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Presentatie van het College 

 

  
 

  
 

I. Olivier Deleuze, Burgemeester 

 

We lijken uit de pandemie te zijn. We moeten echter voorzichtig blijven: we zijn niet immuun voor een opleving 

van de ziekte tijdens de winter. Toch is het leven weer begonnen en dat is een goede zaak, want daardoor 

konden de culturele activiteiten en evenementen weer worden georganiseerd. Net na deze crisis ontdekken we 

een andere, die verband houdt met de oorlog in Oekraïne en die een zeer aanzienlijke stijging van de 

energiekosten veroorzaakt en, op zijn beurt, een stijging van de kosten van levensonderhoud. We moeten ons 

ervan bewust zijn dat we moeilijke tijden tegemoet gaan. We moeten solidair zijn en samen zijn. 

Veel dank aan allen die al maanden vluchtelingen uit Oekraïne opvangen vanwege de oorlog. 

 

 

II. Marie-Noëlle Stassart, Schepen van Stedenbouw, Ruimtelijke ordening, Wegen en Mobiliteit 

 

Het bestek voor het bedrijf dat de werken aan het Keymplein zal uitvoeren, is op 20 september door de 

Gemeenteraad goedgekeurd. De werken moeten in april 2023 beginnen en een jaar duren, maar er kunnen zich 

onvoorziene omstandigheden voordoen die de werken vertragen. Het Keymplein krijgt meer begroeiing, meer 

water, meer ruimte voor voetgangers. Het wordt aantrekkelijker voor iedereen, zowel bewoners als handelaren. 

 

Het project "Bij de vijvers" was een experiment dat plaatsvond tijdens de mobiliteitsweek van september 

jongstleden. Helaas regende het veel. Sommige acties van dit project verliepen goed, andere werden door de 

bewoners minder goed ervaren.  
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III. Jean-François de Le Hoye, Schepen van Financiën, Sport en Gezondheid, Juridische zaken, Bevolking, 

Erediensten 

 

De Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Koningin Der Hemelen zal van functie veranderen. Ter herinnering, het is 

eigendom van de Sint-Clemenskerkfabriek. De akte wordt momenteel ondertekend; het dossier vordert goed. 

Daar zal een dagcentrum voor gehandicapten worden opgericht, dat wordt beheerd door de vzw ATIPI. Er is een 

akkoord bereikt om de buurtbewoners toe te staan de lokalen 's avonds en/of in het weekend te gebruiken en 

zo een extra ontmoetingsplaats in de Bezemhoek te creëren. Tenslotte hebben de buurtbewoners, het OCMW en 

het ATIPI zich bij het project aangesloten om na te denken over een specifieke bestemming voor het terrein 

achter de kapel. 

 

   
 

IV. Hang Nguyen, Schepen van Onderwijs, Kinderopvang, Sociaal Leven en Senioren, Economisch Leven, 

Europese Relaties 

 

De Gemeente investeert in haar scholen. De renovatie van de school La Sapinière is daar een voorbeeld van. 

Sommige klaslokalen zijn vergroot om de leraren in staat te stellen de nieuwe actieve onderwijsmethoden toe te 

passen. De rijkdom van het onderwijs in de gemeentescholen van Watermaal-Bosvoorde moet worden 

benadrukt. Het vroegtijdig leren van het Nederlands, dat aan het begin van het schooljaar 2020 is begonnen, is 

in alle scholen aanwezig en laat leerlingen vanaf de 3e kleuterschool kennismaken met deze tweede taal. De 

scholen hebben veel te bieden: actieve pedagogie, zwembaden vanaf de 3e kleuterschool, sport + project, 

talrijke buitenschoolse activiteiten... 

Er komen (of zijn) nieuwe bedrijven in uw buurt. We kunnen de komst noemen van een kaaswinkel, een 

dierenwinkel, een concept store, een Portugees restaurant en een boekwinkel die momenteel wordt 

gerenoveerd.. Daarnaast ondersteunt de dienst Economisch Leven Watermaal-Bosvoorde lokale bedrijven in 

Watermaal-Bosvoorde die betrokken zijn bij een buurtdynamiek door hen de mogelijkheid te bieden een bonus 

te ontvangen. Zo wil de gemeente bedrijven stimuleren, de wijken dynamischer maken en de bedrijven in de wijk 

verenigen. Ten slotte kunnen nieuwe handelaren die zich vestigen, profiteren van een "zichtbaarheidsbonus", zij 

kunnen een formulier invullen en krijgen zo een advertentie in het gemeenteblad 1170 aangeboden. Meer 

informatie op de website van het Syndicat d'Initiative: https://siwb1170.brussels. 

