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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. 

In 2023 wordt de nieuwe AXA Royale Belge geopend. Dit zal een gelegenheid zijn om opnieuw door het park te 

wandelen: de vergunning voorziet in het behoud van een recht van overpad zodat het pad toegankelijk is voor 

voetgangers. Bovendien is het Gewest van plan de Woluwe te openen, die voor het grote gebouw langs zal lopen. 
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Ten slotte vorderen de werkzaamheden aan het GEN goed: de Elandbrug moet eind oktober klaar zijn.   

 
 

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

Europese Relaties 

 

De Gemeente investeert in haar scholen, dankzij de rijkdom van het onderwijs. 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. 

 

 

IV. Olivier Deleuze, bij afwezigheid van 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); 

 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. 

 

 

https://siwb1170.brussels/
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V. 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. In uw buurt kunnen we de volgende 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... 

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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VI. 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. 

 

 

VII. Jean-François de Le Hoye, Schepen van Financiën, Sport en Gezondheid, Jurisische 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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VIII. 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. 

 

 

IX. 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... 

 
Olivier Deleuze : We gaan nu over tot de uitwisseling, en we geven u de microfoon zodat u zich kunt uitdrukken... 
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Antwoorden van het College 
 

Waarom werd de bibliotheek in het Maison des Enfants gesloten zonder specifieke mededeling? 

Een van de troeven van de Commune was het culturele aanbod. Het is spijtig dat de cultuur de laatste tijd zo 

geleden heeft. (Daniel Soumillion) 

Geconfronteerd met de financiële crisis van de gemeente is het college gedwongen keuzes te maken. De Covid-

crisis en nu de crisis in verband met de oorlog in Oekraïne hebben geleid tot een aanzienlijke stijging van de 

gemeentelijke uitgaven, terwijl de inkomsten zijn gedaald. Het Maison des Enfants (locatie Hondenberg) omvatte 

een speelotheek op de begane grond en een bibliotheek voor kinderen en tieners op de eerste verdieping. Tot de 

sluiting werd besloten gezien de financiële situatie van de gemeente. Na een vergelijkende analyse op basis van 

andere gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben we besloten deze plaats te sluiten omdat we 

meer bibliotheken per inwoner hebben dan andere gemeenten. Maar dit is geen zuivere sluiting maar een 

reorganisatie. De locatie Hondenberg wordt enerzijds verplaatst naar het Espace Delvaux en anderzijds naar de 

bibliotheek en de voorzieningen in de Drie Lindenstraat 32. Op personeelsgebied zijn vier banen geschrapt, 

waarvan sommigen al voor het einde van hun contract een gelijkwaardige baan hadden gevonden. 

 

Waarom heb je het budget van La Vénerie verlaagd? (Daniel Soumillion) 

Zoals vermeld in de vorige vraag, kampt de Gemeente met financiële moeilijkheden. Het College heeft de 

Gemeenteraad voorgesteld te stemmen voor een gelijkwaardige verlaging van de subsidies aan de grote 

gemeentelijke vzw, namelijk La Vénerie, Vivre à Watermael-Boitsfort, Vivre Chez Soi en de Sportwarande van de 

Drie Linden. Deze keuze was moeilijk maar noodzakelijk om onze begroting voor 2022 rond te krijgen. 

 

Informatie over het toekomstige vastgoedproject in de Gemeentelijke Godshuisstraat (afbraak van Tax Consult) 

om er woonruimte van te maken. Wat zijn de interacties tussen het gewest en de gemeente op dit gebied? 

(Marie-Noëlle Stassart) 

Inderdaad, een ontwikkelaar plant een vastgoedproject. Er is nog geen bouwvergunning ingediend. Ik kan echter 

bevestigen dat wij in gesprek zijn met het Gewest om ervoor te zorgen dat het voorgestelde project de typologie 

van de straat respecteert. 

 

Fietspaden (Marie-Noëlle Stassart) 

 Waarom zijn ze midden op de rijbaan van Franklin Rooseveltlaan geplaatst? 

De wegen waarop de fietspaden liggen zijn regionaal. Wij bespreken deze kwestie regelmatig met het Gewest. 

