www.facebook.com/ServicesIsabelleMolenberg/

JURIDISCHE HULP
Elke eerste en derde woensdag van de maand, wordt er een permanentie
georganiseerd in de gemeentelijke lokalen door de Commissie voor Juridische Hulp van de Orde van de Advocaten van de Balie van Brussel.
Deze gedecentraliseerde antenne biedt gratis een oriënterende raad of een
eerste juridisch advies aan allen, ongeacht nationaliteit, woonplaats of inkomen.
In het licht van de actualiteit met betrekking tot het coronavirus zijn er telefonische permanenties opgericht om de bevolking te beschermen, maar ook
om ervoor te zorgen dat het behoud van deze dienst voor het publiek wordt
verzekerd.

C. SENIOREN
1. DIENST THUISHULP
De cel Thuishulp voor senioren heeft als doel om de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe, van minstens 60 jaar in staat te stellen zo lang mogelijk
thuis te blijven, wat de wens is van velen onder hen.
Zij wil de hulp aangeboden aan de mensen (zowel intern als extern) coördineren door een goede samenwerking tussen de verscheidene zorgverstrekkers,
de diensten en de omgeving.
Deze afdeling, gelegen 6A Tombergplein, bevat de volgende diensten: huishoudhulpen, maaltijden, seniorenrestaurant, personenalarm, transport,
boodschappen/apotheek, hulp bij klein onderhoud van de woning, pedicuredienst, turnlessen, Alzheimer platform, “lectuur op elke leeftijd”, verpleegdienst, verbindingsdienst tussen het ziekenhuis en thuis en de dienst vrijwilligers.
Tijdens dit jaar werden bepaalde diensten van de Cel dienst thuishulp zwaar
gesolliciteerd door senioren, als gevolg van de gezondheidscrisis in verband
met Covid 19 en de daaruit voortvloeiende lockdown.
Van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur werd er één telefoonnummer (02/761 27 07) ingesteld, dat toegankelijk was van 16 maart tot 30 juni
2020, zodat ouderen of kwetsbare personen verschillende vormen van hulp
konden krijgen: voor boodschappen, aankopen in de apotheek, maaltijden
thuis, thuisverpleging, enz....

GSST

Met enkele jaren ervaring in de thuiszorg konden de zeer gemotiveerde teams
snel reageren, de hulp organiseren volgens de exponentiële toename van het
aantal aanvragen en aandacht hebben voor de behoeften van de meest geïsoleerde begunstigden.
Er werd ook een brief gestuurd naar alle burgers van 80 jaar en ouder in de
gemeente, die hen informeerde over de beschikbare thuishulp, gezien lockdown.
De vzw sociale actie verdeelde ook stoffen maskers onder al haar leden en
vizieren aan zelfstandige thuisverpleegkundigen die dat wensten.

A. DIENST HUISHOUDELIJKE HULP
Samengesteld (op 30/09/2019) uit een team van 15 huishoudhulpen (8
voltijdse, 3 4/5-den, 1 3/4 tijds, 3 halftijds), biedt deze dienst het courante
onderhoud aan van de woning met een gemiddelde tijdsbesteding van 3u30
om de twee weken, bij oudere personen die de aanvraag doen.
De aanvragen en het werk van de huishoudhulpen worden door drie maatschappelijk werkers beheerd.
Gedurende dit jaar zijn de huishoudelijke helpsters 5.152 maal gaan helpen,
wat overeenstemt met een maandelijks gemiddelde van 230 geholpen gezinnen.
Tijdens de periode van lockdown in verband met de gezondheidscrisis van
COVID 19 zijn de huishoudhulpen met de meest hulpbehoevenden blijven
werken, met inachtneming van alle aanbevolen veiligheidsmaatregelen (het
dragen van maskers, het regelmatig wassen van de handen, sociale afstand,
enz.) Desalniettemin was er van maart tot juni sprake van een sterke daling
van de prestaties, omdat sommige senioren weigerden om in deze crisissituatie buitenstaanders binnen te halen.
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B. DE DIENST WARME MAALTIJDEN
Deze dienst verdeelt maaltijden aan 6 EUR per maaltijd. Dit gebeurt ofwel
thuis ofwel in het seniorenrestaurant.
Wat de thuisbezorging van maaltijden betreft, deze kunnen zowel warm thuis
bij de senioren bezorgd worden (nadat ze eerst door gemeentepersoneel werden opgewarmd in de centrale keuken van het Roodebeekpaviljoen), als koud
geleverd worden. Hierdoor kunnen de senioren hun maaltijden opwarmen en
eten wanneer dat hun het beste uitkomt. De maaltijden kunnen zowel in een
traditionele oven als in een microgolf opgewarmd worden.
Het transport van die koude maaltijden gebeurt met een koelwagen. Het principe van ontkoppeld koken garandeert een kwaliteitsvolle service conform
aan alle hygiënevoorschriften voor levensmiddelen.
De koude maaltijden worden thuis bezorgd van maandag tot vrijdag tussen
9u00 en 12u30.
De warme maaltijden worden dan weer bezorgd van maandag tot vrijdag tussen 10u00 en 13u00.
Iedere maaltijd bestaat uit soep, hoofdschotel en dessert.
De senioren die naar het restaurant gaan, genieten van een echte restaurantservice.
Het personeel, speciaal hiervoor opgeleid en uitgerust met aangepast materiaal (dienstmeubel, professionele apparaten en ovens, verwarmende soepterrines, enz.) houdt zich bezig met het verwarmen van de schotels en ontvangt
dagelijks de senioren in een aangename en uitnodigende sfeer.
Om te voldoen aan de maatregelen met betrekking tot Covid-19 was het
Restaurant van de senioren gedurende de gehele lockdownperiode gesloten.
Senioren die vroeger vaak naar het restaurant kwamen, konden gedurende
deze periode hun maaltijden thuis laten bezorgen. Het restaurant heeft in de
loop van de maand juni zijn deuren opnieuw geopend en heeft alle nodige
preventieve maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus in zijn
lokalen te voorkomen.
De personen die van de maaltijdendienst genieten, hebben ook de mogelijkheid ‘s vrijdags om op te warmen maaltijden voor het weekend thuis te laten
leveren of ze af te halen (in het restaurant). Er wordt ook een continuïteit
voorzien voor de feestdagen.
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Het tarief per uur van de prestaties, ieder jaar vatbaar voor herziening, wordt
berekend in functie van het inkomen van de begunstigden op basis van een
sociaal onderzoek.
Hiervoor werden er 56 huisbezoeken bij nieuwe begunstigden afgelegd en 12
herzieningsonderzoeken.

Tijdens dit werkjaar heeft de dienst 45.197 maaltijden bedeeld (restaurants
en aan huis samen), inclusief 9.156 “weekend” maaltijden.
Door de gezondheidscrisis is er vanaf maart 2020 een exponentiële toename
van het aantal maaltijden dat thuis wordt geleverd.
Deze stijging is vooral te wijten aan de volgende factoren:
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- sluiting van het Restaurant van de derde leeftijd voor enkele weken:
- sluiting van restaurants en andere bedrijven voor de levering van thuismaaltijden
- lockdown van de mantelzorgers
- bezorgdheid van ouderen om hun huis te verlaten en het virus op te lopen.
- bezorgdheid over het feit dat senioren lang in de rij moeten staan bij het
winkelen.
- enz.

Deze activiteit, die elke eerste donderdag van de maand in samenwerking met
de cel « Vrijetijdsbesteding voor senioren » georganiseerd wordt in het Restaurant voor Senioren, kent een enorm succes, met een maandelijks gemiddelde van 67 deelnemers

Hoewel deze stijging rechtstreeks verband houdt met de inperkingsperiode
en de piek van de inperkingsperiode zich over die periode uitstrekt, blijkt dat
het aantal leveringen van thuismaaltijden in juli, augustus en september hoog
blijft en aanzienlijk hoger is dan in het voorgaande jaar voor dezelfde maanden. Senioren waren hoogstwaarschijnlijk tevreden om een “betrouwbare
en regelmatige” oplossing te vinden tijdens deze gezondheidscrisis, die nog
steeds aan de gang is.
Om deze aanzienlijke toename op te vangen, hebben de chauffeurs van de
dienst thuishulp en de chauffeurs van de dienst mindervaliden hun krachten
gebundeld om de capaciteit van het aantal thuis te bezorgen maaltijden snel
te verhogen. De cel kon ook rekenen op de hulp van andere gemeentelijke
diensten wanneer dat nodig was.
De actie die bestond, ten voordele van de senioren die aan de activiteit
“Voisins-Voisines” deelnemen, namelijk de organisatie van een themamaaltijd vóór de animatie ( buffet, plaatselijke specialiteit, Sinterklaas, Kerstmis,
enz.), werd gedurende deze periode verdergezet, van oktober 2019 tot maart
2020. Deze gebeurtenissen zijn vanwege de gezondheidscrisis van april tot
september 2020 opgeschort. Zij zullen in oktober 2020 worden hervat, in
overeenstemming met de geldende gezondheidsmaatregelen.
Deze activiteit, die elke eerste donderdag van de maand in samenwerking met
de cel « Vrijetijdsbesteding voor senioren » georganiseerd wordt in het Restaurant voor Senioren, kent een enorm succes, met een maandelijks gemiddelde van 67 deelnemers.
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De actie die bestond, ten voordele van de senioren die aan de activiteit
“Voisins-Voisines” deelnemen, namelijk de organisatie van een themamaaltijd vóór de animatie ( buffet, plaatselijke specialiteit, Sinterklaas, Kerstmis,
enz.), werd gedurende deze periode verdergezet, van oktober 2019 tot maart
2020. Deze gebeurtenissen zijn vanwege de gezondheidscrisis van april tot
september 2020 opgeschort. Zij zullen in oktober 2020 worden hervat, in
overeenstemming met de geldende gezondheidsmaatregelen.
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Het systeem telebewaakdienst stelt de oudere personen in staat thuis te blijven wonen terwijl hun veiligheid verhoogd wordt.
Bij duizeligheid of wanneer ze vallen, brengt dit apparaat hen onmiddellijk in
contact met een centrale die eventueel voor hulp zorgt.
Voor senioren met een RVV-statuut komt de vzw Sociale Actie voor een deel
tussen in de maandelijkse abonnementskosten bij de vzw Télé-secours.
Dit jaar werden er bij de Cel “Thuishulp voor senioren” 17 aanvragen om een
toestel voor personenalarm te installeren, ingediend.

D. DE BOODSCHAPPEN
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C. TELEWAAKDIENST
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Deze dienst werd opgericht om de senioren te helpen bij hun moeilijke, zware
en noodzakelijke boodschappen en voor de aankoop van dringende medicijnen, op medisch voorschrift.
Het tarief is bepaald op 5 EUR voor een gewone boodschap en 3 EUR voor de
boodschap « medicijnen » (2 EUR indien RVV statuut).
Zo werden er 1.075 gewone en 287 “apotheek” boodschappen verricht voor
een 200 personen die geregeld van de dienst gebruik maken.
Sinds 16/03/2020 heeft de vraag naar boodschappen aan huis dezelfde
exponentiële groei gekend als de vraag naar maaltijden die thuis worden
geleverd, en wel om in wezen dezelfde redenen.
Deze aanzienlijke toename is beheerd door het hele team van de cel thuishulp
voor senioren (administratief personeel en chauffeurs), door het team van het
Malou-centrum en met de steun van het personeel van het kinderdagverblijf,
de technische diensten en de vrijwilligers van het Rode Kruis.
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Malou Centruum

Met het oog op de hervatting van de activiteiten in het Centrum Malou vanaf 1
september 2020 en gezien het feit dat het aantal aanvragen voor boodschappen aan huis ondanks de versoepeling nog steeds zeer hoog is, heeft de cel
thuishulp sindsdien 3 paviljoenen van het Neerveld bezet om de “boodschappen”-dienst te beheren.

Restaurant

GSST

E. HET TRANSPORT
De dienst “transport” stelt verscheidene ritten voor, zowel voor de oudere personen naar het seniorenrestaurant te voeren als naar één van de vele voorgestelde activiteiten ( Wolu 10.000, Antenne Interuniversitaire, turnlessen,
Gemeenschapscentrum, Entour’âge, …).
De prijs is in functie van de ritten vastgesteld: 2 EUR voor de ritten naar het
Restaurant, 3 EUR voor de ritten « Activiteiten ».
De ontwikkeling van de activiteiten van de afdeling « Thuishulp », van de afdeling « Vrijetijdsbesteding van de senioren » en van het Gemeenschapscentrum,
heeft een grote impact gehad op het aantal transportaanvragen.
Zo werden er van 01/10/2019 tot 30/09/2020, 1.307 transporten uitgevoerd.
Op basis van een overeenkomst met het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe
verzekert de dienst ook het transport van de senioren van SLW die het dagcentrum De Heuvel bezoeken.
Het OCMW heeft hiervoor een aangepast voertuig en een chauffeur artikel 60
ter beschikking gesteld.
Het gaat maandelijks gemiddeld om 130 ritten (heen en terug).
Alles samen hebben we 2.219 ritten uitgevoerd.
De daling van het aantal transporten die van maart tot augustus is waargenomen, is het gevolg van de opschorting van de activiteiten als gevolg van de
gezondheidscrisis.

Deze dienst heeft als doel de senioren te helpen bij hun moeilijkheden die
kunnen voorkomen in hun woning : de vervanging van een lamp, een deur die
piept, de spoelbak die lekt of menig ander probleem.
Het tarief is 10 EUR per werkuur. De verplaatsing van de arbeider kost 3 EUR
per prestatie. De kosten voor het nodige materiaal zijn ten laste van de begunstigde.
Er werden 66 aanvragen bij deze dienst ingediend en er werden 50 prestaties
verricht.
De begunstigden van de cel thuishulp kunnen een beroep doen op deze dienst
voor bijkomende taken die niet uitgevoerd kunnen worden door de huishoudelijke helpers, zoals het ophangen en weghalen van gordijnen, het wassen
van een plafond, een kelder, …, maar ook voor kleine werkjes in de woning in
functie van de moeilijkheden waarmee de senioren te maken hebben, zoals
een steun plaatsen in de douche, het bad, de WC, een tapijt vasthechten, enz.

G. DE TURNLESSEN VOOR VALPREVENTIE
De turnlessen voor senioren zijn in 2 groepen van maximaal 12 personen
onderverdeeld. Zie hieronder:
maandag van 10u00 tot 11u00 : zaal Entour’Age, Siriusgaarde
donderdag van 10u00 tot 11u00 : Gemeenschapscentrum Malou Seniors
De lessen worden gegeven door een administratief secretaresse (kinesitherapeute) en hebben als doel de senioren bewegingen aan te leren om te voorkomen dat ze vallen. Personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, kunnen
een beroep doen op de dienst « Transport-Activiteiten » van de cel.
Sinds juni 2017 stelt het Gemeenschapscentrum Malou in het kader van de
turnlessen voor valpreventie aan de senioren turnlessen in open lucht voor op
het speelplein van het Maloupark.
Voor het referentiejaar tellen we 325 deelnemers in de turnles ter preventie
van het vallen (de 2 groepen samen).
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Deze lessen werden van maart tot september 2020 opgeschort vanwege de
gezondheidscrisis.

Deze aangepaste gymnastieksessies werden opgeschort van maart tot
augustus 2020, vanwege de gezondheidscrisis.
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I. HET ALZHEIMERPLATFORM
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Om zowel de steeds groter wordende groep Alzheimerpatiënten als hun
omgeving te steunen, heeft de Cel Thuishulp in de loop der jaren verscheidene
initiatieven genomen om crisissituaties te voorkomen, de totale uitputting van
de naasten te vermijden en de plaatsing in een instelling zoveel mogelijk uit
te stellen.
In deze optiek had de Cel in november 2010 een nieuw project ingediend in
het kader van de oproep tot projecten voor « Alzheimervriendelijke gemeenten
» door de Koning Boudewijnstichting: « Het Alzheimerplatform te Sint-Lambrechts-Woluwe ».

40

Turnlessen
entour'Ages zaal
maandag

30
Turnlessen Malou
Seniors
donderdag

20

0

Okt.
Nov.
Dec.
Jan.
Feb.
Maar.
Apr.
Mei
Juni
Juli
Aug.
Sept.

10

H. TURNLESSEN AANGEPAST VOOR « PARKINSON »
De cel Thuishulp stelt wekelijks turnlessen voor die zijn aangepast aan de
noden van personen die aan Parkinson lijden.
Deze turnlessen worden verzorgd door de vzw Gymsana en bestaan uit een
aantal oefeningen die ervoor zorgen dat bepaalde secundaire effecten van de
ziekte worden vertraagd. De oefeningen beperken de symptomen en verbeteren het dagelijks leven voor 30 tot 60% van de patiënten.
De methode is gebaseerd op een reeks van eenvoudige bewegingen, oefeningen, massages die men zelf kan uitvoeren, ademhalingsoefeningen en
stimulatieoefeningen. Het is de bedoeling dat de patiënten langer zelfstandig
blijven door deze eenvoudige handelingen zelf thuis uit te voeren.
Deze groepssessies vinden plaats op woensdagochtend van 10 tot 11 uur
in de zaal Entour’Age. Zoals gezegd wil men hiermee de autonomie van de
persoon versterken, de vereenzaming tegengaan en sociale contacten stimuleren.
Er wordt per sessie en per persoon een bijdrage in de kosten van 5 EUR
gevraagd.
De jaarlijkse deelname, voor dit jaar, bedraagt 248 deelnames.
60
50

30

De sociale permanentie
De sociale permanentie is iedere maandagochtend open.
De bedoeling van deze permanentie is om zowel Alzheimerpatiënten als hun
naaste begeleiders na afspraak te ontvangen en ze de weg te wijzen naar de
diverse plaatselijke initiatieven, activiteiten en hulpmogelijkheden.
Door een algemene benadering (fysiek, mentaal, sociaal, enz), door naar de
entourage te luisteren, door concrete hulp te bieden kan de patiënt langer in
zijn vertrouwde omgeving gehouden worden.
Aangepaste turnlessen en hersengymnastiek.
Deze lessen worden georganiseerd door de Cel Thuishulp voor Senioren van
Sint-Lambrechts-Woluwe in samenwerking met de vzw Gymsana.
Deze lessen zijn speciaal ontworpen voor senioren die lijden aan cognitieve
stoornissen of geheugenstoornissen en voor personen die lijden aan Alzheimer.
Doelstelling van de lessen is de algemene motoriek te stimuleren en de
bestaande fysieke capaciteiten van de patiënten vrijwaren, en hun identiteit,
zelfbeeld en zelfvertrouwen op te bouwen, de mentale activiteit, waaronder
het geheugen, te stimuleren en de sociale contacten te bevoordelen.
Deze lessen vinden plaats op woensdagochtend van 11u15 tot 12u15.
Iedere les bestaat uit twee delen: de fysieke activiteit en een onthaal, luister
en vertelmoment. We tellen voor dit werkjaar 108 deelnames.

De patiënt moet telkens begeleid worden door iemand uit zijn naaste omgeving en de deelname kost 5 EUR per persoon en per les.
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Tijdens dit werkingsjaar werden de volgende zaken gerealiseerd :

Deze aangepaste gymnastieksessies werden opgeschort van maart tot
augustus 2020, vanwege de gezondheidscrisis.

40
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Dit project, dat werd erkend door de Koning Boudewijnstichting, heeft als
voornaamste doelstelling de plaatselijke bestaande initiatieven te hergroeperen en te centraliseren op een enkele plaats, namelijk de zaal Entour’Age in
de Siriusgaarde 17 te Sint-Lambrechts-Woluwe, ten voordele van de senioren
en de betrokken families.

GSST

Het Protocol over Senioren die Thuis Verdwijnen
De Cel Thuishulp voor senioren neemt verder deel aan het opstellen van
het Protocol over senioren die thuis verdwijnen, op het grondgebied van de
gemeente.
Het protocol dat werd ondertekend op 10 november 2017, is een samenwerking tussen de lokale politiezone, de Cel verdwenen personen van de federale
politie, het Parket, de ‘ligue Alzheimer asbl’ en de diensten Thuishulp en de
dienst thuiszorg van onze gemeente, met inbegrip van de Cel thuishulp voor
senioren. Het voorziet in het preventief opstellen van een identiteitsfiche voor
personen met Alzheimer of een vorm van dementie. Deze fiche bevat informatie die de bevoegde diensten in staat zou moeten stellen om bij een verdwijning tijd te winnen en snel de zoekactie op te starten.
Deze preventieve actie wordt voortgezet door middel van huisbezoeken
van maatschappelijk werkers die de gele dozen met de informatiefiche ter
beschikking stellen.
Daarnaast heeft de cel Thuishulp bijgedragen aan de productie van een
nieuwe video-uitzending van de Alzheimer Liga, met als doel de acties van het
protocol over senioren die thuis verdwijnen te promoten.
Om de integratie van patiënten met dementie in de gemeente verder te
versterken, werkt de dienst thuishulp aan het charterproject “Ville Amie
Démence” in samenwerking met de vzw Ligue Alzheimer, dat op 19 oktober
2020 zal worden ondertekend.

J. DE DIENST PEDICURE
Er kan een pedicure (gediplomeerde podologe) aan huis komen bij de senioren. Dit gebeurt na afspraak, volgens de mogelijkheden. De prestaties zijn
voorzien op dinsdag tussen 8u30 en 17u00.
Er wordt telefonisch afgesproken met de Cel ten laatste 7 kalenderdagen vóór
de gewenste afspraak.
Het tarief is 18 EUR per prestatie voor de personen die het RVV-statuut bezitten, en 20 EUR voor de anderen.
Deze prestaties werden tijdens de inperkingsperiode opgeschort.
Zo werden er van 1/10/19 tot 30/09/2020, 304 prestaties uitgevoerd.

K. DE DIENST LECTUUR OP ELKE LEEFTIJD
Op donderdagnamiddag, biedt deze dienst de senioren de mogelijkheid om,
ofwel naar de bibliotheek te worden gevoerd per pendeldienst en vervolgens
thuis te worden gebracht, ofwel, voor de mindervalide personen, boeken thuis
te laten bezorgen, op voorwaarde dat ze telefonisch afspreken met de dienst
“thuishulp” ten laatste op dinsdag vóór 12 uur.
De tarieven zijn 3 EUR voor heen/terug transport of per rit aan huis.
Tijdens de referentieperiode werden er 27 prestaties verricht.

L. DE VERPLEEGKUNDIGE DIENST
Deze cel verstrekt 7 dagen op 7 verpleegkundige zorgen aan de senioren. Op
basis van een medisch getuigschrift volstaat een telefoontje om er een beroep
op te doen. Een maatschappelijke assistente komt langs om het nodige te
doen en om alles efficiënt op te volgen.

Op verzorging is gratis voor personen met het RVV-statuut (ex-WIGW) en
niet-RVV-personen die in orde zijn met hun ziekenfonds.
Dit werkjaar hebben maandelijks gemiddeld 14 senioren van deze dienst
gebruik gemaakt, wat neerkomt op een totaal van 172 prestaties.
Deze prestaties werden tijdens de inperkingsperiode opgeschort.

M. DE VERBINDINGSDIENST TUSSEN ZIEKENHUIS EN THUIS
Deze dienst heeft tot doel de gehospitaliseerde senioren te helpen om in de
beste omstandigheden naar huis te gaan.
Dit vergt het verbeteren van de samenwerking tussen de hospitalen, de
revalidatiecentra en de Cel Thuishulp voor Senioren, evenals andere zorgverstrekkers en thuishulpdiensten.
Vanaf de thuiskomst worden de senioren thuis zo lang als nodig is efficiënt
opgevolgd door een maatschappelijk werkster.

