GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Interpellatie van mevr. El Fassi: Schoolmaaltijden.
Mevr. El Fassi verwijst naar de motie waarin men leerlingen van de gemeenscholen wil sensibiliseren
rond ecologie, in het bijzonder door duurzame en lokale voeding aan te bieden in scholen. Mevr. De Brouwer gaf
aan dat de vleesconsumptie zou moeten verminderen. Men moet kinderen reeds op jonge leeftijd aanleren wat
gevarieerde en evenwichtige voeding is zonder direct naar vlees te grijpen. De vleesconsumptie daalt ook om
verschillende redenen: ecologie, gezondheid, filosofische of religieuze redenen.
De Fédération Wallonie-Bruxelles heeft twee resoluties aangenomen rond vegetarische en biologische
maaltijden op school. Gemeentescholen bieden slechts twee keer per maand een vegetarische maaltijd aan. Er
wordt ook geen rekening gehouden met de korte keten en het biologische aspect. Kinderen moeten echter
kwalitatieve maaltijden kunnen krijgen.
Overweegt het college om ecologische alternatieven in te voeren voor de schoolmaaltijden door hogere
criteria op te leggen voor leveranciers (korte keten, bio)? Is het college bereid inspanningen te leveren om het
label "good food" in alle scholen te bekomen?
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat de bepalingen van het bestek gelden tot het einde van het jaar.
Haar voorgangster mevr. Maison heeft al aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd: twee vegetarische
maaltijden per maand, soep en groenten, proteïnetoevoegingen voor ouders die hun kinderen volledig
vegetarisch willen opvoeden.
Er moeten nog stappen gezet worden om meer collectieve i.p.v. individuele verpakkingen te gebruiken.
Overschotten van maaltijden worden geschonken aan de solidaire koelkast of het OCMW
Percentage producten afkomstig uit de biolandbouw: zuivel 40%, varken, rund en gevogelte 20%,
aardappelen 30%. Vis en zeevruchten zijn steeds duurzaam, de groenten respecteren het seizoensaanbod, GGO
zijn niet toegelaten en er gaat een voorkeur uit naar een divers aanbod aan granen en groenten. In desserts mag
max. 10% suiker zitten.
De schepen is voorstander van een groter vegetarisch aanbod maar men moet daarbij rekening houden
dat het aanbod in de scholen voor iedereen toegankelijk moet blijven.
De h. Desmet herinnert eraan dat de promotie van vegetarische maaltijden opgenomen is in de algemene
beleidsverklaring.
Mevr. El Fassi wenst elke dag een keuze tussen vlees en een vegetarische maaltijd.
Mevr. Maison is hier ook voorstander van. Dit zou openomen kunnen worden in een volgend bestek.