Tot op heden heeft het Gewest een vergunning aangevraagd om de tijdens de Covid-periode aangelegde 

tijdelijke fietspaden permanent te maken, teneinde het verkeer van de fietspendelaars 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 vergunning is aangevraagd - zal worden onderworpen 

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

uw mening over de ontwikkeling kenbaar te maken. Het College zal ook een advies uitbrengen. 

 

 Waarom zijn ze geïnstalleerd zonder enig overleg? Dit veroorzaakt veel verkeersproblemen in de hoek 

van Tumulidreef en Eikhove. 

In principe is het een tijdelijk apparaat dat wordt geïnstalleerd als onderdeel van de Covid-maatregelen. De twee 

kruispunten (station van Bosvoorde en Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan) zullen worden bestudeerd in het kader 

van de stedenbouwkundige aanvraag die het Gewest zal indienen om de fietspaden permanent te maken. De 

studie zal alle bestaande verkeersproblemen in dit gebied aanpakken. 

Voor wie dat wil, is hier de internetlink naar de pagina met alle lopende openbare onderzoeken in de gemeente 

en de adviezen van de overlegcomités: www.watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-

bosvoorde/stedenbouw/lopende-openbare-onderzoeken/openbare-onderzoeken-1?set_language=nl. Aarzel niet 

om het regelmatig te raadplegen. 

 

Welke oplossingen er zijn voor problemen met internet en telefoonnetwerken? (Olivier Deleuze) 

Wij zijn in gesprek met Proximus om na te gaan of het mogelijk is een nieuwe antenne te plaatsen bij het station 

van Watermaal (Arcades). Hun is gevraagd een studie uit te voeren om de impact van deze antenne op de 

huidige locatie na te gaan. Wij zullen ervoor moeten zorgen dat deze antenne de emissienormen respecteert en 

het resultaat van deze studie analyseren alvorens een besluit te nemen. 

 

Hoe zit het met het plan om woningen te creëren bij de Chant des Cailles? (Olivier Deleuze) 

http://www.watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-bosvoorde/stedenbouw/lopende-openbare-onderzoeken/openbare-onderzoeken-1?set_language=nl
http://www.watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-bosvoorde/stedenbouw/lopende-openbare-onderzoeken/openbare-onderzoeken-1?set_language=nl
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Het Gewest heeft ons laten weten dat het 70 wooneenheden wil plaatsen op de Chant des Cailles. Wij zijn tegen 

dit project. Anderzijds stemmen wij in met de plaatsing van woningen in bepaalde delen van de Chant des Cailles 

(zoals Petits Cailles), maar voor ons is het belangrijk dat de hele oppervlakte die momenteel bestemd is voor 

stadslandbouw in zijn geheel behouden blijft.  

Bovendien is er momenteel een grote behoefte aan huisvesting voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen voor wie 

het noodzakelijk is tijdelijke modules te plaatsen. De regio wenst dat deze modules worden geïnstalleerd op het 

deel van de Chant des Cailles waar zich momenteel de schapen bevinden. Wij zijn voorstander van een tijdelijke 

oplossing voor de Oekraïense vluchtelingen, want het gaat hier om tijdelijke en niet om permanente huisvesting. 

Maar alleen als het hele gebied dat bestemd is voor stadslandbouw (teelt en veredeling) behouden blijft. 

 

Immersieschool: moet één ouder tweetalig zijn? (Hang Nguyen) 

Nee, het is niet nodig dat een van de ouders tweetalig is om uw kind in te schrijven. De school Les Cèdres - de 

enige school waarop dit project betrekking heeft - wordt geleid door een Franstalige directrice. De kinderen 

krijgen les van twee leerkrachten: een Franstalige, die 50% van de lessen in het Frans geeft, en een 

Nederlandstalige, die de rest in het Nederlands geeft. Het enige criterium dat momenteel van toepassing is, is de 

leeftijd, d.w.z. het geboortejaar van het kind. Voorlopig is inschrijving alleen mogelijk voor kinderen die in 2017 

zijn geboren en pas in het derde kleuterjaar instromen. De enige uitzondering is als het kind al Nederlandse 

onderdompeling heeft gevolgd op een andere school. Volgend jaar (2023-2024) zijn de inschrijvingen voor 3e 

kleuterschool  en 1e lagere school geopend. In de andere gemeentescholen hebben wij echter vroegtijdig 

Nederlands ingevoerd, d.w.z. twee perioden per week Nederlands onderwijs voor kinderen vanaf 3e 

kleuterschool. 

