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Debat + antwoorden op vragen en interpellaties coronacrisis-covid 19. 
 

De. Hayette geeft aan dat niemand kon voorzien dat deze lockdown zo lang zou duren. De voornaamste 
bezorgdheid is de onzekerheid over de ernst van de ziekte, de mogelijke behandelingen en vaccins en de sociale 
en economische gevolgen. 

 
Hij heeft lof voor de inzet van het college tijdens deze lange periode en in het bijzonder voor de 

burgemeester en schepenen Hublet en Lambert-Limbosch. 
 
Niet alles verliep even vlot en sommige zaken konden beter geregeld worden, zoals de levering van 

maskers. Hij betreurt dat de lokale verkozenen niet meer geraadpleegd werden tijdens deze crisis. De gevolgen in 
de rusthuizen was misschien minder desastreus geweest indien het college de aanbevelingen van de Nationale 
Veiligheidsraad niet zomaar blindelings gevolgd zou hebben. Door het grote aantal ouderen in homes in de 
gemeente is dit een punt waarop teruggekomen moet worden. Talrijke maatregelen moeten genomen worden 
ten bate van de meest kwetsbare mensen. 

 
Deze crisis heeft ook het belang van de fiets als alternatief vervoersmiddel aangetoond. De PS steunt ook 

de eisen van GRACQ rond het belang van de fiets. 
 
In scholen moeten leerlingen met leerproblemen geholpen worden. 
Deze crisis vereist ook een herziening van de budgettaire prioriteiten en ook van de algemene 

beleidsverklaring. 
 
De h. De Bock heeft deze morgen vernomen dat de maskers verdeeld zullen worden binnen één tot drie 

weken. Waarom duurt dit zo lang? Kan dit niet sneller verlopen door personeelsleden of zelfs 
gemeenteraadsleden in te schakelen? 

 
De campagne “musique pour tous” met een radiovrachtwagen lijkt een persoonlijk initiatief te zijn van de 

burgemeester. Dit initiatief is ongepast en illegaal. Men kan niet verwachten dat burgers de maatregelen naleven 
als de overheid zelf de regels met de voeten treedt. 

 
De h. Desmet bedankt het voltallige college voor het beheer van de crisis, in het bijzonder de 

burgemeester die hierin erg veel tijd heeft gestoken. De gemeente heeft vele lacunes op federaal niveau kunnen 
opvangen die te wijten zijn aan het complexe institutionele systeem. 

 
Mevr. Fremault bedankt het college en alle gemeentediensten voor de kwaliteit van de overgemaakte 

informatie. Ze heeft lof voor de toekenning van 5 woningen van het SWU aan slachtoffers van partnergeweld en 
de mobilisatie van gemeenteambtenaren die hebben meegewerkt aan de verdeling van de maskers.  

 
De brieven aan de senioren hebben de afwezigheid van de Wolvendael gecompenseerd. Hoe werden 

kinderdagverblijven en peutertuinen geïnformeerd? Werden er maskers verdeeld in instellingen voor 
mindervaliden? Ze wijst erop dat er talrijke besmettingen vastgesteld werden in de inrichting “Les Cailloux”.  

 
Kan het college een inventaris opmaken van de problemen die veroorzaakt worden door de afwezigheid 

van openbare onderzoeken en overlegcommissies voor de inrichting van het grondgebied? Wat zijn de conclusies 
rond het mobiliteitsbeleid, in het perspectief van de brief van GRACQ? Hoe heeft het OCMW-rusthuis deze crisis 
beleefd? De voedselbanken hadden een tekort aan personeel omdat vele vrijwilligers, vaak senioren, thuis 
moesten blijven. Is het OCMW tussengekomen in de verdeling van de voedselpakketten? 

 
Vele handelaars lijden hieronder en vaak werd er een website gecreëerd om de activiteiten online te 

kunnen voortzetten.  
 
Mevr. Fremault heeft het voorstel overgemaakt aan het gewest met betrekking tot een specifieke dotatie 

aan alle gemeentes die getroffen worden door covid. 



 
Mevr. Culer bedankt het college om de gemeenteraadsleden bijna dagelijks op de hoogte te hebben 

gehouden. Ze is tevreden dat de democratie behouden bleef via videoconferenties. De bevolking kon discussiëren 
met de gemeente via Facebooksessies. Ze vindt eveneens dat deze crisis beheerd moet worden over de 
partijgrenzen heen. Talrijke burgers hebben haar gemeld tevreden te zijn over de aanpak van de crisis binnen de 
gemeente. De negatieve opmerkingen op Facebook geven de algemene opinie dus niet weer. 

