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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 

 

Hier is wat nieuws over de renovatie van het Keymplein. 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. 

De werken aan het GEN vorderen ook. De Elandbrug is bijna klaar; de werkzaamheden aan de tunnel onder de 

Arcades vorderen: er zijn ook plannen voor de aanleg van een doorgang voor voetgangers en fietsers tussen de 

Kruisbooglaan en het Zandkerverssquare. 

Ten slotte werd tijdens de Gemeenteraad van 18 oktober een akkoord bereikt over de renovatie van de riolering 

en de bestrating van bepaalde straten in Le Logis-Floréal. Het gaat om vier straten, namelijk die van Kerstrozen-, 

Salvia-, Scabiosa- en Silenenstraat. 
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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... 

Verschillende gemeentescholen (de drie kleuterscholen, de school La Sapinière en de school Le Karrenberg) 

hebben ook het label Eco-Schools gekregen, waarmee de inspanningen van het onderwijzend personeel en de 

Gemeente op het gebied van duurzame ontwikkeling worden erkend. Tenslotte hebben wij het geluk dat wij op 

ons grondgebied een Muziekacademie hebben, gevestigd in de school Le Karrenberg, die een honderdtal 

leerlingen per jaar ontvangt en een verscheidenheid aan activiteiten biedt (muziek, dans, theater) voor zowel 

volwassenen als kinderen. 

Dit jaar vierden we de eerste verjaardag van de Marché des Archiducs - een markt die is ontstaan uit een 

burgerinitiatief, een participatief proces waarbij bewoners, lokale actoren en gemeenteambtenaren betrokken 

waren. Sinds september 2021 wordt deze markt elke vrijdag van 15u tot 19u gehouden. Eind september 2022 

werd het verplaatst naar de Aartshertogenlaan op het Joseph Wautersplein (voor het Fer à Cheval). Enerzijds 

omdat het Jules Messineplein, waar het oorspronkelijk gevestigd was, gedurende enkele maanden 

werkzaamheden ondergaat en anderzijds om de burgermarkt een beter uitzicht te geven. Daarom is een 

omleiding ingesteld om de markt doorgang te laten vinden en de omwonenden de gelegenheid te geven zich te 

verplaatsen. 

Er komen (of zijn) nieuwe bedrijven in uw buurt. We kunnen de komst noemen van een bakkerij. 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 Vereniging ter handelsbevordering: https://siwb1170.brussels. 

 

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

solidariteit, Dierenwelzijn 

 

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. 

https://siwb1170.brussels/
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Mensen die meer informatie willen, kunnen een bericht sturen naar transitie@wb1170.brussels. Zij ontvangen 

dan regelmatig een nieuwsbrief over deze onderwerpen. 

 

          
 

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

  

Met het oog op de huidige energiecrisis legt het college de laatste hand aan een actieplan om de gevolgen van 

de energiecrisis voor de gemeentefinanciën te beperken. Als particulier kunt u ook advies krijgen over hoe u uw 

eigen energierekening kunt verlagen. Wij raden u aan de website van de Gemeente te bezoeken om informatie 

te vinden over diensten die mensen kunnen helpen die hun elektriciteitsrekening niet kunnen betalen. Zie: 

www.watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-bosvoorde/energie-rationeel-energiegebruik-in-de-

gebouwen/energiebesparingen-tips-premies-pratktische-en-technische-info?set_language=nl 

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. Dit geldt bijvoorbeeld voor het vlaggenschipproject "kiosk", dat vorig 

jaar de meeste stemmen kreeg en waarvoor het proces is gestart. In uw buurt kunnen we ook de volgende 

projecten vermelden: Sibelgaboxen opnieuw schilderen, het tuinfestival organiseren, een fietsherstelwerkplaats 

opzetten, een mobiele broodoven hebben, of de vzw Les Marcottes subsidiëren zodat de netheidsambassadeurs 

hun werk om de wijk schoner te maken kunnen voortzetten. 

 

http://www.watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-bosvoorde/energie-rationeel-energiegebruik-in-de-gebouwen/energiebesparingen-tips-premies-pratktische-en-technische-info?set_language=nl
http://www.watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-bosvoorde/energie-rationeel-energiegebruik-in-de-gebouwen/energiebesparingen-tips-premies-pratktische-en-technische-info?set_language=nl
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... 

