BULLETIJN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN – Jaar 2021 (1e semester).
Nr

Vraagsteller

Voorwerp van de vraag gesteld door het
gemeenteraadslid

Inschrijvingsdatum

Antwoord verstrekt door het College van burgemeester en schepenen
Wat betreft de aankoop van boeken over elektromagnetische vervuiling voor de
gemeentelijke openbare bibliotheken, delen wij u mee dat wij, net als u, aandacht hebben
voor het probleem van de vervuiling door elektromagnetische golven.
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SIX

Onze gemeente is een van de meest
vooruitstrevende in de strijd tegen
elektromagnetische vervuiling.
Kunt u de gemeentelijke bibliotheken dan ook
aanraden om deze interessante, maar weinig
bekende boeken over draadloze technologie
en beeldschermen in voorraad te nemen?
De lijst is bijgevoegd. Het is samengesteld
door de Vereniging voor de Erkenning van
Electro-Hypersensitiviteit (EHS https://www.arehs.be).
Het doel van de vereniging is EHS in België te
08/07/2021
laten erkennen als een handicap (zoals het
geval is in Zweden), zodat mensen die aan
EHS lijden, kunnen leven, leren, zich
verplaatsen en werken in een
elektromagnetische omgeving die bij hen
past. Dit houdt onder meer in dat er "witte
zones" moeten worden gecreëerd, d.w.z.
gebieden waar de kunstmatige
elektromagnetische vervuiling tot een
minimum wordt beperkt.
Ik dank u bij voorbaat voor uw welwillendheid
om deze zaak op te volgen.

Wij vestigen evenwel uw aandacht op het feit dat de Franstalige openbare bibliotheken
die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn, georganiseerd zijn in
verenigingen zonder winstoogmerk.
Er zijn:
- de "Bibliothèque publique locale de Woluwe-Saint-Lambert", die bestaat uit de
afdelingen Saint-Henri, Temps libre en Saint-Lambert, met Virginie Famelaert aan het
hoofd van dit netwerk
en
- "Kap Livres", met Muriel Delvenne aan het hoofd.
Deze bibliotheken ontvangen een subsidie van de "Fédération Wallonie-Bruxelles", de
"COCOF" en de gemeente.
De gemeente bemoeit zich niet met het beleid inzake de aankoop van boeken, maar
onderhoudt goede betrekkingen met deze entiteiten
De verantwoordelijke voor de openbare leessector, die afhankelijk is van de dienst
Cultuur, zal hun de lijst van boeken overmaken die u ons hebt toegezonden.
De Nederlandstalige bibliotheek "Sint-Lambrechtsbibliotheek" is een gemeentelijke
bibliotheek en mw. Tessa Pues is belast met de coördinatie ervan. De lijst zal ook aan
haar worden toegezonden en er zal haar gevraagd worden na te gaan of een van de
boeken in het Nederlands is vertaald.
Bijgevoegd is een folder waarin de bibliotheken worden voorgesteld. (BIJLAGE 298)
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Onderwerp: HORECA - COVID-premie
Om de op het grondgebied van SintLambrechts-Woluwe gevestigde
horecabedrijven te steunen en het herstel van
deze sector te bevorderen, heeft de
Gemeenteraad besloten een premie toe te
kennen die bijdraagt in de financiering van de

13/08/2021
1. Kunt u uitleggen hoe deze premie aan de sector bekend is gemaakt? (post, e-mail via
Wolu-€co?...)
Hier volgen de verschillende kanalen die werden gebruikt om de informatie te
verspreiden:
- Wolu-€co: vanaf 4/06/2021 en vanaf 31/08/2021,
- E-mail verzonden op 25/06/2021 aan alle betrokken handelaren,
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investeringen die nodig zijn voor de sanitaire
maatregelen. We hebben enkele vragen over
dit onderwerp:

- Persbericht,
- Passage in alle inrichtingen in uitvoering (voortgang naar gelang van de
beschikbaarheid van de dienst),
- Artikel in de volgende Wolu-Info.