 
Vele burgers die de radiovrachtwagen hebben gezien, waren hier erg verheugd over. De enkele klachten 

kwamen van mensen die niets gezien of gehoord hadden. 
 
De burgemeester bedankt de inzet van het gemeentebestuur in deze moeilijke periode. Een van de grote 

moeilijkheden van de huidige crisis lag in het feit dat de politieke mandatarissen, die normaal geacht worden een 
antwoord te bieden op de bezorgdheden van de burgers, geen pasklaar antwoord hadden. Deze onmacht was te 
wijten aan de adviezen en soms tegenstrijdige informatie van experts die zelf erkenden dat ze niet wisten hoe de 
pandemie ging evolueren. De gemeente heeft zich permanent gemobiliseerd om de bevolking te informeren. 

 
Van de 1.137 personen tot op vandaag overleden aan covid in het Brusselse gewest zijn er 49 Ukkelaars.  
Ongeveer 760 pv's (gerechtelijke pv's en administratieve boetes) werden opgesteld voor inbreuken op de 

lockdownmaatregelen in Ukkel. De afbouw van de lockdown zal voor de politie waarschijnlijk de meeste 
problemen opleveren omdat burgers onvoorzichtiger kunnen worden. Sommigen zullen zich opnieuw aan inbraak 
wagen nu men terug buiten mag en mondmaskers maken de taak van de politie hierbij nog moeilijker. 

 
Na elke verklaring van de Nationale Veiligheidsraad was er een vergadering van de Gewestelijke 

Veiligheidsraad om de federale maatregelen te vertalen op gewestelijk niveau. De burgemeesters konden hierbij 
suggesties formuleren (handel, groene ruimtes, …). De burgemeester wou de groene ruimtes open houden, 
vooral voor inwoners zonder eigen tuin. Er werd ook meer intrafamiliaal geweld vastgesteld. Bij een sluiting van 
de parken zou de politie waarschijnlijk moeten tussenkomen bij clandestiene bijeenkomsten in private groene 
ruimtes. De parken werden daarom open gehouden. 

 
De burgemeester deelt enkele standpunten van de h. Van de Cauter. Wat men ook denkt van de Belgische 

structuur, men moet werken met de structuur die momenteel van kracht is. Staten met een andere structuur 
doen het in deze crisis niet veel beter. Ondanks de problemen met de mondmaskers wil de burgemeester niet 
met de vinger wijzen naar de federale of gewestelijke regering of wie dan ook. Hij vindt dat er lessen uit deze 
crisis getrokken moeten worden voor de toekomstige organisatie van het land. Sommige collega's burgemeesters 
zijn steeds meer te vinden voor de fusie van de gemeentes.  De burgemeester wil niet zover gaan maar hij is er 
wel van overtuigd dat de solidariteit tussen de gemeentes versterkt moet worden. 

 
De burgemeester zal zelf mondmaskers nooit verplichten omdat het institutionele kader hem dit niet 

toelaat en omdat dit een aantal mondmaskers zou vereisen dat ruimschoots de capaciteit van het 
gemeentebestuur overstijgt. Ook zou de politie, die nu al overwerkt is, eigenlijk op gelijk welke openbare plaats 
het dragen van maskers moeten controleren en desgevallend pv's hiervoor moeten opstellen. 

 
In deze crisis mogen er geen loze verklaringen en beloftes gemaakt worden die niet nageleefd kunnen 

worden. 
 
Voor de vrachtwagen blijft de burgemeester bij zijn standpunt. Dit valt onder zijn bevoegdheid. Hij had 

het advies van de politie hierover gevraagd alvorens zijn beslissing te nemen. De politie liet het toe en er waren 
nooit samenscholingen achter de vrachtwagen, behalve enkelen die 1,5 m afstand hebben gerespecteerd. De 
burgemeester heeft vastgesteld dat talrijke inwoners die thuis vastzitten hierover verheugd waren, in het 
bijzonder de inwoners van homes en rusthuizen waar de vrachtwagen is gestopt. Sommigen waren teleurgesteld 
dat de vrachtwagen niet langs hun straat is gepasseerd. 

 
De burgemeester vindt de vergelijking van mevr. Lederman-Bucquet met de overwinning van extreem 

rechts in Frankrijk van 21 april 2002 wat misplaatst. 
 