 

  



7 
 

Antwoorden van het College 
 

Muziekschool: oververhitte klaslokalen. Hoe los je dit probleem op? (Benoît Thielemans) 

Het aan de orde gestelde probleem is bekend bij onze diensten. Het bevindt zich voornamelijk in de lokalen aan 

de zuidkant. De verwarmingsinstallaties in de scholen zijn niet uitgerust met systemen die het mogelijk maken 

de temperatuur fijn te regelen, kamer per kamer en op verschillende tijdstippen van de dag. Wij hebben 

"institutionele kleppen" geïnstalleerd die niet door de gebruikers kunnen worden bediend. Wij testen momenteel 

een methode om deze kleppen af te stellen teneinde de temperatuur in de betrokken ruimten te verlagen. 

 

Vivaqua, zal het zich 5 jaar lang vestigen op de Place Jules Messine? (Marie-Noëlle Stassart) 

Ja, Vivaqua zal op de Place Jules Messine gevestigd zijn voor de duur van de rioleringswerken in Le Logis-Floréal. 

Wij kennen nog niet het exacte tijdschema voor deze werkzaamheden, maar uit ervaring weten wij dat het 

minstens twee jaar zal duren. 

 

Lokaal restaurant: verzoek om nadere informatie (David Leisterh)  

Op dit moment kunnen we geen datum voor de opening van het restaurant geven. In principe zou het in de 

eerste helft van 2023 open moeten gaan. Voorlopig stellen we de begroting naar beneden bij, omdat veel posten 

exploderen door de huidige energiecrisis. 

 

Verzoek om informatie over bestaande verkeersproblemen als gevolg van de werkzaamheden aan de 

Visserijstraat (duur: 60 weken) en de sluiting van de Fraiteurbrug (Marie-Noëlle Stassart) 

Wij hebben besloten de Visserijstraat opnieuw aan te leggen om de basis ervan te versterken, aangezien deze 

straat een belangrijke verkeersweg is tussen Elsene, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde. 

De afsluiting van deze straat heeft geleid tot een verplaatsing van het busverkeer 17 naar de aangrenzende 

straten, hetgeen de verkeersproblemen nog vergroot. Wij zijn ons bewust van deze moeilijkheden. Het College 

heeft de minister van Mobiliteit aangeschreven om haar te vragen haar besluit te herzien en dus de Fraiteurbrug 

tijdelijk in beide richtingen toegankelijk te maken voor de duur van de werkzaamheden aan de Visserijstraat. Het 

steuncomité "Fraiteurbrug" van Brussel Mobiliteit is zojuist weer bijeengekomen. We hebben hen van ditzelfde 

verzoek op de hoogte gebracht. Voorlopig zal een gespecialiseerd bureau een telling uitvoeren om een 

gedetailleerd beeld te krijgen van de bestaande mobiliteitsproblemen. 

 

Le Logis-Floréal: groot budget om de riolering te vernieuwen. Kan dit budget niet gebruikt worden om de kozijnen 

te vervangen? (Marie-Noëlle Stassart) 

Drie jaar geleden hebben we besloten de riolering te vernieuwen, ten eerste omdat de huidige riolering erg oud 

is, en ten tweede omdat deze werkzaamheden worden gesubsidieerd en rechtstreeks door Vivaqua worden 

betaald. Dit betekent dat deze uitgaven niet op de gemeentebegroting drukken. Wij maken hiervan gebruik om 

de wegen en trottoirs in de vier straten waar de riolering wordt vernieuwd opnieuw aan te leggen: de gemeente 

betaalt deze renovaties. De vervanging van de ramen valt onder de verantwoordelijkheid van de BGHM en de 

OVM Le Logis-Floréal. 

 

Chant des Cailles (Olivier Deleuze) 

 Hoe zit het met de bouw van containers voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen?  