1. Kunt u uitleggen hoe deze premie aan de
sector bekend is gemaakt? (post, e-mail
via WoluEco?...)
2. Kunt u ons vertellen hoeveel aanvragen
de administratie tot nu toe heeft
ontvangen?
3. Hoeveel premies hebt u reeds toegekend,
hoeveel premies hebt u reeds betaald en
voor welk bedrag?
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Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoorden.
Onderwerp: Operatie Boncado
Om de plaatselijke ondernemingen te
steunen, heeft de gemeente eind vorig jaar de
operatie Boncado gelanceerd. Daartoe is de
gemeente een partnerschap aangegaan met
een Belgisch platform voor e-business, dat
lokale bedrijven die zich inschrijven de
mogelijkheid biedt cadeaucheques te
verkopen.
De gemeente van haar kant besloot de prijs
van elke op het platform gekochte cadeaubon
met 20 % te verhogen en om HORECA te
helpen werd deze verhoging op 30 %
gebracht. Hoe kunnen we deze operatie
evalueren?
Mijn vragen zijn de volgende:

Kunt u mij het aantal winkels
(inclusief HORECA) in onze gemeente
geven en hoeveel daarvan zich op het
platform hebben geregistreerd?

Hoeveel cadeaubonnen zijn er tot nu
toe gekocht en voor welk bedrag? En kunt u
onderscheid maken tussen "shopping" en
"HORECA" vouchers.

Waren de kopers hoofdzakelijk
burgers van Sint-Lambrechts-Woluwe of
van andere gemeenten? Heb je
statistieken?

2. Kunt u ons vertellen hoeveel aanvragen het bestuur tot nu toe heeft ontvangen?
We hebben 4 aanvragen ontvangen.
3. Hoeveel premies hebt u al toegekend, hoeveel hebt u er al betaald en voor hoeveel?
Wij hebben 4 premies toegekend die momenteel worden uitbetaald en de bedragen zijn
als volgt: 1000 EUR, 943,05 EUR, 676,25 EUR en 386,09 EUR.
13/08/2021

● Kunt u mij zeggen hoeveel winkels (inclusief HORECA) in onze gemeente zijn
geïnstalleerd en hoeveel daarvan zich op het platform hebben geregistreerd?
Volgens Hub zijn er in de gemeente 796 actieve winkels (waarbij moet worden opgemerkt
dat een aanzienlijk deel van deze etablissementen zich niet op Boncado kan abonneren
omdat zij meer dan 10 verkooppunten hebben. De aanwezigheid van het Woluwe
Shopping Center versterkt dit fenomeen).
Tot nu toe hebben 43 mensen zich ingeschreven.


Hoeveel cadeaubonnen zijn er tot nu toe gekocht en voor welk bedrag? En kunt u
een onderscheid maken tussen "shopping" en "HORECA"-bonnen?

Er zijn 667 cadeaubonnen gekocht, waaronder 52 "HORECA"-bonnen voor een
totaalbedrag van 53.306 EUR;
De statistieken zijn weergegeven in de onderstaande grafiek:
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Kunt u het "Boncado" platform
vragen u de statistieken te geven van de
gemaakte kosten per type winkel.

Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoorden.



Waren de kopers hoofdzakelijk burgers van Sint-Lambrechts-Woluwe of van
andere gemeenten? Hebt u statistieken?

Mensen verwijzen naar een e-mail adres. Zij hoeven hun woonplaats niet te vermelden.
Als het systeem burgers van andere gemeenten interesseert, kunnen we alleen maar blij
zijn dat zij een deel van hun koopkracht in de winkels van Woluwe steken.
● Kunt u het "Boncado"-platform vragen u statistieken te geven over de bestedingen per
type winkel?
Aangezien sommige soorten winkels slechts door één vestiging worden
vertegenwoordigd, zou het meedelen van dit soort gegevens betekenen dat vertrouwelijke
boekhoudkundige informatie rechtstreeks wordt meegedeeld. Wij kunnen deze vraag
derhalve niet vollediger beantwoorden.
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Betreft: Diverse informatie over de wijk
Georges Henri
We willen u enkele vragen stellen over de
Georges Henriwijk:

13/08/2021

Wij blijven tot uw beschikking voor alle verdere informatie.
Met betrekking tot bloemen
Er zijn 40 masten voor bloemenhangers geïnstalleerd op de Georges Henrilaan voor een
totaalbedrag van 78.200 EUR, inclusief btw. Dit is een leveringscontract uit 2016 met de
firma "Jardin Mobile".
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Wat de bloemen betreft:
1. Kunt u ons vertellen hoeveel palen met
plantenbakken er zijn geplaatst in de
Georges Henrilaan?
2. Wat zijn de kosten voor de aankoop van
een paal en de kosten voor de installatie
ervan?
3. Wat is de totale aankoopprijs per jaar voor
de bloemen die er hangen?
Met betrekking tot de leveringszones:
1. Kunt u ons vertellen waarom de
leveringszone in de Schrijnwerkerstraat is
verwijderd?

De prijs voor de levering van deze palen bedroeg 1.955 EUR inclusief btw. De palen
worden in kokers geplaatst die door de Dienst Beheer van de Openbare ruimte in de
grond zijn aangebracht.
De op de palen geplaatste planten worden gekweekt in de gemeentelijke kassen. Er zijn
85 planten per pot, d.w.z. 3.400 planten in totaal. De stekken voor de teelt kosten
ongeveer 0,33 EUR per plant, wat neerkomt op een jaarlijks budget van 1.122 EUR
inclusief btw.
Met betrekking tot de leveringszones
De leveringszone aan de Schrijnwerkerstraat bediende de Blokker-winkel aan de Georges
Henrilaan 207-211. Toen de winkel zijn activiteiten staakte, werd de zone opgeheven om
omwonenden en klanten de gelegenheid te geven te parkeren tijdens de openingsuren
van de zone. Indien de nieuwe bewoner van de winkel daarom verzoekt, zal de gemeente
overwegen de zone opnieuw in te richten, waarbij zij erop zal toezien dat de bedrijfsuren
worden beperkt om meer parkeergelegenheid te bieden voor omwonenden en klanten.

Netheid:
Met betrekking tot netheid
Veel burgers hebben ons vragen gesteld over
de verloedering van de netheid in de Georges
Henriwijk. Voornamelijk de Georges Henrilaan
en de Linthoutstraat. Aangezien de
vuilnisbakken alleen 's middags worden
opgehaald, levert dit ook een aantal
problemen op. De trottoirs voor de winkels
liggen bezaaid met vuilniszakken die de
straatstenen bevuilen en de klanten staan in
de rij voor het vuilnis, wat de laan er zeker
niet aantrekkelijker op maakt. Het vormt ook
een veiligheidsprobleem voor kinderen die
naar de school Van Meyel gaan.
De hoek van de glascontainers is erg vuil, met
zakken die regelmatig op de grond liggen
(kleren, flessen en frituurolie)

Bij het Net.Brussel is een verzoek ingediend tot wijziging van het schema voor de
ophaling van afval in de Georges Henrilaan. De operationele dienst van het Agentschap
antwoordde dat het geen wijzigingen kon aanbrengen in de ophaalrondes. Bovendien zijn
de sectoren groenafval (groene zakken) en vuilnisophaling gewijzigd.
Op een bepaald moment werd overwogen de glascontainers van Meijerij Van Meyel naar
J.B. Degrooffplein te verplaatsen, maar dit voorstel werd verworpen. Een andere
mogelijkheid was ze te verplaatsen naar de Ridder Koninglaan, maar Net.Brussel vreesde
dat deze nieuwe locatie verkeersproblemen zou veroorzaken wanneer vrachtwagens de
containers komen leegmaken. Het departement onderzoekt momenteel de mogelijkheid
om tot deze overdracht over te gaan, rekening houdend met het advies van het
agentschap, maar ook met het vooruitzicht dat de Ridder Koninglaan het voorwerp zal
uitmaken van een herinrichtingsproject.
Wij blijven tot uw beschikking voor alle verdere informatie.