Het college wou steeds concrete informatie communiceren, wat niet evident was door de massa aan 

informatie die in de traditionele media verscheen. Het college heeft er ook voor gezorgd dat de 
gemeenteraadsleden hun functies konden blijven uitoefenen zodat de lokale democratie behouden bleef. Ukkel is 
vast en zeker een voorbeeldgemeente op dit punt. Hij wijst er ook op dat niet alle suggesties geconcretiseerd 



kunnen worden omdat de tijd om deze crisis te beheren beperkt is. Hij bedankt de andere collegeleden en de 
OCMW-voorzitter voor hun solidaire inzet. 

 
Schepen Wyngaard bedankt de burgemeester die grote inspanningen heeft geleverd ten dienste van de 

bevolking. 
 
Inzake sport zijn toestellen in zelfbediening verboden en het zwembad blijft gesloten tot nader order. De 

10 km van Ukkel zal wellicht niet plaatsvinden dit jaar. 
 
Inzake openbare ruimte en mobiliteit wijst het college op het belang van social distancing om tot een 

normale toestand te kunnen terugkeren de komende weken, waarbij promotie gemaakt moet worden voor 
alternatieven voor de wagen. Te smalle trottoirs zullen opnieuw opengesteld worden, met verplichte richtingen. 
Er komen parkeerplaatsen met Nadarhekken in de omgeving van scholen. De Wegendienst denkt met de politie 
na over de inrichting van zones 20 (ontmoetingszones) en fietsstraten. 

 
Parkeren in het gewest is momenteel gratis. Vanaf 11 mei zal er opnieuw gecontroleerd worden. 
Verschillende ideeën van GRACQ werden geïntegreerd in de maatregelen die overwogen worden voor de 

wegmarkeringen. 
 
Schepen De Brouwer antwoordt dat de openingsuren van de gemeentelijke parken aangepast werden om 

social distancing te kunnen respecteren. Tot 30 juni zal de winterregeling van kracht zijn. Het college volgt hierin 
de lijn van het gewest en de andere gemeentes. 

 
Om het aantal verplaatsingen te beperken worden dossiers rond kapvergunningen niet behandeld, 

behalve voor dringende gevallen. Sommige voetwegen in groene ruimtes werden om dezelfde redenen 
afgesloten. 

 
Aanvragen voor milieuvergunningen worden behandeld na het einde van de lockdown. 
Verschillende evenementen worden geannuleerd indien er geen alternatieve oplossingen gevonden 

kunnen worden. 
Inzake het dierenwelzijn geeft het college aan dat huisdieren het virus niet overdragen. De gemeente 

werkt samen met een vereniging die opvang voor huisdieren regelt voor burgers in  moeilijkheden (dakloos, 
ziekenhuis). 

De dienst Gelijke Kansen heeft geprobeerd om de noodnummers voor intrafamiliaal en partnergeweld zo 
goed mogelijk te verspreiden, in het bijzonder voor LGBTQIA+, geconfronteerd met bijzondere moeilijkheden 
wegens de lockdown. 

 
Schepen Biermann meldt dat de dienst Stedenbouw grotendeels via telewerk actief is.  
 
De gewestelijke regering heeft maatregelen van openbaarmaking, openbare onderzoeken en 

overlegcommissies opgeschort. Er wordt met het gewest gesproken over de eventuele hervatting hiervan. 
 
Alle huisvestingsaspecten worden behandeld in overleg met de andere openbare huisvestingsinstanties. 

Huurgelden worden geval per geval behandeld. Inwoners die hun woning zouden moeten verlaten, zullen er 
mogen blijven om nog niet meer problemen te krijgen. Huurders van gemeentelijke woningen worden twee 
maand vrijgesteld van huur. 

 
Aan het begin van deze crisis was geen enkele informatie beschikbaar over een eventuele verdeling van 

maskers door een institutionele partner. Het college heeft veel spontane voorstellen gekregen vanuit allerlei 
initiatieven en heeft beslist om maskers aan te kopen voor het personeel van de gemeente, de gemeentelijke 
vzw's, de scholen en het OCMW en voor de gehele bevolking vanaf 12 jaar (2 maskers voor het personeel van het 
bestuur, 1 masker met filter per persoon voor de bevolking). Er werd een perceel maskers voorzien voor alle 
kinderen van het 6de basisjaar van de gemeentescholen. 