N. DIENST DER VRIJWILLIGERS
De vrijwilligersdienst van de dienst Thuishulp voor senioren opgericht in
juni 2017, heeft zich tijdens dit werkjaar verder ontwikkeld. Deze dienst, dei
momenteel samengesteld is uit 9 actieve senior vrijwilligers (8 vrouwen en 1
man), staat ter beschikking van senioren die vereenzaamd zijn of hun autonomie verloren zijn en is complementair aan de andere diensten van de Cel
Thuishulp voor senioren om voor wat gezelschap en/of relationele steun aan
huis te zorgen.
Van 01/10/2018 tot 30/09/2019 maakten 10 mensen gebruik van deze
dienst en 8 van hen profiteerden van regelmatige bezoeken van ons team van
vrijwilligers.

O. ACTIVITEITEN ROND DIABETES
Bezorgd over dit gezondheidsprobleem, dat betrekking heeft op 12% tot 25%
van de Europese bevolking van 65 jaar en ouder (in het geval van diabetes
type 2, de zogenaamde ouderdomsdiabetes), neemt de cel Thuishulp voor
senioren sinds maart 2019 deel aan activiteiten in verband met diabetes met
het Brussels lokaal multidisciplinair netwerk (RMLB) en de Belgische Diabetes Vereniging (ABD).
Tijdens dit jaar bood de Cel thuishulp de volgende workshop aan voor mensen
met diabetes en hun familie:
- Op 14/11/2019 : “Leven in alle rust”.

P. BENADERING VOLGENS GESLACHT
Op 30/09/2020 telde de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe 12.708 senioren van 60 en ouder waarvan 7658 vrouwen en 5050 mannen, ofwel 60 %
vrouwen en 40 % mannen.
Voor het referentiejaar heeft de cel thuishulp voor senioren gemiddeld ten
laste genomen, de verdeling tussen mannen en vrouwen per dienstjaar is als
volgt :
- voor de dienst Huishoudhulp : 73% vrouwen en 27 % mannen
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- voor de dienst maaltijden aan huis : 62% vrouwen en 38% mannen
- voor de dienst personenalarm : 71% vrouwen en 29% mannen
- voor de dienst “boodschappen” : 81% vrouwen en 19% mannen
- voor de dienst “apotheek” : 90% vrouwen en 10% mannen
- voor de verpleegkundige zorgen : 81% vrouwen en 19% mannen
- voor de pedicuredienst : 72% vrouwen en 28% mannen
- voor de dienst hulp bij klein onderhoud van de woning : 87% vrouwen en
13% mannen
- voor de dienst “Lectuur op elke leeftijd” : 83% vrouwen en 17% mannen
- voor de “turnlessen voor valpreventie” : 88% vrouwen en 12% mannen
- voor de turnlessen aangepast voor “Parkinsonpatiënten” : 61% vrouwen en
39% mannen
- voor de turnlessen aangepast voor “Alzheimer” : 100% vrouwen en 0% mannen
- voor de dienst van de vrijwilligers : 82% vrouwen en 18% mannen

2. COÖRDINATIE EN INFORMATIE BETREFFENDE
DE RUSTHUIZEN
De evolutie van de bevolking wordt bepaald door een verhoging van de
levensverwachtingen.
Sommige situaties zien er zo uit dat het plaatsen in een rustoord onoverkomelijk is.
De dienst zorgt ervoor dat de ouderen inlichtingen krijgen alsook hun familie
en omgeving over de plaatsingsmogelijkheden op het grondgebied van de
gemeente door uitdeling van brochures, huisbezoeken bij de familie, gesprekken met de familieleden enz…
Tijdens de referentieperiode hebben een dertigtal personen (senioren en/of
familie) van deze dienst gebruik gemaakt.
Onze dienst waakt ook over het naleven van de normen door elk rusthuis,
gelegen in de gemeente.
Krachtens de bijlage van het K.B. van 12 maart 1974 waarin de normen voor
brandveiligheid werden vastgesteld waaraan de rusthuizen voor ouderen
moeten beantwoorden, heeft de burgemeester als wettelijke taak om het
attest af te leveren voor het opstarten of voortgaan van de activiteiten van
deze instellingen.
De gemeentelijke coördinatrice bezoekt regelmatig de huisvestingsplaatsen
waarover zij een verslag maakt. Zij stelt de dossiers voor iedere instelling
samen, verzamelt de nodige attesten en bewijzen voor het naleven van de
wettelijke normen voor deze instellingen.
De verslagen en de dossiers worden geregeld herzien met als doel een voortdurende en efficiënte opvolging te verzekeren in deze sector.
Het aantal betrokken rusthuizen is 10.

3. VRIJETIJDSBESTEDING VOOR DE SENIOREN
A. HET GEMEENSCHAPSCENTRUM MALOU SENIORS
Het Gemeenschapscentrum Malou Seniors wordt door de vzw Action sociale beheerd, open vanaf 2009 is gericht op senioren van 60 en ouder die in
Sint-Lambrechts-Woluwe gedomicilieerd zijn en lid zijn van de vzw.
Het gemeenschapscentrum Malou Seniors wil aan de senioren van Sint-Lambrechts-Woluwe de mogelijkheid geven om dicht bij huis een passie te ontdekken of te beleven, tijd te nemen voor zichzelf of voor anderen, deel te
nemen aan allerlei ateliers, mensen te ontmoeten en, voor sommigen, de
eenzaamheid door te breken.
Het project is in die mate origineel omdat het een hele waaier van activiteiten voorstelt aan de senioren. Activiteiten die de ene keer verzorgd worden
door professionele animatoren en de andere keer door senioren die dit graag
willen doen. Deze laatste groep vrijwilligers bestaat momenteel al uit een
twintigtal medewerkers.
De volgende activiteiten worden heel het jaar door (ofwel wekelijks, tweewekelijks of maandelijks) aangeboden aan onze senioren: creatieve ateliers:
de kunst en de techniek van de collage, patchwork, breien, schilderen, tekenen - gezelschapsspelletjes: scrabble, whist, belote, schaken,… - denk- en
logicaspelletjes – spelletjes om de hersenen en het geheugen te stimuleren
– zingen – dansen – koken – turnen – informatica – opzoeken op het Internet
– schrijfworkshops en workshops dictee – praatgroepen Italiaans en Spaans
– culturele praatgroepen – Entr-Amis, boekenhoek,… .
Het Centrum Malou stelt in het kader van de turnlessen voor valpreventie aan
de senioren turnlessen in openlucht voor op het speelplein van het Maloupark.
In een streven om zo veel mogelijk mensen tevreden te stellen, heeft het Centrum Malou tijdens het voorbije werkjaar ook nieuwe, eenmalige activiteiten
opgestart :
- Forum voor senioren
- herfstdiner
- literaire ontmoeting met historica kunst en archeologe Clémy Temmerman
- kerstdiner
- literaire namiddag met Mevrouw Ghislaine Deschuyteneer en meneer Pierre
Schaar, schrijvers
Het ‘Centre Malou’ heeft ook actief deelgenomen aan verschillende activiteiten :
- Onthaal van de leden van Wolu 10.000
- Deelname aan de door Bruzelle vzw in samenwerking met de Cel Gelijke
Kansen geïnitieerde actie “menstruele precariteit”, via de organisatie van
workshops voor het maken van zakjes voor het inpakken van maandverband
voor vrouwen in precaire situaties.
- enz.
Senioren die niet aan een bepaalde activiteit willen deelnemen, kunnen in de
salon samenkomen voor een gezellig samenzijn met andere senioren.

160|

JAARVERSLAG 2019-2020

GSST

Om deel te nemen moet er altijd op voorhand gereserveerd worden bij het
Gemeenschapscentrum.
Praktische inlichtingen :
Gemeenschapscentrum Malou Seniors
Stokkelse Steenweg 44
Tel: 02/770.57.14
Toegang: Bus 28 halte Park Malou
Openingsuren :
Van maandag t/m vrijdag: van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00
De vzw ‘Action sociale’ organiseert ook pendelbusjes. Deze worden met voorrang voorbehouden aan mindervalide personen.
Met het oog op de gezondheidscrisis heeft het Centre Malou Seniors zijn deuren gesloten van 16 maart tot 31 augustus 2020. Verschillende evenementen
die in het tweede kwartaal van 2020 waren gepland, werden uitgesteld tot
volgend jaar.
Deze sluiting heeft het echter mogelijk gemaakt om de lokalen en infrastructuren van het Centrum te gebruiken voor de organisatie en het beheer van
het grote aantal aanvragen voor boodschappen aan huis sinds maart 2020,
gezien de huidige gezondheidscrisis en de lockdown van mantelzorgers.
Dit werkjaar mochten we 3.973 deelnemers tellen voor de verschillende activiteiten samen waarvan 79% vrouwen en 21% mannen.

C. ENTR’AMIS
Op de 2de en de 4de donderdag van de maand, wordt er in het gemeenschapscentrum “Malou Seniors” een ontspanningsnamiddag voor de 60 plussers
georganiseerd. Een gebakje wordt aangeboden. Spelletjes en muziek hebben
plaats in een vriendschappelijke sfeer.

D. CEL VRIJETIJDSBESTEDING VOOR DE SENIOREN
Gedurende dit jaar heeft de cel Vrijetijdsbesteding vele activiteiten georganiseerd voor Senioren in samenwerking met « Wolu 10.000 » en met de cel
Thuishulp voor Senioren in het kader van Voisins-Voisines en Entr’Amis.
UITSTAP
Tijdens de referentieperiode heeft de cel vrije Tijd voor Senioren op vrijdag 17
juli een excursie georganiseerd naar Sluis, die helaas moest worden afgelast
vanwege de gezondheidscrisis.

KRUISPUNT GEZONDHEID
Er werden conferenties rond het thema gezondheid georganiseerd in de
conferentiezaal van het gemeentehuis. De volgende onderwerpen werden
behandeld: “Incontinentie”, “Een beroerte, hoe vecht je ertegen?” Door de
gezondheidscrisis moesten de conferenties over “het ontcijferen van labels”
en de “ziekte van Lyme” worden geannuleerd en uitgesteld tot volgend jaar.
Wat het “geslacht” betreft, is de verhouding 78% vrouwen en 22% mannen.

INTERGENERATIONELE ACTIVITEITEN
In samenwerking met de dienst gezin/jonge kinderen organiseerde de cel
vrijetijdsbesteding voor senioren een intergenerationele namiddag voor
grootouders en hun kleinkinderen. De voorgestelde activiteiten waren de volgende: de show “Ratinet en Sinterklaas vs. Fantamos”.
De intergenerationele activiteit in juni kon helaas niet worden georganiseerd
vanwege de gezondheidscrisis.

E. WOLU 10.000

B. VOISINS-VOISINES
Iedere eerste donderdag van de maand, na de maaltijden die door de vzw
Action Sociale georganiseerd worden, wordt het Seniorenrestaurant de scène
van dansanimaties voor onze 60+-ers. Na de maaltijd wordt er een gebakje
bediend in de loop van de namiddag in een aangename en muzikale sfeer.

Ter herinnering, personen van meer dan 60 jaar die willen deelnemen aan de
activiteiten van Wolu 10.000 moeten lid zijn van de vzw. Tegen betaling van
een jaarlijkse bijdrage van 15 EUR krijgen zij tweemaandelijks het activiteitenprogramma.
Gedurende het hele jaar worden er allerlei activiteiten georganiseerd : conferenties (Exploration du Monde) en ciné-club (heel recente films) die in het
gemeentehuis doorgaan, maar ook uitstappen naar het theater, concerten,
optredens, tentoonstellingen, wandelen, begeleide bezoeken, bowling, uitstappen en reizen.
Zo werden er tussen 1/10/2019 en 30/09/2020, 55 activiteiten georganiseerd. Zo heeft Wolu 10.000 aan haar leden 8 geleide bezoeken aan tentoonstellingen aangeboden, 6 voorstellingen van de cineclub, 10 lezingen, 4
voorstellingen, 6 theatervoorstellingen, 5 uitstapjes naar de bowling, 1 jachtdiner, 5 Resto’s Samen, 4 uitstappen, 5 sportieve wandelingen, 1 uitstap naar
de minigolf, 2 natuurwandelingen, de voorstelling van de reizen voor 2020,
de nieuwjaarsreceptie.
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Bovendien moesten 17 activiteiten die in de omzendbrieen van maart-april
circulaire waren gepland, helaas worden geannuleerd. Naast de jaarlijkse
excursie naar Duinkerken op 11 september, ook de reis naar Sicilië van 10
tot 16 mei, de reis naar Bretagne van 12 tot 18 juni en de reis naar Verona
van 4 tot 7 september. Ze zullen worden uitgesteld tot volgend jaar tijdens
dezelfde periode.

F. ANTENNE INTERUNIVERSITAIRE UCL/ULB DES
SENIORS ET DU TEMPS LIBRE DE WOLUWE-SAINTLAMBERT
Academisch Jaar 2019-2020
De lezingen, op universitair niveau, zijn bedoeld voor alle mensen die tijdens
hun vrije tijd hun algemene kennis willen uitbreiden.
De lezingen gebeuren op dinsdag om 14u30 in de conferentiezaal van het
Gemeentehuis en worden gevolgd door een gesprek tussen het publiek en
de conferencier.
Er worden 67 abonnees, van wie 48 personen inwoners van de gemeente zijn
(71,65 %) en 19 buiten de gemeente (28,35 %).
Wat het « geslacht » betreft, is de verhouding 73% vrouwen en 27% mannen.
Van 01/10/2019 tot 03/03/2020 : de conferenties registreerden 603 inkomsten voor 11 conferenties wat een gemiddelde is van 54 toehoorders per
conferentie.
Thierry DEMEY, Juriste et écrivain, administrateur délégué de Badeaux asbl
« Les sites du bassin minier franco-belge classés au patrimoine de l’UNESCO »
Jean ANDRIS, Médecin et historien de l’UCLouvain
« Les maladies dans l’histoire de la peinture »
Adrien ROSELAER, Professeur d’histoire au collège Saint-Pierre d’Uccle et
indépendant dans le milieu des expositions
« D’Artagnan : obscur ou illustre ? »
Sophie LUCAS, Professeure à l’Institut de Duve et UCLouvain de la Faculté de
médecine et de médecine dentaire
« L’immunothérapie, promesses et développements »
Nicolas GOSSET, Politologue, chercheur au Centre d’études de sécurité de
l’Institut royal supérieur de défense, membre associé du CECID à l’ULB
« Les Talibans afghans : trajectoires socio-historiques d’un national-islamisme »
Colette BRAECKMAN, Journaliste, auteur de plusieurs livres sur le Congo dont
: « L’homme qui répare les femmes »
« La République démocratique du Congo : quelle est la situation un an après
les élections ? »
Françoise AUBRY, Historienne de l’Art
« L’Art Nouveau en Belgique : de l’architecture aux arts décoratifs »
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Philippe van den BOSCH SANCHEZ de AGUILAR, Professeur émérite de la
Faculté des sciences de l’UCLouvain
« L’évolution particulière de l’humain le conduit à sa perte »
Pasquale NARDONE, Physicien, professeur à l’ULB
« Croyances populaires en paranormal »
Stéphanie BLIARD, Présidente du Cercle d’Art Contemporain
« La lumière dans la peinture. De Caravage à Magritte »
Nicole GALLUS, Avocate, professeur à l’ULB
« Métamorphoses de la famille et de la filiation »
Als gevolg van de gezondheidscrisis zijn de volgende conferenties geannuleerd :
Charlotte de SAINT-MOULIN, Licenciée en droit et sociologie des loisirs, professeur au Petit Conservatoire du Brabant wallon
« Orfeo de Monteverdi ou quand la musique triomphe même de la mort »
Henri ALEXANDRE, Embryologiste, professeur émérite de l’UMons
« Les Clones et les cellules souches : de la recherche fondamentale à la bioéthique »
Patrick WEBER, Licencié en histoire de l’art, journaliste et écrivain
« Bruxelles, la ville des princes, des rois et des empereurs »

G. GELIJKHEID VAN KANSEN
In het kader van de gelijkheid van kansen heeft het Schepenambt voor gelijkheid van kansen dit jaar 4 thema’s met voorrang behandeld, namelijk :

A) GELIJKHEID OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDSZORG
Borstkanker
Op 8 oktober 2019 stelde de cel een conferentie voor met als titel “Borstkanker: erkende preventie- en opsporingsstrategieën”, als onderdeel van de
mobilisatiecampagne “Roze Oktober” voor de strijd tegen borstkanker. Deze
avond werd georganiseerd door Dr. Danielle Fontaine, voormalig hoofd van
de kliniek van het Bordet Instituut, die gespecialiseerd is in de preventie en
opsporing van borstkanker (klinisch onderzoek, mammografie, echografie,
punctie, biopsie). Dr. Fontaine gaf een presentatie over de preventie van
borstkanker en beantwoordde de vragen die daaruit voortvloeiden.
Het was ook een gelegenheid voor twee partners “Toujours belle” en “Check
your boobs” om hun activiteiten en sensibiliseringscampagne te presenteren.
Aan deze actie namen 76 deelnemers deel (waaronder 67 vrouwen en 9 mannen).
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B) DE PROMOTIE VAN DE GELIJKHEID TUSSEN MANNEN EN
VROUWEN
Campagne “wit lint”
In november voerde de cel een campagne “wit lint”, waarbij burgers via posters en folders werden uitgenodigd om het witte lint te dragen op 25/11, de
Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Deze linten,
evenals diverse informatiebrochures, waren verkrijgbaar op het gemeentehuis van 25 tot 29 november. Het was ook een gelegenheid om opnieuw het
charter tegen seksisme voor te stellen, dat in maart 2017 werd ingevoerd

Op 25 november werd het gemeentepersoneel uitgenodigd om deel te nemen
aan een informatiesessie over de betrokkenheid van onze gemeente bij het
genoemde netwerk. Deze interventie werd geleid door mevrouw Anna Métral,
projectmanager CEASE binnen ‘Pour la Solidarité’, en door mevrouw Jennifer
Morren, hoofd van de HR- afdeling. Het was ook een gelegenheid om de 4
vertrouwenspersonen binnen het gemeentebestuur (opnieuw) voor te stellen.
Er waren 40 agenten aanwezig, waaronder 34 vrouwen en 6 mannen.
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CEASE Project
Op 23 november 2018 is onze gemeente toegetreden tot het CEASE-netwerk
(Franse vertaling: Stop), door het ondertekenen van het “charter van de
bedrijven en organisaties die zich inzetten tegen huiselijk geweld”.
Dit Europese project, opgericht door ‘Pour La Solidarité’, werkt sinds 2015
aan de rol van bedrijven in de strijd tegen huiselijk geweld.
Het CEASE-project heeft tot doel bedrijven/administraties te ondersteunen in
de strijd tegen geweld binnen een koppel door hen te helpen een veilige en
ondersteunende omgeving te bieden voor slachtoffers van geweld.

Internationale dag voor de rechten van de vrouw
In het kader van de Internationale Vrouwendag op 8 maart hebben we Yaël
Nazé verwelkomd voor een grote conferentie met als titel “Astronomie op zijn
vrouwelijk”, die op 11 maart aan Wolubilis werd voorgesteld.
Wie heeft er een recordaantal kometen en asteroïden ontdekt? Een vrouw.
Wie heeft het mogelijk gemaakt om te begrijpen hoe de sterrenpopulatie is
georganiseerd? Een vrouw. Wie heeft de wet ontdekt die ons in staat stelt
het heelal te onderzoeken, lichtflitsen in de ruimte gevonden, de werking van
sterrensmederijen begrepen en onze visie op het heelal veranderd? Opnieuw
een vrouw.
Maar als we een “historische” astronoom in het wilde weg moeten citeren,
denken we meestal aan mannen. Toegegeven, door de eeuwen heen hebben
vrouwen weinig toegang gehad tot de wetenschap in het algemeen en de
astronomie in het bijzonder, maar dit is geen reden om te geloven dat ze er
totaal niet bijdragen! Verre van elke vorm van rabiaat feminisme hebben we
de reis van enkele belangrijke wetenschappers gevolgd die toevallig dezelfde
bijzonderheid delen: hun geslacht.
Er was ook een stand “gelijkheid van kansen” aanwezig, net zoals het CCFS
(familieplanning).
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Vrouwelijk ondernemerschap “Eén voor allen & allen voor één”
Sinds de conferentie over vrouwelijk ondernemerschap die in oktober 2016
werd georganiseerd, is de cel Gelijke Kansen actief aan dit thema blijven werken. In het verlengde van deze investering werd op 6 december in Château
Malou een conferentie aangeboden onder de titel “De 8 tools voor uw time
management” onder leiding van mevrouw Firenze Blaimont, directeur van het
bedrijfsleven van de Wowo-gemeenschap.
Tijdens deze conferentie werden verschillende kwesties behandeld :
- Hoe kan je prioriteiten stellen, gefocust blijven, met behoud van energie op
een positieve manier ?
- Hoe ga je om met de ononderbroken stroom van e-mails, telefoongesprekken en onderbrekingen van collega’s ?
- Hoe kan je blijven lezen, tijd doorbrengen met je familie en je 100% inzetten
voor je werk ?
- Is het belangrijk om een ochtendroutine te hebben ?
- Hoe kan ik tijd besparen om verder te gaan met wat belangrijk is voor mijn
project en me er goed bij voelen ?
Er waren ongeveer zestig deelnemers aan deze actie.
De campagne “T’es fleur ou t’es chou ?”
De cel blijft jonge ouders (burgers van Sint-Lambrechts-Woluwe) sensibiliseren vooral nieuwe vaders met de campagne “T’es fleur ou t’es chou ?”. We
willen de gelijkheid van papa en mama binnen het gezin aantonen.
Hiervoor wil de campagne “T’es fleur ou t’es chou ?” het thema promoten aan
de hand van “reclamemiddelen” (slabbetjes, zakken, brochures). De eerste
doelgroep zijn de nieuwe papa’s 2016 -2020 die bij het gemeentebestuur
werken. Daarna richten we ons op het publiek dat naar onze activiteiten komt
die samen met de cel Familie en de cel Gelijkheid van Kansen van ons schepenambt georganiseerd worden (bijvoorbeeld ter gelegenheid van de Dag
Kinderen - ouders Toegelaten).
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C) DE STRIJD TEGEN ONGELIJKHEID VEROORZAAKT
DOOR EEN HANDICAP
In de maanden december 2019, januari, maart, mei en september 2020
hebben vijf personeelsleden van de gemeente, in samenwerking met de vzw
CREE, vijf lessessies rond gebarentaal gevolgd. Vanwege de gezondheidscrisis moest de aanvankelijk voor mei geplande sessie worden uitgesteld tot
september.
Om doven en slechthorenden een beter onthaal en een betere dienstverlening
te kunnen aanbieden, heeft deze groep zijn opleiding vervolmaakt tijdens
deze intensievere training, die nu ook conversatietafels omvat. Er werd vooral
geoefend op de basisbegrippen, de uitdrukking en allerlei mogelijke situaties.
Sinds mei 2020 hebben de vijf betrokken agenten ook toegang tot een online
evaluatieplatform, dat is opgezet door de vzw CREE.
Dankzij deze opleiding, die nog steeds wordt aangeboden door de vzw CREE,
hebben de administratieve en sociale ploegen die rechtstreeks in contact
staan met het publiek minstens een medewerker die in staat is om deze medeburgers te ontvangen. De 5 deelnemers zijn allemaal vrouwen. De oprichting
van een tweede leergroep is aan de gang en zal tin de loop van 2020 van start
gaan.
Om dit leren concreet gestalte te geven worden sinds februari 2019 maatregelen toegepast om het onthaal van doven en slechthorenden binnen het
gemeentebestuur te bevorderen :
- De mogelijkheid bieden aan doven en slechthorenden om per e-mail een
afspraak te maken met een ondertekenaar,
- Ter informatie op de gemeenschappelijke site, de diensten met een ondertekenaar vermelden en de procedure aan geven die gevolgd moet worden voor
het maken van een afspraak;
- Het tonen van een bordje met het “gebarentaal”-logo aan het onthaal, met
de slogan “In Woluwe tekenen we om u beter te onthalen”, dat de betrokken
diensten en de agenten vermeldt die hen in gebarentaal kunnen ontvangen.
Sinds 2017 is de gemeente betrokken bij Handistreaming, met andere woorden de integratie van de dimensie “handicap” in alle Brusselse beleidslijnen: infrastructuur, huisvesting, tewerkstelling, vorming, cultuur “normaal”
maken. Hiervoor heeft een gemeentelijke agent in 2017 een opleiding
gevolgd en blijft hij deelnemen aan consolidatievergaderingen.
In het kader van handistreaming heeft de cel gereageerd op een oproep tot
het indienen van adviesprojecten die het Brussels Gewest in augustus 2019
heeft gelanceerd met het oog op de verbetering van de toegankelijkheid
op het vlak van communicatie en begeleiding binnen onze administratie. In
samenwerking met de vzw Passe-Muraille konden de verantwoordelijken
voor Gelijke Kansen en Mindervaliden een eerste opleiding op dit gebied volgen en een terreinstudie uitvoeren met twee van hun experts. In de nabije toekomst zullen eenvoudige en doeltreffende aanpassingen, zoals de plaatsing
van pictogrammen of kleuren om de diensten beter te kunnen identificeren,
aan het College worden voorgesteld.
In oktober 2019 werd bij het Brussels Gewest een subsidieaanvraag ingediend
door de Cel Gelijke Kansen voor de uitvoering van een communicatieproject
ten voordele van de doven en slechthorenden van Sint-Lambrechts-Woluwe.
In de continuïteit van ons engagement om het onthaal van doven en slechthorenden binnen de administratie te verbeteren, werden eind september 2020
6 videocapsules gedraaid met de hulp van de vijf agenten die sinds 5 jaar

de vorming gebarentaal volgen en de onderneming Musk. Deze laatste was
verantwoordelijk voor het filmen, maar zal ook de montage verzorgen zodat
de video’s op de gemeentelijke site kunnen worden gepresenteerd.