 

 

V. Odile Bury, Schepen van Transitie, Leefmilieu, Hygiëne, Informatie, Informatiek, Jeugd, Internationale 

solidariteit, Dierenwelzijn 

 

Ik moet Odile Bury excuseren die de vergadering vanavond niet kan bijwonen. 

De Gemeente heeft haar klimaatactieplan gelanceerd om haar impact op het klimaat te verminderen. Sinds 

2004 hebben de verschillende meerderheden al gewerkt aan dit onderwerp, waardoor de gemeente het label 

"eco-dynamische gemeente" kon krijgen. Het gaat er nu om het systeem verder te versterken door drie acties uit 

te voeren: 

 inventariseren wat er de afgelopen 20 jaar is gedaan; 

 oplossingen vinden om de koolstofuitstoot te verminderen (de oprichting van de Recyclerie bijvoorbeeld 

heeft het mogelijk gemaakt de koolstofuitstoot te verminderen door de burgers de mogelijkheid te 

bieden tweedehands voorwerpen te kopen en voorwerpen die zijn gemaakt van gerecycleerde 

materialen zoals stof); 

https://siwb1170.brussels/
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 oplossingen vinden om zich vooral op energiegebied aan te passen. 

Mensen die meer informatie willen, kunnen een bericht sturen naar transitie@wb1170.brussels. Zij ontvangen 

dan regelmatig een nieuwsbrief over deze onderwerpen. 

 

          
 

VI. Cathy Clerbaux, Schepen van Participatie, Energie, Groene ruimten en Openbare netheid 

 

De Gemeente deed een beroep op een bedrijf om in de nacht van 19 op 20 februari 2021 met een vliegtuigje 

over het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde te vliegen om een thermografisch onderzoek van alle daken uit 

te voeren. Dankzij deze inventarisatie kon het warmteverlies van de daken van de onderzochte gebouwen en 

locaties worden geïnventariseerd, met een nauwkeurigheid tot 40 cm. Aarzel niet om de internetpagina van onze 

site te raadplegen (https://watermael-boitsfort.actionair-environnement.com/index.php?lang=nl) om een globaal 

overzicht te ontdekken van de thermische fotografie van de daken van de gemeente gezien vanuit de lucht, om 

meer te weten te komen over thermografie vanuit de lucht, en om de precieze gegevens voor uw huis op te 

vragen.  

Bovendien is het voor geïnteresseerden mogelijk te profiteren van een groepsaankoop van energie. Wij raden u 

aan alleen te informeren als u momenteel een variabel tarief hebt. Bezoek voor meer informatie onze website: 

www.watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-bosvoorde?set_language=nl.  

Om samen te leven in een schone gemeente, hebben we verschillende openbare netheidsacties uitgevoerd. 

Allereerst hebben we de vuilnisbakken in de openbare ruimte veranderd door ze te voorzien van een deksel, 

zodat de vogels het afval niet mee naar binnen kunnen nemen. Daarnaast hebben wij de bewoners ook sterk 

aangemoedigd om harde vuilnisbakken (zwart en oranje) te kopen: elke woensdag en vrijdag (van 14 tot 16 uur) 

worden gratis uitdelingen georganiseerd. Wij herinneren u eraan dat het gebruik van vuilnisbakken verplicht is in 

Watermaal-Bosvoorde zodra de zak organisch afval bevat, en dat het vanaf 1 mei 2023 in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest verplicht is om uw voedselafval te sorteren. 3.123 zwarte bakken en 2.584 oranje bakken 

zijn sinds het begin van de actie gratis uitgedeeld aan de bewoners. Wij hebben ook twee "preventie- en 

netheidsmanagers" in dienst genomen om als schakel te fungeren tussen de netheidsdienst en de bewoners. 