Voor de Gemeente moet het hele gebied dat bestemd is voor stadslandbouw, met inbegrip van de veestapel, 

gevrijwaard blijven van elke permanente en toekomstige bebouwing. Wat betreft de opvang van personen die de 

status van tijdelijk oorlogsvluchteling genieten, heeft het Gewest verschillende plaatsen aangewezen waar 

tijdelijke huisvesting kan worden gerealiseerd. Dit is het geval in Jette, Sint-Pieters-Woluwe en Watermaal-

Bosvoorde (Tritomas en Chant des Cailles). Het is de bedoeling tijdelijke huisvestingsmodules met een betonnen 

basis te plaatsen. Wij zijn voorstander van een tijdelijke oplossing voor de Oekraïense vluchtelingen. Dit is 

tijdelijke huisvesting, geen permanente huisvesting, zolang het stedelijke landbouwcomplex (gewassen en vee) 

in stand wordt gehouden. Wij zijn niet van plan de PPAS van Archiducs te wijzigen; de gemeente stemt er niet 

mee in daar permanente woningen te bouwen. 

 

 Installatie van de modules: heeft het Gewest een vergunning aangevraagd? (Marie-Noëlle Stassart) 

Voor de installatie van de modules op de Chant des Cailles heeft de regio een vergunning aangevraagd. Het werk 

aan de Chant zou in januari of februari 2023 moeten beginnen. Voor de installatie van de modules op het 

Tritomas-terrein is echter geen bouwvergunning vereist. De installatie op deze locatie begint eind oktober. 
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 Zijn er plannen om permanente woningen te bouwen op de Chant des Cailles, zoals vermeld door de 

minister-president? 

Zoals het College in de Gemeenteraad en in de Algemene Vergadering van Le Logis heeft verklaard, zullen wij 

ons met alle juridische middelen verzetten tegen elke bouw die niet het gehele terrein aan de Tritomastraat en 

de Kwartellaan in stand houdt. Op Chant des Cailles dringen wij erop aan dat de ruimte voor stadslandbouw en 

veeteelt behouden blijft. 

 

Blauwe zones (Olivier Deleuze & Marie-Noëlle Stassart): is het mogelijk om 

- een bord toevoegen aan de kant van de Ottervangerstraat? 

- de effecten van de blauwe zone beperken van maandag tot en met vrijdag? 

- uitzonderingen hebben?  

& Hoe zal Parking.Brussels de zones controleren? 

Aangrenzende gemeenten die dichter bevolkt 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 buurgemeenten. 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 nieuwe blauwe 

zones te verzamelen.  

Er zij op gewezen dat er geen sprake is van het plaatsen van parkeermeters op het grondgebied van Watermaal-

Bosvoorde. Wij zijn echter van plan Parking.brussels te belasten met het toezicht op het parkeren en meer 

bepaald op de naleving van de blauwe zones. Doel van deze maatregel is de aanwezigheid van auto's van buiten 

de wijk die langdurig parkeren te beperken en doorgaand verkeer te ontmoedigen. 

Wat de indeling van de blauwe zones betreft, zijn wij ons ervan bewust dat er aanpassingen nodig zijn omdat er 

inconsistenties zijn. Momenteel verzamelen wij alle opmerkingen van burgers over dit onderwerp om het 

systeem te evalueren. 

Wij zullen de mogelijkheid bestuderen om "gastenkaarten" uit te geven.  

De blauwe zones worden geregeld door een regionale verordening. Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheid 

om bij wijze van uitzondering in alle blauwe zones te parkeren wanneer de reis voor werkdoeleinden wordt 

gemaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval voor artsen, zelfstandigen, kleuter- of schoolpersoneel. 

 

Mogelijke boete voor degenen die vuilnisbakken op de stoep laten staan wanneer ze niet nodig zijn (Cathy 

Clerbaux) 

Voorlopig willen we dat de gemeente schoner wordt. Om dit te doen, hebben we de bewoners gevraagd om 

harde vuilnisbakken. Er is momenteel een zekere tolerantie onder bewoners die hun zwarte vuilnisbakken op de 

stoep achterlaten. De gemeenteambtenaren proberen degenen die ze buiten laten staan bewust te maken en 

zullen dan verantwoordelijk zijn voor het beboeten ervan. Voorlopig ligt de prioriteit bij het uitrusten van zoveel 

mogelijk huishoudens met harde vuilnisbakken (zwart en oranje) om de gemeente schoner te maken. 

 

As tussen Brabantse prinsen - Ottervanger (Marie-Noëlle Stassart) : 

 Is er een plan om een stiltegebied in onze wijk te creëren om de toename van het verkeer te 

voorkomen? Is het mogelijk bij de MIVB in te grijpen om de snelheid van de bussen te verlagen?  