 

Bomen worden gerooid op de Sportwarande Drie Linden. Wie controleert ze? Hoe kan ik geïnformeerd worden? 

(Cathy Clerbaux) 

Er werd een inventaris van het bomenbestand in de Gemeente gemaakt om de gezondheidstoestand van elke 

boom te kennen. We gaan kijken of de bomen in kwestie waren aangemerkt als "te controleren". In de praktijk 

vragen wij Le Logis-Floréal om in te grijpen als het om eenvoudig snoeien gaat. Als ze daarentegen moeten 

worden verwijderd, zorgt de dienst Groene Ruimten van de Gemeente daarvoor. Als u geïnformeerd wilt worden, 

kunt u een e-mail sturen naar Cathy Clerbaux (cclerbaux@wb1170.brussels) die u de gevraagde informatie zal 

verstrekken. 

 

Georges Benoidt sport agora: hoe ver zijn de stappen en werkzaamheden? (Olivier Deleuze) 

Sinds de renovatie is de Agora aan de Georges Benoidtlaan een groot succes bij jongeren. Het wordt meer 
bezocht dan vroeger. De gemeente moet de wrijvingsproblemen tussen de buurtbewoners en de jongeren 
oplossen en nu maatregelen nemen om het samenleven zo harmonieus mogelijk te laten verlopen.  
Onlangs is door een gespecialiseerd bureau een studie verricht naar de door de bewoners gemelde 
geluidsoverlast. Het doel was een volledige diagnose te stellen van de wijze waarop het geluid zich op het 
terrein verspreidt en maatregelen voor te stellen om de geluidshinder te beperken. Het rapport bevat ook 
verschillende ontwikkelingsscenario's en aanbevelingen die in overleg met omwonenden en gebruikers zullen 
worden bestudeerd. Het adviesbureau beveelt de volgende maatregelen aan:  
 

- het veranderen van de basketbalborden, die luidruchtig zijn  
- het oppervlak van het basketbalveld, dat lawaai maakt, te veranderen 
- geluidsschermen langs de tuinen plaatsen; 
- Het plaatsen van tribunes/luifels langs het basketbal- of voetbalveld. 

 
De studie werd gepresenteerd aan verschillende partners en omwonenden. Zij waren het erover eens dat de 

basketbalborden en de vloerbedekking moeten worden vervangen. Zij willen de ter plaatse aanwezige 

opvoeders/toezichthouders meer bevoegdheden geven, zodat zij gemakkelijker kunnen ingrijpen bij de jongeren. 

Zij willen ook dat de agora wordt omheind om ervoor te zorgen dat de openingstijden worden gerespecteerd. Het 

probleem van de verticale barrières langs het minivoetbalveld moet nog worden opgelost: ze maken lawaai. 

Fabrikanten die een oplossing voorstellen, moeten garanderen dat het product na 6 maanden gebruik niet 

beschadigd raakt. 

In de begroting 2023 hebben wij het bedrag van 120.000 euro opgenomen om bovengenoemde 

werkzaamheden uit te voeren. Voor sommige van deze werkzaamheden moet een vergunning worden 

aangevraagd (bv. werkzaamheden om de vloer van het basketbalveld en de verticale muren te veranderen en 

om een omheining te plaatsen). Als deze vergunning wordt verleend, kunnen wij pas daarna in overleg treden 

met de aannemers die deze werkzaamheden moeten uitvoeren.  

Wat de basketbalborden betreft, die zullen wij snel gaan vervangen, omdat daarvoor geen vergunning nodig is. 

mailto:cclerbaux@wb1170.brussels
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Wij zullen geen geluidsmuren plaatsen omdat de omwonenden dat niet willen. Tenslotte zullen wij geen 

vergunning indienen voor het plaatsen van tribunes of een overkapping: wij weten dat de vergunning op dit punt 

automatisch zal worden geweigerd. 

Kortom, dit dossier zal lang zijn omdat de site zich in een geclassificeerd gebied of in de buurt van een 

geclassificeerd gebied bevindt. Zodra de vergunning is verleend, gaan we geld uitgeven. Een budget van 

120.000 euro is opgenomen in de begroting voor 2023 en zou de uitgaven moeten kunnen dekken.  