1. Zou het mogelijk zijn aan Brussel Netheid
te vragen om de ophaaltijden in de
Georges Henriwijk aan te passen? En
ervoor zorgen dat ze vroeg in de ochtend
komen?
2. Hebt u een oplossing gevonden voor de
glascontainers? Is het niet mogelijk om ze
te begraven of te verplaatsen naar een
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andere locatie?
Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoorden.
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DESWERT

In maart van vorige jaar werden de scholen
15/09/2021
Georges Désir en La Charmille geopend,
samen met de crèche Les Coquelicots. De
financiering van dit project werd mogelijk
gemaakt door de gemeente en de Fédération
Wallonie-Bruxelles. In totaal bedroeg het
financieel plaatje voor het project ongeveer 26
miljoen euro (met de herinrichting van de
openbare ruimte errond inbegrepen). De helft
daarvan werd toegezegd via een subsidie van
verschillende entiteiten, zoals de Féderation
Wallonie-Bruxelles en het Brussels Gewest.
De budgetaire situatie van het project
evolueert echter nog steeds. Er werden in de
vorige gemeenteraden nog extra middelen
vrijgemaakt voor inrichting en uitrusting.
Denken we maar aan de 35.000 voor de
hekken, of de plaatsing van rolgordijnen,
speeltuigen etc. Dat zorgt er voor dat het
totaal kostenplaatje enigszins onduidelijk
wordt.
Vandaar ook volgende vragen:
1) Hoeveel bedroegen de totaalkosten voor
de bouw van de scholen Georges Désir/La
Charmille en de crèche Les Coquelicots?
2) Hoeveel subsidies van de Fédération
Wallonie-Bruxelles werden er uiteindelijk
binnengehaald voor het project en werden
deze reeds allemaal uitbetaald?
3) Welke bijkomende kosten werden nog
gemaakt na de opening van de scholen en de
crèche in maart 2020?
4) Werden er na de opening ook nog kosten
gemaakt voor structurele ingrepen in het
project die niet meegenomen waren in de
originele planning van het project? Zo ja, de
welke?
5) Werden er nog bijkomende

1) Hoeveel heeft de bouw van de scholen Georges Désir/La Charmille en het
kinderdagverblijf "Coquelicots" in totaal gekost?
Georges Désir"-school: 12.585.019,46 EUR incl. belastingen
School "La Charmille": 6.004.690,70 EUR inclusief belastingen.
Crèche "Les Coquelicots": 3.156.559,96 EUR inclusief belastingen.
2) Hoeveel subsidies van de "Fédération Wallonie-Bruxelles" zijn er uiteindelijk voor het
project verkregen en zijn die allemaal al uitbetaald?
SUBSI
DIËRE
NDE
OVER
HEID

TYPE
SUBSIDIE

VOORWEBELOOFD
RP
BEDRAG €

BPL

Dotation School La
URE-PTI» Charmille
2013-15

BPL

BPL

500.000

DATUM VAN
BETALING EN
GESTORT
BEDRAG

Ontvangst op Te
Nog te
9/8/2021
krijgen ? komen

26/03/2021
466.658
466.657,81 €
(penaliteit van
33.342,19 €)
«DR CLOTURE»

0

«Infra
sportszaal 776.540
Sportives» G. Désir

2/03/2021
Totaliteit «DR
CLOTURE»

776.540

0

PTI 2016- Wegen
18

8/02/2019
45.890,01

45.890

11.473

1.289.088

11.473

57.363
1.333.903
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subsidieanvragen ingediend voor verdere
uitrusting/inrichting van de scholen Désir/La
Charmille en de crèche? Zo ja, over welke
subsidieaanvragen gaat het dan?
6) Wat is de huidige stand rond de
parkeerruimte die voorzien was/bestudeerd
werd in de (de buurt ) van het project? Zijn er
hier bijkomende koste mee gemoeid?