Wat het verkeer op de de Brabantse prinsen- en de Meikeverslaan betreft, zullen begeleidende maatregelen 

worden genomen. Dit zal namelijk gebeuren naar aanleiding van de tellingen van het adviesbureau dat de 

opdracht heeft gekregen om het verkeer op de wegen naast de Visserijstraat te analyseren. Het verkeersplan zal 

dan worden aangepast. 

 Is het mogelijk om daar een snelheidsonderbreker te installeren? 

De hele gemeente is nu een 30 km/u zone, om de snelheid van auto's te beperken. Dit is echter niet genoeg. We 

zullen kijken of het mogelijk is om een snelheidsonderbreker, een verkeersdrempel of een kussen te plaatsen in 

de straten die u noemt. 

 

Is het mogelijk om, naar het voorbeeld van Nederland, een natuurlijke ijsbaan aan te leggen op de vijvers na 

strenge vorst? (Jean-François de Le Hoye) 

Bedankt voor deze suggestie. Dat kon alleen bij strenge vorst. Er moet toezicht zijn en we moeten ook zorgen 

voor de huur van schaatsen. Als u me contacten kunt geven van mensen die dit organiseren, laat het me dan 

weten zodat we dit verzoek in overweging kunnen nemen. In dit stadium kan ik niet garanderen dat dit haalbaar 

is. 
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Gebruiken we in het kader van de thermografie vanuit de lucht de gegevens die het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest een tiental jaar geleden heeft verzameld? (Cathy Clerbaux) 

De door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verzamelde gegevens dateren van 2008. Van onze kant hebben wij 

in februari 2021 een nieuwe analyse gemaakt van de hele gemeente. Deze analyse is nauwkeuriger en stelt ons 

in staat te beschikken over zeer nauwkeurige kaarten met een hoge resolutie. 

 

Archiefstraat: hoe zit het met de verboden te parkeren borden met verouderde data? (Marie-Noëlle Stassart) 

Parkeren in de Archiefstraat blijft verboden tot eind oktober. Vrachtwagens moeten inderdaad gemakkelijk 

kunnen manoeuvreren. Infrabel was echter nalatig door de informatie niet ter plaatse aan te passen. We zullen 

hen vragen dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

 

Aartshertogensquare: opruimen van schapenpoep. Is het mogelijk om een schoonmaakactie te organiseren 

nadat ze zijn gepasseerd? (Cathy Clerbaux) 

In principe breken schapenuitwerpselen veel sneller af dan hondenuitwerpselen, vanwege het dieet van 

schapen. Het is dus meestal niet nodig om het gebied schoon te maken. Maar we zullen kijken naar de situatie 

op het Aartshertogensquare. 

 

Is de gemeente voorstander van een tweede autoloze dag? (Olivier Deleuze)  

Het Gewest vroeg ons of wij bereid waren een tweede autovrije dag te organiseren ter gelegenheid van het 

Irisfestival in mei. De burgemeesters van de verschillende gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

hebben zich onlangs over deze kwestie uitgesproken. Wij zijn er allemaal voor, op voorwaarde dat het Gewest 

van plan is een subsidie te betalen die alle kosten dekt. Momenteel is dat niet het geval. Daarom zijn er geen 

plannen voor een tweede autoloze dag in de nabije toekomst. 

 

Nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan vorig jaar aangekondigd: waar staat het? (Marie-Noëlle Stassart)  

Daar hebben we vorig jaar inderdaad aan gewerkt. Dit project is stopgezet omdat het Gewest ons nu vraagt om 

in mazen te werken en de mobiliteitsplannen op te geven. 

 

Energie (Benoît Thielemans) 

 Kan de Commune ook de middenklasse helpen hun rekeningen te betalen?  

 Zal de Beurs met ideeën Huisvesting en Energie dit probleem aanpakken? 

De Gemeente ontwikkelt woningen voor de middenklasse (bijvoorbeeld de projecten Archiducs-Sud en 

Archiducs-Nord). De Beurs zal vooral een plaats zijn waar iedereen ideeën kan uitwisselen over goede tips en 

werkzaamheden om zijn huis te verbeteren. Dit is natuurlijk ook gericht op de middenklasse. 