D) OPROEP TOT HET INDIENEN VAN PROJECTEN
De beurs voor gezinnen : Mama/Papa & Ik: mijn familie in 2020
In het kader van de toekenning van een subsidie van het Brussels Gewest,
bestemd voor de organisatie van de eerste beurs voor gezinnen in Sint-Lambrechts-Woluwe, heeft de cel Gelijke Kansen er in samenwerking met de cel
Familie voor gezorgd dat aan het publiek acties werden voorgesteld die de
integratie van een van de dimensies van Gelijke Kansen weerspiegelen: inclusie, diversiteit, gelijkheid van mannen en vrouwen.
Een uitgebreid programma met talrijke partners werd aan de gezinnen aangeboden. Bezoekers hadden de mogelijkheid om langs te gaan bij informatiestands: l’Accueil Familial, UNICEF, ONE, FAMISOL, Parrain Ami, CCFS, Ready
To Grow, CREE asbl, Child Focus, Maison ouverte, FAMIRIS, Je suis moi, La
ligue des familles en la maison des parents solos, les Aidants proches, Tupperware, Eat Dessert First, ... Sommige van hen stelden animaties en spelletjes voor aan het publiek om jong en oud bewust te maken van de thema’s die
hun activiteiten verdedigen.
Een tentoonstelling over de rechten van het kind, georganiseerd door de
Federatie Wallonië-Brussel, vulde dit programma aan tot grote vreugde van
iedereen.
Om deze dag te onderstrepen werd in de grote zaal van de Wolubilis “Tout
compte fait”, een voorstelling over de gelijkheid tussen jongens en meisjes,
gepresenteerd door de Compagnie des Pipelettes. Om deze voorstelling toegankelijk te maken voor families met doven en slechthorenden hebben we
een beroep gedaan op de diensten van een gebarentolk. Deze familieshow
verwelkomde 99 families, 290 personen, waaronder 2 dove families.
Een evenement dat een groot succes was bij de families van onze gemeente
en andere gemeenten. We tellen gemiddeld 400 deelnemende gezinnen.
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E) VARIA
Sinds oktober 2018 nemen de Cel Gelijke Kansen en de Cel Gezin - Jonge kinderen deel aan een door het Brussels Gewest voorgestelde werkgroep rond
het thema eenoudergezinnen.
In de loop van het voorbije jaar heeft de verantwoordelijke van de Cel Gelijke
Kansen verschillende door het Brussels Gewest georganiseerde vergaderingen kunnen bijwonen. Deze bijeenkomsten bieden de Brusselse gemeenten
de gelegenheid om beste praktijken op het gebied van gelijke kansen uit te
wisselen.

GEZONDHEID
A) INTERGEMEENTELIJK GEZONDHEIDSPLAN
Sinds 2019 werkt de cel Gezondheid aan een intergemeentelijk gezondheidsplan met de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. Een plan verdeeld in 6 pijlers dat
zich zal richten op het thema suiker en de schadelijke effecten ervan.
- Dit plan begon met een “Gezondheidsbijeenkomst” op 17 oktober 2019, die
de eerstelijnsgezondheidsdiensten (artsen, kinesitherapeuten, apothekers,
medische centra, ...) in staat stelde elkaar te ontmoeten en het interdisciplinaire werk van de twee gemeenten te bevorderen. De conferentie getiteld
“Een evenwichtige voeding, een essentiële eerste stap in gezondheidspreventie” werd gepresenteerd door mevrouw Magali Castro, diëtist en voedingsdeskundige. Aan het einde van dit gesprek genoten de deelnemers van een
walking dinner, een moment van uitwisseling.
Er waren ongeveer zestig deelnemers.
- Op 22 november 2019 werden twee voorstellingen van de documentaire
“Sugarland” voorgesteld, die met een vleugje humor de alomtegenwoordigheid van verborgen suikers in de industriële voeding aan de kaak stelt. Een
vertoning bestemd voor het grote publiek ‘s avonds, maar ook ‘s middags voor
niet minder dan 600 leerlingen van de zesde basisschool van de gemeentelijke scholen van onze twee gemeenten. Dezelfde leerlingen werden uitgenodigd om deel te nemen aan een wedstrijd waarvoor ze borden, 3D-montages,
video’s of enige andere ondersteuning moesten maken om goede voedselpraktijken in de verf te zetten. Aanvankelijk zouden de mooiste creaties
worden tentoongesteld in de gemeentehuizen van Sint-Pieters-Woluwe (van
23.03 tot 03.04) en Sint-Lambrechts-Woluwe (van 20.04 tot 04.05). Helaas
kon de fase van deze actie als gevolg van de gezondheidscrisis niet doorgaan.
- Op 14 januari 2020 interesseerden we ons in het verband tussen voeding en
psychologie, met de conferentie “Voeding: eten om het lichaam of het hoofd
te voeden” onder leiding van de professor in voeding en diëtetiek Nicolas Guggenbûhl. Dit evenement was een groot succes. We hebben min of meer 280
mensen verwelkomd.
- Op 23 maart 2020 vond de conferentie en de workshop “Ontcijferen van
voedseletiketten” plaats, bedoeld om de beste methoden voor het lezen van
voedseletiketten te ontdekken. Op voorstel van de adjunct-directeur van de
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dieetdienst van het Erasmusziekenhuis, mevrouw Dominique Antoine, moest
deze conferentie, die in het kader van het gezondheidskruispunt werd gehouden, worden afgelast vanwege de gezondheidscrisis.
- De laatste actie, die onder dezelfde omstandigheden moest worden geannuleerd, bood workshops over de preventie van tandverzorging voor de jongste
kinderen, waarbij de nadruk werd gelegd op de schadelijke effecten van suiker op het gebit. Deze workshops, gepland voor 25 april 2020, worden uitgesteld tot het laatste kwartaal van 2020.
Op basis van het succes van deze verschillende acties wordt momenteel overwogen een tweede plan op te stellen, dat zal lopen van september 2021 tot
eind 2022.

B) VARIA
In februari heeft de cel, in samenwerking met de cel maatschappelijk welzijn, gereageerd op een projectoproep van de Koning Boudewijnstichting: Het
“Fonds voor voeding en welzijn van de Federatie van de voedingsindustrie”,
door 5 workshops aan te bieden aan de families van onze gemeente:
De campagne “1,2,3, ... Gezond koken” heeft tot doel de burgers te betrekken door workshops over gezonde voeding aan te bieden aan alle gezinnen.
Door middel van een theoretische en didactische pedagogie sensibiliseert
en betrekt deze actie jong en oud bij de bereiding van maaltijden, terwijl ze
gezonde eetgewoonten voor lichaam en geest bevordert. Helaas werd deze
kandidatuur niet weerhouden. De contacten die worden gelegd, kunnen
niettemin worden gebruikt om samen te werken met nieuwe partners voor
toekomstige projecten.

E. MINDERVALIDEN
A. BESCHRIJVING VAN DE INGESCHREVEN
PERSONEN
Het aantal ingeschreven personen in onze dienst bedraagt 1.144.
De aard van de handicap verschilt vaak erg naar gelang de ziekte of het ongeval dat de handicap heeft veroorzaakt. Deze kan zowel fysisch als geestelijk
zijn. Heel vaak kan men ook over een ‘polyhandicap’ spreken waarbij een
bepaalde handicap tot nieuwe, andere handicaps kan leiden die vaak somatisch en psychisch nauw verwant zijn. Een handicap aanvaarden is vaak niet
eenvoudig voor de persoon in kwestie, noch voor de naaste omgeving. Heel
vaak moeten ze een beroep doen op een sociale dienst.
De meest gekende categorieën zijn de personen in een rolstoel, de visuele
handicap en doofheid. Andere ziekten kunnen echter ook invaliditeit tot gevolg
hebben (cardiovasculaire problemen, mentale en neurologische problemen,
kanker, AIDS, verslavingen, multiple sclerose, arteriosclerose, Alzheimer en
andere handicaps).
De leeftijd van de personen met een handicap die zich tot onze dienst wenden,
varieert en beslaat alle leeftijdscategorieën.
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Wat het « geslacht » betreft, is de verhouding 73% vrouwen en 27% mannen.

Bij mensen die verlamd zijn of op een of andere wijze niet bij ons ter plekke
kunnen geraken, komen onze maatschappelijk werkers aan huis.
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312

Iedereen moet een on line formulier invullen. In functie van de gegeven
antwoorden, kunnen er andere vragen verschijnen. Vandaar dat de sociale
gesprekken langer kunnen duren en dat men dus op afspraak moet werken.
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50 tot 64 jaar
65 tot 79 jaar
+80 jaar
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B. DIVERSE HULP AAN MINDERVALIDEN
1. SOCIALE DIENST EN ADMINISTRATIEVE HULP
De maatschappelijk werkers bieden een gespecialiseerd onthaal aan. Ze
informeren de gehandicapte personen over hun rechten en geven de nodige
informatie voor het verkrijgen van de voordelen die voorzien worden door de
verschillende daartoe voorziene wetgevingen en reglementeringen.
Uitleggen, begeleiden tijdens sommige delicate stappen, de gemoederen sussen, moed inspreken wanneer deze begint te zakken, de sleutel tot dit alles is
‘beschikbaarheid’ : luisteren naar wat de persoon wil meedelen, samen een
deel van de weg gaan, instrumenten aanreiken waarmee hij deze obstakels
kan overwinnen.

Wanneer het socio-medisch onderdeel afgerond is, neemt de FOD SZ voor het
medisch gedeelte contact op met de behandelende arts of specialist.
In het huidige werkjaar werden er 175 aanvragen voor tegemoetkomingen
aan personen met een handicap ingediend.
Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, wordt er iedere ochtend
een sociale permanentie georganiseerd. In de namiddag kunnen onze maatschappelijk werkers de personen op afspraak ontmoeten of huisbezoeken
verrichten.
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De maatschappelijk werkers kunnen ook aanvragen indienen voor gemeentelijke tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Ze kunnen ook
in andere aanvragen tussenbeide komen: bijkomende informatie i.v.m. het
betoelagingsdossier, het sociaal telefoontarief, tussenkomst in telefoonkosten, de parkeerkaart, een vrijstelling van een gewestbelasting, een vermindering van de onroerende voorheffing, enz...
Sinds 1 juli 2016 werd de procedure voor de IVT/IT, THAB volledig geïnformatiseerd.
Het is de bedoeling om de verwerkingstermijn voor de dossiers terug te brengen tot 30 dagen. Sinds de informatisering van de procedure, heeft de FOD
ernstige informaticaproblemen gekend. Als gevolg daarvan, is de behandelingsduur langer, meerdere dossiers blijven zonder gevolg.
Sinds 23 januari gebruikt het DG Mindervaliden een nieuwe software voor de
behandeling van de uitkeringen voor mindervalide personen.
Interne wijzigingen hebben een zeer grote invloed gehad op de prestaties van
de FOD.
De maatschappelijk werkers hebben als missie een opvolging te verzekeren
van de lopende dossiers en de rol van bemiddelaar te spelen tussen de FOD
en de aanvragers.
De persoon kan de aanvraag zelf indienen door middel van de identiteitskaart
en de PIN-code of door zich tot het gemeentebestuur, het OCMW of het ziekenfonds te wenden. De aanvragen gebeuren via de volgende website: www.
myhandicap.be.
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2. FINANCIËLE HULP
Voor het referentiejaar, werd er tijdens de referentieperiode de volgende
financiële hulp verstrekt:
42 personen konden genieten van het voordeel van de taxicheques, waarvan
86% vrouwen en 14% mannen.

3. DE DIENST SOS TRANSPORT
Deze dienst is voorzien voor personen die voor hun verplaatsingen binnen de
gemeente geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.
Ons bestuur compenseert zo het verlies aan mobiliteit dat door de handicap
veroorzaakt wordt. Zo kunnen deze mensen weer zelf hun boodschappen
doen. In de loop van het jaar werden er maandelijks gemiddeld 684 ritten
uitgevoerd, in tegenstelling tot 945 voor het vorig werkjaar.
Wat het “geslacht” betreft, is de verhouding 79% vrouwen en 21% mannen.
De reden voor de daling is dat mensen lange tijd opgesloten zijn geweest. Hun
bewegingen werden beperkt tot het strikt noodzakelijke en werden geleidelijk aan hervat naarmate de gezondheidsmaatregelen van de overheid werden
versoepeld.
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“Evasion – Autour d’une tasse” : maandag, eenmaal per maand, van
14u tot 16u sinds januari 2019: een gesprek rond een drankje en iets zoets.
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4. ANIMATIE EN VRIJE TIJD
Het merendeel der mindervaliden ondervindt grote hinder wanner ze buiten
komen. Dit gebrek aan zelfredzaamheid leidt vaak tot vereenzaming. Vandaar
dat we verschillende activiteiten organiseren waarbij personen met een handicap toch nog een rijk sociaal leven kunnen leven en aan dezelfde culturele
evenementen kunnen deelnemen als valide personen.

VIERUURTJES EN UITSTAPJES
18 september 2020: Excursie naar Oostende
Dit uitstapje bracht 27 mensen (20 vrouwen en 7 mannen) en 12 begeleiders
samen.
Onze groep kon in het prachtige restaurant Thermae Palace eten voordat ze
over de zeedijk gingen wandelen en van een terrasje genieten.
Het aantal deelnemers moest worden beperkt als gevolg van de maatregelen
die door de gezondheidscrisis werden opgelegd.
De jaarlijkse maaltijd is voorzien op 29 oktober.
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd in de zaal “Evasion” in de Siriusgaarde 17.
“Evasion-Club” : woensdag, van 10u tot 16u.
Een gezellig samenzijn en ‘s middags in leuk gezelschap van een maaltijd
genieten.
“Evasion-Bingo” : donderdag, om de 15 dagen van 14u tot 16u.
Een leuke middag rond een kopje koffie en een lekker stukje taart
terwijl je Bingo en Bongo speelt.
“Evasion-Tricot” : donderdag, om de 15 dagen, van 14u tot 16u.
In het kader van de sensibiliseringscampagne “Sjaalbomen” voor daklozen,
georganiseerd door de Cel Gelijke Kansen, verzamelt de breiworkshop in het
Centre Evasion zich om dekens, sjaals, hoeden, enz. te breien voor de meest
kansarmen.
“Evasion-Sorties” : dinsdag of vrijdag.
Kleine groepen organiseren allerlei soorten bezoeken: musea (Magritte,
Jubelpark, Afrika), winkelen (Ikea, Action, Nijvel, Woluwe), kerstmarkt van
Stokkel, “Waterbus” cruises,...
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“Evasion-Couture”: donderdag, één keer per maand, van 14 tot 16
uur.
In het kader van de sensibiliseringscampagne “Menstruele onzekerheid”,
geïnitieerd door Bruzelle vzw “Sjaalbomen” voor daklozen, georganiseerd
door de Cel Gelijke Kansen, komt het naaiatelier van het centrum Evasion
bijeen om zakjes te naaien voor het inpakken van maandverband om ze uit te
delen aan vrouwen in precaire situaties.
“Evasion-bijoux” vanaf september 2020, één keer per maand
De deelnemers creëren hun eigen sieraden in verschillende kleuren en met
een breed scala aan stenen. Aan het einde van dit creatieve en gezellige
moment vertrekken ze met hun kettingen, armbanden en andere oorbellen.
“Evasion-Jardinage” vindt één keer per maand plaats in september
2020.
Het doel van deze workshop is om een wijnkist om te vormen tot een plantenbak waarin aromatische kruiden, bloemen, fruit en groenten kunnen worden
geplant. De leerling-tuiniers hebben de mogelijkheid om de groei van wat ze
planten in de loop van de weken te volgen.
“Evasion keuken en gezondheid” vanaf september 2020, één keer
per maand
Fijnproevers zullen koken en genieten van evenwichtige recepten. Ze zullen
ook baat hebben bij een bewustwording van een gezonder, gevarieerd, seizoensgebonden dieet en voedingsadvies.
Dit alles in een gemoedelijke sfeer en dankzij de hulp van een aantal vrijwilligers.
De dienst zorgt bij ieder van deze activiteiten ook voor het transport van de
deelnemers.
Tijdens dit werkjaar heeft de zaal Evasion ook een aantal specifieke activiteiten georganiseerd of eraan deelgenomen :
Dit alles in een gemoedelijke sfeer en dankzij de hulp van een aantal vrijwilligers.
De dienst zorgt bij ieder van deze activiteiten ook voor het transport van de
deelnemers.
Tijdens dit werkjaar heeft de zaal Evasion ook een aantal specifieke activiteiten georganiseerd of eraan deelgenomen:
- Workshop pâtisserie, zandkoekjes, speculaas, kerstkoekjes, quiche lorraine
- Creatieve artistieke workshops
- restaurant Cook & Book, Kwak
- ciné-club in de conferentiezaal van het Gemeentehuis,
- deelname aan verschillende conferenties en activiteiten georganiseerd in
het ‘Centre Malou Seniors’ of door Wolu 10.000: “Een ontmoeting met twee
emblematische kleine mensen uit Brussel”, literaire namiddag.
- Uitstapjes: Advies over de aanpassing van het huis “Solival” in de Validazaal
in Sint-Agatha-Berchem, documentaire “Sugarland” in het cultureel centrum
van Sint-Pieters-Woluwe, biowinkel van Färm.

GSST

- Deelname aan conferentie georganiseerd door kruispunt gezondheid in het
gemeentehuis: “borstkanker”, ”incontinentie bij senioren”
- Deelname aan PBM-vergaderingen
Dit werkjaar mochten we 638 deelnemers tellen voor de verschillende activiteiten samen.
Wat het “geslacht” betreft, is de verhouding 77 % vrouwen en 23 % mannen.

5. WERKGROEP ROND PERSONEN MET EEN BEPERKTE
MOBILITEIT (PBM)
PBM-groep
De werkgroep voor de Personen met een Beperkte Mobiliteit (Groep PBM) wil
toezien op de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor personen met een
beperkte mobiliteit en wil iedereen sensibiliseren rond geschikte structuren
voor mindervaliden in Sint-Lambrechts-Woluwe. Deze werkgroep komt viermaal per jaar samen in de zaal Evasion.
In de loop van het jaar in kwestie hebben we slechts 2 vergaderingen kunnen
houden, naar aanleiding van de maatregelen die door de gezondheidscrisis
zijn opgelegd.
De volgende thema’s werden aangesneden:
- 16 december 2019 : Toegankelijkheid van vrije tijd en reizen door de
non-profit organisatie Décalage
- 28 september 2020 : Voorstelling van het traject van de 6e lus door de vereniging Plain-pied vzw.
De studie van de 6e lus werd uitgevoerd door de vzw Plain-Pied. Ze werd
voorgesteld op de vergadering van de PBM-groep op 28 september en vervolgens naar de gemeentelijke diensten van de openbare ruimte gestuurd om
de nodige verbeteringen door te voeren. Ze sluit aan bij de andere lussen en
maakt de verbinding met de sterrenbeeldwijk.
Oriëntatieplaten voorzien van een logo en richtingspijlen zijn langs het volledige parcours van de eerste lus geplaatst. Deze platen zorgen voor een duidelijke bewegwijzering voor PBM’s, die gemakkelijk hun weg kunnen vinden om
een aangepaste en ontwikkelde route te nemen die voor hen toegankelijk is.
Toegankelijkheid van de handelszaken
Ter herinnering: de dienst voor gehandicapten werkt al enkele jaren aan de
toegankelijkheid van winkels voor mensen met beperkte mobiliteit. Deze actie
concretiseerde zich in 2014, 2016 en 2017 met het uitwerken van een brochure over een doordachte inrichting van de handelszaken in de gemeente.
Deze brochure kan ook ingekeken worden via de website van de gemeente.
Deze brochure nodigt de handelaren uit om aandacht te besteden aan verschillende criteria om hun handelszaken beter toegankelijk te maken voor
personen met een beperkte mobiliteit.
In dezelfde zin maakte de dienst voor mindervaliden in 2018 deel uit van het
project van de vzw AMT Concept “voor handelszaken toegankelijk voor allen”,
dat bestaat uit het verlenen van logistieke ondersteuning voor vergaderzalen
en het verspreiden/uitwisselen van informatie aan handelaars. Onze dienst

speelt ook de rol van coördinator tussen de verschillende gemeentelijke diensten die bij dit project betrokken kunnen zijn, namelijk de dienst realisatie
en onderhoud, de dienst stedenbouw en de dienst strategie en mobiliteit van
Sint-Lambrechts-Woluwe.
Het project van AMT Concept bestaat uit het sensibiliseren van de lokale spelers en het aanbieden van expertise aan winkeliers of commerciële ruimtebeheerders op het vlak van de toegankelijkheid van bedrijven, in het bijzonder
in de openbare ruimte.
Om de handelaars in dit project aan te moedigen en te ondersteunen, heeft de
dienst mindervaliden gewerkt aan de uitwerking van een reglement van toekenning van een premie voor de aankoop van een oproepknop en/of oprijplaat
met als doel bepaalde inrichtingen toegankelijk te maken voor personen met
beperkte mobiliteit (PBM).
Over dit reglement werd gestemd in de gemeenteraad in oktober 2019.
Dit reglement voorziet in de volgende interventies voor aanvragers die voldoen aan de voorwaarden voor toekenning:
- 40% van het bedrag voor de aankoop van een oprijplaat, met een maximumbedrag van 1800€.
- 100% van het bedrag voor de aankoop van een belknop, met een maximumbedrag van 50€
Dit reglement werd in oktober 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad.
In de ochtend van 12 november werd er een promotiecampagne gevoerd bij
de winkeliers in aanwezigheid van maatschappelijk werkers. Mensen met
beperkte mobiliteit werden uitgenodigd om deel te nemen, wat duidelijk de
moeilijkheden illustreerde die zij ondervinden door middel van een situatieschets. Het doel was om de winkeliers bewust te maken van het belang van
dergelijke voorzieningen voor personen met beperkte mobiliteit.
Er werd een toelichtende brochure verspreid.
Een winkelier op de Georges Henrilaan heeft een aanvraag ingediend. Om
aan dit verzoek tegemoet te komen heeft het studiebureau AMT Concept voor
hem een verslag opgesteld met daarin een beschrijving van de verschillende
mogelijke ontwikkelingen die het meest geschikt zijn voor de te ontwikkelen
locatie. De handelaar heeft geen gevolg gegeven aan zijn aanvraag.