Ten slotte wordt twee keer per jaar een mobiel afvalinzamelingscentrum in een wijk opgezet; twee keer per jaar 

vinden grote opruimacties plaats - de najaarscampagne vindt momenteel plaats van 19/9 tot 25/9. De 

gemeente wordt geholpen door talrijke schoonheidsambassadeurs (vrijwillige burgers die dankzij hun energie 

helpen onze gemeente schoon te houden). Wij danken hen hartelijk. 

De participatiebudget werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Talrijke projecten, zowel projecten waartoe 

burgers het initiatief hebben genomen (boost projecten) als projecten die door de gemeente worden uitgevoerd 

(vlaggenschipprojecten), werden gelanceerd. We kunnen twee projecten vermelden: een groep kunstenaars 

heeft de dozen van Sibelga opnieuw geschilderd om de stad te verfraaien; er is een partnerschap opgezet met 

Usitoo en de Recyclerie om de levering gratis te maken bij het lenen van doe-het-zelfartikelen... 

 

mailto:transitie@wb1170.brussels
https://watermael-boitsfort.actionair-environnement.com/index.php?lang=nl
http://www.watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-bosvoorde?set_language=nl
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VII. Benoit Thielemans, Schepen van Huisvesting en Openbare gebouwen 

 

Op 12 november van 14u tot 18u organiseert de Gemeente in samenwerking met het OCMW een Beurs met 

ideeën Huisvesting en Energie in het Hooghuis. Het doel is praktische oplossingen te delen voor betere 

huisvesting met minder energie. Deze uitwisseling brengt gemeentelijke en regionale actoren op het gebied van 

huisvesting en energie samen die uw vragen kunnen beantwoorden. Aanwezig zullen zijn: de eenheden "Energie" 

en "Wonen" van het OCMW, de Recyclerie van Watermaal-Bosvoorde, Homegrade (het regionaal huis voor 

huisvesting en energie), Inforgazelec (Brussels informatiecentrum voor elektriciteits- en gasverbruikers), Slow 

Heat (een bedrijf dat energiebesparende verwarmingspraktijken onderzoekt en experimenteert, gericht op de 

bewoners in plaats van op de woningen)... Meer informatie op de internetsite van de gemeente. 

 

 

VIII. Jean-François de Le Hoye, Schepen van Financiën, Sport en Gezondheid, Juridische zaken, Bevolking, 

Erediensten 

 

Sinds enkele jaren zijn er sportcheques beschikbaar op gemeentelijk niveau. Zo is er 50 euro voorzien (bovenop 

de 50 euro die de meeste mutualiteiten al toekennen) voor jongeren (5 > 18 jaar) die lid worden van een 

sportclub in het Brussels Gewest die erkend is door Bloso of zijn Franstalige tegenhanger ADEPS. Deze aanvraag 

gebeurt via een eenvoudig formulier (met een luik "persoonlijke gegevens” en een luik dat door de club wordt 

ingevuld). Het moet tussen 15 september en 1 november per e-mail worden doorgestuurd (of afgegeven in het 

zwembad Calypso). Meer info op http://www.calypso2000.be. Indien er meer aanvragen zijn dan voorzien is in 

de begroting, gebeurt de verdeling volgens de volgende prioriteitscriteria: steun voor vrouwensport; steun voor 

eerste inschrijvingen (bevordering van sportinitiatie); steun voor clubs in Watermaal-Bosvoorde; steun voor clubs 

die hun begeleiders een opleiding aanbieden.  

 

Het proefproject van het Maison Sport Bien-Être in Watermaal-Bosvoorde werd ontwikkeld in samenwerking met 

Adeps in Sportwarande der Drie Linden. Haar missie is om u te verwelkomen, te begeleiden en te ondersteunen 

bij uw project om te sporten of om een fysieke en/of sportieve activiteit te ontwikkelen of te hervatten met het 

oog op gezondheid, welzijn of sociale integratie, ongeacht uw leeftijd. Voor meer informatie: 

www.calypso2000.be/page3.asp?ClubID=28&LG=FR&PageGroupeID=8087. 

