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Interpellatie van mevr. Fraiteur: Gemeentelijke moestuintjes.
Mevr. Fraiteur geeft aan dat stedelijke agricultuur succes heeft. Er verschijnen moestuintjes op balkons, in scholen, langs trottoirs, op daken, … In het Brussels Gewest zijn er niet minder dan 260 moestuinen
geteld naast private moestuinen. Ukkel draagt ook bij met verschillende moestuinen in de Zijlaan, de
Zeecrabbestraat, de Kauwberg, de Zwartebeekstraat, Keyenbempt, enz. Op 1 september ll. werden de moestuinen van Neerstalle ingehuldigd. Welke moestuinen zijn er gekomen op initiatief van de gemeente? Hoeveel zijn er? Hoe kiest de gemeente de locaties? Is er samenwerking met de buurt en indien ja, hoe? Zijn er
nog moestuinen gepland in de toekomst? Krijgt de gemeente voor deze moestuinen steun van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest? Indien ja, in welke mate?
Schepen Cools antwoordt dat de kaart van duurzame bronnen, raadpleegbaar sinds 2013 op de gemeentelijke website, de locatie van de voornaamste moestuinen aangeeft. Van de vijftien vermelde moestuinen op de kaart liggen er bepaalde op gemeentelijke terreinen. Dit is het geval met de moestuinen van de
Linkebeekstraat, de Stallestraat, het Avijlplateau, Neerstalle, … Anderen bevinden zich op terreinen van de
Ukkelse Huisvestingsmaatschappij, heden BinHôme, zoals het geval is met de moestuinen van Melkriek en
Homborch. Sommige moestuinen liggen op gewestelijke terreinen en worden door Leefmilieu Brussel beheerd. Deze instelling beheert eveneens de moestuinen op de terreinen van het OCMW van Vorst, zoals het
Tillensblok. Er moet ook vermeld worden dat er moestuinen zijn op de Kauwbergsite in het culturele centrum
van la Roseraie. Schepen Cools haalt eveneens aan dat er collectieve moestuinen op privéterreinen zijn die
ter beschikking gesteld worden van de duurzame wijk van Sint-Job. De gemeente heeft bovendien moestuinen en natuurlijke pedagogische tuinen ontwikkeld aan de scholen Centre en Calevoet, in samenwerking met
de dienst Opvoeding en de betrokken schooldirecties.
Het natuurplan van Ukkel, goedgekeurd door de gemeenteraad, is eveneens beschikbaar op onze
website. Op pagina 77 van dit plan staat de lijst van de voornaamste moestuinen, een veertigtal. Op vraag
van wijkcomités zal deze lijst bijgewerkt worden dankzij de samenwerking van de gemeente en Leefmilieu
Brussel, met het oog op de publicatie van een speciale editie van "La ville et l’habitant" rond dit thema.
Er werden allerlei initiatieven rond stedelijke agricultuur opgestart dankzij de samenwerking tussen
de Milieudienst en het schepenkantoor van mevr. Gol-Lescot. Een voorbeeld: de Nederlandstalige bibliotheek werd opgewaardeerd door de granotheek. Tijdens de autoloze zondag zijn er themastands op het SintPietersvoorplein voorzien. De gemeente steunt, indien nodig financieel, bewonersverenigingen die hebben
geantwoord op de oproep tot projecten "Potagers collectifs ou quartiers durables" van Leefmilieu Brussel.
Sinds 2015 neemt de gemeente deel aan de week "Cultivons la ville", waarvan de editie van dit jaar volgend
weekend eindigt. Schepen Cools heeft een bezoek gebracht aan een deel van de elf openbare of private sites
die aan deze manifestatie van Leefmilieu Brussel deelnemen, met de steun van de gemeente.
De keuze van de telers voor de gemeentelijke sites (Avijl, Stalle, Linkebeek, Neerstalle) wordt beheerd door de Grondregie op basis van een wachtlijst. Men moet zich inschrijven overeenkomstig een reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad, dat voorrang geeft aan Ukkelaars en daarna de volgorde van de
wachtlijst respecteert.