6. EUROPEAN DISABILITY CARD: EDC
De European Disability Card is een initiatief van de Europese Commissie dat
sinds oktober 2017 tot doel heeft de toegankelijkheid en integratie van mensen met een handicap in de samenleving te bevorderen door hun toegang tot
vrije tijd, cultuur en sport te bevorderen.
De EDC biedt een reeks voordelen op deze gebieden en kan gebruikt worden
in 8 lidstaten van de Europese Unie, waaronder België.
De dienst GSST, de dienst sport en de dienst cultuur, partners in dit project, hebben verschillende keren vergaderd om de mensen van Sint-Lambrechts-Woluwe die de EDC bezitten, verschillende voordelen te bieden.
Vandaag bieden verschillende verenigingen in Sint-Lambrechts-Woluwe die
samenwerken met de gemeente - de vzw Centre de Promotion pour Personnes
handicapées, de vzw Sociale actie, de vzw Wolu 10.000, het Cultureel Centrum Wolubilis, de Wolu Tennis Academy, Wolu Cyber, JJJJY en de gemeentelijke tennisbanen - een waaier van voordelen voor het betrokken publiek.
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Om de EDC te verkrijgen, moet de gehandicapte persoon erkend zijn door de
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD - SS) of door de Brusselse
Franstalige overheidsdienst (PHARE). De aanvraag moet worden ingediend
bij één van de 5 belgische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid inzake de integratie van personen met een handicap.

7. ANDERE INITIATIEVEN
Organisatie van een forum voor mensen met een handicap in de zaal Evasion
op 2 december 2019.
De deelnemers kregen de gelegenheid om in aanwezigheid van de schepen en
de maatschappelijk werker verschillende vragen te stellen over verschillende
thema’s. Problemen werden aan de orde gesteld. De follow-up is uitgevoerd
om oplossingen te vinden voor de ondervonden moeilijkheden.
Het forum bracht 32 mensen samen (22 vrouwen en 10 mannen).
De dienst Mindervaliden heeft tijdens dit werkjaar ook deelgenomen aan de
volgende initiatieven:
Duoday
De jaarlijkse nationale actie « Duoday », die tot doel heeft zowel particuliere
als openbare ondernemingen bewust te maken van de tewerkstelling van personen met een handicap, kon dit jaar niet plaatsvinden omdat hij gepland was
ten tijde van de lockdown als gevolg van de gezondheidscrisis.
Handistreaming
De dienst voor mindervaliden zet zijn samenwerking met de cel gelijke kansen
voort in het kader van Handistreaming. Deze laatste heeft gereageerd op een
oproep tot het indienen van adviesprojecten, gelanceerd door het Brussels
Gewest in augustus 2019, met als doel de toegankelijkheid te verbeteren op
het vlak van communicatie en begeleiding binnen onze administratie.
De handistreaming vergaderingen, in samenwerking met de vzw Passe-muraille, die tijdens de referentieperiode plaatsvonden, leidden tot een reflectie
over de implementatie van een bewegwijzeringssysteem dat begrijpelijk is
voor de meeste personen, waaronder doven, om hun toegang tot de gemeentelijke gebouwen te vergemakkelijken.
De verantwoordelijken voor Gelijke Kansen en mindervaliden hebben twee
deskundigen op het gebied van toegankelijkheid van de vereniging passe
muraille ontmoet, die een studie van het terrein hebben voorgesteld. In de
nabije toekomst zullen eenvoudige en doeltreffende aanpassingen, zoals het
plaatsen van pictogrammen of kleuren om de diensten beter te lokaliseren,
aan het College worden voorgesteld.
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De gemeentekas, onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenteontvanger,
heeft tot hoofddoel de betaling van de uitgaven uit te voeren na controle van
hun regelmatigheid en de inning van de inkomsten van welke aard en oorsprong ook op te volgen.
Ingevolge de Covid-pandenie werd de dienst van de gemeentekas geconfronteerd, zoals de overige diensten van het gemeentebestuur, met beslissingen
genomen door het College in het kader van de lockdown.
Telewerken werd georganiseerd met een gegarandeerde aanwezigheid van
minstens twee agenten op het kantoor. De continuïteit van de dienst kon
worden verzekerd gelijktijdig met de uitvoering van de Collegebeslissingen,
onder meer betrekking tot de versnelling van de mandatering en betaling facturen, zelfs niet vervallen.
In overeenstemming met de gewestelijke instructies heeft het College de
Raad voorgesteld een begrotingswijziging 1 goed te keuren, die uitsluitend
sloeg op de inschrijving van een begrotingskrediet van 497.000 EUR bestemd
om alle uitgaven in de strijd tegen het coronavirussen te dekken.
De rommelmarkt van het Sint-Lambertusplein maakte het voorwerp uit van
specifieke beslissingen. Het College werd elke maand gevat voor het verbieden of het toelaten van deze markt. Rekening houdend met de aanbevelingen
van de Nationale Veiligheidsraad (NVR), besliste het College dat de markt in
de maanden april, mei, juni, augustus en september niet kon doorgaan. De
markt had plaats in juli en dit in de marge van de heropstart van de markten in de openlucht met respect voor de voorwaarden opgelegd door de NVR.
De ingeschreven brocanteurs werden van de schrappingsbeslissingen op de
hoogte gebracht. De inschrijvingsrechten werden ofwel terugbetaald of overgedragen op toekomstige markten en dit naar keuze van de belanghebbenden.

WERKZAAMHEDEN VAN DE DIENST
Dit nogal breed kader, omvat een waaier van specifieke en diverse opdrachten
gaande van het verzenden van de aanslagbiljetten voor de gemeentetaksen
tot het reserveren van de staanplaatsen op de rommelmarkt. Alle kaderen in
de doelstellingen die de dienst zich opgelegd heeft. Op gebied van de ontvangsten, wijst de dienst de andere gemeentediensten op hun wettelijke en
reglementaire verplichtingen inzake het opstellen van de boekhoudkundige
bescheiden en tracht hij de invordering ervan te verwezenlijken binnen de
twee maanden. Inzake de uitgaven, is het doel de regelmatig opgestelde
mandaten te betalen binnen de vijf werkdagen van hun ontvangst binnen de
dienst.
Een ander belangrijk werk is het opstellen van de diverse jaarlijkse rekeningen (boekhoudkundige rekening, balans, resultatenrekening en bijvoegsels),
waarbij de balans als een jaarlijkse fotografie van de bezittingen en middelen van de gemeente op 31/12 kan worden beschouwd en de resultatenrekening als een beeld van de verwezenlijking van de begroting. De balans op
31/12/2019 bedraagt 316.496.809,59 EUR en het resultaat van de gewone
begroting van het dienstjaar 2019 vertoont een boni van 13.990.087,22 EUR.
Door de gezondheidscrisis werd de rekening 2019 aan de gemeenteraad
voorgelegd in de zitting van 19/10/2020.
Om deze massa werk en cijfers te verwerken is de dienst samengesteld uit
zes vrouwen en vier mannen (waarvan sommigen deeltijds werken voor de
dienst). De ervaring, het dynamisme en de samenhorigheid van deze ploeg
maken het vooralsnog mogelijk de steeds talrijker en meer vakkennis vereisende taken te vervullen.
Het altijd beleeft en positief contact met het publiek gebeurt meestal aan het
loket. Hoewel in de loop der jaren het aantal betalingen aan het loket vermindert blijft de dienst vooral aangesproken door burgers/inwoners voor motieven, divers en gevarieerd : parkeerbonnen, gemeentelijke administratieve
sancties, vergoedingen voor de maaltijd- en bewakingskosten in de scholen,
enz..
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ONTVANGSTEN
GEWONE DIENST
Een procedure werd in 2006 vastgesteld die de wijze bepaalt waarop de
dienst Gemeentekas tot de inning overgaat van de op de gewone begroting
voorziene ontvangsten.
Deze procedure is van toepassing voor de inning van een vordering voortvloeiend uit een dienstverlening door de gemeentediensten, het gebruik of
een in huur neming van materieel of van lokalen, een vergoeding of een verkoop.
Een algemene vaststelling inzake de ontvangsten: het stijgend aantal moeilijk
te innen ontvangsten en spijtig genoeg moet soms ook – inzake belastingenin laatste instantie een beroep op een deurwaarder gedaan worden.
In dezelfde context moet de gemeente eveneens het hoofd bieden aan de
moeilijke inning van de vergoedingen en dit ondanks het verzenden van betalingsverzoeken en herinneringen. Het gaat hier hoofdzakelijk over vergoedingen in nauw verband met de opvoeding van de kinderen (sneeuwklassen,
groene klassen, maaltijden en bewaking in de scholen, opvangvergoedingen
in de kinderdagverblijven, …).
De resultaten zijn bevredigend en voor de dossiers, die eventueel moeten
worden afgesloten zonder mogelijkheid tot inning, laten het opstellen van
onwaarden of oninbaar verklaarde ontvangsten toe de boekhoudkundige
geschriften te regulariseren.
Ondanks de moderne elektronische betalingsmiddelen (Bancontact) gebeuren er nog dagelijks contante betalingen aan het loket. Deze onderhouden
echter een vorm van contact met de inwoners/burgers, vooral met de oudsten.
Ingekohierde belastingen
De ingekohierde gemeentebelastingen in Sint-Lambrechts-Woluwe betreffen
de kantooroppervlakten, de parkeerplaatsen, de hotelkamers, de niet-hoofdverblijfplaatsen, de bezetting van het openbaar domein, de bankagentschappen en de agentschappen voor paardenwedrennen, de relaisantennes van
mobilofonie, de phone shops, alsook de brandstof- en automatische verdeelapparaten, het bouwen, herbouwen / verbouwen en op de vaste dragers en
het stadsmeubilair met publicitair karakter en de belasting op het verspreiden
van reclame.
Kohieren voor een bedrag van 8.040.054,85 EUR werden in invordering
gesteld. Uittreksels uit de belastingkohieren werden naar de belastingplichtigen gezonden, alsook herinneringen en aanmaningen.

CONTANTE BELASTINGEN
De invordering van de onrechtstreekse belastingen hierna gebeurde overeenkomstig de wettelijke en reglementaire beschikkingen :
• Belasting op opgravingen
• Belasting op de prestaties van de gemeente bij overlijden en teraardebestellingen
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• Belasting op het opslaan en bewaren van goederen
• Belasting op het tijdelijk bezetten van het openbaar domein

OPCENTIEMEN EN ALGEMENE DOTATIE AAN DE
GEMEENTEN
Anderzijds heeft de dienst de ontvangsten ingeschreven, die door de rekenplichtigen van de Schatkist werden ingevorderd tijdens de periode van dit
jaarverslag.
Deze ontvangsten geïnd door de Federale Overheidsdienst Financiën en aan
de gemeente doorgestort omvatten hoofdzakelijk de opcentiemen op de
onroerende voorheffing, op de belasting der natuurlijke personen en op de
voertuigen.
De Algemene Dotatie aan de Gemeenten werd in vier schijven in 2019 door
het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gestort

ANDERE BIJDRAGEN EN RECHTEN TEN VOORDELE
VAN DE GEMEENTE
Er werden eveneens invorderingsrechten opgesteld voor: concessies op de
gemeentelijke begraafplaats, dividenden van concessiehoudende maatschappijen, gewone tussenkomsten van andere openbare besturen in de
gemeentelijke uitgaven, huurgelden, renten, inkomsten uit portefeuille,
interesten van beleggingsfondsen, dividenden van onderschreven kapitalen,
vergoedingen voor het gebruik van de gemeentewegen door de netbeheerders voor elektriciteit en gas, diensten, leveringen of werken uitgevoerd voor
rekening van derden.
Kwade posten
Tijdens de betrokken periode werd een totaal bedrag van 225.527,61 EUR in
onwaarde gesteld.
Buitengewone dienst
Worden o.a. op deze dienst geboekt:
- de leningen afgesloten voor het betalen van buitengewone uitgaven
- de subsidies ontvangen voor het bekostigen van werken of andere buitengewone uitgaven
- de opbrengst van de verkoop van onroerende goederen
- de opnames uit de reservefondsen

UITGAVEN
GEWONE DIENST
Met betrekking tot de maandelijkse wedden en/of regularisaties, de diverse
vergoedingen, de gemeentelijke aanvullende pensioenen, de toelagen, de
lasten van de schuld, de presentiegelden, alsook de door de aannemers,
leveranciers of dienstverleners ingediende facturen, werden betalingsopdrachten uitgevoerd.

GEMEENTEKAS

82 personen hebben de gedeeltelijke terugbetaling van de aanvullende
gemeentelijke onroerende voorheffing voor nieuw aangekochte of gebouwde
woningen ontvangen, voor een bedrag van 35.871,71 EUR.

BUITENGEWONE DIENST
Worden op deze dienst geboekt, de uitgaven voor investeringen, die door de
gemeente werden beslist, de eventueel door haar toegekende buitengewone
toelagen, alsook de eventuele vervroegde terugbetalingen van leningen.

BOEKHOUDING
Overeenkomstig het algemeen reglement over de boekhouding, heeft de
dienst de volgende bescheiden bijgehouden :
• het grootboek van ontvangsten en uitgaven, basiselement voor het
opstellen van de gemeenterekening;
• het kasdagboek, zodanig opgesteld dat op elk ogenblik de ontvangsten
en uitgaven van elk dienstjaar gekend kunnen zijn, evenals de toestand
van de verschillende thesaurierekeningen waarop de verrichtingen
werden geboekt;
• de verschillende thesaurierekeningen die dagelijks afgesloten worden.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VAN DE DIENST
Tevens behandelde de dienst:
• betekeningen van notarissen belast met de verkoop van onroerende
goederen gelegen op het grondgebied van de gemeente of toebehorend
aan een inwoner van Sint-Lambrechts-Woluwe.
• dossiers met betrekking tot beslag op/of afstand van wedde.
• toegestane voorschotten op wedden, eventueel met een terugbetalingsplan.
• diverse thesaurieverrichtingen werden door de Gemeenteontvanger
gedaan op de rekeningen geopend op naam van de gemeente.
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DIENST BEVOLKING –
BURGERLIJKE STAND
FUNCTIE VAN ONZE DIENST:

Voornaamste interne activiteiten :

Deze dienst groepeert verschillende departementen die een belangrijk punt
gemeen hebben, namelijk dat deze dienst de burger treft in wat hem het meest
persoonlijk is en hem volgt in de verschillende stappen van zijn bestaan. De
dienst verstrekt ook de documenten die onontbeerlijk zijn voor zijn verblijf op
het Belgisch grondgebied of in het buitenland. Bovendien worden er ook de
stukken afgeleverd waardoor hij talrijke formaliteiten kan vervullen, privé of
administratief.
Deze dienst staat waarschijnlijk het dichtst bij de burger: men heeft hem het
meest nodig. Het is overigens de dienst waarmee men het meest contact
heeft.
Uit het onderzoek van de gegevens waarover deze dienst beschikt, kan men
de strekkingen afleiden die er bestaan en die er aankomen, waardoor men
zowel op korte als op lange termijn een beleid kan voeren.
Tot slot is het deze dienst die de verkiezingen organiseert die de basis vormen
van het gemeentelijke, gewestelijke, federale en Europese politieke leven.
Aangezien dit een bijzonder jaar was, zijn de procedures enigszins gewijzigd.
Veel van de documenten waarvoor burgers vroeger regelmatig naar het loket
kwamen, kunnen namelijk per e-mail worden opgevraagd en ontvangen. Dit
beperkt ten dele het aantal burgers dat op het gemeentehuis aanwezig is.

Alle formaliteiten met betrekking tot de vernieuwing of wijziging van de identiteitskaarten en adresveranderingen
De aflevering van allerlei getuigschriften zoals bewijs van woonst, nationaliteit, leven, militie, erfrechtverklaring, samenstelling van het gezin, orgaanschenking, euthanasie
Wettiging van de handtekening
Gelijkluidende afschriften
Adresopzoekingen
Afschrijvingen voor het buitenland
Bijhouden van de kiezerslijsten
De opstelling van de lijst van gezworenen
Afstempelen van allerlei documenten
Behandelingen van aktes zowel van geboorte, huwelijk als overlijden.

PRESENTATIE VAN DE VERSCHILLENDE
DEPARTEMENTEN

(*)Deze afname van het aantal ontvangen mensen en van de gemiddelde
behandelingstijd wordt verklaard door het feit dat, tussen 18 maart en 1 juli
2020, ontving de dienst de burgers op afspraak (2.950 voor de periode) en
dat de meeste dossiers via e-mail of andere elektronische middelen werden
verwerkt, waardoor de verplaatsingen van burgers strikt werden beperkt.

I. DE AFDELING BEVOLKING
Dit departement beheert de bevolkingsregisters waarop elke Belgische of
buitenlandse burger met een permanente verblijfsvergunning vermeld staat
die zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft op het grondgebied van onze
gemeente. Het levert eveneens de identiteitsdocumenten en verschillende
getuigschriften af.

ENKELE CIJFERS
Het aantal bezoekers dat zich aan de verschillende loketten heeft aangeboden, heeft dit jaar het cijfer van 69.301 bereikt. De afdeling Bevolking heeft
27.195 inwoners (*) ontvangen. De gemiddelde wachttijd aan de twee loketten van de afdeling bedraagt 2 minuten en 45 seconden.

Op 30/09/2019 bedroeg de bevolking van Sint-Lambrechts-Woluwe 57.660
burgers waarvan
46.366 in het Bevolkingsregister
10.399 in het Vreemdelingenregister (en 213 burgers van het wachtregister
die niet worden geteld)
895 in het ECE-Protocol register (vreemdelingen met bijzonder statuut)
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Wat de nationaliteiten betreft blijven Frankrijk, Italië en Spanje de drie
belangrijkste nationaliteiten van de 153 vertegenwoordigde nationaliteiten.
Aantal geboortes		
			
475
Aantal sterfgevallen			
		
526
Aantal aankomsten (komende van een andere gemeente
of het buitenland)					 3.346
Aantal vertrekken (voor een andere gemeente of het buitenland) 3.589
Aantal van ambtshalve schrappingen			
180
Sinds 2013 heeft de Dienst Vreemdelingen een belangrijk aantal oude burgers onder speciaal statuut de mogelijkheid gegeven om - onder bepaalde
voorwaarden - het permanent verblijf te verkrijgen en zo onmiddellijk in het
Bevolkingsregister terecht te komen.
Bovendien heeft de FOD Buitenlandse Zaken beslist om een bepaalde categorie van verblijfsvergunningen (ECE-protocol) zoveel mogelijk te beperken.
Dit verklaart waarom het aantal ambtenaren dat van dit statuut geniet met
25% gedaald is.

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART :
Sedert het jaar 2009 moet de volledige Belgische bevolking over een elektronische identiteitskaart beschikken. En sinds het begin van het jaar is onze
gemeente een van de “testgemeenten” voor het nieuwe model met vingerafdrukken.
Tussen 01/10/2019 en 30/09/2020, werden 2.578 elektronische kaarten
uitgereikt voor Belgen ouder dan 12 jaar.
Ter herinnering, de geldigheidsduur van de identiteitsdocumenten varieert
naargelang de leeftijd :
Voor Belgen van 18 tot 74 jaar oud is het van 5 tot 10 jaar geworden
Voor Belgen tussen 12 en 18 jaar oud is het van 5 tot 6 jaar geworden
Voor Belgen van 75 en ouder is het van 5 tot 30 jaar geworden.
Bovendien reikt onze gemeente de KidsID uit voor Belgische kinderen van
minder dan 12 jaar. Tussen 01/10/2019 en 30/09/2020 werden 1.505
KidsID uitgereikt. Een getal waar er 261 identiteitsdocumenten moeten worden bijgerekend die afgeleverd werden aan kinderen van minder dan 12 jaar
van vreemde nationaliteit.
Sinds 15 oktober 2008 hebben buitenlandse burgers (verplicht voor niet-Europeanen en vrijblijvend voor Europeanen) evengoed recht op een elektronische verblijfstitel, het equivalent van de elektronische kaart voor de Belgen.
Tussen 01/10/2019 en 30/09/2020 werden 2.461 elektronische verblijfstitels uitgereikt voor vreemdelingen ouder dan 12 jaar.
Opmerking: vanaf 1 november 2015 worden de burgers met een verblijfstitel
opgeroepen voor een hernieuwing ervan, wat vroeger niet het geval was.
Sinds 2013 bevat de verblijfstitel voor buitenlanders uit derde landen ook
een biometrisch gedeelte. De invoering biometrische identificatie-elementen
gebeurt met het oog op een betere link tussen de verblijfstitel en zijn titularis
en de versterking van het principe “een persoon - een document” (18 april
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2008: Verordening 380/2008 van de Raad ter wijziging van Verordening EU
1030/2002 ter vaststelling van een eenheidsmodel voor een verblĳfstitel
voor onderdanen van derde landen).
De grote technische verbetering is een contactloze microchip op dit soort
kaarten die nu uitgerust zijn met 2 chips. De huidige contactchip waarvan de
werking niet gewijzigd wordt en de contactloze microchip die de biometrische elementen bevat: een foto en twee vingerafdrukken. Dit soort chip biedt
meer zekerheid wat de identificatie van de houden van de kaart betreft. Het
gebruikte materiaal bestaat uit een fotoscanner, een scanner voor vingerafdrukken en een “signature pad”.
Dankzij het gebruik van de elektronische identiteitskaart en een kaartlezer
kunnen vele van onze medeburgers vanaf nu verschillende documenten via
Irisbox aanvragen en ze dankzij de “mijn dossier”-toepassing van de website
IBZ ook thuis afprinten.
Het is te bemerken dat onze gemeente sinds februari 2020 een elektronische
identiteitskaart afgeeft aan Belgen met integratie van vingerafdrukken.
Tot eind februari heeft de dienst “Domicilie” - die door de bevolking zeer op
prijs wordt gesteld - ongeveer 57 huisbezoeken geregistreerd in verband met
de afgifte van identiteitskaarten. Na de gezondheidscrisis moest deze dienst
helaas stopgezet worden totdat de situatie verbetert.