 
Omdat er nog geen informatie beschikbaar was van een officiële Belgische instantie over de 

kwaliteitscriteria van de maskers, heeft het college de aanbevelingen van een Franse instelling gevolgd en 
gekozen voor stoffen maskers waarin filters gestoken kunnen worden die geleverd zouden worden door de 
federale overheid. Om tijd te winnen heeft het college gekozen voor een gemengde distributie. Bpost levert aan 
de meergezinswoningen en gemeenteambtenaren aan eengezinswoningen. De vertraging bij de levering is te 



wijten aan vertragingen bij de productie van de maskers. Uit voorzorg heeft het college bij meerdere leveranciers 
besteld. Er werd een grotere voorraad chirurgische maskers aangelegd om het gemeentepersoneel actief op het 
terrein te beschermen. 

 
De gemeente werkt actief mee via Iriscare aan de levering van materieel voor rusthuizen en centra voor 

mentale gezondheid (op heden ± 40 sites bediend in Ukkel). 
Er is een monitoringsysteem opgesteld in dit kader om stoffelijke overschotten van overledenen in de 

mortuaria te kunnen opvangen. 
 
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat reinheidsambtenaren vanaf 60 jaar en ambtenaren met 

gezondheidsproblemen of een kwetsbaar gezinslid een dienstvrijstelling kregen. Het werk werd uitgevoerd met 
twee teams met verschillende uren om social distancing te kunnen garanderen. Alle straatvegers beschikken over 
een masker. 

 
In de scholen waren de lessen opgeschort vanaf half maart. Er was kinderopvang voorzien in alle scholen.  

Omdat er weinig kinderen aanwezig waren (vijftiental), werden alle opvangdiensten gegroepeerd in de school Val 
Fleuri. Tijdens de paasvakanties werden er in de school Val Fleuri 22 kinderen opgevangen.  

 
De federatie Wallonië-Brussel heeft de scholen gevraagd om vrijwillige hulp te bieden bij de opvang 

tijdens de paasvakantie (60 vrijwilligers hebben geantwoord). Bij de afbouw van de lockdown zullen er meer 
kinderen aanwezig zijn en de klassen zullen daarom opnieuw gedecentraliseerd worden vanaf nu maandag. De 
terugkeer van de kinderen zal voldoen aan de veiligheidsmaatregelen in de omzendbrief. Er werden routes 
aangelegd zodat ouders elkaar niet kruisen. De meeste schooldirecties denken dat 80 tot 100% van de leerlingen 
van het 6de basisjaar op 18 mei terug naar school zal komen. Lessen buiten de schoolmuren zijn geschrapt. 

 
Voor de schepen is de pedagogische continuïteit erg belangrijk. Dit kon verzekerd worden door een 

pedagogische coördinatrice die onlangs werd aangeworven die de nodige IT-middelen heeft voorzien voor leren 
op afstand. Kinderen zonder computer thuis konden beschikken over een papieren versie van de digitale lessen. 
Volgens de directies konden de kinderen op een efficiënte manier opgevolgd worden. Het onderwijzend  
personeel heel vele uren besteed om de leerlingen te helpen. Tijdens de lockdown verliep de pedagogische 
omkadering op een ludieke en ontspannen manier. De klassenraden zullen beslissen om het CEB (Certificat 
d'Etudes de Base) toe te kennen aan de leerlingen die de basisschool voltooien. De Nationale Veiligheidsraad zal 
de kleuterscholen later openen. De leerlingen van de kleuterscholen zijn reeds aanwezig in de schoolopvang. 

 
Schepen Leden geeft aan dat talrijke culturele evenementen, georganiseerd of gesteund door de 

gemeente, uitgesteld of geschrapt werden sinds half maart. De gemeentediensten hebben alle culturele partners 
gecontacteerd om meer te weten over de problemen die ze ondervinden. 

 
Er werden drie nieuwe projecten gelanceerd in de context van de coronacrisis: Coronavida (bestemd voor 

tekst verspreid via een website), "Een tekening voor jou" (bestemd voor rusthuizen) en “Kunst achter het raam” 
(kunstwerken tentoonstellen). 