FWB

«Fonds des School G. 5.184.455
bâtiments» Désir
Désir

16/03/2021
1.642.286,98 €
voor EA 1 à 14

1.642.287

3.023.723 saldo:
1/10e

FWB

«Fonds des School La 3.187.295
bâtiments» Charmille
Charmille

16/03/2021
1.628.711,4 5€
voor EA 1 à 14

1.628.711

1.239.855 saldo:
1/10e

3.270.998

4.263.578

8.371.750

3) Wat zijn de extra kosten na de opening van de scholen en het kinderdagverblijf in
maart 2020?
Zie bijgevoegde tabellen (BIJLAGE 302-1)
School Georges Désir: 66.625,84 EUR
School "La Charmille": 27.164,40 EUR
Kribbe "Les Coquelicots": 19.796,16 EUR
4) Zijn er na de opening kosten gemaakt voor structurele ingrepen in het project, die niet
waren voorzien in de oorspronkelijke projectplanning? Zo ja, welke?
Zie de tabellen in de bijlage (BIJLAGE 302-2)
Aanleg van een volleybalveld:
5.500,00 EUR - Idemasport
Levering en plaatsing van een omheining
- school Georges Désir: 25.000,00 EUR - Quintelier gebr.
Bijkomende kosten voor de levering
en plaatsing van gordijnen:
1.220,27 EUR - Société Louvers belgium
31.720,27 EUR
5) ) Werden er nog bijkomende subsidieanvragen ingediend voor verdere
uitrusting/inrichting van de scholen Désir/La Charmille en de crèche? Zo ja, over welke
subsidieaanvragen gaat het dan? Zo ja, welke?
Zie de overzichtstabellen in de bijlagen (BIJLAGE 302-1 en tabel in antwoord 2)
6) Wat is de huidige stand rond de parkeerruimte die voorzien was/bestudeerd werd in de
(de buurt ) van het project? Zijn er hier bijkomende koste mee gemoeid?
Aanwijzing van TRADECO

4.742.409,25 EUR

6

Subsidies:
PTI 2016-2018
FRBRTC

57.362,51 EUR
1.540.762,00 EUR

De parkeerplaats is operationeel.
De eindafrekening bedraagt 5.774.865 EUR incl. btw (BIJLAGE 302-3)

303 BORDES CASTELLS Om een idee te krijgen van de

reisbijstandsdienst die door de gemeente
"Vervoer" wordt genoemd, zou ik graag over
de volgende gegevens willen beschikken:

Hoeveel mensen waren voor deze
dienst ingeschreven bij het CPPH?

Hoeveel mensen maakten minstens
tweemaal per maand gebruik van deze
dienst?

Hoeveel mensen zullen
waarschijnlijk nog van deze dienst gebruik
maken in de nieuwe formule?

Hoeveel reizen telt u maandelijks
voor de volgende categorieën sinds begin
2021? (CPPH en nieuwe organisatie)

Individueel vervoer voor medische
afspraken, fysiotherapie, chemotherapie,
enz.

Pendeldienst naar het restaurant
voor senioren

Pendeldiensten naar de
recreatiecentra Centre Malou en Evasion en
voor de door de dienst F.A.S.E.
georganiseerde vrijetijdsactiviteiten:
uitstapjes, dagtochten, Voisins/Voisines,
Carrefours Santé, Wolu 10.000, enz.)

Pendeldiensten naar ziekenhuizen
meerdere keren per week in de ochtend
en/of middag

Pendeldienst naar het dagcentrum
La Colline
Wat was bovendien het aantal maandelijkse
ritten van de CPPH in de volgende
categorieën die niet in artikel 4 van de nieuwe
verordening zijn opgenomen?

Culturele vrijetijdsbesteding
(bioscoop, theater)