II. A) DE AFDELING “VREEMDELINGEN”
Deze dienst bestaat uit 9 personen en beheert de dossiers van de vreemdelingen.
Sinds 1 januari 2017 werkt de afdeling op afspraak voor de eerste inschrijvingen en wettelijke samenwoningen. Twee ticketbureaus zijn toegewezen aan
afspraken en zijn beschikbaar van 08:30 tot 12:30 uur. Tussen 01/10/2019
en 30/09/2020, werden 2.980 afspraken ingeschreven in het agenda. Het
derde venster “Open” wordt toegewezen aan andere hoofdactiviteiten zoals:
• Onderzoek van de ontvankelijkheid van de aanvraag van een verblijfsvergunning op basis van de voorgelegde documenten (paspoort en visum,
gelegaliseerde aktes burgerlijke stand, werkgeversattest, arbeidsvergunning, inschrijving in een school…)
• Inschrijving van personen die van een andere gemeente komen (zie tabel
3)
• Samenstelling van de dossiers en deze doorsturen naar de dienst
Vreemdelingenzaken
• Opstellen en afleveren van verblijfsdocumenten naargelang de nationaliteit (E.G./ E.E.R. of derde land), de redenen voor het verblijf (toerisme,
betaalde of zelfstandige activiteiten, studies, stage, au pair-werk,
gezinshereniging…)
• Bijhouden van de Registers
• Invoeren en bijhouden van de gegevens bestemd voor het Rijksregister
• Vraag tot politieonderzoek (samenwoning, domiciliëring…)
• Verlenging van verblijfsdocumenten
• Meedelen aan belanghebbenden van de beslissingen van de FOD Binnenlandse Zaken : weigering, uitstel van vestiging, bevel om het grondgebied
te verlaten…
• Afgifte van werkvergunningen en diverse getuigschriften (woonplaats,
samenstelling gezin,...)
• Ambtshalve schrapping, voor buitenland, voor een andere gemeente
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• Legaliseren en eensluidend verklaren
• Doorsturen en opvolgen van regularisatieaanvragen op basis van art.9.2
van de wet van 15/12/1980 (uitzonderlijke omstandigheden)
•
Naast deze hoofdactiviteiten is er nog zowel een informatie- en onthaalopdracht als de opdracht om alle reglementaire en wettelijke verplichtingen bij
te houden.
De afdeling Vreemdelingen heeft 19.458 inwoners ontvangen, afspraken inbegrepen. De gemiddelde wachttijd aan de loketten van de afdeling
bedraagt 6 minuten en 46 seconden (*).
(*)Deze afname van het aantal ontvangen mensen en van de gemiddelde
behandelingstijd wordt verklaard door het feit dat, tussen 18 maart en 1 juli
2020, ontving de dienst de burgers op afspraak en dat de meeste dossiers
via e-mail of andere elektronische middelen werden verwerkt, waardoor de
verplaatsingen van burgers strikt werden beperkt
Het is te bemerken dat het aantal inwoners ingeschreven in het Vreemdelingenregister en Wachtregister groeit constant:
Op 30/09/2020 : 10.399 met 237 burgers in het Wachtregister (asielzoekers
en Europese
burgers in registratie)
op 30/09/2019 : 9.986
op 30/09/2018 : 9.854
op 30/09/2017 : 9.312
op 30/09/2016 : 8.342

EVOLUTIE EN VOORUITZICHTEN
1/ ELEKTRONISCHE VERBLIJFSTITELS VOOR TOEGELATEN
BUITENLANDSE AANHORIGEN OUDER DAN 12 JAAR OF
MET TOESTEMMING OM LANGER DAN 3 MAANDEN IN HET
KONINKRIJK TE VERBLIJVEN OF DIE DE TOESTEMMING
HEBBEN ZICH ER TE VESTIGEN.
De dienst levert concreet verschillende elektronische kaarten af :
Kaart A (2.359 afgeleverde kaarten) : tijdelijk verblijf (verblijf beperkt tot de
studies, de duur van de arbeidsvergunning, het verblijf van de echtgeno(o)
t(e)…) voor burgers afkomstig van buiten de EU.
Kaart B (203 afgeleverde kaarten) : onbeperkt verblijf (als gevolg van de
erkenning van het statuut van vluchteling, van de toekenning van onbeperkt
verblijf dankzij het uitgeoefende beroep, van een positief regularisatiebesluit…)
Kaart C (9 afgeleverde kaarten) : afgeleverd aan Zwitserse staatsburgers, aan
staatsburgers van een derde land in het bezit van een oude gele kaart.
Kaart D (34 afgeleverde kaarten) : afgeleverd aan de langdurige ingezetene
burgers.
Kaart E (1.422 afgeleverde kaarten) : verklaring van inschrijving van een
staatsburger van een lidstaat van de EER.
Kaart E+ (262 afgeleverde kaarten) : getuigt van een permanent verblijf van
een staatsburger van een lidstaat van de EER.
Kaart F (216 afgeleverde kaarten) : afgeleverd aan niet-EU gezinsleden van
een staatsburger uit de EU of België (gezinshereniging).

Kaart F+ (43 afgeleverde kaarten) : getuigt van een permanent verblijf van
een gezinsleden van een staatsburger uit de EU of België.
Kaart H (6 afgeleverde kaarten): blauwe Europese kaart
4.133 kaarten werden afgeleverd tussen 01/10/2019 en 30/09/2020

2/ ARBEIDSVERGUNNING
De Europese burgers (Europese Economische Ruimte), de niet EU-burgers
familieleden van een Europese of Belgische burger, alsook de Zwitserse burgers zijn vrijgesteld van de arbeidsvergunning.
De aanzienlijke daling van het aantal afgegeven arbeidsvergunningen is het
gevolg van de inwerkingtreding van de gecombineerde vergunning op 3 januari 2019. De gecombineerde vergunning is een administratieve vereenvoudiging, de omzetting van richtlijn 2011/98/EG van 13/12/2011. Alle sinds
03/01/2019 afgegeven verblijfstitels bevatten een vermelding met betrekking tot de toegang tot de arbeidsmarkt (beperkt, onbeperkt, geen).
Arbeidsvergunning A Arbeidsvergunning B Arbeidsvergunning C
0			6		0

3/ EVOLUTIE VAN HET AANTAL INSCHRIJVINGEN IN HET
VREEMDELINGENREGISTER
Houders van de volgende verblijfsdocumenten worden in het register ingeschreven: Bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister (gewezen
Ociv, kaarten A, kaarten B), attest van immatriculatie (A.I.), identiteitsbewijs
voor kind, verblijfskaart voor een staatsburger van de Europese Gemeenschap afgeleverd aan een student uit de EU of geassimileerd (kaarten E),
verblijfskaarten voor niet-EU gezinsleden van een staatsburger van de EU of
België (kaarten F)
Aankomst
gemeente

in

de Vertrekken van de Ambtshalve
gemeente
pingen

3.157

1.323

Voor het buitenland

Adreswijzigingen
binnen de gemeente

727

340

schrap-

191

4/ NIEUWE PROCEDURE OVER “DE WETTELIJKE
SAMENWONING”
Volgens de omzendbrief van 17/09/2013 betreffende de gegevensuitwisseling tussen de Ambtenaren van de burgerlijke stand en de Dienst Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een huwelijksaangifte of een verklaring
van een wettelijke samenwoning van een vreemdeling in illegaal of precair
verblijf, werd een interne procedure ingediend in de divisie Vreemdelingen in
totale samenwerking met de divisie burgerlijke stand.
100 aanvragen van wettelijke samenwoning werden ingediend. Geen aanvraag wordt geweigerd. 97 aanvragen hebben een akkoord gekregen, 3 zijn
behandeld. De afdeling heeft ook het gevolg ingevoerd voor de aanvragen van
verleden jaar.

JAARVERSLAG 2019-2020

|

177

BEVOLKING - BURGELIJKE STAND

5/ LOCKDOWN
Tijdens de coronacrisis, tussen 18/03/2020 en 07/01/2020, werkte de
dienst Vreemdelingenzaken uitsluitend op afspraak met 3 open loketten en
heeft de tijdvakken verlengd tot 15.30 uur op maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag. ter compensatie van de afschaffing van de permanentie van dinsdagavond. De permanentie van donderdag werd gehandhaafd op afspraak.
Een groot aantal aanvragen (registraties en uitgifte van documenten) werd
met succes verwerkt via e-mail, wat de behoefte aan digitalisering van
bestanden in de nabije toekomst alleen maar nodig is.

Een groot aantal ambtenaren vragen geen BIK aan voor hun kinderen jonger
dan 5 jaar (geen verplichting voor die leeftijd). Deze bevolkingsgroep is dus
niet opgenomen in het Nationaal Rijksregister. De bepalingen genomen door
de FOD Buitenlandse Zaken in samenwerking met onze dienst Bevolking/
Vreemdelingen om de ambtenaren aan te moedigen om toch systematisch en
BIK aan te vragen voor hun kinderen, ongeacht hun leeftijd, leveren echter
resultaat op, wat een deel van de verhoging van de cijfers kan verklaren, en
een beter beeld van de realiteit weergeeft.
Conclusie en perspectieven

II. B) DE AFDELING “VREEMDELINGEN MET SPECIAAL
STATUUT”

De uitbreiding van de Europese Unie blijft een toenemende hernieuwing van
functionarissen – meestal afkomstig van de nieuwe lidstaten – meebrengen.

Wie een speciale identiteitskaart, uitgegeven door de Federale Overheidsdienst van Buitenlandse Zaken, bezit, wordt vreemdeling met speciaal statuut
genoemd. Er bestaan vijf soorten speciale identiteitskaarten: “P” voor Protocol, “S” voor Speciaal, “E/K” voor Enfant (of Kind), “C” voor Consulaire en “D”
voor Diplomaat. De bezitters van een D identiteitskaart zijn vrijgesteld van
inschrijving en worden dus niet onder de cijfers van de bevolking berekend.
Hun dossiers worden beheerd door de FOD Buitenlandse Zaken en Veiligheidsdienst.

De richtlijnen van het FOD Buitenlandse Zaken blijven duidelijk:
• strikt opvolgen van de voorschriften van de Protocoldienst (MBZ);
• handhaving en verbetering van ons onthaal;
• zorg voor een goede integratie van die residenten.

Belangrijke interne activiteiten van het departement
1. Beheer van de lijsten uitgaande van de vier Europese instanties
2. Beheer van de verplaatsingen in de gemeente
3. Afleveren van verblijfsattesten, gezinssamenstellingen enz.
4. Hulp bij het oplossen van sommige problemen
5. Nauwe samenwerking met de politiediensten en “vreemdelingen” in de
schoot van ons bestuur en met Europese instellingen, het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, het Verbindingsbureau Brussel-Europa.

EVOLUTIE
Het cijfer van ongeveer 900 BIK behouders (meestal EG bewoners) toont aan
dat:
• De gemeente een stijgend aantal Europese functionarissen blijft
aantrekken.
• Men schat ongeveer een 300tal families van diplomaten, waarvan het
aantal redelijkerwijs geschat werd op 1.000. Deze personen zijn niet
geregistreerd in het Rijksregister.
We merken nochtans een steeds grotere tendens van “overgang” van het protocolregister naar het bevolkingsregister. Weer bepaald, door te verzaken aan
hun bijzonder statuut geven deze burgers aan de rang van vreemdeling met
“gewoon” statuut te willen vervoegen.
De opmerking van vorig jaarverslag blijft geldig. Sommige zogenaamde
“gedetacheerde” personen verblijven sinds soms meer dan tien jaar in onze
gemeente zonder inschrijving: zelfstandige, tijdelijke of raadgevende experts
die geen speciale kaart bezitten. Deze personen worden dan verzocht zich in
te schrijven bij de vreemdelingendienst. Als ze weigeren hieraan gevolg te
geven worden ze belast voor een tweede verblijfplaats.

178|

JAARVERSLAG 2019 -2020

III. DE DIENST BURGERLIJKE STAND
Deze dienst beheert de ontvangst, de opstelling en de afgifte van akten van
geboorte, huwelijk, overlijden, erkenning en nationaliteit.
Hij schrijft de echtscheidingen, erkenningen, woonstveranderingen, ouderschapsbetwistingen en gewijzigde vonnissen in.
Sinds 01/08/2018 houdt de dienst zich ook bezig met alle aanvragen tot wijziging van de voornaam.
Hij organiseert de bruiloftsvieringen vanaf de opmaak van het dossier tot aan
de huwelijksverklaring. Deze worden voltrokken in het kasteel Malou.
In het kader van de strijd tegen schijnhuwelijken, onderzoekt de dienst verdachte dossiers en voert hij interviews uit in samenwerking met de ambtenaar
van de burgerlijke stand.
De dienst verzekert twee voormiddagen per week een permanentie in het Universitaire Ziekenhuis Saint-Luc voor de geboorteaangiften van de kinderen
die in Sint-Lambrechts-Woluwe geboren worden.
Hij waakt eveneens over de juiste toepassing van de formaliteiten betreffende
de overlijdens (overlijdensverklaringen, intenties aangaande de teraardebestelling, laatste wilsbeschikking).
De dienst beheert de begrafenissen en de concessies van graven, zowel in het
oude als in het nieuwe kerkhof. Hij heeft ook geholpen voor het opknappen
van de gedenkplaten voor alle veteranen die op de voormalige begraafplaats
begraven liggen, ter voorbereiding op de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog.
Hij neemt de begrafeniskosten van behoeftigen voor zijn rekening.
Hij geeft antwoord op de documenten die via de gemeentewebsite of via IRISbox worden aangevraagd.

BEVOLKING BURGELIJKE STAND

Sommige cijfers:

Te bemerken :

De afdeling Burgerlijke stand heeft 4.973 inwoners (*) ontvangen.
De gemiddelde behandelingstijd – per dossier – bedraagt:
- 5 minuten en 13 seconden voor de sectie “Geboorten”
- 6 minuten en 27 seconden voor de sectie “Huwelijken”
- 3 minuten en 25 seconden voor de sectie “Overlijdens en Nationaliteiten”

• 10% meer sterfgevallen waargenomen in Sint-Lambrechts-Woluwe,
• 5% minder huwelijken, ondanks de maatregelen die zijn genomen
voor burgerlijke plechtigheden, relatief weinig impact op het aantal
huwelijken

(*)Deze afname van het aantal ontvangen mensen en van de gemiddelde
behandelingstijd wordt verklaard door het feit dat, tussen 18 maart en 1 juli
2020, ontving de dienst de burgers op afspraak en dat de meeste dossiers
via e-mail of andere elektronische middelen werden verwerkt, waardoor de
verplaatsingen van burgers en bedrijven van begrafenisondernemers strikt
werden beperkt.
Voor de referentieperiode:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.973 geboorteakten,
1.299 overlijdensakten,
726 verloven tot verassing,
217 huwelijksverklaringen,
−209 huwelijken,
51 “verdachte” huwelijksdossiers geopend, 3 schorsingen beslist en 2
weigeringen om het huwelijk te sluiten.
81 echtscheidingen,
386 aangifte van de Belgische nationaliteit,
330 akten overgeschreven in het aanvullend register,
25 voornaamswijzigingen werden geregistreerd door eenvoudige verklaring aan de gemeente (nieuwe wetgeving sinds 01/04/2019),
17 verzoeken om advies werden verzonden naar de Procureur Des
Konings in verband met de erkenning van kinderen en 4 weigeringen van
erkenning werden uitgesproken
7 verzoeken om advies werden verzonden naar de Procureur Des
Konings in verband met huwelijken in het buitenland en 4 weigeringen
om deze huwelijken te erkennen werden uitgesproken,

Het gemeentebestuur heeft de richtlijn ontvangen om zich te concentreren op
de missies die door de federale omzendbrief als essentieel zijn gedefinieerd,
hebben wel sommige andere materie een kleine vertraging gekend (dossiers
voor te leggen aan het Procureur des Konings in het kader van de huwelijken
en verzoeken om de Belgische nationaliteit te verkrijgen).

IV. DE AFDELING RIJBEWIJZEN EN REISPASSEN
De afdeling heeft 7.816 inwoners ontvangen. De gemiddelde wachttijd aan de
twee loketten van de afdeling bedraagt 4 minuten en 3 seconden. (*)
(*) Deze afname van het aantal ontvangen mensen en van de gemiddelde
behandelingstijd wordt verklaard door het feit dat, tussen 18 maart en 1 juli
2020, ontving de dienst de burgers op afspraak en dat de meeste dossiers
via e-mail of andere elektronische middelen werden verwerkt, waardoor de
verplaatsingen van burgers strikt werden beperkt.
Bovendien werden de rijbewijsexamens geschorst door de gewestelijke autoriteiten en werd de geldigheid van de voorlopige rijbewijzen verlengd met 6
maanden door de federale overheid. Het aantal afgegeven documenten - en
het aantal bezoeken aan onze loketten – werden dus sterk afgenomen.
Ook, aangezien reizen lange tijd sterk werd ontmoedigd door de federale
autoriteiten, kwam dit tot uiting in het aantal bestelde reispassen.

A) DE RIJBEWIJZEN
Sinds 26 maart 2013 aflevert de dienst de nieuwe model van rijbewijs (bankkaartmodel).

Ten slotte moet worden opgemerkt dat sinds 01/04/2019 de documenten
betreffende de burgerlijke staat zijn gedigitaliseerd en gestort in een Nationale Bank voor de Burgerlijke Stand (BAEC).
Vanaf nu kan de burger bij elke gemeente een Belgische akte betreffende hem
aanvragen. Concreet bestaan de zogenaamde “papieren” registers niet langer
en ondertekenen alleen de openbare ambtenaren alle documenten in elektronisch vorm. Als het doel van dit systeem een echte administratieve vereenvoudiging betekent, blijft de implementatie van dit volledig geautomatiseerde
systeem in sommige gevallen meer dan bewerkelijk.
Impact van Covid19 op documenten van de burgerlijke stand:
Sinds 18 maart, moest de burgerlijke stand haar werkwijze aanpassen en
reorganiseren. Zo optimaliseerde de dienst het online aanvragen van documenten en aangiftes wanneer de wetgeving dit toestond. De overige aangiften
werden alleen op afspraak gedaan: 532 burgers werden op afspraak ontvangen tussen 18 maart 2020 en 30 september 2020.
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De nieuwe rijbewijzen zijn nu meer secure (gescand foto, elektronische
handtekening van de houder, en integratie van zichtbare en niet zichtbare
elementen die de vervalsing verhinderen), en heeft nu een “administratieve”
geldigheidsduur van 10 jaren.
Dit jaar heeft de dienst 2.747 rijbewijzen afgeleverd :
• voorlopige rijbewijzen : 559
• definitieve rijbewijzen : 1.959
• internationale rijbewijzen : 229
Wanneer de rijbewijzen worden afgeleverd, moeten ze worden ingevoerd in
het Centraal Bestand der Rijbewijzen dat afhangt van het FOD Mobiliteit.
Talrijke vreemde rijbewijzen werden naar de Politie gestuurd voor bijkomend
onderzoek naar de authenticiteit telkens men twijfels had i.v.m. de geldigheid van het document. Op de 245 rijbewijzen opgestuurd werden 9 valse
verklaard.

• De reisdocumenten voor vluchtelingen en staatlozen. Deze documenten
zijn 2 jaar geldig.
• De reisdocumenten voor buitenlanders (met schriftelijke toestemming
van de FOD Buitenlandse Zaken die de onmogelijkheid van deze buitenlanders certificeert om een reispas te verkrijgen van hun diplomatieke
vertegenwoordiging). Deze documenten zijn 2 jaar geldig.
Deze reisdocumenten werden eerder rechtstreeks door de FOD Buitenlandse
Zaken uitgegeven.
In termen van aantallen kan dit als volgt worden geteld :
• Er werden 37 reisdocumenten voor vluchtelingen afgegeven,
• 1 buitenlands reisdocument werd afgegeven,
• 2 dringende paspoortenvan 64 pagina’s werden afgegeven,
• 1 reisdocument voor staatlozen werd afgegeven.

V. DE AFDELING STRAFREGISTER

Ook moet de dienst talrijke attesten afleveren voor personen die niet meer in
België verblijven en hun rijbewijs verloren. Deze attesten stellen de betrokkenen in staat een rijbewijs te verkrijgen in het buitenland. Met toepassing
van de nieuwe wetgeving krijgen we geen toestemming meer duplicaten van
rijbewijzen af te leveren aan personen die in het buitenland verblijven.

Na verwijdering van het gemeentelijk strafregister door de federale overheid
(FOD Justitie), is het beheer van het strafregister sinds 07/05/2018 overgenomen door de afdeling Bevolking op basis van het downloaden van uittreksels via het Centraal Strafregister.
Er zijn dan ook geen cijfers beschikbaar over het aantal bezoekers specifiek
voor deze afdeling.

De dienst heeft 197 vervallen van het recht tot sturen afgehandeld.

De divisie behandelt nog steeds bepaalde specifieke taken :

B) DE REISPASSEN

• de aflevering van het strafregister (modellen 593/595 / 596.1 / 596.2),
• de controles voor de verkiezingen (niet-stemmingsstatus, kandidatenlijsten, enz.),
• de controles voor het opstellen van de lijsten van juryleden van Hof van
Assisen, (voor de Parketten),
• de controles voor recepties voor de bruiloft van goud, diamant, ... (voor
het Kabinet van de Burgemeester),
• onderzoek voor moraliteit certificaten,
• de controles voor “wapens” -bestanden op verzoek van de politiezone.
• de controles voor de toekenning van eretekens (voor het kabinet van de
Burgemeester)
• de controles voor de toekenning van pensioenen,
• de controles voor de overlijdensberichten (van de dienst Burgerlijke
Stand)
• het overmaken van het verzoek tot wijziging voornaam aan de dienst
Burgerlijke stand,
• het opstellen van uittreksels op verzoek van het OCMW,
• de verificatie van bepaalde gegevens op verzoek van de politie.

De reispassen worden door een privé-firma gemaakt ; de aanmaak van de
stukken volgens normale procedure vergt ongeveer 10 dagen, en 48 uren
volgens de dringende procedure. Alle reispassen hebben een geldigheidsduur van 7 jaren voor volwassenen en van 5 jaren voor de kinderen (onder
18).
Dit jaar, werden 674 reispassen afgeleverd.
De reispassen zijn afgeleverd op biometrische vorm. Het is de bedoeling om
de foto van de aanvrager te scannen (die moet met de ICAO-normen overeenstemmen), de vingerafdrukken nemen, en de handtekening van de houder
gedigitaliseren.
De beslissing om biometrische identificatoren toe te voegen werd genomen
om een meer betrouwbare band te creëren tussen de reispassen en de houder ervan, en om het principe « één persoon – één document » te verstevigen
(Reglement 380/2008 van de Raad ter wijziging van het EG)
Ten slotte zijn, sinds 01/01/2018, nieuwe soorten vervoersbewijzen en reispassen uitgegeven door de gemeentebesturen:
• Reispassen voor Belgische staatsburgers die in het buitenland wonen
en door België reizen (met schriftelijke toestemming van de Belgische
diplomatieke post in het buitenland via de FOD Buitenlandse Zaken).
Deze documenten zijn 7 jaar geldig voor volwassenen en 5 voor kinderen
jonger dan 18 jaar
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De uittreksels uit het strafgerister (voorheen « Verklaring van goed gedrag en
zeden ») zijn onderverdeeld in deze 3 modellen :
A) Model volgens art. 595 Sv voor alle niet-gereglementeerde activiteiten of
doeleinden zonde minderjarigencontact
B) Model volgens art. 596.1 Sv voor alle gereglementeerde activiteiten of
doeleinden zonder minderjarigencontact
C) Model volgens art.596.2 Sv voor alle niet-gereglementeerde activiteiten of
doeleinden met minderjarigencontact

BEVOLKING BURGELIJKE STAND

De dienst Bevolking / Strafregister heeft :
» 1.191 uittreksels uit het strafregister afgeleverd (via Irisbox)
» 2 bewijzen van zedelijkheid afgeleverd
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BEHEER VAN
STEDENBOUW EN
MILIEUVERGUNNINGEN
1. VOORSTELLING VAN DE AFDELING
De afdeling « Beheer van Stedenbouw en Milieuvergunningen » omvat twee
diensten: enerzijds de dienst stedenbouw en anderzijds de dienst milieuvergunningen.
De afdeling is als volgt samengesteld:
• Eén hoofdarchitect
• Twee architecten – adjunct hoofdinspecteur
• Twee architecten
• Twee inspecteurs (milieuvergunningen)
• Eén EPB medewerker (energieprestatie van gebouwen)
• Eén technische secretaris
• Twee administratieve secretarissen
• Twee administratieve adjuncten
• Eén werftoezichter

2. DIENST STEDENBOUW
De dienst stedenbouw staat in voor:
• De ruimtelijke aanleg van het grondgebied van de gemeente, in overeenstemming met het Brussels wetboek voor ruimtelijke ordening, de
ordonnanties en geldende voorschriften voor wat betreft stedenbouw en
milieubeheer.
• De opvolging van aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en
certificaten.
• Het opstellen, wijzigen en opheffen van bijzondere bestemmingsplannen
en de opvolging van richtplannen van aanleg (RPA).
• Het stopzetten van bouwovertredingen en in voorkomend geval, proces-verbaal opstellen.
• Stedenbouwkundige inlichtingen verschaffen aan notarissen, makelaars
en aan eigenaars die hun goed verkopen of verhuren.
• Beantwoorden van vragen van de inwoners, aannemers, eigenaars en
architecten in verband met de stedenbouwkundige problematiek.
• Doorgeven van de benodigde informatie aan het Kadaster.