 
De bibliotheken zijn gesloten. De uitleenperiode werd verlengd voor de gehele lockdownperiode, zonder 

boetes. De bibliothecarissen zijn tijdens deze sluiting intenser aanwezig op sociale netwerken. Vanaf volgende 
week wordt er een systeem “take away” voorzien in de bibliotheken om een te grote bezoekersconcentratie  te 
voorkomen. De dienst bestudeert de heropening van de bibliotheken (voorzien in juni): andere uren, dozen voor 
teruggebrachte boeken om contact met de handen te vermijden, … De boekendozen zijn gesloten maar sommige 
inwoners blijken er toch nog steeds boeken in te leggen, ondanks de instructies. 

 
De activiteiten van twee culturele vzw’s (Ferme Rose en CCU) zijn onderbroken tot eind juni. In de zomer 

start la Ferme Rose terug op en het CCU in september. Het personeel van deze vzw’s is technisch werkloos. De 
Wolvendael wordt terug op papier verspreid in juni, na een digitale versie in april en mei. 

 
Inzake burgerinspraak heeft het college een bijzondere aandacht besteed aan communicatie voor 

verkozenen (virtuele gemeenteraden) en de bevolking (live Facebook van de burgemeester). Het college wil dat er 
rekening gehouden wordt met de gezondheidscrisis bij de opmaak van de Staten-Generaal van de burgerinspraak 
die binnenkort zal plaatsvinden. 



De projecten rond internationale solidariteit liggen eveneens stil. Schepenen Hublet en Lambert-Limbosch 
hebben gezorgd voor maskers en tablets voor de minderjarige vluchtelingen van het centrum “Mena” (centrum 
voor niet-begeleide minderjarigen). 

 
Schepen Delwart geeft aan dat de dienst Ontvangerij zorgt voor een monitoring van de bijkomende 

uitgaven, wat besproken zal worden in het kader van de begrotingswijzigingen van juni. Er is ook monitoring van 
de verliezen aan ontvangsten nodig wegens belastingvrijstellingen. De diensten bestuderen de eventuele 
belastingvrijstelling voor een derde maand, aangehaald tijdens de vergadering van de fractieleiders. 

 
Inzake economie staat het college in contact met alle handelsverenigingen en was er met hen een virtuele 

vergadering om de toestand te evalueren.  
Naast eventuele financiële steun biedt het college administratieve ondersteuning voor kleinere 

structuren, in het kader van een opdracht die voortgezet kan worden tijdens de heropstartperiode. 
 
Het college heeft niet gekozen voor een bijkomende gemeentelijke premie maar wel voor de invoering 

van lokale handelscheques. 
Om handelaars bij de heropstart bij te staan zal het college een gegroepeerde aankoop voorstellen voor 

heropeningen (hydroalcoholische gel, handschoenen, plexiglas). De inrichting van de handelsstraten en de 
organisatie van de online handel zal eveneens besproken worden. 

De gewestelijke operator Hub voorziet bovendien enkele online seminaries rond e-commerce. 
De schepen bedankt de grote inzet van het bestuur in deze uitzonderlijke situatie, vooral in het kader van 

telewerk, voorzien door de dienst Nieuwe Technologieën. 
 
Schepen Lambert-Limbosch verduidelijkt dat de sociale assistenten van de dienst Sociale Actie 

aanspreekpunten zijn voor bezorgde burgers en de bevolking gerust kunnen stellen inzake de verdeling van de 
maskers. 

De dienst Sociale Actie zorgt ook voor het behoud van de leveringen van maaltijden-aan-huis voor 
senioren. Het bestuur kon hierbij rekenen op de inzet van de leverancier. Er is een derde meer aan leveringen, 
waardoor een nieuw publiek ermee vertrouwd kan worden. 

 
De schepen haalt het belang aan van de inzet van de straathoekwerkers, vooral in de begeleiding van 

daklozen. Er zijn contacten met de gemeente Vorst rond opvangplaatsen voor Ukkelse daklozen in een 
opvangstructuur in Vorst, op voorwaarde dat deze personen overtuigd kunnen worden om de straat te verlaten.  
De opvang van daklozen met een hond via de stichting Prins Laurent toont hier zijn nut aan. 

 
De tewerkstellingsdiensten lagen stil maar denken na over problemen in de toekomst omdat talrijke 

personen hun job zullen verliezen. Actiris heeft moeite om de arbeidsmarkt te doorgronden na de 
gezondheidscrisis. Het tewerkstellingtraject van het najaar zal normaal plaatsvinden maar er wordt nagedacht 
over de vorm en de inhoud. 

 
De activiteiten voor senioren werden al vóór de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad 

geannuleerd om hen te beschermen. Er is nog geen heropstartdatum voor de UDDL-activiteiten. Er was 
regelmatig contact met de rusthuizen in het kader van allerlei initiatieven. 