 

Welke ruimte biedt u voor huisdieren? Wat doet u aan dierenwelzijn? (Odile Bury) 

De gemeente werkt aan oplossingen om huisdiereigenaren te helpen. Wij hebben samen met de vzw Godog 

gezocht naar plaatsen op het gemeentelijk grondgebied waar hondenlessen kunnen worden gegeven. We 

zoeken ook naar oplossingen zodat honden zonder riem kunnen rennen. Het hebben van een huisdier in de stad 

legt echter beperkingen op; de beschikbare openbare ruimte is beperkt.  

Ik moedig u allen aan om de film Animal van Cyril Dion te gaan zien, gevolgd door een debat, waarin wordt 

gesproken over de plaats van dieren in de stad. 

 

Periodiek 1170 : 

 Gebrek aan communicatie van de Gemeente. Communicatie belicht alleen het goede en niet het 

negatieve. (Odile Bury) 

De 1170 gaat controversiële onderwerpen niet uit de weg, zoals blijkt uit het dossier in het juninummer waarin 

de netheidreglement wordt toegelicht. Wij kiezen de onderwerpen die in het college worden behandeld en zorgen 

ervoor dat we het hebben over wat de hele bevolking aangaat, rekening houdend met de actualiteit. 

 

 Kunnen alle in de gemeente beschikbare mobiliteitsdiensten (3 treinstations, verschillende buslijnen, 

een tramlijn) die de inwoners in staat stellen zich in en uit Brussel te verplaatsen, worden bevorderd? 

(Marie-Noëlle Stassart) 

Dit is een heel goed idee. Wij zullen ervoor zorgen dat in de 1170 een artikel wordt opgenomen om de mensen 

te wijzen op de verschillende bestaande mobiliteitsoplossingen. 

 

Belasting op onburgerlijk gedrag op het gebied van openbare netheid: talrijke klachten (Cathy Clerbaux)  

Deze belasting wordt gebruikt wanneer burgers zich onbeschaafd gedragen. Bij problemen met de reinheid 

kunnen de gemeentewerkers ingrijpen om deze te verhelpen. We hebben echter niet genoeg personeel om alle 
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problemen met de netheid aan te pakken en in de plaats te treden van de onbeschaafde mensen. Wij hebben 

echter twee mensen in dienst genomen die zich bezighouden met reinheidspreventie en zij kunnen boetes 

uitdelen aan onbeschaafde mensen. Als de reinigingsdienst voor particuliere woningen moet optreden, vraagt de 

gemeente aan de betrokkenen om deze interventies terug te betalen via de vuilbelasting. Dit komt neer op een 

soort compensatie. 

 

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

ontplooit. We gaan niet weglopen. We moeten nu het formele deel van de vergadering onderbreken en naar de 

drink gaan, zodat we samen verder van gedachten kunnen wisselen. 

Dank aan allen. 
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De schriftelijk ontvangen vragen en de antwoorden van het college 

 

vraagje mbt - Communauté d’énergie – De Heer Lieven 

 

Beste  heer Burgemeester en Schepenen,  

 

Gaarne stel ik de volgende vraag/problematiek aan de orde  op de wijkvergadering van 20 oktober as: denkt de 

Gemeente aan het nemen van een initiatief voor  een communauté d’énergie voor de tuinwijken , of/en wie zijn 

daar de meest geschikte partijen voor ( participatie van de SISP Le Logis Floréal, de andere eigenaars van een 

woning, de Brusselse Huisvestingmaatschappij )? Welke stappen zijn er al genomen? Zijn er al semi-publieke 

gebouwen ( bv binnen de tuinwijk) of semi-publieke locaties geïdentificeerd ( bv Tritomas, rand van 

sportterreinen) geïdentificeerd ?    

 

De Gemeente volgt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van energiegemeenschappen op de voet, wetende 

dat in 2022 de voorwaarden voor de uitvoering van deze projecten soepeler zijn geworden. Zij heeft reeds 

enkele van haar gebouwen (crèche Les Roitelets, school La Futaie) uitgerust met zonnepanelen en de 

overtollige energie die niet wordt verbruikt, kan ten goede komen aan de plaatselijke bewoners.  

Sibelga moedigt bewoners aan om aanvragen in te dienen en zal ook aanwezig zijn op de Beurs met Ideën 

Huisvesting & Energie op 12 november om informatie te verstrekken aan bewoners die dat willen doen. Er zij op 

gewezen dat het de bewoners zijn die de projecten moeten indienen, maar zij kunnen deze uiteraard komen 

bespreken met de Gemeente. Op het niveau van SIPS Le Logis Floréal is de situatie ingewikkelder, gezien de 

classificatie. Wij raden u daarom aan deze vragen te stellen aan de managers van Le Logis-Floréal. 