30/09/2021
In 2021 hebben we 401 leden van het Promotie centrum voor Personen met een
Handicap met een goede reputatie. 68 leden maken ten minste tweemaal per maand
gebruik van onze dienst "Vervoer" en de nieuwe vorm van collectief vervoer voor onze
leden zal waarschijnlijk aan de belangstelling van elk van onze begunstigden
beantwoorden.
Wat het individuele medische en paramedische vervoer betreft, heeft onze dienst
"Vervoer" er 3.468 verzorgd in de eerste negen maanden van 2021.
Wat de verschillende pendeldiensten van onze dienst "Vervoer" betreft, volgen hier de
gegevens voor het jaar 2021:
- naar het seniorenrestaurant hebben wij 488 ritten verzorgd voor 6 personen die
regelmatig van dit type vervoer gebruik maken (één pendeldienst per dag, heen en terug);
- naar het Maloucentrum voor diverse activiteiten: 69 uitstapjes voor 12 personen;
- Vrijetijdsactiviteiten "Voisins/Voisines", d.w.z. één pendeldienst per maand van en naar
het centrum: 8 transporten voor 6 personen (opmerking: in 2021 kon de activiteit
"Voisins/Voisines" alleen in juni en september worden georganiseerd; vóór de crisis
hadden wij, om een voorbeeld te geven, 158 transporten voor deze zelfde activiteit
verzorgd);
- uitstapjes georganiseerd door de dienst G.S.S.T.: 51 personen hebben kunnen
profiteren van collectief vervoer voor uitstapjes georganiseerd door "Evasion ": collectieve
uitstapjes naar Woluwe Shopping, musea of naar de wij k Georges Henri.
Wij hebben ook twee excursies georganiseerd, één op 18 juni naar "Han-sur-Lesse " en
de andere op 16 september naar Oostende. Zesendertig mensen konden gebruik maken
van het openbaar vervoer om naar de bussen voor het gemeentehuis te komen en na de
excursies weer naar huis terug te keren.
U zult zien dat deze cijfers voor 2021 worden beïnvloed door de gezondheidscrisis.
De dagelijkse pendeldiensten van en naar het dagcentrum "La Colline" bedragen 1.268
(voor de periode van januari 2021 tot en met 30 september 2021) op vijf dagen per week.
Gezien het toenemend aantal pathologieën en de vergrijzing van de bevolking zal dit cijfer
waarschijnlijk jaarlijks stijgen.
Wij bieden geen culturele uitstapjes naar bioscopen of theaters aan, aangezien dit soort
vervoer niet is toegestaan (zie hieronder).
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.
Wat het niet-medisch vervoer voor het jaar 2021 betreft, wordt dit als volgt uitgesplitst
- 1.368 niet-medisch vervoer dat niet is opgenomen in artikel 4 van de nieuwe
verordening, onder meer naar de kapper, wat een zeer belangrijke verplaatsing blijft voor
mensen met een handicap;
- 39 verplaatsingen naar activiteiten zoals cursussen aan de academie, muzikale
activiteiten, enz;
- 101 transporten om een familielid te bezoeken, bijvoorbeeld in een verpleeghuis of
ziekenhuis.

Winkelen (inclusief kapsalon)
Reis naar opleiding (muziekschool of
andere)

Andere vrijetijdsbesteding
(familiebezoek of niet)



Aan hoeveel verzoeken is sinds het begin van
dit jaar niet maandelijks voldaan omdat er op
het gewenste tijdstip geen voertuig of
chauffeur beschikbaar was?

Er zij aan herinnerd dat de dienst "Vervoer" moet worden verleend in overeenstemming
met de voorschriften van het Gewest, die verbieden dat de dienst voor bepaalde
bestemmingen concurreert met de particuliere sector (taxi's, particuliere
vervoersbedrijven). Aan de verzoeken kan derhalve niet worden voldaan volgens de
gewestelijke criteria.

Als u deze statistiek niet heeft, wat is dan de
reden?

304 VAN DER AUWERA Wat is er gepland om ervoor te zorgen dat de
voor horecas toegekende gebieden worden
geëerbiedigd?

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29
november heeft Chantal Dransart,
gemeenteraadslid van Ecolo, het college
vragen gesteld over "Horecaterrassen op
voetpaden".
Ik zou het College nu een vraag willen stellen
over een specifiek geval: de Taverne SaintLambert aan de Roodebeeksesteenweg 260.
Ik heb zelf de kwestie van de bezetting van
het trottoir door dit etablissement herhaaldelijk
aan de orde gesteld. Deze inrichting is thans
gesloten wegens faillissement en er kan
derhalve geen betwisting bestaan over de
tolerantie die in deze zaak kan worden
betracht in deze voor deze etablissmeenten
moeilijke pandemische periode.
De gemeentediensten hebben toestemming

