
 

De belangrijke onderwerpen van de gemeenteraad van donderdag 25 oktober 2018  

 

Gemeente-eigendommen - Verrewinkelbos - Goedkeuring om te kappen en om bomen te verko-

pen 

Brussel Leefmilieu (beheerder van het Verrewinkelbos dat eigendom is van de gemeente) heeft een 

gewestelijke toelating gekregen om 500 bomen te kappen. Schepen van Gemeente-eigendommen 

Marc Cools (MR) zegt dat de gemeente geen advies geeft maar dat Brussel Leefmilieu wel een toela-

ting aan de gemeente vraagt. Er zijn verschillende redenen om te kappen: 45 erg gevaarlijke bomen, 

een leiding naar een collector aanleggen om bepaalde rioleringen in het bos te ontlasten en de groei 

van bepaalde bomen toelaten die weinig kans hebben omwille van andere bomen. De verkoop heeft 

reeds plaatsgevonden maar onder voorwaarde dat de raad de verkoopprijs goedkeurt.  

 

Bij de oppositie vond Thibaud Wyngaard (fractieleider Ecolo) dat de gemeente zelf niet overtuigd 

bleek te zijn. Het lijkt erop dat de beraadslaging ons voor een reeds voltrokken feit stelt.  

Marc Cools gaf toe dat het college niet volledig overtuigd was bij de opmaak van de beraadslaging en 

had gevraagd om ter plaatste te gaan om de laatste onduidelijkheden weg te nemen vóór deze ge-

meenteraad. Dat was ook de reden waarom de beraadslaging in de huidige vorm werd voorgesteld. 

Het punt werd goedgekeurd door de meerderheid. Onthouding van Ecolo en de PS. 

  

Gemeente-eigendommen - Homère Goossensplein 1, eerste verdieping - Overeenkomst met vzw 

Force Douce en vzw Les Passagers du vent de Force Douce 

Schepen van Gemeente-eigendommen Marc Cools (MR) geeft aan dat sommige gebouwen in het 

kader van de hergroepering in 2020 verkocht zullen worden, zoals het gebouw aan het Homère 

Goossensplein 1. De huurder van de eerste verdieping (Association Belge du Diabète) heeft een 

nieuwe locatie gevonden maar die vereniging had 2 onderhuurders (vzw's Force Douce en Les Passa-

gers du vent de Force Douce). We zullen die een tijdelijke overeenkomst aanbieden zodat zij meer 

tijd krijgen om eveneens een nieuwe locatie te vinden. 

 

Ecolo wou dit gebouw graag behouden in het gemeentelijk patrimonium en Thibaud Wyngaard (frac-

tieleider Ecolo) vroeg naar de toekomst van dit gebouw. Marc Cools antwoordde dat het college nog 

geen definitieve beslissing heeft genomen om nog beslissingsruimte te geven aan de nieuwe meer-

derheid. Het college denkt aan tijdelijke oplossingen om de leegstaande gedeeltes te bezetten in 

afwachting van de eventuele verhuizing van het vredegerecht.  

Nog bij de oppositie vroeg Françoise Dupuis (PS) of woningen mogelijk waren. Volgens de schepen 

staat het gebouw niet volledig leeg en zijn er ook kosten verbonden aan een transformatie.  

 

Bij de meerderheid stelde Marianne Gustot (MR) voor om het gebouw te gebruiken voor lessen soci-

ale promotie, de muziekacademie of alfabetiseringscursussen. 



Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) vindt dat men budgettaire neutraliteit moet nastreven in het 

kader van de financiering van het administratieve centrum. Indien het vredegerecht niet wordt ver-

kocht, moet de renovatiekost ervan bepaald worden. Het punt werd unaniem goedgekeurd. 

 

Eveneens op de agenda:  

De goedkeuring van de rekeningen van het dienstjaar 2017 van de Grondregie, de balans van het 

dienstjaar 2017 en de begroting van het dienstjaar 2019 van vzw Le Val d’Uccle, het reglement inzake 

de te volgen procedure rond de aanbreng van verdrijvingsvlakken en de plaatsing van plantenbakken 

of paaltjes op openbare gemeentewegen, de vernieuwing van het belastingreglement op de bezet-

ting van de openbare weg voor commerciële doeleinden, … 

 