De keuze van de locaties hangt af van verschillende factoren. Dit kunnen milieugebonden factoren
zijn. De keuze van Neerstalle voor de installatie van bakken is een antwoord op een oproep tot projecten van
Leefmilieu Brussel rond dit aspect, aangezien het ging om de aanmoediging van de installatie van bakken op
vervuilde terreinen. De criteria kunnen ook sociaalgebonden zijn, zoals het programma rond sociale cohesie
van Merlo, de implementering van de école du Tremplin en de école de Saint-op de site van Neerstalle, het
collectieve beheer van moestuinen door wijkbewoners, zoals de Hompot, gelegen op een terrein dat toevertrouwd werd door de UHM, vandaag BinHôme, waarvan de gebruikers kunnen genieten van adviezen van de

Milieudienst. In 2014, na de oproep rond moestuinen door Leefmilieu Brussel, werd het gemeentelijke project van de site Neerstalle, voor een bedrag van € 2.000, niet geselecteerd door deze instelling en heeft de
gemeente het met eigen middelen moeten financieren. Inzake stedelijke agricultuur werd er een project
inzake de installatie van bakken voor levensmiddelen voorgesteld aan het gewest in 2013 voor een bedrag
van € 13.500, in het kader van het project rond duurzame voeding, maar dit werd uiteindelijk geweigerd
omdat de gewestelijke overheid van mening was, ten onrechte volgens schepen Cools, dat het niet innovatief
was en moeilijk was om door een gemeente beheerd te worden. We hopen dat het project voor de Stallestraat wel geselecteerd wordt. De gemeente geeft bovendien gewestelijke projecten door aan de inwoners.
In dit kader heeft het gewest een aantal projecten rond duurzame wijken gesteund, meer bepaald de Berg
van Sint-Job. Een gemeentelijk terrein vlakbij de bibliotheek Le Phare werd eveneens bestemd voor levensmiddelen. We willen de ontwikkeling van moestuinen in bakken op het trottoir aanmoedigen. Er is dus heel
wat werk verricht door verschillende overheden, zowel de gemeente, BinHôme als Leefmilieu Brussel op de
aangehaalde terreinen, of het is de gemeente Sint-Gillis met de eigenaar van la Roseraie …
Mevr. Ledan heeft vorig weekend de pedagogische tuin van de école du Centre ontdekt tijdens "Cultivons la ville". Deze tuin wordt echter weinig gebruikt door leerkrachten en leerlingen van deze school. Misschien kan deze tuin ter beschikking gesteld worden van buurtbewoners of scholen vlakbij, zoals het Collège
Saint-Pierre, het dichtst gelegen? Zouden deze pedagogische tuinen gebruikt kunnen worden, met profijt,
door de dienst Bijschoolse Activiteiten tijdens schoolvakanties, voor initiaties tuinieren zoals reeds gedaan
wordt door vereniging Tournesol? Mevr. Ledan herinnert eraan dat ze op een vorige vergadering van de gemeenteraad had gesproken over de Heldensquare, waar eventueel bakken voor levensmiddelen geplaatst
zouden kunnen worden. Ze betreurt dat er op deze plaats eveneens geen fruitbomen zullen komen, die er
een aangename plek van zouden maken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.
Schepen Cools antwoordt dat er over de Heldensquare nagedacht zal worden. Er wordt ook gesproken met de MIVB en schepen Biermann heeft contact met de betrokken gesprekspartners. De uitwerking
heeft wat vertraging opgelopen omwille van een eventuele nucleaire verontreiniging op het Collège SaintPierre, waarbij is gebleken dat er geen enkel gevaar was. Alle analyses inzake de moestuin van Ukkel Centrum werden uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Er
werd toch beslist om moestuinen te ontwikkelen in bakken en niet meer in volle grond.
Schepen Maison verduidelijkt over de école du Centre dat de wijk kan beschikken over compost. De
tuin en de moestuin van deze school worden dagelijks bewerkt door de leerlingen. Schepen Maison ziet niet
hoe deze moestuin praktisch gezien gedeeld zou kunnen worden. Het college heeft daarentegen zijn goedkeuring verleend aan een project rond kleine buksbomen aan de voorgevel van deze school, waarbij de inwoners van de wijk betrokken kunnen worden.
Mevr. Ledan is van mening dat deze tuin tijdens de zomer gebruikt kan worden door de dienst Bijschoolse Activiteiten, aangezien toegang mogelijk is via de school of via de rechterkant, waar het compost
zich bevindt.
Mevr. Fraiteur is verheugd over het dynamisme van de gemeente inzake moestuinen die een trend
vormen. Ze hoopt dat het gewest dit beleid zal ondersteunen.