 

 

http://www.calypso2000.be/page3.asp?ClubID=28&LG=FR&PageGroupeID=8087
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IX. David Leisterh, voorzitter van de OCMW 

 

Watermaal-Bosvoorde is de meest solidaire gemeente van Brussel: de dotatie die zij aan haar OCMW betaalt is 

een van de grootste van het gewest, in verhouding tot haar inwonersaantal. Dit budget wordt gerechtvaardigd 

door het aantal sociale woningen in de regio en door de aanzienlijke stijging van het aantal aanvragen die 

onlangs is geregistreerd.  

Er lopen verschillende acties. Enerzijds opent binnenkort een nieuw buurtrestaurant in Fer à Cheval bij de 

Épicerie sociale in het voormalige Logis-Floréal pand. Ten tweede wordt het Rusthuis gerenoveerd en wordt het 

dienstenaanbod uitgebreid. Tenslotte zullen de diensten van het OCMW in dezelfde vestiging worden 

ondergebracht. Dit zal het mogelijk maken energie te besparen, de procedures van begunstigden die vaak 

meerdere stappen in verschillende diensten nodig hebben, te vergemakkelijken en ook de dienstverlening aan 

de begunstigden te vergemakkelijken. 

 

 

X. Daniel Soumillion, Schepen van Cultuur en Patrimonium 

 

Onze culturele centra, onze bibliotheken en de gemeentelijke dienst lieten de storm niet voorbijgaan, maar 

probeerden dankzij hun flexibiliteit, hun verbeelding en hun creativiteit een aan de omstandigheden aangepast 

aanbod van diensten en animaties in stand te houden. Nu keert het leven terug en bloeit de cultuur weer zonder 

grenzen, zoals bijvoorbeeld op 24 september met de opening van het seizoen van La Vénerie, in het bijzondere 

licht van haar 50-jarig bestaan. We kunnen ook de tentoonstelling Les Cités-Jardins par la fenêtre (Tuinwijken: 

een blik door het venster) noemen, die een dertigtal kunstenaars uit de gemeente samenbrengt, de audiogeleide 

wandelingen van het Floréal en het Logis (ontwikkeld door het Centrum voor lokale geschiedenis en Les 

Compagnons de Floréal), de Sentiers Tartare en de ArCado tentoonstelling... 
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Antwoorden van het College 
 

Is het mogelijk om in Dennebosstraat parkeerplaatsen voor fietsen te reserveren? (Marie-Noëlle Stassart) 

We moeten een evenwicht vinden tussen fiets- en autoparkeren en daarbij rekening houden met het specifieke 

karakter van elke straat. De Dennebosstraat heeft een bijzondere configuratie. Fietsen kunnen niet aan het 

trottoir worden gehangen; daarom moet samen worden bepaald welke parkeerplaatsen moeten worden 

opgeheven om er fietsenrekken voor in de plaats te zetten. In uw straat kunnen geen fietsboxen worden 

geplaatst omdat ze te breed zijn ten opzichte van de straat, waardoor politie, brandweer en ambulancediensten 

niet gemakkelijk kunnen passeren. In feite vereisen de voorschriften een doorgang van 4m. De enige oplossing 

zou zijn het profiel van de straat te veranderen, maar dat kan alleen op lange termijn. 

 

Waarom hebt u een fietspad aangelegd op de Delleurlaan terwijl het oorspronkelijke pad nog steeds 

toegankelijk is op het trottoir? (Marie-Noëlle Stassart) 

Delleurlaan is een regionale weg. Wij bespreken dit onderwerp regelmatig met het Gerwest. Tot op heden heeft 

het Gewest een vergunningsaanvraag ingediend om de tijdens de Covid-periode aangelegde tijdelijke fietspaden 

permanent te maken, teneinde het verkeer van pendelaars te vergemakkelijken. In dit specifieke geval is er een 

verdubbeling tussen het bestaande pad en het pad op de weg. Aangezien het oude fietspad te zeer beschadigd 

is en de herstelwerkzaamheden te omvangrijk zouden zijn, wil het Gewest dat het een voetpad wordt. Deze 

herontwikkeling - waarvoor een Stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd - zal worden onderworpen aan 

een openbaar onderzoek en zal worden gevolgd door een overlegcommissie. U krijgt dan de gelegenheid uw 

mening over deze ontwikkeling te geven. Het College zal ook zijn advies geven. 