Bovendien werden 1.591 transporten geannuleerd door de begunstigden zelf om
medische redenen of als gevolg van veranderingen bij de gezondheidswerkers die de
afspraken verzetten.
10/12/2021

Wij delen u mee dat wij nota hebben genomen van uw 3 suggesties/vragen die hieronder
zijn opgesomd:
1. de plantenbakken, slagbomen en andere verwijderbare obstakels die het trottoir
verstoppen, te verplaatsen en in een nis te plaatsen om eindelijk de normale doorgang
van voetgangers te verzekeren?
2. de eigenaar formeel aanmanen om de stoep zo snel mogelijk vrij te maken van dit
materiaal en de vaste barrières, die er in deze tijd van het jaar niet mogen staan, te
ontmantelen, zoals bepaald in de gemeentelijke reglementen?
3. ervoor te zorgen dat de toekomstige exploitant zich strikt houdt aan het gebied dat hem
zal worden toegewezen?
en wij geven u het volgende antwoord:
Het Gemeentebestuur had reeds op uw vraag geanticipeerd, aangezien wij op 22
november jl. een brief aan de curator, de heer XX, hebben gezonden, aangezien de
eigenaar van het pand waarop u doelt failliet is verklaard. In deze brief hebben wij hem in
kennis gesteld van verscheidene klachten van omwonenden over het terras van dit
etablissement en hem verzocht het meubilair te verwijderen om de openbare ruimte vrij te
maken. Deze brief is tot op heden onbeantwoord gebleven.
Als gevolg hiervan is de gemeentelijke dienst voor het beheer van de openbare ruimte
overgegaan tot de afbraak van het terras en zullen de kosten aan de klant worden
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gegeven om het trottoir te gebruiken voor een
terras van 3 m x 7,50 m, d.w.z. 22,50 m2

doorberekend.
van het terras en de kosten zullen ten laste komen van de failliete vennootschap.

De werkelijke oppervlakte van dit terras is
echter 3,75 m aan de zijkanten en 4,15 m in
het midden (zie bijgevoegde verklaring), wat
al jaren problemen oplevert voor voetgangers,
waaronder veel ouders vergezeld van hun
kinderen, soms met kinderwagens, die elkaar
op bepaalde tijden (bij het verlaten van de
school, enz.) op dit trottoir proberen over te
steken, dit alles in het verlengde van een
beschermde doorgang, die ook erg druk is...
De werkelijke oppervlakte is 29,6m2, dat is
een extra 7m2! U zult het met me eens zijn
dat dit geen detail is.
Mijn vragen zijn simpel, kunnen de
gemeentelijke diensten:
1. de plantenbakken, slagbomen en andere
verwijderbare obstakels die het trottoir
verstoppen, te verplaatsen en terug te
plaatsen om een normale doorgang voor
voetgangers te waarborgen?
2. de eigenaar formeel aanmanen om de
stoep zo snel mogelijk vrij te maken van dit
materiaal en de vaste barrières, die er in deze
tijd van het jaar niet mogen staan, te
ontmantelen, zoals bepaald in de
gemeentelijke verordeningen?
3. ervoor te zorgen dat de toekomstige
exploitant zich strikt houdt aan het gebied dat
hem zal worden toegewezen?
Bijgaand treft u een kopie aan van een
antwoord dat mij op 15 oktober 2014 (uw ref
14-093) is toegezonden met betrekking tot
deze vestiging. Moet ik erop blijven hameren
dat deze exploitant zich NOOIT aan de door
de gemeente toegekende oppervlakte heeft
gehouden? In bijlage treft u tevens een kopie
aan van een op 8 december uitgevoerd
onderzoek naar de feitelijk geconstateerde
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doorgangsrechten.
Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoorden en
vooral voor de maatregelen die u in deze
bijzondere context nuttig acht.
Steps
Ik las vandaag in de pers een vraag van een
journalist aan de burgemeester van Elsene:
"Bent u van plan het voorbeeld van andere
Brusselse gemeenten (Ukkel, Sint-AgathaBerchem, Sint-Lambrechts-Woluwe) te volgen
en aan alle exploitanten een kaart te zenden
met de zones waar de gemeente een
parkeerverbod wenst in te stellen en de
exploitanten te vragen alle maatregelen te
nemen om te voorkomen dat hun gebruikers
overtredingen begaan?