Wij beginnen aan een proces dat gebaseerd is op de wensen van de buurtbewoners om jongeren in staat te 

stellen de sportagora te blijven gebruiken. Dit is het pad dat we volgen. 

 

Bouwplaats van het GEN: wat is de stand van zaken van het project om een nooddeur in te bouwen en twee 

schoorstenen te plaatsen in de 2e behuizing (in de Eikhove)? (Marie-Noëlle Stassart) 

Een overlegcommissie, voorafgegaan door een openbaar onderzoek, resulteerde in een positief advies van de 

gemeente. In hun advies wezen de leden van de commissie op twee essentiële aanbevelingen: de visuele impact 

van de schoorstenen verminderen en de akoestische bescherming versterken. Het advies van de 

Overlegcommissie over dit dossier is te raadplegen via de link: https://www.watermael-

boitsfort.be/fr/fichiers/urbanisme/commission-de-concertation/avis-de-commission-de-concertation/avis-cc-23-08-
22.pdf/view. 
 

Uitbreidingen van blauwe zones:  

 waarom zijn sommige straten in de blauwe zone en andere niet? (Olivier Deleuze & Marie-Noëlle 

Stassart) 

Gemeenten die dichter zijn dan wij, zoals bijvoorbeeld Elsene, voeren blauwe zones en parkeermeters in. 

Daardoor parkeren mensen die in Elsene willen parkeren nu in Watermaal-Bosvoorde. Hetzelfde geldt voor de 

andere gemeenten die aan de onze grenzen. De bewoners van de betrokken wijken weten niet meer hoe ze voor 

hun huizen moeten parkeren. Watermaal-Bosvoorde heeft blauwe zones en bewonerskaarten ingevoerd om het 

probleem in te dammen en te voorkomen dat het zich over het hele gebied verspreidt. De eerste fase van de 

blauwe zones werd 10 jaar geleden uitgevoerd; de tweede is momenteel aan de gang. Wij zijn ons ervan bewust 

dat aanpassingen nodig zijn: wij zijn bezig alle opmerkingen over de blauwe zones te verzamelen.  

Op dit moment schorten we de uitbreidingen (alleen) op om ze aan te passen. Daarom worden de controles in 

deze gebieden voorlopig opgeschort. Zodra alles is aangepast, wordt een nauwkeurigere controle uitgevoerd in 

de blauwe zones. Dit wordt een digitale controle georganiseerd via parking.brussels. 

 

 Hoe kunnen we voorkomen dat auto's lang parkeren, vooral in de Konijnenwarandelaan? (Marie-Noëlle 

Stassart) 

Als er controles komen, zullen de auto's vertrekken. 

 

Waarom was er dit jaar geen Franse Gemeenschapsfeest in het Gemeentehuis? (Daniel Soumillion) 

Dit jaar vond de Feest van de Franse Gemeenschap plaats op zondag 25 september en niet op 27 september. 

De datum werd gekozen in functie van de agenda van de verschillende belanghebbenden. Het College vond het 

belangrijk om, in het licht van de actualiteit, niet een natuurlijk persoon maar een rechtspersoon te eren, 

namelijk de Société Coopérative Le Logis-Floréal, die in 2022 haar honderdjarig bestaan viert. Het leek ons dan 

ook vrij logisch dat de feest zou plaatsvinden in de Studio in de Drie Linden. Tussen 300 en 400 

persoonlijkheden werden per post persoonlijk uitgenodigd. Helaas waren er maar weinig mensen aanwezig. 

 

Zal de ceder van Libanon op de kruispunt van Drie Linden overleven? Hij lijkt ziek te zijn. (Cathy Clerbaux) Uit de 

inventarisatie van het bomenbestand is gebleken dat er bomen in gevaar zijn (10). Deze boom is er één van. Ze 

worden regelmatig gecontroleerd om te zien of ze moeten worden verwijderd. Voorlopig is zijn toestand stabiel. 

(Noot van de redactie: hij is inmiddels geveld omdat de toestand ervan was verslechterd). 

 

Is het mogelijk om de trottoirs te renoveren? We lopen op straat omdat de trottoirs er te slecht aan toe zijn. 

(Marie-Noëlle Stassart) 

De Gemeente beschikt over meer dan 140 km voetpaden, waarvan de meeste in zeer slechte staat verkeren. 