 

Is het mogelijk een verkeersbord bij de Fontein Folon te plaatsen om automobilisten eraan te herinneren dat zij 

niet linksaf kunnen slaan? (Marie-Noëlle Stassart) 

Deze kruispunt zal worden geanalyseerd in het kader van de vergunningsaanvraag voor fietspaden. Dit houdt in 

dat alle bestaande verkeersproblemen in dit gebied moeten worden bestudeerd. Van de meer specifieke kwestie 

van het ontbrekende bord hebben wij nota genomen en wij zullen Brussel Mobiliteit (beheerder van deze weg) 

aanschrijven zodat dit kan worden rechtgezet. 

 

Bij de Vijvers (Marie-Noëlle Stassart): 

 - Komt er een vervolg op dit experiment, dat niet goed begrepen wordt door sommige buurtbewoners die 

al erg geïsoleerd zijn?  

Voorlopig komt er geen mobiliteitsactie. Het was slechts een experiment dat werd uitgevoerd tijdens de 

mobiliteitsweek, die mogelijk werd gemaakt door een subsidie die de gemeente had ontvangen. 

 

 Dank aan de gemeente voor het uitvoeren van dit experiment, want in de Buksboomstraat was het 

eindelijk rustig. 

Bedankt voor dit commentaar. Deze verschillende elementen, zowel positieve als negatieve, zullen door 

de dienst Mobiliteit worden geanalyseerd: we zullen zien wat we ervan kunnen leren. 

 

Als bewoner van de Middelburgstraat zou ik graag zien dat automobilisten bij de Sint-Hubertuskerk linksaf 

kunnen slaan om de verkeersopstoppingen in de Middelburgstraat te verlichten. (Marie-Noëlle Stassart) 

Wij aanvaarden uw verzoek, dat zal worden bestudeerd tijdens de analyse van de vergunning betreffende de 

fietspaden op de Delleurlaan. 

 

Is het mogelijk om een van de houten palen die de doorgang naar de Terugdrift verbieden demontabel te 

maken, zodat bewoners die aan de Terhulpsesteenweg wonen de wijk kunnen verlaten? (Marie-Noëlle Stassart) 

Op dit punt tussen de Terugdrift en het einde van de Terhulpsesteenweg zijn aanpassingen aangebracht: de weg 

is opengesteld om voetgangers doorgang te verlenen; er zijn parkeerplaatsen aangelegd om de toegang voor 

hulpdiensten en de diensten van Netheid Brussel te vergemakkelijken. Er zijn nog aanpassingen nodig. Wij 

nemen nota van uw opmerking: wij zullen deze nader analyseren om de veiligheid van alle gebruikers van dit 

gebied te verbeteren. 

 

Waarom is het gedeelte van de Terhulpsesteenweg ter hoogte van de Solvaylaan nog steeds niet toegankelijk 

voor het verkeer? (Marie-Noëlle Stassart) 

In dit gedeelte van de Terulpsesteenweg (gewestweg die het station van Bosvoorde verbindt met de Solvaylaan) 

zijn de taluds langs het trottoir en dus de straat gevaarlijk (instortingsgevaar) en worden ze niet onderhouden 

door het Gewest. We schrijven Brussel Mobiliteit regelmatig aan om hen te vragen de nodige stappen te 
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ondernemen, maar zonder succes. Dat is jammer: het zou helpen om de file te verlichten. Wij zullen hen 

nogmaals schrijven om hen aan de situatie te herinneren. 

 

Kunt u de programmering van de verkeerslichten herzien, die intelligent zouden moeten zijn maar waarvoor zeer 

lange wachttijden gelden? (Marie-Noëlle Stassart) 

Door de geografische ligging van Watermaal-Bosvoorde is de gemeente omgeven door regionale boulevards. 

Deze wegen worden dus beheerd door het Gewest, zowel wat betreft het onderhoud als de inrichting ervan, met 

inbegrip van de verkeerslichten. De verkeerslichten worden geregeld door Brussel Mobiliteit, die de frequentie 

van het autoverkeer aanpast. Wij gaan deze kwestie opnieuw aan de orde stellen tijdens de Polutra-vergadering, 

waarin de politie en de diensten Mobiliteit en Openbare Werken samenkomen, en kijken of de situatie kan 

worden verbeterd. 

 

Wat de Dennebosstraat betreft, is het mogelijk de collectieve werkzaamheden die wij samen hadden 

ondernomen om de bestaande structuur te verbeteren, te hervatten? (Marie-Noëlle Stassart).  