305

SIX

Kunt u mij daarom dit plan toesturen aan de
exploitanten van deelsteps en deelfietsen.
Heeft het College rekening gehouden met de
leerlingen van het Instituut voor Doven,
Doofstommen en Blinden (J.B. Degroofplein)
van hun school naar het metrostation
Joséphine-Charlotte? Hebben ze met de
schoolleiding overlegd over het plan?
Veel visueel gehandicapte leerlingen
gebruiken deze route om de school te
bereikenn. Steps zijn een enorm obstakel
voor hen.
Met vriendelijke groet.

Bij deze brief is een lijst gevoegd van gemeentelijke wegen met voetpaden van minder
dan anderhalve meter, die aan de bevoegde Brusselse gewestelijke autoriteiten is
toegezonden en waarvoor wij een parkeerverbod aanbevelen. (BIJLAGE 305)

15/12/2021

De Georges Henrilaan en het Degrooffplein zijn niet in deze lijst opgenomen. Hoewel wij
de directie van het instituut waarnaar u in uw vraag verwijst niet hebben geraadpleegd,
moet er toch op worden gewezen dat artikel 45 van het algemeen politiereglement dat
voor de 19 gemeenten gemeenschappelijk is, en dat het volgende bepaalt, in alle
omstandigheden moet worden nageleefd: "Onverminderd andere toepasselijke
voorschriften is het gebruik van alle middelen van voortbeweging, zoals steps,
rolschaatsen, skateboards, tonnen, sleeën, hoverboards, enkele wielen, slechts
toegestaan op voorwaarde dat de veiligheid van voetgangers en andere gebruikers of het
gemak van de doorgang daardoor niet in gevaar wordt gebracht. De bevoegde autoriteit
kan dit echter verbieden op de plaatsen die zij bepaalt."
De gemeenschapswachten is gevraagd erop toe te zien dat deze bepaling wordt
nageleefd door zo nodig de steps die overlast veroorzaken te verplaatsen en hun
werkzaamheden voort te zetten om een fotografisch overzicht te maken van de wegen
waar dit probleem zich meer voordoet dan elders. De gemeente onderzoekt ook de
mogelijkheid om een verordening vast te stellen inzake vergoedingen voor het
verwijderen van steps waarvan het parkeren in de openbare ruimte in strijd is met de
voorwaarden van artikel 45 van het algemeen politiereglement.
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Hier zijn de antwoorden op uw verschillende vragen:
1. Op het niveau van de bevolkingsdienst - Burgerlijke stand:
Hier volgen de antwoorden van de bevoegde diensten van de dienst Bevolking en
Burgerlijke Stand.
Aangelegenheden beheerd door de dienst Burgerlijke Stand:



Verdeling

%

FR

NL

FR

NL

206

6

97

3

229

222

7

97

3

2020

192

182

10

95

5

Geboorten

Totaal

2018

Huwelijken

Totaal

2018

212

2019

Verdeling

%

FR

NL

FR

NL

1788

1748

40

98

2

2019

1894

1857

37

98

2

2020

1957

1938

19

99

1

Sterfgevallen

Totaal

2018

Verdeling

%

FR

NL

FR

NL

1170

1073

97

92

8

2019

1209

1129

80

93

7

2020

1350

1269

81

94

6



Aangelegenheden behandeld door de dienst Bevolking:

Reispassen:
Ter herinnering, het beheer van deze aangelegenheid is een opdracht die door de FOD
Buitenlandse Zaken aan de gemeenten is gedelegeerd en waarvoor het BELPASprogramma wordt gebruikt. Gezien de toegang die ons werd verleend, hebben wij niet de
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