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Interpellatie van de h. Desmet: Installatie van openbare waterfonteintjes.
De h. Desmet vermeldt een recente brochure van de diensten Stedenbouw en Milieu over water op
het Ukkelse grondgebied. In België kunnen gemeentes openbare waterfonteintjes plaatsen waar iedereen
steeds water kan krijgen. Dankzij de samenwerking tussen Vivaqua en de gemeente werd er een fonteintje
geplaatst aan het kruispunt Dieweg/Ringlaan/Beeldhouwerslaan. Drukbezochte wijken of wijken waar veel
sport wordt beoefend, zouden gebaat zijn met dergelijke fonteintjes en de h. Desmet wenst meer inlichtingen van het college over dit onderwerp.
Schepen Biermann antwoordt dat dit fonteintje er kwam op initiatief van de Ukkelse jeugdraad, naar
aanleiding van een mogelijk gezondheidsparcours rond de Ringlaan. Dit bleek door de wisselende breedte
van de trottoirs en schade door boomwortels niet mogelijk en er worden in de plaats stedelijke fitnesstoestellen voorzien (middels een gewestelijke subsidie), met daarbij een waterfonteintje. Er zullen gelijktijdig
verbeteringswerken uitgevoerd worden om de veiligheid van het kruispunt te verhogen.
Deze fontein is de eerste in het gewest en wordt erg gewaardeerd. Er zijn nog geen andere locaties
gepland maar het spreekt voor zich dat andere plaatsen waar dergelijke fitnesstoestellen zullen komen ook
over een waterfonteintje kunnen beschikken.
De h. Hublet geeft als arts mee dat water nodig is om energie vrij te maken, de lichaamstemperatuur
op peil te houden en afvalstoffen af te voeren. Een gemiddeld getrainde voetballer verliest in één uur tussen
500 en 1.000 kilocalorieën. De h. Hublet is dan ook tevreden over de installatie van waterfonteintjes, waarvan er nog meer op het Ukkelse grondgebied zouden moeten komen.
De h. Desmet vindt dat men zich niet enkel op het sportieve aspect moet richten maar ook fonteintjes
kan voorzien op plaatsen die vaak door jongeren bezocht worden om soms overdreven alcoholgebruik te
beperken.
De h. Franchimont geeft aan dat er ook fonteintjes op speelpleinen kunnen staan om kinderen aan te
moedigen water in plaats van frisdrank of fruitsap te drinken.
Schepen Biermann deelt de bezorgdheden van de interpellanten maar geeft toch mee dat een dergelijke inrichting meerdere duizenden euro's kost.