De Gemeente had ingegrepen om een deel van het trottoir in de Dennebosstraat te herstellen. Sommige 

bewoners vroegen om de werkzaamheden stop te zetten en een overleg te organiseren tussen de 

buurtbewoners en de Gemeente om de herinrichting te bespreken. Daarom hebben wij besloten om alleen 

dringende reparaties uit te voeren en later over te gaan tot uitgebreidere werkzaamheden. De uit te voeren 

werkzaamheden vereisen overleg gezien de omvang ervan (aannemers, wegen, trottoirs, enz.) en ook tijd, 

aangezien een vergunning vereist is en de budgetten aanzienlijk zullen zijn. Concreet zijn er momenteel geen 

plannen om de Dennebosstraat opnieuw in te richten: we hebben er de middelen niet voor. 

 

Op de Bezemhoek wordt een energiegemeenschap gecreëerd. Dit project schept banden en solidariteit. We 

leggen het aan u voor zodat we samen kunnen werken - bewoners en de gemeente.  

Wilt u met ons aan dit project deelnemen? (Cathy Clerbaux) 

Het principe van een energiegemeenschap is dat je als producent van hernieuwbare energie enerzijds verbruikt 

wat overeenkomt met je persoonlijke behoeften, maar anderzijds je overproductie in het netwerk kunt 

injecteren. Het is nu mogelijk om hernieuwbare energie lokaal te produceren en tegen een aantrekkelijke en 

stabiele prijs te delen. Dit lokale verbruik kan plaatsvinden tussen twee huizen, tussen flats in hetzelfde gebouw 

of zelfs in een gemeenschap. De Gemeente onderzoekt ook de mogelijkheid om een energiegemeenschap op te 

richten, maar het is heel goed dat particulieren deze mogelijkheid oppakken. De regeling zal worden voorgesteld 

op de Beurs met ideeën huisvesting en energie op 12 november in het Hooghuis. Meer informatie op de website 

van Sibelga: https://www.sibelga.be/nl/aansluitingen-meters/duurzame-energie/energiedelen/het-principe-van-

energiedelen?_country=BE. 
 

Is het in onze gemeente toegestaan het dak wit te schilderen of direct witte dakpannen op een nieuw dak te 

leggen? (Marie-Noëlle Stassart) 

Het is duidelijk: hitte-eilanden moeten worden vermeden. De Bezemhoek is onderworpen aan een BBP, dat zeer 

specifieke stedenbouwkundige eisen stelt. Het bepaalt dat hellende daken met rode pannen moeten worden 

bedekt; voor platte daken hebben we meer vrijheid. Als je iets wilt doen wat volgens het BBP niet mag, moet je 

een vergunning aanvragen om van de regel af te wijken. Deze aanvraag kan door de gemeente worden 

ondersteund (bv. installatie van fotovoltaïsche panelen; groene dakbedekking...). Het is gemakkelijker van de 

regel af te wijken door een vergunning in te voeren dan de hele verordening te herzien. Inderdaad, in dit geval is 

de procedure zeer zwaar en lang. 

 

Kunt u ervoor zorgen dat er op wedstrijddagen voldoende parkeergelegenheid is in de Vorsterielaan voor de 

rugbyclub? Afgelopen weekend stonden er 47 auto's geparkeerd op het fietspad waardoor andere voertuigen 

niet goed konden rijden. De politie wilde niet komen. De mensen van de club, die van deze situatie op de hoogte 

waren, ondernamen ook geen actie om dit op te lossen. Dit wordt gevaarlijk (Olivier Deleuze).  

Toen wij dit project aanvaardden, hebben wij er bij de club op aangedrongen dat er slechts 9 parkeerplaatsen 

beschikbaar waren. Deze informatie zal worden doorgegeven aan de voorzitter van de club, zodat de boodschap 

wordt doorgegeven aan de uitgenodigde clubs. We zullen ook de politie vragen langs te komen en boetes uit te 

delen als deze boodschap nog steeds niet wordt nageleefd. We zullen er voor zorgen. 

 

Is er nieuws over het Moskee project? (Olivier Deleuze) 

Het project in kwestie bestaat uit de bouw van een nieuw godshuis in een voormalige garage aan de Dries 101. 