• Toepassen van de verordening in verband met de energetische prestatieregelgeving van gebouwen (EPB).
• Toekennen van premies voor de verfraaiing van gevels van gebouwen van
de Georges Henri-wijk.
• Attesten met betrekking tot het inrichten van toeristische logies.

2.1. VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN
A BEHANDELDE DOSSIERS
Zoals ieder jaar heeft de dienst verschillende bouw- of wijzigingsprojecten
onderzocht met het oog op de toepassing van de verschillende stedenbouwkundige voorschriften en wetten. Deze laatste zijn sterk gewijzigd door het
in voege treden van het nieuwe BWRO (Brussels Wetboek voor Ruimtelijke
Ordening) op 1 september 2019 en verschillende tientallen besluiten van de
regering. De meest pertinente wijzigingen zijn de verlenging van de wettelijke
termijnen en het invoegen van opgelegde termijnen voor de behandeling van
dossiers.
De dienst behandelt parallel de dossiers die werden ingediend onder het oude
als onder het nieuwe BWRO, met respect voor de verschillende termijnen en
verplichtingen.
Stedenbouwkundige vergunningen
• 299 stedenbouwkundige aanvragen werden op het grondgebied van de
gemeente ingediend, waarvan 241 bij de gemeente en 58 bij het gewest
• 260 vergunningen werden afgeleverd door de gemeente, waarvan 132
werden onderworpen aan speciale maatregelen van openbaarmaking
(openbaar onderzoek en/of overlegcommissie)
• 30 vergunningen werden afgeleverd door het Gewest
• 18 vergunningen werden geweigerd door de Gemeente
• Geen enkele vergunning werd geweigerd door het Gewest
• 6 vergunningen werden ongeldig verklaard
• Geen enkele aanvraag werd zonder gevolg geklasseerd
Stedenbouwkundige inlichtingen
• 950 stedenbouwkundige inlichtingen werden verstrekt.
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Opvolging na vergunning
• 9 werven werden stil gelegd
• Verschillende controles op al dan niet reglementaire werven, die
preventief werden uitgevoerd, leiden ook tot een vrijwillige stopzetting
van de werken, zonder dat er moet worden overgegaan tot een officiële
stopzetting van de werken
• 3 processen-verbaal werden opgesteld
• Een proces-verbaal en een eventuele administratieve boete die daaruit
volgt, heeft als doel om een situatie in overtreding te doen ophouden.
De dienst slaagt er eveneens in, door middel van constante dialoog en
sensibilisering, om sommige overtredingen te doen ophouden zonder
daarvoor een proces-verbaal te moeten opstellen.
• 4 nieuwe vaststellingen werden gedaan voor verwaarloosde gebouwen
• Er is vaak verwarring tussen verwaarloosde gebouwen en onbewoonde
gebouwen. De dienst stedenbouw staat in voor de opvolging van gebouwen die (geheel of gedeeltelijk) verwaarloosd zijn. Om als verwaarloosd
te worden beschouwd, moeten deze gebouwen verschillende aanduidingen van verwaarlozing vertonen op verschillende verdiepingen, zoals:
» Volledig of gedeeltelijk ingestort dak;
» Gesprongen, loskomende of verdwenen goten;
» Abnormale hellingshoek van de muren;
» Gedeeltelijk ingestorte muren;
» Afbrokkelende voegen tussen de bakstenen, natuurstenen of breukstenen;
» Aanwezigheid van tags;
» Aanwezigheid van gebroken ruiten;
» Niet onderhouden grasperk, haag, omheining, enz.
» …

B. MAATREGELEN EN EFFECTEN VAN DE COVID 19 CRISIS
Ten gevolge van de COVID 19 crisis heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tientallen besluiten gepubliceerd dewelke de stedenbouwkundige procedures hebben gewijzigd. De behandelingstermijnen werden
verschillende keren tijdelijk opgeschort en de verlenging met 6 maanden van
de wettelijke vervaltermijnen werd goedgekeurd voor alle ingediende of in
behandeling zijnde aanvragen tussen 13 maart 2020 en 31 december 2020.
De interne werking van de dienst en de toegang voor het publiek werden
herzien, alsook de organisatie van de openbare onderzoeken en de overlegcommissies. Het aantal aanvragen voor stedenbouwkundige inlichtingen en
vergunningen is duidelijk verminderd gedurende de maande maart, april en
mei. Deze daling werd gecompenseerd door het aantal ingediende aanvragen
tijdens de maanden juni, juli, augustus en september.
Vergelijkende grafiek: gemiddelde aantal stedenbouwkundige inlichtingen
(SI) en vergunningen (SV) gedurende de laatste 5 jaren, en de situatie gedurende het schooljaar 2019-2020.
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De openbare onderzoeken voor 55 dossiers werden opgeschort en 5 overlegcommissies moesten geannuleerd worden. Deze dossiers zijn gedeblokkeerd
na het einde van de afzonderingsperiode en werden gelijktijdig behandeld
met de dossiers die tijdens en na deze periode werden ingediend. De opgelopen vertraging van de behandelingstermijnen van de betrokken dossiers – ten
gevolge van de opschorting van de procedures en van de behandeling van het
surplus aan ingediende aanvragen na het einde van de afzonderingsperiode werd gedeeltelijk ingehaald door het organiseren van 4 bijkomende overlegcommissies gedurende de maanden juni, juli, september en oktober en door
verschillende tijdelijke maatregelen met betrekking tot de interne werking.
Deze vergaderingen werden verplaatst naar het Maloukasteel en het aantal
deelnemers werd beperkt door een besluit van de Regering, met als doel om
het publiek met respect voor de sanitaire maatregelen te kunnen ontvangen,
met behoud van het respect van de procedures.
De dienst heeft steeds stedenbouwkundige inlichtingen verstrekt aan eigenaars, architecten, aannemers enz. dewelke wilden bouwen of hun goed
wilden wijzigen, door middel van mail en telefoon. Sinds 1 juli is het loket
opnieuw open voor het publiek, maar het indienen van documenten in het
gemeentehuis of via post is vanaf nu verplicht en het raadplegen van archieven gebeurd op digitale wijze.
Gelijktijdig neemt de dienst actief deel aan transversale vergaderingen tussen de verschillende wettelijke niveaus om oplossingen te vinden voor verschillende problemen die werden gecreëerd door de effecten van de crisis.

C. PLANNINGSPROJECTEN EN PROJECTEN VAN GROTE
OMVANG
Revitalisering van de wijk « Georges Henri »
• Er werd een grondige analyse uitgevoerd van de conformiteit van de uithangborden voor het geheel van de perimeter zoals bepaald in de zonale
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (ZGSV)
• Het opstellen van een Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) is bezig
• Toekenning van verfraaiingspremies voor de gebouwen gelegen in de
Georges Henriwijk: 6 aanvragen voor een premier werden ontvangen, 8
premies werden gestort na nazicht van de beëindigde werken (aanvragen
die ingediend werden voor september 2019)
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Beheer van Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP)
• Het BBP nr.6bis van 10/09/1966, genaamd « Windmolenberg » werd
volledig opgeheven op 26/07/2019
• De opheffing van het BBP nr.2 van 19/09/1951, genaamd « Heilige
Familiekerk » is bezig

• Vertegenwoordiging bij het Stedenbouwkundig College en bij de Regering in het kader van beroepsprocedures en aanhangigmakingen bij de
gemachtigde ambtenaar.

Opvolging van gemengde dossiers en dossiers behandeld door het Gewest
• De bouw van de parking P+R Kraainem
• De uitbreiding van het Woluwe Shopping Center
• De wijziging van bureaugebouwen naar woongebouwen (Marcel Thiry)
• De bouw van gebouwen op de site van het Gouddal (Tweehuizenweg)
• De afbraak en heropbouw van sociale woningen van de Moderne Woning
(Driesstraat / Werkzaamheidsstraat)

De dienst milieuvergunningen heeft als missie het uitvoeren van de benodigde formaliteiten met betrekking voor de toepassing van de ordonnantie
van 05/06/1997 met betrekking tot de milieuvergunningen.

D. ANDERE TAKEN
Informatie aan het publiek
• Het houden van overlegcommissies, waarvoor de drie gemeentelijke
leden bestaan uit Mijnheer de Burgemeester Olivier MAINGAIN, voorzitter, de Schepen van Stedenbouw en Milieuvergunningen, Mevrouw
Delphine DEVALKENEER en de Hoofdarchitect, Mevrouw Katelijne
FRANSSENS
• Het raadplegen van de dossiers die aan een openbaar onderzoek
onderhevig zijn is vanaf nu online mogelijk, ten gevolge van een nieuwe
verplichting voor de aanvragers van de vergunning om hun dossier
te uploaden op het gewestelijke platform openpermits.brusels. Deze
nieuwe mogelijkheid komt bij de reeds bestaande mogelijkheid om het
papieren dossier te raadplegen aan het stedenbouwkundig loket tijdens
de openingsuren van het loket, of op donderdagavond tussen 17h30 en
20, enkel op afspraak en enkel voor de dossiers in openbaar onderzoek.
• Het stedenbouwkundig loket is open elke maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend tussen 9u en 12u en heeft als doel om het publiek te
informeren over de stedenbouwkundige aanvragen alsook over de
geldende stedenbouwkundige voorschriften.
Digitalisering
• De dienst is begonnen met de digitalisering van de oude stedenbouwkundige vergunningen, zodat het publiek en de verschillende betrokken
partijen over de plannen van hun goed kunnen beschikken met minder
wachttijd. Dit werk zal verschillende jaren in beslag nemen. Al de
gearchiveerde vergunningen van de Georges Henrilaan werden reeds
gedigitaliseerd.
Wetgeving
• Deelname aan verschillende informatievergaderingen en -uitwisselingen
met betrekking tot verschillende gemeentelijke en gewestelijke plannen
en regelgevingen
• Deelname aan vergaderingen met betrekking tot de hervorming van
het BWRO, de toekomstige nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige
verordening en het besluit van gering belang.
• Deelname aan de middagen van de planning, georganiseerd op initiatief
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking op verschillende
thematieken

3. DIENST MILIEUVERGUNNINGEN

3.1 VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN
Milieuvergunningen
• 57 aanvraagdossiers voor milieuvergunningen werden behandeld:
• 2 dossier van klasse 1A
• 27 dossiers van klasse 1B
• 14 dossiers van klasse 1D
• 2 dossiers van klasse 1C
• 12 dossiers van klasse 2
• 14 aangiftes van klasse 3 werden ontvangen
Informatie aan het publiek
• Het loket van de dienst is open elke maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tussen 9u en 12u en heeft als doel het publiek te informeren dat
wenst:
• een milieuvergunning te raadplagen tijdens de behandelingsperiode
• een gearchiveerde milieuvergunning te raadplegen (op aanvraag en mits
betaling van opzoekingskosten)
• een kopie van deze vergunningen wenst te bekomen (mits betaling van
kosten)
• inlichtingen te bekomen met betrekking tot de procedure voor het
aanvragen voor milieuvergunningen
• dossiers in openbaar onderzoek te raadplegen
• milieuvergunningsaanvragen in te dienen…
Het loket is eveneens open op donderdag tussen 17u30 en 20, op afspraak en
uitsluitend voor dossiers die in openbaar onderzoek zijn.
Diversen
• De voorbereiding, het beheer en de controle van de werfvrgunningen
• Beantwoorden van aanvragen voor inlichtingen met betrekking op het
milieukundig verleden
• Problematiek van elektromagnetische straling (indienen en opvolging
van beroepen tegen de milieuvergunningen)
• Opvolging van diverse klachten met betrekking tot geluidsoverlast
• Beheer van aanvragen tot afwijking van het uurrooster van werven
• Toepassing in het hart van de verschillende gemeentelijke diensten, van
het besluit dat de voorwaarden vastlegt voor het verspreiden van versterkt geluid in de etablissementen die toegankelijk zijn voor het publiek
• Deelnemen aan het opstellen van een gewestelijk coördinatieplatform
met betrekking tot waterbeheer
• Deelnemen aan en opvolgen van de begeleidingscomités voor milieu-effectenstudies (MV 1A)
• Vertegenwoordiging van de gemeente bij het Milieucollege en bij de
regering in het kader van beroepen
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GEMEENTE EIGENDOMMEN

INFRASTRUCTUUR
GEMEENTEGEBOUWEN
DIVISIE GEMEENTE-EIGENDOMMEN

- 6 plaatsen voor reclameborden.

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE DIVISIE

Worden verhuurd op 30/09/2020:
- 12 gebouwen of delen van gebouwen;

OPDRACHTEN:
Administratief en juridische beheer van de private onroerende eigendommen
van de gemeente;
Technisch beheer van de private onroerende eigendommen van de gemeente
(diverse werkzaamheden);
Beheer van de aankoop- of verkoopdossiers van een gebouw;
Het opmaken van plaatsbeschrijvingen bij het betrekken of verlaten van verhuurde gebouwen;
Voorbereiding van de reglementen en overeenkomsten;
Beheer van biologische moestuinen (in samenwerking met de dienst Natuur);
Dossiers van de overname van de wegenis (in samenwerking met realisatie
en onderhoud).
Personeel van de dienst:
Een bestuurssecretaris (jurist), 1/3 VT;
een technisch adjunct;
Twee administratief adjuncten;
Een administratief adjunct;
Twee arbeiders

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN
ALGEMEEN BEHEER
Het huurpatrimonium bestaat op 30/09/2020 uit:
- 131 woningen (gemiddeld, sociale, vrije);
- 14 handelszaken;
- 65 andere gebouwen of delen van gebouwen;
- 101 parkingplaatsen;
- 67 terreinen (waaronder de biologische moestuinen);
- 16 erfpachten;

De dienst heeft het beheer van dit patrimonium verzekerd. Hij heeft o.a.
- de dossiers voor aanvragen en toekenning van woningen (sociale, gemiddelde en vrije) beheerd en van de biologische percelen;
- de overeenkomsten opgesteld;
- de indexering van huurprijzen berekend;
- de relaties met de huurders, mede-eigenaars, syndici, promotoren en juridische adviseurs verzekerd;
- de technische opvolging van de interventieaanvragen verzekerd
- achterstallige betalingen en burenkwesties behandeld;
- de afrekeningen van de lasten gerealiseerd;
- de plaatsbeschrijvingen opgesteld, de EBP-certificaten besteld;

SITE WOLUBILIS – BEHEER VAN DE WORKSHOPS EN
HANDELSZAKEN
Samenvattende tabel
Lokaal

Vorige huurder Einde huur- Begin huur- Nieuwe huurovereenkomst overeenkomst der

/

/

/

/

/

De dienst heeft de toewijzing van gebouwen aan verschillende verenigingen
verzekerd, toezicht gehouden op de betaling van eventuele huurgelden en
lasten en stelde de plaatsbeschrijvingen en afrekeningen van de lasten op. Hij
was vertegenwoordigd tijdens vergaderingen.
Het dagelijks beheer wordt voornamelijk uitgevoerd door de dienst gemeentegebouwen.
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WONINGEN
Samenvattende tabel: bewegingen
Adres

Statuut

Ch.

Einde huurovereenkomst

Begin huurovereenkomst

Toekenning

Sint-Lambertusstraat
50/ 4

L

4

31/12/2019

X

Sint-Lambertusstraat
96

S

3

Tijdelijke

bezetting

Sint-Lambertusstraat
42

S

3

Zware

Renovatie

SintLambertusstraat S
40A

4

T i j d e l i j k e 1/08/2020
bezetting

Sint-Lambertusstraat
44

L

3

Zware

Renovatie

Sint-Lambertusstraat
68

S

4

31/07/2019

X

Jean Monnetlaan 4/ 14

M

2

31/03/2019

X

Jean Monnetlaan 8/ 3

M

3

31/12/2017

1/10/2019

1 4 p
(tegen12p
later en 9p)

Jean Monnetlaan 6/ 5

M

3

31/07/2019

1/06/2020

Mutatie (artikel 10)

Gulledelle 91 bus 8

M

3

29/02/2020

X

Gulledelle 93 bus 12

M

2

31/01/2020

X

Gulledelle 97 bus 1

M

2

29/02/2020

X

Gulledelle 95 bus 7

M

2

30/11/2019

X

Gulledelle 97 bus 11

M

2

31/07/2019

1/01/2020

Gulledelle 97 bus 2

M

1

31/07/2018

X

Roodebeeksteenweg
157

S

3

31/05/2020

X

Asbl Diwan

1 9 p
(tegen13p
later en 13p)

BIOLOGISCHE PERCELEN
ligging
Hof-ten-Berglaan: 18
Bronnenpark: 26
Stationsstraat: 10
toewijzingen: 7
VASTGOEDOPERATIES
AANKOOP:
/
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ERFPACHT:
/
Wederafstand van de wegenis:
- Korenbloemweg (CC 25.05.2020, handtekening lopende)

OVEREENKOMSTEN
ONTBINDING:
- Tweehuizenweg 163 - Kinderopvang (COLL, 27.08.2020)
- Dapperenlaan 2 - Sportcomplex Poseidon (COMM 04.08.2020)
GOEDKEURING:
- Jean Monnetlaan 2 - Rode Kruis (COLL 09.07.2020)
- Stokkelse Steenweg 65a - Bar (CC 29.06.2020)
- Jean-François Debeckerlaan 54 - Rotonde (CC 29.06.2020)
- Struybekenweg 1 - Receptiezaal van blok B (CC 21.10.2019)
OVERDRACHT:
/
HERNIEUWING
- Sint-Lambertusstraat 120-122 – Slumberland(een CC)

Afwijking
(artikel 9)

Bij elke overdracht wordt de staat van het goed geanalyseerd en worden de
noodzakelijke of nuttige werkzaamheden (vervanging van de vloeren, schilderwerk, controle van het loodgieterswerk, enz.) uitgevoerd.
Verlengingen
Behandelde dossiers: 29
Verlenging(en): 29
Ontbinding(en): 0

VERKOOP:
- Brand Whitlocklaan, 105 - Herenhuis (CC 24.06.2019, handtekening op
25.09.2020)
- Driesstraat - Terrein (CC 17.02.2020 - Handtekening geannuleerd)
- >Watermanlaan - Terrein (CC 19.02.2018 - handtekening op 05.06.2020)

VERLENGING
/
AANHANGSEL
- Jean-François Debeckerlaan 54 - Rotonde (CC 29.06.2020)
- Georges Henrilaan 319 – Fouzia(CC 14.02.2019)

MEDE-EIGENDOMMEN
Vertegenwoordiging van de gemeente in de organen van de mede-eigendommen:
• De “Sequoias”: raad van mede-eigendom en algemene vergadering,
• Sterrenpark 4: raad van mede-eigendom en algemene vergadering,
• Limousin-Périgord: algemene vergadering,
• Les Trois mâts: algemene vergadering,
• Goudeneilanden: algemene vergadering.

VARIA
- Bezoek van talrijke gemeentelijke goederen
- Beheer en opvolging van geschillen betreffende het immobiliënpatrimonium
- Beheer van de aanvragen voor bezetting van het openbaar domein
-Stappen om het gebouw in de Georges Henrilaan 342-344 te laten ontruimen na het faillissement van het bedrijf van de voormalige huurder.

GEMEENTE EIGENDOMMEN

- Opvolging van de grondaspecten van het dossier “Hôpital 2025”: vergaderingen, aanstelling van een auditbedrijf, analyse van het opgestelde verslag,...

GEZONDHEIDSCRISIS
De gemeente heeft huur- en retributiekortingen toegekend aan de bewoners
van gemeentelijke panden die hun activiteiten hebben moeten staken als
gevolg van de maatregelen die zijn opgelegd in het kader van de strijd tegen
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (CC 29.06.2020).

DIVISIE GEMEENTE GEBOUWEN
ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE DIVISIE
De onderafdeling Gebouwen is belast met:
De inrichting en het onderhoud van alle gemeentegebouwen.
De dossiers betreffende de bouw, de heropbouw en de renovatie van gebouwen met de sporadische hulp van private bureaus en/of architecten.
Het regelen van de energetische prestaties van de gebouwen.
Het beheer van speciale technieken
Het beheer van de overheidsopdracht voor het poetsen van de gebouwen van
de verschillende diensten.
Het beheer van de gemeentearbeiders van de ploeg “gemeentegebouwen”.
De coördinatie en het beheer van de technische aspecten van de werkzaamheden uitgevoerd door de ploeg “Schoolgebouwen”.
Het beheer van de ploeg “onderhoud van de gebouwen” en conciërges van
Wolubilis.
De divisie gemeentegebouwen bestaat uit:
Een hoofdinspecteur - architect
Een eerstaanwezend inspecteur– architect
Drie architecten
Een verantwoordelijke cel speciale technieken en energie
Twee adjuncten bij de cel speciale technieken en energie
Een technisch hoofdsecretaris
Een ploegleider
43 arbeid(st)ers

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN
GEWONE BEGROTING
De dienst verzekert de technische opvolging van de jaarlijkse toekenning van
de opdrachten betreffende schilderwerken, het plaatsen van blinden, onderhoud van de verwarming en van de ventilaties, van de alarmsystemen, van
de waterketels, van de waterverzachters, van de liften, de reddingslijnen,
dampkappen en goederenliften, het poetsen van de lokalen en van de vensters, de verschillende leveringen van materiaal voor de ploeg ‘Gebouwen’
in “Wolu-Techni-Cité” (gemeentedepot) en van alle werken betreffende de
gebouwen die worden uitgevoerd door de gemeentearbeiders of door externe
firma’s.

BUITENGEWONE BEGROTING
Betreffende de werken die werden toevertrouwd aan private firma’s, heeft de
dienst gezorgd voor de studies, de opmaak van de bestekken en hun vertaling,
en van de planning en opvolging (bezoek aan bouwplaatsen, opstellen van de
vorderingsstaat, voorlopige en definitieve oplevering van de werken, facturatie, subsidieaanvragen, briefwisseling, tussenkomst experten,...).