 

Energiesteun van het OCMW, noodwoningen op de Chant des Cailles /Tritomas, et herziening van het 

Beheersplan van de Tuinwijk Le Logis Floréal - De Heer Lieven 

 

Beste  heer Burgemeester en Schepenen,  

 

Indien de agenda dat toelaat dan stel ik gaarne de volgende vragen/problematieken aan de orde stellen op de 

wijkvergadering van 20 oktober as: 

 

1)Indien aanwezig op de wijkvergadering cq nadien , kan de voorzitter van het OCMW enige indicatie geven van 

de financiële impact van energiesteun nodig voor huurders  in de tuinwijk Le Logis Floréal? Idem voor de 

huisvestingkosten van begunstigden van het OCMW in de tuinwijk? Kan deze steun regionaal/federaal 

gerecupereerd worden?   

 

Energiefacturen kunnen een belangrijk aandeel zijn in de uitgaven van elk gezin. Er is sprake van 

energiearmoede wanneer de maandelijkse facturen van gas- en elektriciteit de drempel van 10% van het totale 

gezinsinkomen overschrijden. Het is niet altijd gemakkelijk om eraan uit te geraken en te weten hoe je de 

rekening kunt verlagen. Daarom is de dienst energie opgericht. Ze vervult verschillende taken. 

In het kader van deze opdrachten bestaat het eerste deel uit ondersteuning op maat: begeleiding, informatie, 

ondersteuning of energie-audits van woningen. 

Het tweede deel betreft mogelijke financiële tussenkomsten (onder bepaalde voorwaarden) door het OCMW bij 

de betaling van facturen of de aankoop van energiebesparende apparatuur. Deze hebben geen rechtstreekse 

financiële gevolgen voor het OCMW, dat een beroep doet op het federale energiefonds. Tot op heden zijn er nog 

middelen in de federale energie-enveloppe. 

In 2022 waren er dus geen financiële gevolgen voor de eigen middelen van het OCMW, die rechtstreeks 

verband hielden met de energiecrisis, ook al dwingen de budgettaire moeilijkheden van de gezinnen vele nieuwe 

begunstigden om een beroep te doen op het OCMW. Bovendien zijn de teams van de sociale dienst de laatste 

jaren aanzienlijk toegenomen, als gevolg van een algemene stijging van het aantal verzoeken om sociale 

bijstand en los van de stijging van de energieprijzen. Meer info op de website van het OCMW:  

http://cpas1170.brussels/nl/diensten/sociale-dienst/   
 

2) Kan enige feedback gegeven worden van de bemoeienissen van de Gemeente met het voornemen van het 

bouwen van noodwoningen op de Champs de Caille /Tritomas ? Is de Gemeente betrokken bij de keuze van ( 

alternatieve) locaties? Wat is, meer algemeen  de stand van zaken mbt de bouwplannen/stadslandbouwinitiatief 

op het Champs de Caille ?  

http://cpas1170.brussels/nl/diensten/sociale-dienst/
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Voor de installatie van de modules op de Chant des Cailles heeft het Gewest een vergunning aangevraagd. De 

werkzaamheden aan de Chant des Cailles zouden in januari of februari 2023 moeten beginnen. Voor de 

installatie van de modules op het Tritomas-terrein is echter geen bouwvergunning vereist. De installatie op deze 

locatie begint eind oktober. 

 

3) Welke rol kan de Gemeente spelen bij de herziening van het Beheersplan van de Tuinwijk Le Logis 

Floréal  (o.m. in het kader van de energiecrisis)  ? Quid de organisatie van inspraak van bewoners en eigenaars?  

 

De Gemeente zal zich te zijner tijd officieel moeten uitspreken; ondertussen zal het Gewest een werkgroep 

oprichten waaraan de Gemeente zal worden verzocht deel te nemen. 

 

Andere vragen in het Frans hier beschikbaar. 
 

https://www.watermael-boitsfort.be/fr/participez/reunions-de-quartier-a-la-rencontre-des-habitants-3/pv-des-reunions-de-quartier-2022