Deze vraag heeft twee aspecten: het ene houdt verband met de cultus, het andere met stadsplanning en 

integratie in de wijk. Wat de godsdienst betreft, bepaalt artikel 19 van de grondwet dat “De vrijheid van 

https://www.sibelga.be/nl/aansluitingen-meters/duurzame-energie/energiedelen/het-principe-van-energiedelen?_country=BE
https://www.sibelga.be/nl/aansluitingen-meters/duurzame-energie/energiedelen/het-principe-van-energiedelen?_country=BE
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eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn 

gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die 

vrijheden worden gepleegd.” Om de tenuitvoerlegging van deze vrijheid te organiseren, zijn in België 6 religieuze 

denominaties erkend die staatssteun genieten. Dit zijn de katholieke (sinds 1830), protestantse (sinds 1830), 

joodse (sinds 1830), anglicaanse (sinds 1870), islamitische (sinds 1974) en orthodoxe (sinds 1985) 

godsdiensten. Opdat een bepaalde gebedsplaats zou worden erkend en regionale en federale financiële steun 

voor de werking ervan zou ontvangen, moet de representatieve instantie van de overeenkomstige godsdienst 

echter eerst verklaren dat de betrokken gebedsplaats inderdaad officieel tot de betrokken godsdienst zou 

behoren. In dit geval heeft de Executieve van de Moslims van België dit certificaat op 31 maart 2022 afgegeven. 

Het project wordt uitgevoerd door de vzw "Centre Éducatif et Culturel la Paix", die wij goed kennen omdat zij 

sinds vier jaar lokalen huurt in het huis van de wijk Dries om Arabische taalcursussen te geven, in het kader van 

een jaarlijkse overeenkomst die door de gemeenteraad is goedgekeurd. Het is dan aan het Gewest om het al 

dan niet officieel te erkennen, op basis van het advies van de gemeente, die moet garanderen dat het gebouw 

voldoet aan de veiligheidsnormen en de stedenbouwkundige wetgeving. 

 

Wij waren op de hoogte van dit project van het Centre La Paix om een terrein te kopen voor de bouw van een 

cultureel en religieus centrum. Wij bevinden ons in het stadium van dit stedenbouwkundig onderzoek dat op 25 

oktober in een overlegcommissie zal worden behandeld. In dit opzicht hebben wij een neutrale plicht voor het 

stedenbouwkundig onderzoek, dat onafhankelijk moet zijn van de aard van de geplande activiteiten, en wij 

zullen erop toezien dat de wet strikt wordt toegepast. 

 

Veel bakken zijn verwijderd van bushalte 17. Is het mogelijk om ze terug te zetten? (Cathy Clerbaux) 

Deze haltes liggen aan een regionale weg. We gaan bij het Gewest informeren naar verklaringen en kijken of de 

bakken kunnen worden teruggeplaatst. 

 

Is het mogelijk om de stoep opnieuw aan te leggen, schoon te maken en de trap onderaan de Heiligenborre die 

naar de halte van bus 17 leidt veiliger te maken? (Cathy Clerbaux & Marie-Noëlle Stassart) 

In overeenstemming met het algemene politiereglement moeten de trottoirs door de bewoners worden 

onderhouden (verwijderen van onkruid, bladeren, sneeuwruimen, enz.). Wij kunnen de dienst Netheid vragen om 

met de bewoners te komen praten om hen zo nodig te vragen actie te ondernemen.  

Onze dienst Openbare Werken voeren reparaties uit in de tijd, afhankelijk van de urgentie van de situatie. Wij 

nemen nota van uw verzoek om de gevaarlijke trap te repareren. 

 

Olivier Deleuze: Namens het College wil ik u bedanken voor uw aanwezigheid, uw vragen en alle initiatieven die u 

neemt. U bent het meest actieve wijk, het meest bereid tot samenwerking met de gemeente. We gaan niet 

weglopen. We moeten nu het formele deel van de vergadering onderbreken en naar de borrel gaan om samen 

verder te wisselen. 

 

Allemaal bedankt.  
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De schriftelijk ontvangen vragen en de antwoorden van het College  

Geen vraag in het Nederlands. 

Vragen in het Frans hier beschikbaar. 