DE BELANGRIJKSTE BOUWPLAATSEN DIT JAAR:
Georges Henrilaan 319: herstel van het platform vooraan
Georges Henrilaan 328: transformatie in woningen en commerciële gelijkvloerse verdieping
Kinderdagverblijf Roodebeek: Renovatie en isolatie van dak
Kinderdagverblijf Les Coquelicots: bouw
Kinderdagverblijf ‘les Trois Mâts’: Installatie van zonnepanelen
Ecowijk inrichting van de weg en aanleg van een ondergrondse parking
School G. Désir en sportzaal: bouw
Scholen G. Désir en La Charmille: inrichting van de speelplaats
School ‘La Charmille’: bouw
School ‘Prince Baudouin’: renovatie van het sanitair van de kleuterklassen
School Van Meyel: plaatsing van gordijnen
School Van Meyel: vervanging van de grondbekleding van de sportzaal
School Vervloesem: vervanging van de vloerbekleding van de sportzaal
School P. Malou: verplaatsing van de zonne-installaties naar het stadion
Het Slot: vervanging deur hoogspanningscabine
Gemeentehuis: renovatie van de bureas van de dienst bevolking
Gulledelle: Vervanging van de vloerbekleding van meerdere appartementen
Jean Monnet: inrichting van de lokalen om de antenne van het Rode Kruis te
huisvesten
Het Slot: installatie van videobewaking
De Plejaden: inrichting van een lokaal voor de vaat
Politiehuis: compartimentering RF voor het in overeenstemming brengen met
de DBDMH-normen
Politiehuis: vervanging van het raam van de trap
Gemeentemuseum: restauratie van de gevels, daken en herinrichting van het
museum
Petit Foriest: afbraak van een schoorsteen
Poseidon: renovatie sanitair van het zwembad
Pastorij Sint-Lambertus: reparaties aan het dak
Rotonde: vervanging ramen en vensters (fase 2)
Rotonde: renovatie van de keuken
Sint-Lambertusstraat 118: renovatie van de traphal
Sint-Lambertusstraat 42: renovatie
Sint-Lambertusstraat 50: vervanging van de dakvensters
Sint-Lambertusstraat 68: schilderwerken en renovatie van de badkamer
Sint-Lambertusstraat 96: renovatie
Sint-Lambertusstraat 118: Renovatie van de vloer van de gemeenschappelijke ruimtes
Timmermans 39: vervanging van de ramen
Tomberg 188 Installatie van een verbindingslijn op het dak
Villa Mousin: vervanging van de ramen en vensters
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DE BELANGRIJKSTE PROJECTEN DIE WORDEN BESTUDEERD:
Andromeda 83: inrichting van de vroegere lokalen van het Rode Kruis voor
Preventie
Georges Henrilaan 342: Zware renovatie
Georges Henrilaan 359: afbraak heropbouw
Politiehuis: studie nieuw commissariaat
Kinderdagverblijf ‘Princesse Paola’: Renovatie van de daken
School ‘Princesse Paola’: aankoop van verduisterende gordijnen
School ‘Princesse Paola’: installatie van een speelplaats
Prinses Paolaschool: herinrichting van de site
School Robert Maistriau: installatie van een speelplaats voor de lagere school
School ‘Van Meyel’-bijschool Constellations: vervanging van de ramen 2
Meierij Van Meyel en school ‘Prince Baudouin’: inrichting en uitbreiding
Schilderwerken van Sano et l’Alsacienne Georges Henrilaan
Poseidon: renovatie en isolatie van de gevels
Stadion: constructie petanquehal
Stadion: uitbreiding van blok A
Stadon: schema directeur
Stadion - Chalet: vervanging van de vloerbekleding
WTC: vervanging van de drukpers en inrichting van de hangar
De cel speciale technieken en energie initieert werkzaamheden met
betrekking tot energieaspecten en zorgt voor het beheer van de technische
installaties van de gebouwen.
Verschillende sites: onderhoudscontracten voor liften, onderhoud en herstelling van verwarmingsketels en ventilatie, verbindingslijnen, damkappen, ontharders, controle van de inspecties van de elektrische installatie en naleving
van de voorschriften ...
Roodebeeksteenweg 137: plaatsen van zonnebescherming op de laatste verdieping
Chalet stadion: vervanging van inbraakalarm
Begraafplaats Wezembeek: plaatsen van zonnepanelen
Kinderdagverblijf ‘Princesse Paola’: Renovatie en isolatie van het plat dak en
van de luifel
Kinderdagverblijf ‘Saint-Lambert’: Vervanging van de ketel
Kinderdagverblijf Sarah Goldberg: Airco in het lokaal van de oudste kinderen
Pastorie Sint-Lambertus: Vervanging van de ketel
Datalogging van vele verwarmingsinstallaties
School ‘Prince Baudouin’: installatie van een ventilatiesysteem
School ‘Prince Baudouin’: Conciërgewoning, vervanging van de ketel
School ‘Prince Baudouin’: renovatie en isolatie van de gevels
School ‘Parc Malou’: Ventilatie van de kleine sportzaal
School Parc Malou conciërgewoning: vervanging van de ketel
School ‘Parc Malou’: Renovatie van de verlichting van de sportzaal
School ‘Princesse Paola’: Renovatie van de stookruimte
School ‘Princesse Paola’: verwijderen van asbest van de stookruimte
School ‘Princesse Paola: modernisatie hoogspanningscabine
School ‘Princesse Paola: It-kabels en elektriciteit
Scholen Princesse Paola en Vervloesem: plaatsen van TBI-kabels
Scholen Van Meyel: inventaris en realisatie van de elektrische schema’s
Gemeentehuis: vervanging elektriciteitsbord
Gemeentehuis: Vernieuwen van de verwarmingsketel
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Gemeentehuis: installatie van een tweede oplaadpunt voor elektrische voertuigen
Gemeentehuis: vervanging elektrisch bord kelder
Het Slot: Vervanging van de ketel
Het Slot: Ventilatie kelder lokaal S02
Politiehuis: Installatie van een branddetectiesysteem
Poseidon: inventaris en realisatie van elektrische schema’s
Poseidon: speciale technieken fase 1
Poseidon: installatie van een warmtewisselaar
Sint-Lambertusstraat 74: Vervanging van de ketel
Roodebeeksteenweg 137: Aankoop en installatie airco
Roodebeeksteenweg 137: Renovatie en isolatie van het dak bijgebouw
Stadion Fallon: opname van de hoogspanningscabine rotonde van die van het
stadion
Timmermans 39: vervanging van de ketel
Timmermans 39: installatie van een didactisch systeem van groene energie
Tomberg 6A, 123, 184, 188: relighting led
WTC: airco voor IT-server
WTC: levering bord met kabels voor oplaadpunten
WTC: plaatsen van een waterontharder
De plaatsing van fotovoltaïsche panelen werd verdergezet of door de tussenpersoon van het partnerschap met Solarclick, of op initiatief van de gemeente
Op dit moment zijn de volgende gebouwen uitgerust of zullen uitgerust worden met zonnepanelen:
School Parc Malou – Robert Maistriaux
School ‘Princesse Paola’
School ‘P Baudouin’
Poseidon
Gemeenteserres
Gemeentehuis
De eenheid speciale technieken en energie is belast met de PEN-certificering voor openbare gebouwen en opdrachten in verband met het verplichte PLAGE-plan.
Dit omvat de rapportage aan de gewestelijke autoriteiten, het besturen van
HVAC-installaties, het ontwikkelen van NRClick, het opzetten van meetsystemen en het beheer van energiestimulansen.

GEMEENTELIJKE ARBEIDSKRACHTEN:
Afdelingen gemeentegebouwen en gemeenschappelijke eigendommen:
De dienst zorgt voor de opvolging en beheert de werkaanvragen voor alle
gemeentegebouwen.
De ploeg voor het onderhoud is verantwoordelijk voor het schoonmaken van
de administratieve gebouwen en bepaalde ruimten die worden verhuurd.
De gemeentelijke verwarmingstechnici zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor het periodieke onderhoud en de inspectie van HVAC-systemen en
de implementatie van kleine HVAC-systemen. Elektriciens zijn in toenemende
mate actief in het aanpassen van elektrische installaties.

GEMEENTE EIGENDOMMEN

GEZONDHEIDSCRISIS
De gezondheidscrisis heeft geleid tot een aanzienlijke toename van het werk
voor gemeentelijke werknemers, die onder hoge werkdruk, een aantal inrichtingen hebben aangebracht om de diensten in staat te stellen te blijven functioneren met inachtneming van de veiligheidsafstand.
De ploeg die belast is met het schoonmaken van de lokalen werd opgeroepen om te zorgen voor een systematische desinfectie van de gevoelige zones,
vooral die welke door het publiek worden bezocht.
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DIENST ECONOMISCHE
EXPANSIE EN HANDEL
1. VOORSTELLING VAN DE DIENST
De opdracht van de dienst is om de handelaren, ambachtslui, vrije beroepen,
kmo’s en grote bedrijven van Sint-Lambrechts-Woluwe te ondersteunen.
Daarvoor werkt de dienst eraan om hun geprivilegieerde tussenpersoon
wordt met de gemeentediensten of met andere partners op het terrein en om
de invloed van lokale economische actoren binnen en buiten de gemeentegrenzen te bevorderen.
De dienst helpt de kandidaten bij het uitvoeren van administratieve formaliteiten en commerciële activiteiten.
De dienst onderhoudt regelmatige contacten met handelsverenigingen en
de administratieve, ondersteunende diensten zoals het HUB.brussels (Brussels agentschap voor bedrijfsondersteuning, 18919, ex Atrium), de Federale
Overheidsdienst Economie, de Ondernemingsloketten, de KBO (Kruispuntbank Ondernemingen), de UCM (Union des Classes Moyennes) en de dienst
middenstand van andere gemeenten.

2. GEZONDHEIDSCRISIS
De uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de gezondheidscrisis hebben de dienst sterk beïnvloed in zijn werk. Terwijl het evenementengedeelte
sinds maart is herleid tot een klein deel van het dagelijkse werk, heeft de
dienst de volgende specifieke opdrachten moeten uitvoeren:
• Luisteren naar en adviseren van economische actoren (winkeliers, zelfstandigen, ambulante handelaars, ...) die door de crisis worden getroffen;
• Opvolging van de ontwikkelingen in de regelgeving en informatie aan de
economische actoren (brieven, Facebook, mailings, ...);
• Opvolging en informatie over steun en premies die door de federale,
gewestelijke en gemeentelijke overheden zijn ingesteld;
• Uitwerking van vrijstellingsdossiers voor het gebruik van het openbaar
domein door ambulante handelaars en de terrassen van HORECA-inrichtingen;

• Verdeling van mondmaskers aan de winkeliers;
• Opvolging en ondersteuning van verzoeken om de aanleg en uitbreiding
van terrassen op openbaar domein (het is opmerkelijk dat op aandringen
van de dienst alle aanvragen positief zijn opgevolgd. Er zijn 20 aanvragen
ingediend. Niet alle toegekende vergunningen zijn echter in de praktijk
gebruikt);
• Doorverwijzen aan de bevolking van restaurants en traiteurs die een
afhaal- of bezorgdienst aanbieden (eerst op de facebookpagina, dan op
een speciale website);
• Ontwikkeling van het “Boncado”-project (zie hieronder);
• Voorbereiding op de creatie van een “artiestenparcous” in de winkels van
de wijk Georges Henri.

3. TAKEN
A. DAGELIJKS BEHEER
De dienst verzekert de dagelijkse taken die rechtstreeks verband houden met
zijn missies:
• Briefwisseling,
• Telefonische permanentie,
• Het behandelen van de vragen om inlichtingen over alle onderwerpen die
verband houden met de plaatselijke handel en alle stappen en formaliteiten die daarmee te maken hebben.
• Opvolging van de wetgeving,
• Ontmoetingen met de partners;
• Verwijzen naar handelaars, ambachtslui, vrije beroepen, kmo’s en grote
bedrijven in Sint-Lambrechts-Woluwe,
• Opvolging van de vastgoedmarkt (lijst van handelszaken die over te
nemen zijn of te huur zijn en contacten leggen met potentiële kopers of
huurders)
• Controle op de toepassing van het voorkooprecht (zie ook elders)
• Kennisname van de verslagen van de fasfc en Brulabo voor de HORECA-inrichtingen,
• Voorbereiding van administratieve vergunningen (patenten, ambulante
handelaars, kansspelen, ...)
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De dienst verleent dagelijks actieve ondersteuning van zelfstandigen of elke
persoon die een economische activiteit op het grondgebied van de gemeente
wil opstarten en/of ontwikkelen en die beroep doet op de dienst.
In overeenstemming met de regelgeving voor de sector wordt een bijzondere opvolging aangeboden aan de horecazaken. De complexiteit van de op
te stellen dossiers en de specifieke aard van de procedures die samen met
de gemeentelijke diensten, de brandweer, de gezondheidsdiensten, de burgemeester, het FAVV, enz. moeten worden uitgevoerd, vereisen een grondige
aanpak. Daarnaast zijn alleen horecazaken verplicht om ons op de hoogte te
stellen van (her)openingen, niet de andere handelszaken, wat vooral het bijhouden van de database bemoeilijkt.
Afhankelijk van deze complexiteit en de ondervonden problemen kan de
dienst economische expansie de nodige bijstand verlenen of doorverwijzen
naar de bevoegde diensten.

B. ADMINISTRATIEVE VERGUNNINGEN
Afwijkingen van de verplichte wekelijkse rustdag
Samenstelling jaarlijkse lijst van algemene afwijkingen 2019 en voorlegging
aan het College.
Behandeling van aanvullende verzoeken om afwijking.
Afwijkingen op de verplichte sluitingsuren,
Er werd geen enkele aanvraag opgetekend tijdens het boekjaar waarop dit
verslag betrekking heeft.
Drankgelegenheden
Behandeling van de vergunningsaanvragen in samenwerking met de politiediensten.
Er werden 9 aanvragen behandeld. Alle vergunningen werden verleend.
Exploitatie van kansspelen – Bijlage III
In de loop van het boekjaar waarop dit verslag betrekking heeft, zijn er geen
aanvragen van het type casino ingediend zodat de aanvragen alleen betrekking hebben op het installeren van twee of meer kansspelen (met uitzondering van slots).
De Federale Overheidsdienst Justitie verleent alleen een exploitatievergunning als de burgemeester de aanvraag goedkeurt.
Het advies van de Burgemeester is hierbij bindend. Het is gebaseerd op het
advies van de politie.
Er werd 1 aanvraag behandeld. Ze heeft een positief advies gekregen.
Ambulante handelaars
Het behandelen van de aanvragen voor leurhandel op de openbare weg in
samenwerking met de dienst openbare ruimte en de politiediensten
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Er werden 9 aanvragen behandeld. Er zijn 8 vergunningen verleend. 1 dossier
is nog in behandeling (in afwachting van documenten).
De behandeling van dit dossier is sterk beïnvloed door de gezondheidscrisis.
De ambulante handelaars waren aanvankelijk streng verboden, met uitzondering van de kraampjes die essentieel zijn voor de voedselvoorziening in
gebieden zonder commerciële voedselinfrastructuren. Deze mogelijkheid
tot afwijking was niet relevant in Sint-Lambrechts-Woluwe. Daarna kunnen
ambulante handelaars worden geautoriseerd op hun “gebruikelijke” locatie.
Pas begin juni was het niet meer verboden om vergunningen te verlenen voor
nieuwe ambulante activiteiten op het openbaar domein.
Nachtwinkels
Er werd geen enkele aanvraag opgetekend tijdens het boekjaar waarop dit
verslag betrekking heeft.

4. COMMUNICATIE
A. INFO MIDDENSTAND
Een informatieblad “Info middenstand” wordt viermaal per jaar uitgegeven en
naar de handelaars, zelfstandigen, ambachtslui en bedrijven op het grondgebied van de gemeente gestuurd. Het omvat de activiteiten en evenementen
van de dienst, nieuwe handelsaken en koerswijzigingen, artikelen over actuele thema’s die verband houden met de activiteiten van economische actoren
en de promotie van handelaars en ambachtslui die zich op het grondgebied
van de gemeente bevinden, maar waarvan de invloed de grenzen van de
gemeente overschrijdt.
Dit jaar werd de publicatie beïnvloed door de gezondheidscrisis. Slechts
nummer 73 van deze publicatie werd eind 2019 gepubliceerd. Gezien de
onzekerheid en de dagelijkse veranderingen in het nieuws is besloten deze
publicatie op te schorten totdat de situatie zich relatief heeft gestabiliseerd.
De communicatie van de dienst was gericht op meer directe media.

B. WOLU-INFO
Promotie van evenementen en informatie over nieuwe handelszaken en veranderingen in het management worden gecommuniceerd voor publicatie in
het gemeentelijke infoblad.
Meer specifieke acties zoals verjaardagen, opendeurdagen of evenementen
worden ook via dit kanaal gecommuniceerd.
Tot slot wordt ook de agenda van de festiviteiten van de dienst vermeld.
media.
Concreet werd in Wolu-info nr. 4 een artikel gepubliceerd over de steun die
door de verschillende overheidsniveaus is ingevoerd.

C. FACEBOOK
De dienst beheert een facebookpagina met de naam “De handelszaken van
Sint-Lambrechts-Woluwe”, die bedoeld is om de winkels in de gemeente
onder de aandacht te brengen. Het wordt beheerd door het personeel van de
dienst, hetzij spontaan, hetzij op verzoek van een handelaar die een bepaalde
actie of informatie wil promoten. Ze telt momenteel meer dan 1000 abonnees.
De pagina is een waardevol instrument geweest in het beheer van de communicatie tijdens de crisis.
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D. DIVERSE PUBLICATIES
De dienst heeft meegewerkt aan de productie van verschillende folders of
boekjes om het publiek en alle economische actoren te informeren. Deze
informatie heeft voornamelijk betrekking op de premies voor de verfraaiing
van gevels, het verwijderen van verouderde uithangborden, enz.
Bovendien stelt de dienst de documentatie van andere belanghebbenden
(HUB, UCM,..) in de sector ter beschikking om hen die dit wensen beter te
informeren en te begeleiden.

D. 24STE BLOEMENMARKT – 17/05/2020 – SINTLAMBERTUSPLEIN
Gezien de beperkingen omwille van de gezondheidscrisis, werd dit evenement geannuleerd.

E. SPEELGOEDBEURS – 14/06/2020 – SINT-LAMBERTUSPLEIN
Gezien de beperkingen omwille van de gezondheidscrisis, werd dit evenement geannuleerd.

5. EVENEMENTEN EN ACTIES

F. BRADERIE GEORGES HENRI – 5 & 6 SEPTEMBER 2020

A. KERSTMARKT 13, 14 & 15/12/2018 – SINTLAMBERTUSPLEIN

Gezien de beperkingen omwille van de gezondheidscrisis, werd dit evenement geannuleerd.

De dienst verzekert de volledige organisatie van dit evenement (exposanten
vinden, hen een plaats geven, zorgen voor de permanentie ter plaatse,...).

G. WEKELIJKSE MARKTEN

B. BEZOEK VAN DE CLUB WOLUWE 1200 & SOIRÉE DU MONDE
ÉCONOMIQUE - 17/03/2020
Om de samenwerking binnen de lokale economische sector te bevorderen
door middel van ontmoetingen op het terrein, zijn de bezoeken van de Woluwe
1200 Club ook een gelegenheid voor economische spelers uit Woluwe, naaste
buren dus, om elkaars activiteit(en) te leren kennen.
Soms kan men via de voorgestelde activiteiten bedrijven of gebouwen bezoeken die normaal gezien niet toegankelijk zijn voor het publiek (bv. operatiekamer, onderzoeksinstituut, enz.).
De bezoeken verlopen volgens een burgerlijke kalender en worden één keer
per jaar voorgesteld tijdens de Soirée du monde économique. Deze bijeenkomst, die traditioneel begin maart wordt gehouden, vindt plaats in het Cultureel centrum Wolubilis. Afhankelijk van het jaar kunnen de economische actoren in de gemeente worden gehuldigd. Deze feestelijke avond wordt meestal
aangevuld met een concert. Gezien de beperkingen die de gezondheidscrisis
met zich meebrengt, werd dit evenement geannuleerd.
Op het programma:
• 15/10/2019: Frederic Biesmans - Media
• 19/11/2019: Georgette Doulie
• Alle vergaderingen in 2020 zijn afgelast vanwege de gezondheidscrisis.
Er werd voor deze gelegenheid een brochure ontworpen. De lidmaatschapskaarten en de inschrijvingen worden beheerd door het secretariaat van het
schepenambt.

C. GEORGES HENRI VIERT FEEST – 10/05/2020
Gezien de beperkingen omwille van de gezondheidscrisis, werd dit evenement geannuleerd.

Momenteel bestaan volgende wekelijkse markten op het grondgebied van de
gemeente:
Markt op zaterdag - Sint-Lambertusplein (Gemeentelijke concessiehouder)
Markt op woensdag - Meudonsquare (Concessiehouder van de vroegere vereniging van handelaars)
Smakenmarkt op donderdag - Tomberg (Gemeentelijke concessiehouder)
Markt van Gué op zaterdag - Roodebeeksteenweg (Onafhankelijke producenten)
Deze markten werden sterk beïnvloed door de crisis en konden niet worden
gehouden van 18/03/2020 tot 18/05/2020.
De markt van Gué functioneerde echter op basis van bestellingen van manden, die op zaterdag in het etablissement “le Saint-Lambert” konden worden
opgehaald.
Voor de maanden maart, april en mei 2020 is een kwijtschelding van de concessievergoeding verleend.
De dienst heeft gewerkt aan de voorbereiding van de documenten voor een
openbare aanbesteding voor de exploitatie van de eerste drie markten door
de concessiehouders.

H. PROJECTEN DIE DOOR DE DIENST WORDEN ONDERSTEUND/
UITGEVOERD
• Vitrine van de ambachtsman: de dienst heeft rond de wedstrijd
gecommuniceerd en de kandidatuur van een ambachtsman die op het
grondgebied van de gemeente is gevestigd, gesteund.
• Ligstoelen: De DOPP service heeft ligstoelen laten maken met behulp van
de oude promotionele dekzeilen van de gemeente. De dienst overtuigde
een plaatselijke ijsmaker en de tijdelijke uitbater van de bar in het Maloupark om elk de helft van hen te beheren (plaatsing ‘s morgens, weghalen
en opslag ‘s avonds).
• Eerlijke handel: De dienst heeft de handelaars en de verantwoordelijken
van de HORECA-vestigingen benaderd om partners van de gemeente te
worden in het kader van het label van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe als een fairtradegemeente.
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6. COMMERCIËLE HEROPLEVING

B. DE VERENIGINGEN VAN HANDELAARS

A. WIJK GEORGES HENRI
Coördinatie

Verenigingen van handelaars zijn belangrijke belanghebbenden en gesprekspartners voor de revitalisering van de commerciële activiteiten op het grondgebied van de gemeente.

De dienst is belast met het verzekeren van de coördinatie tussen de diensten
om acties uit te werken voor de heropleving van de Georges Henriwijk.

De dienst ondersteunt de verenigingen in verschillende stappen (organisatie
van evenementen, opstellen van statuten, proeflezen van documenten,....).

Promotie van gemeentelijke en gewestelijke premies

Er zijn dit jaar geen nieuwe verenigingen opgericht. De contacten met
bestaande verenigingen werden voortgezet.