Met onze dienst Wegen treden wij per geval op, afhankelijk van de noodsituatie en volgens de lijst die wij hebben 

opgesteld. Wij handelen op langere termijn wanneer wij subsidies ontvangen of grote werken plannen. Dit is op 

middellange termijn het geval voor de Visserijstraat (in uitvoering), Keymplein en een aantal trottoirs in Le Logis-

Floréal. 

  

Verkeer in de Gemeentelijke Godshuisstraat. Is het mogelijk om het parkeren op de Vorstlaan weer toe te staan, 

aangezien er in de Gemeentelijke Godshuisstraat meer auto's dan parkeerplaatsen zijn? (Marie-Noëlle Stassart) 

https://www.watermael-boitsfort.be/fr/fichiers/urbanisme/commission-de-concertation/avis-de-commission-de-concertation/avis-cc-23-08-22.pdf/view
https://www.watermael-boitsfort.be/fr/fichiers/urbanisme/commission-de-concertation/avis-de-commission-de-concertation/avis-cc-23-08-22.pdf/view
https://www.watermael-boitsfort.be/fr/fichiers/urbanisme/commission-de-concertation/avis-de-commission-de-concertation/avis-cc-23-08-22.pdf/view
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Wat het parkeerprobleem betreft, zodra de controle van de blauwe zone is ingevoerd, zouden auto's van buiten 

het gebied moeten verdwijnen. Dit zal je wat verlichting geven in de Gemeentelijke Godshuisstraat . Gezien de 

configuratie van de straat, waar slechts aan één kant kan worden geparkeerd, is uitbreiding van het aantal 

plaatsen echter niet mogelijk. 

Met betrekking tot de toename van het verkeer en meer bepaald van zware vrachtwagens, bevestigen wij dat de 

oostzijde van het gemeenschappelijk ziekenhuis verboden is voor voertuigen van meer dan 3,5 T. We zullen 

hierop moeten letten en meer boetes uitdelen. 

 

Ongeoorloofd parkeren van steppen die het verkeer van voetgangers (kinderwagens, PBM's, enz.) belemmeren.? 

(Marie-Noëlle Stassart) 

Toen de nieuwe regionale regelgeving op 1 juli van dit jaar van kracht werd, hebben wij hierover 

gecommuniceerd om de gebruikers hiervan bewust te maken. Op onze website (www.watermaal-

bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-bosvoorde/mobiliteit/elektrische-scooters-nieuwe-

regelgeving?set_language=nl) herinnerden wij de mensen aan de basisregels (niet rijden op elektrische steps 

onder de 16 jaar; niet rijden op trottoirs; geen passagiers vervoeren; snelheidsbeperking in onze wijken van 20 

km/u). Hieraan hebben wij een herinnering toegevoegd aan de regels van het samenleven met bijzondere 

aandacht voor mensen met een zachte mobiliteit, namelijk de steps parkeren aan de straatkant (niet aan de 

voorkant), parallel aan het trottoir; hem niet achterlaten op de podotacten, op de voetgangers-fietserspaden, 

voor de voetgangersoversteekplaatsen, op de markeringen en fietspaden, noch ter hoogte van de in- en 

uitstapzones van het openbaar vervoer. 

Als elektrische steps of fietsen de mobiliteit van andere gebruikers hinderen, meld ze dan via de regionale 

applicatie Fix-My-Street (Home Page - Fix My Street), met vermelding van de aard van het incident (achtergelaten 

voertuig > Step). Dit meldingssysteem is momenteel traag, maar het Gewest werkt aan een nieuwe procedure 

om ervoor te zorgen dat de klacht sneller bij de stepbeheerder terechtkomt. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

bestudeert ook een systeem van vergoedingen voor slecht geparkeerde scooters of deelfietsen en de invoering 

van afzetzones aan weerszijden van voetgangersoversteekplaatsen. Wij verwachten in het najaar vooruitgang op 

dit gebied, zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen. 

 

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 

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. 

 

Olivier Deleuze : Dank aan allen. 

  

http://www.watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-bosvoorde/mobiliteit/elektrische-scooters-nieuwe-regelgeving?set_language=nl
http://www.watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-bosvoorde/mobiliteit/elektrische-scooters-nieuwe-regelgeving?set_language=nl
http://www.watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-bosvoorde/mobiliteit/elektrische-scooters-nieuwe-regelgeving?set_language=nl
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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. 

 