Meer in het bijzonder is de dienst belast met de promotie van de gemeentelijke
premies zoals voor het verfraaien van de gevels, uithangborden en zonneweringen in de Georges Henriwijk, de premies Telepolitie om handelszaken te
beveiligen, …
Het systeem van de premies met betrekking tot de Georges Henrilaan is heroverwogen en de talrijke reglementen zijn samengevoegd. Zo werd de nieuwe
premieregeling voor gebouwen in de wijk Georges Henri in het kader van de
commerciële heropleving door de gemeenteraad goedgekeurd op zijn vergadering van 29/06/2020.
Huurkwesties
De dienst probeert de helpen huurleegstand te vermijden door:
• contact op te nemen met de eigenaars van vrijstaande gelijkvloerse
handelsruimtes om hun voor te stellen te helpen bij het zoeken naar
nieuwe huurders;
• kandidaat ondernemers in verbinding te stellen met de eigenaars van de
vrijstaande lokale handelsruimtes;
• de ondernemers te begeleiden bij de ontwikkeling van hun project tot aan
de installatie;
• het bestuderen van tijdelijke alternatieve oplossingen.
Vergaderingen
Gezien de beperkingen omwille van de gezondheidscrisis, zijn er in de periode
waarop dit verslag betrekking heeft, geen vergaderingen gehouden met een
aanzienlijk aantal handelaren.
Voorkoop
Ontvangen dossier(s): 34
Aantal bezochte onroerende goederen: 2
Voorgekocht onroerend goed: 1
In zijn vergadering van 29/06/2020 besliste de gemeenteraad om het pand
gelegen aan de Georges Henri-laan 234 aan te kopen. Het pand zal een grote
renovatie moeten ondergaan. In afwachting van de voorbereiding van het
technisch dossier en het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning,
heeft de dienst al een tijdelijke bewoner gevonden voor deze commerciële
oppervlakte.

196|

JAARVERSLAG 2019-2020

De vereniging van handelaars Georges Henri werd gesteund in het kader van
de projectoproep “Local&Together” van HUB.brussels. Er werd een aanvraag
ingediend.

C. BONCADO
In zijn vergadering van 28/05/2020 en in het kader van de ondersteuning
van de lokale economie in deze crisisperiode is het college overeengekomen
dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe zich aansluit bij het platform Boncado. Een pagina gewijd aan de handelaars die aanwezig zijn in de gemeente
en de partners van het platform is nu online gezet. De communicatie met de
handelaars is gestart om hen uit te nodigen zich aan te sluiten. Het project
moet zich de komende maanden verder ontwikkelen.

FINANCIËN

FINANCIËN
1. VOORSTELLING VAN DE DIENST
De dienst heeft als opdracht:
• opmaken en beheren van de middelen voor begroting, boekhouding en
schulden van de gemeente;
• leveren van prestaties, diensten en uitrustingen waardoor andere departementen van het gemeentebestuur hun taken in de beste omstandigheden kunnen uitvoeren;
• begrotingscontrole van inrichtingen en instellingen die geplaatst zijn
onder het administratief toezicht van de gemeenten
Daartoe is de dienst opgesplitst in twee operationele eenheden, namelijk, de
boekhouding de dienst taksen.
De dienst is geroepen om nauw en permanent samen te werken met alle diensten van het bestuur, de scholen en de kinderdagverblijven.

2. VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN TIJDENS DE
PERIODE VAN 01/10/2019 TOT 30/09/2020

Wijziging nr 5

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

Voorgaande wijzi- 117.940.480,17
ging

111.597.898,42

6.342.581,75

Verhoging van de 4.864.062,76
kredieten

3.201.747,01

1.662.315,75

Vermindering van 259.323,00
kredieten

3.065.617,10

2.806.294,10

Nieuw resultaat

122.545.219,93

111.734.028,33

10.811.191,60

Wijziging nr 6

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

Voorgaande wijzi- 26.444.799,51
ging

25.997.142,00

447.657,51

Verhoging van de 57.610.018,00
kredieten

57.235.016,21

375.001,79

Vermindering van 791.557,51
kredieten

877.237,00

85.679,49

Nieuw resultaat

83.263.260,00

82.354.921,21

908.338,79

Wijziging nr 53

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

Voorgaande wijzi- 122.545.219,93
ging

111.734.028,33

10.811.191,60

Verhoging van de
kredieten

3.774.188,95

-3.774.188,95

Vermindering van
kredieten

3.774.188,95

3.774.188,95

111.734.028,33

10.811.191,60

DIRECTIE
De directie van de dienst financiën is belast met:
• het beheer van het personeel van de dienst
• het beheer van de algemene dossiers
• de controle op het respect van de wetgeving
• het opstellen van de gemeentebegroting en haar wijzigingen
• een ondersteuning bij het opmaken van de begrotingsrekening

DE VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN

Nieuw resultaat

122.545.219,93

• De begroting
De begrotingswijzigingen nr. 5, 6 en 53 van de begroting 2019 werden aan de
Gemeenteraad voorgelegd op 21/10/2019.
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De begroting van het dienstjaar 2020 werd ter stemming voorgelegd aan de
Gemeenteraad op 19/12/2019 en gaf het volgend resultaat:
Gewone dienst

Ontvangsten

Uitgaven

Eigen dienstjaar

110.926.725,00

110.178.198,42

Vorige dienstjaren

6.310.680,17

Overboekingen

570.853,00

1.200.064,00

Algemeen totaal

117.808.258,17

111.378.262,42

Algemeen resultaat

Saldo

6.429.995,75

De begrotingswijzigingen nr. 2, 3 en 51 van de begroting 2020 werden aan de
Gemeenteraad voorgelegd op 25/05/2020.
Wijziging nr 2

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

Voorgaande wijzi- 16.611.158,79
ging

15.702.820,00

908.338,79

Verhoging van de 2.675.500,00
kredieten

2.992.500,00

-317.000,00

Vermindering van 46.000,00
kredieten

363.000,00

317.000,00

Nieuw resultaat

19.240.658,79

18.332.320,00

908.338,79

Wijziging nr 3

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

B u i t e n g e w o n e Ontvangsten
dienst

Uitgaven

Eigen dienstjaar

18.133.160,00

16.046.897,00

10.834.326,36

447.657,51

Voorgaande wijzi- 124.775.299,00
ging

113.940.972,64

Vorige dienstjaren
Overboekingen

3.767.812,00

5.854.075,00

368.336,00

-342.356,00

Algemeen totaal

22.348.629,51

21.900.972,00

Verhoging van de 25.980,00
kredieten
Vermindering van
kredieten

348.957,00

348.957,00

Algemeen resultaat

Saldo

447.657,51

De wijzigingen nr 55 en 99 van de begroting 2019 werd voorgelegd aan de
Gemeenteraad van 16/03/2020 :
Wijziging nr 55

Ontvangsten

Nieuw resultaat

124.801.279,00

113.960.351,64

10.840.927,36

Wijziging nr 51

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

Uitgaven

Saldo

Voorgaande wijzi- 122.545.219,93
ging

111.734.028,33

10.811.191,60

Voorgaande wijzi- 124.801.279,00
ging

113.960.351,64

10.840.927,36

Verhoging van de
kredieten

1.180.814,02

- 1.180.814,02

Verhoging van de
kredieten

77.186,00

-77.186,00

Vermindering van
kredieten

1.180.814,02

1.180.814,02

Vermindering van
kredieten

77.186,00

77.186,00

113.960.351,64

10.840.927,36

Nieuw resultaat

122.545.219,93

111.734.028,33

10.811.191,60

Wijziging nr 99

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

Voorgaande wijzi- 122.545.219,93
ging

111.734.028,33

10.811.191,60

Verhoging van de
kredieten

2.440.268,86

- 2.440.268,86

114.174.297,19

8.370.922,74

Vermindering van
kredieten
Nieuw resultaat

122.545.219,93

De begrotingswijziging nr. 1 van de begroting 2019 werd aan de Gemeenteraad voorgelegd op 27/04/2020.
Wijziging nr 1

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

Oorspronkelijke 124.775.299,00
begroting

113.443.972,64

11.331.326,36

Verhoging van de
kredieten

497.000,00

-497.000,00

113.940.972,64

10.834.326,36

Vermindering van
kredieten
Nieuw resultaat
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Nieuw resultaat

124.801.279,00

TAKSEN
De afdeling van de taksen is belast met :
• het opstellen en bijwerken van de gemeentelijke taksreglementen
• het opzoeken van belastingplichtigen en de controle van de belastbare
grondslag
• de controles ter plaatse en de tegensprekelijke opmetingen
• het nazicht en het beheer van de aangiften
• het respecteren van de termijnen de verschillende procedures (ambtshalve inkohiering, betwistingen, verzenden van PV’s)
• het verstrekken van een zo volledig mogelijke informatie (berekeningswijze, vaststellen van de belastbare grondslag, vrijstellingen, interpretatie van onbegrepen termen)
• het inkohieren van de belastingplichtigen en het berekenen van de
verschuldigde bedragen
• de behandeling van bezwaren en diverse briefwisseling
• het nazicht van de notariële verzoeken betreffende de eventueel verschuldigde taksen bij de verkoop van goederen.
• het opstellen van de vastgestelde rechten voor sommige contant
betaalde taksen.

FINANCIËN

Voornaamste activiteiten
• Voorleggen van takskohieren aan het College.
• De dienst heeft in de loop van het jaar 2020, een analysetool verder
ontworpen om de personen op te sporen, die in de gemeente wonen
zonder er in bevolkingsregister ingeschreven te zijn. Deze personen
genieten van een aantal diensten verstrekt door de gemeente (o.a. bij
wijze van voorbeeld het onderhoud van de wegen en de voetpaden),
zonder bij te dragen aan de begroting. Alleen de personen ingeschreven
in het bevolkingsregister zijn immers onderworpen aan de gemeentelijke
opcentiemen. Deze in 2015 begonnen oefening moet de volgende jaren
worden voortgezet om een updatezicht van de toestand te bewaren.
• De volgende reglementen werden ingesteld, hernieuwd, en soms, gewijzigd door de Gemeenteraad:
Zitting 19/12/2019 :
Aanvullende gemeentetaks op de personenbelasting – Dienstjaar 2020 –
Aanslagvoet – Grondslag – Vaststelling.
Opcentiemen op de onroerende voorheffing – Dienstjaar 2020 – Aanslagvoet
– Grondslag – Vaststelling.
Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristisch
logies – Dienstjaar 2020 – Aanslagvoet – Grondslag -Vaststelling.
Taksreglement betreffende de gebouwen bestemd voor kantoren - Hernieuwing – Wijzigingen – Goedkeuring.
Taksreglement op onafgewerkte gebouwen, verwaarloosde gebouwen en
gronden – Wijzigingen – Goedkeuring.
Taksreglement betreffende de parkeerplaatsen - Hernieuwing – Wijzigingen
– Goedkeuring.
Taksreglement betreffende studentenkamers, gemeubeld logies en apparthotels - Hernieuwing – Wijzigingen – Goedkeuring.
Taksreglement betreffende het gebruik van een woonplaats door een bewoner
die niet in de bevolkingsregisters is ingeschreven – Wijzigingen – Goedkeuring.
Taksreglement op graffiti en tags – Wijzigingen – Goedkeuring.
Taksreglement betreffende het tijdelijk bezetten van het openbaar domein Hernieuwing – Wijzigingen – Goedkeuring.
Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten - Hernieuwing – Wijzigingen – Goedkeuring.
Taksreglement betreffende de openbare reinheid – Wijzigingen – Goedkeuring.
Vergoedingsreglement voor de technische diensten verleend door de
gemeente voor het reserveren van parkeerplaatsen of stationeringplaatsen
- Wijzigingen – Goedkeuring.
Vergoedingsreglement voor administratieve diensten bewezen aan natuurlijke personen en rechtspersonen - Hernieuwing – Wijzigen - Goedkeuring.

BOEKHOUDING
De afdeling boekhouding is belast met:
• het inschrijven van de inningrechten en het opstellen van de invorderingsstaten;
• het vastleggen en mandateren van de uitgaven;

• het beheer van de facturen;
• het opstellen van de bestelbons in functie van de aanvragen van de
gemeentediensten en de beschikbare kredieten;
• het beheer van de financiering van de buitengewone dienst;
• het beheer van de inventaris van de schuld.
Voornaamste activiteiten
Uitvoering van de begroting
• Gedurende deze periode heeft de dienst:
» definitieve aanwendingen ingeschreven;
» bestelbons opgemaakt;
» het beheer verzekerd van leveranciersfacturen, namelijk het inschrijven in het facturendagboek, verzending voor ontvangst naar de
betrokken dienst en na aanvaarding, het mandateren met ordonnancering ter attentie van de Hr. Gemeenteontvanger;
» invorderingsrechten opgemaakt, die voor inning naar de Hr. Ontvanger werden, verstuurd;
» het financieel advies gegeven op de verslagen, afkomstig van de
verschillende gemeentediensten, die aan het College en de Gemeenteraad worden voorgelegd ter goedkeuring;
» het beheer van de abonnementen van tijdschriften en bijwerkingen
van losbladige referentiewerken;
» de opvolging van de verschillende gemeenterekeningen bij de Belfius
Bank n.v.
•
Talrijke investeringen werden gefinancierd door het opnemen van
middelen uit het buitengewoon reservefonds.
Kerkfabrieken en andere erediensten
• Advies werd aan de Gemeenteraad gevraagd voor volgende documenten :
» 21/10/2019 : Sint-Henrikkerkfabriek – Rekening 2018
» 21/10/2019 : Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker – Rekening
2018
» 21/10/2019 : Sint-Henrikkerkfabriek – Rekening 2018
» 21/10/2019 : Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker – Begrotingswijziging 2019-1
» 21/10/2019 : Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker – Begrotingswijziging 2019-2
» 21/10/2019 : Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker – Vervanging van de branders van de verwarmingsketels
» 18/11/2019 : Sint-Henrikkerkfabriek – Begroting 2020
» 18/11/2019 : Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker – Begroting
2020
» 18/11/2019 : Kerkfabriek St-Lambertus – Begroting 2020
» 19/12/2019 : Kerkfabriek van de Protestantse Evangelische Kerk van
Brussel- Woluwe – Begroting 2020
» 27/04/2020 : Kerkfabriek van Verenigde Anglikaanse Kerk – Rekening 2019
» 27/04/2020 : Heilige Familiekerkfabriek – Rekening 2019
» 27/04/2020 : O.L.V. Hemelvaartkerkfabriek – Begroting 2020
» 27/04/2020 : Heilige Familiekerkfabriek – Begroting 2020
» 07/09/2020 : Kerkfabriek van de Protestantse Evangelische Kerk van
Brussel-Woluwe – Rekening 2019
» 07/09/2020 : O.L.V. Hemelvaartkerkfabriek – Rekening 2019
» 07/09/2020 : Kerkfabriek St-Lambertus – Rekening 2019
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» 07/09/2020 : Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker – Rekening
2019

3. TABELLEN MET CIJFERGEGEVENS
• Begroting 2020 – Gewone dienst – Ontvangsten naar aard
• Begroting 2020 – Gewone dienst – Uitgaven naar aard
• Gewone dienst – Ontvangsten naar aard – Evolutie 2000-2020
• Gewone dienst – Uitgaven naar aard – Evolutie 2000-2020
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• Gewone dienst – Ontvangsten per functie en per inwoner - Evolutie 20002020
• Gewone dienst – Uitgaven per functie en per inwoner - Evolutie 2000-2020
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INFORMATICA

DIENST NIEUWE
TECHNOLOGIEËN
1.

DE DIENST

De dienst informatica heeft het volgend personeelsbestand:
- een adviseur
- 2 administratieve secretarissen
- 1 DPO
- 5 administratieve assistenten
- 1 administratief medewerker
- 2 hulpbedienden

2.

DE MISSIE

Deze ploeg is actief op het vlak van:
• het beheer van het gemeentelijk netwerk en de externe verbindingen
(straalverbindingen, glasvezel, koper, …)
• het beheer van de servers
• het opzoeken en installeren van informatica-oplossingen
• het installeren en depanneren van informatica materieel
• het bijstaan van de installaties van informatica software
• het op de hoogte stellen en de vorming van de gebruikers op het gebied
van bureautica en specifieke opleidingen (office, telefonie, BOS,…)
• het bijhouden van de informatica-inventaris en het de-inventariseren van
het achterhaalde materiaal
• het beheer van de voorraad van de verbruiksproducten
• het beheer van de telecom en de telefooncentrales
• het onderhouden van de relaties met de informatica- en telecomleveranciers
• het bijstaan van het opstarten van nieuwe toepassingen
• hulp aan de scholen en de kinderdagverblijven
• ondersteuning bij de MS Office suite
• het administratief beheer van o.a. de overheidsopdrachten i.v.m. informatica, de opvolging van de onderhoudscontracten voor het geheel van
de software en het up-to-date houden van het PC park van het gemeentebestuur
• het beheer van het rampenplan.

• Het afdrukken en versturen van de aanmaningen voor het parkeren
• de website van de gemeente en de online formulieren (BOD, autovrije
zondag, …)
• beheer van het audio- en videosysteem van de Raadszaal
• het systeem van de betaalterminals
• beheer en implementatie van thuiswerken
• opvolging van de wetgeving met betrekking tot informatica

1. HET GEMEENTELIJK NETWERK
Het netwerk is gebaseerd op de technologie van active directory onder MS
2012.
Het merendeel van de servers werd gevirtualiseerd onder VMWARE en draait
onder MS2016, MS2012, MS2008 & Centos
Het netwerk is beveiligd door een firewall Axsguard
Het mailsysteem is Microsoft Exchange (Outlook, Outlook Webapp)
Het netwerk omvat 500 PC en 70 printers
Een verbinding met het OCMW (delen van internet toegang)
Externe verbindingen worden gerealiseerd via straalverbinding, in koper of
glasvezel. Individuele verbindingen (VPN) worden opgezet via een combinatie van token met persoonlijk certificaat. De firewall werd gemoderniseerd.

2. DE EXTERNE TOEPASSINGEN
De gemeentelijke toepassingen zijn:
• Ecogest, Page, Edumac, smartschool, office365 voor de scholen
• Bambino: beheer van de kinderdagverblijven
• Phénix/Onyx: boekhouding en taksen
• SopraHR: beheer van de lonen en human ressources
• Unitime: beheer van het priksysteem
• Saphir: beheer bevolking, burgerlijke stand en strafregister
• Atal + E-Atal: beheer van de werkbonnen
• Nova: het beheer van de stedenbouwkundige- en leefmilieuvergunningen, version 5 (migratie)
• Microstation + powerdraft + Pythagoras voor beheer Openbaar Domein
• 3P: beheer van de overheidsopdrachten
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•
•
•
•
•
•

Inforius: controle van het parkeren in de gemeente
GAS – Inforius : beheer van de gemeentelijke administratieve sancties
GIS systeem: geografisch informatie systeem
Oxygis voor het beheer van de speelpleinen
Elise voor het beheer van inkomende post
Netwrix: programma voor de analyse van logfiles / traceerbaarheid GDPR

3. DE TOEPASSINGEN ONTWIKKELD DOOR DE DIENST
INFORMATICA
De in-huis ontwikkelde toepassingen maken gebruik van de volgende platformen: Windev/ Webdev, PHP, Wordpress
Toepassing

Doelgroep

Gebruik

SecAdresses

Secretariaat : mvr. ALAIME

Centraliseren en beheren van de verschillende
adressen, gebruikt door de
verschillende diensten van
de gemeente.

Formation Ens

Onderwijs

Beheren van de opleidingen gevolgd door de geledingen binnen onderwijs

Formation Grh

GRH

Beheren van de opleidingen gevolgd door de verschillende diensten van de
gemeente

MAJ Gros Décombres

Informatica

Bijhouden van het gebruik
« grof huisvuil »

Application SMS

Alle diensten

Versturen van SMS in bulk

Article Budgétaire (version Alle diensten
Web)

Voor de aanvragen via rapport aan het college

Serveur SMS

Onderwijs (scholen) en Scholen toelaten om via
afdeling openbaar domein SMS te communiceren met
de ouders / inlichten van
de inwoners voor openbare
werken, slecht weer, …

Live 4P reporting

Preventie

Rapporteren tijdens het
werk / beheer van agenda
+ communicatie

WoluSen

Service Wolu 10.000

Het beheer van de activiteiten voor de senioren:
uitstappen, reizen, cenferenties,…

Budget

Alle diensten

Opmaken van budgetten
gewoon en buitengewoon

Visitors

Alle diensten

Registreren van de bezoekers in onze gebouwen

Beheer slagbomen

Alle diensten

Applicatie voor het beheren van de GSM-nummers
die de verschillende geautomatiseerde slagbomen
kunnen openen

ScanGes

Urbanisme, service étran- Programma voor het
gers
scannen en indexeren van
documenten

RunView

HR, financiën
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Dynamisch visualiseren
van query’s in een tabel

4. DE OPLEIDINGEN
De dienst informatica geeft zijn eigen opleidingen die voorzag in:
• Telefonie Polycom IP331 (op aanvraag)
• Outlook (op aanvraag)
• Word basis (12 uren)
• Word gevorderden (18 uren)
Excel basis (18 uren)
Excel gevorderden (21 uren)
Windows 10 (3 uren)
Mailmerges in MS-Word (10 uren)
Surfen (3 uren)
BOS (20 uren)

5 DE TELEFONIE EN TELECOM
→ opstart migratie naar cloud van de huidige telefooncentrale.

6. INFORMATICA IN DE SCHOLEN
• Het verzekeren van een stabiele en veilige omgeving voor de burotica
applicaties en programma’s zoals Winpage en Ecogest voor het administratief beheer.
• Introduceren van office 365 voor scholen (leerkrachten & leerlingen)
• Recycleren en onderhouden van een maximum van machines voor het
pedagogische gedeelte
• Ontwikkeling van een website voor het versturen van SMS’s naar de
ouders.
• Interactieve borden
• Opstarten van MS-teams als leerplatform
• Integratie van de scholen in het gemeentelijk netwerk
• Opstarten van 2 nieuwe scholen: Desir en Charmille: interactieve borden,
netwerkinfrastructuur,…

7. REALISATIES 2020
→Up-to-date houden van het PC-park
→ IT conform maken voor GDPR
→Programma voor de gemachtigde opzichters (uitbreidingen)
→ Uitbreiden van de draadloze verbindingen
→ Uitbreiden van de thuiswerken
→ verder uitbouwen van functionaliteiten GRH via platform SopraHR
→aanmaak verschillende webformulieren
→ Scanning urbanisme

8. COVID19
De impact van de Covid19 crisis op de dienst informatica was enorm. Niet
alleen werden alle informatica opleidingen stopgezet, maar in een versneld
tempo werd de internet fiber infrastructuur uitgebreid van 50Mbit naar een
100Mbit synchrone verbinding. Op 1 week tijd werd een roll-out van 30
portables voor homeworking gerealiseerd en medewerkers met een eigen
PC werden via RemotePC verbonden met hun computer op de werkplek. Op
piekmomenten moest onze VPN-infrastructuur meer dan 100 tunnels gelijktijdig bedienen. Hiernaast werd de nodige infrastructuur (software en hard-
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ware) aangekocht en geïnstalleerd om video-conferenties te houden, maar
ook diverse websites werden gebouwd voor het maken van maskers, edm…
Databases werden opgezet voor het beheer van de verdeling van maskers en
ander beschermingsmateriaal (zowel voor het professioneel circuit als voor
de burgers). De helpdesk werd uitgebreid om de vele oproepen van de gebruikers die zich thuis bevonden te kunnen beantwoorden (vaak problemen met
de stabiliteit van de internet infrastructuur aan de kant van de gebruiker). Een
aantal andere projecten zoals de verdere migratie van de telefooncentrale
werd doorgeschoven naar een later tijdstip.

9. CONCLUSIE
In 2020 was een druk jaar voor de dienst nieuwe technologieën. De impact
van Covid19 had een grote invloed op de werking van de dienst. In urgentie werden een aantal extra projecten uitgerold, een aantal andere projecten
werd hierdoor naar een later tijdstip verdaagd. Een plotse verschuiving van
in-huis naar thuis ondersteuning gaf extra druk op onze helpdesk. Ondertussen werden ook nog 2 nieuwe scholen opgestart en gestart met de implementatie van Office 365 voor de scholen.
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