 
De dienst Informatica heeft snel gezorgd voor telewerkuitrusting voor het gemeentepersoneel. 
 
Schepen Hublet meldt dat kinderen in kinderdagverblijven opgevangen kunnen worden vanaf 11 mei. Dit 

moet op een progressieve wijze gebeuren. Ouders moeten de kinderverblijven informeren over aanwezigheden 
zodat de betrokken ruimtes aangepast kunnen worden aan de veiligheidsvoorschriften. Het personeel van de 
kinderdagverblijven draagt permanent een masker. Volgens experts moeten ouders zich geen zorgen maken. 

 
Mindervaliden zijn vaak bezorgd maar kunnen zich goed organiseren. Er werden maskers geleverd aan de 

centra "Mena" en "Les Cailloux" (een van hun animatoren is overleden). De schepen heeft eveneens vizieren 
geleverd zodat mindervaliden gelaatsuitdrukkingen beter zouden kunnen herkennen. 

IRSA zal bovendien 250 chirurgische maskers ontvangen. 
 
In de toekomst moet er rekening mee gehouden worden dat het coronavirus in het bijzonder mensen 

treft die al te kampen hebben met moderne ziektes zoals stress, hoge bloeddruk, diabetes, …  
Door hun verhoogd risico moet het seniorenbeleid herzien worden. 



De crisis heeft ook de menselijke en solidaire kant getoond. 
 
Inzake het dragen van maskers waagt het college zich niet aan improvisatie maar wordt er geluisterd naar 

de medische sector. Er wordt aangeraden preventief een masker te dragen als de afstand van 1,5 meter niet 
gerespecteerd kan worden. Het college zal daarom de tekst voorgesteld door de h. Cools aanpassen. 

Zonder gemeenschappelijke strategie en samenwerking kan dit virus niet overwonnen worden. 
De medische sector moet drie acties uitvoeren: bescherming, diagnose en opsporing. 
 
De OCMW-voorzitter geeft aan dat de gezondheidscrisis en de brand in een home niet echt een invloed 

hebben gehad op de OCMW-diensten die niet overstelpt worden en normaal kunnen blijven werken. 
De voedselbanken blijven werken en krijgen steun van instellingen zoals Actiris. 
Hij is tevreden dat er nog geen overlijdens zijn vastgesteld in de twee OCMW-rusthuizen. 
De uitstekende samenwerking OCMW-gemeente vertaalt zich meer bepaald in gegroepeerde aankopen 

van maskers. 
De complexe staatsstructuur vormt dus niet noodzakelijk een belemmering voor de goede werking van de 

instellingen. 
  
Schepen Biermann meldt een dringend punt inzake de bestelling van maskers voor de bevolking en het 

gemeentepersoneel. In eerste instantie heeft het college een stock van 1.100 maskers per week voorzien, omdat 
er in de lockdown minder contacten met de bevolking waren. Er werd geopteerd voor kwaliteit en meer bepaald 
maskers met verwijderbare filters. Het gemeentebestuur heeft een twintigtal voorstellen ontvangen. 
Oorspronkelijk had het college beslist een opdracht toe te kennen voor 25.000 maskers aan onderneming De 
Facto aan een tarief van € 2,20. Een andere onderneming heeft maskers voorgesteld aan een tarief van € 2,58. Er 
was ook een voorstel voor een tarief van € 2,25 met een leveringstermijn van 30 tot 40 dagen. 

De twee geselecteerde ondernemingen hebben gemeld dat de levertermijnen wat langer konden duren. 
Het college heeft daarom twee andere voorstellen opnieuw bekeken maar deze ondernemingen waren 

niet in staat om de oorspronkelijke voorziene termijnen na te leven. 
Het college heeft uiteindelijk beslist om te bestellen bij deze twee ondernemingen. 
Er is een derde tarief van € 3,20 omdat een gedeelte van de productie - de eerste 25.000 maskers die de 

gemeente zal ontvangen - gemaakt worden in een atelier dat zich in het Brusselse gewest bevindt. 
Er zijn dus drie productiebronnen, met drie verschillende levertermijnen.  
Het college is van mening voor de meest evenwichtige oplossing te hebben gekozen. 
De geselecteerde maskers voldoen aan aanbevelingen van gisteren van de federale regering. 
 
De h. De Bock vraagt of de kwaliteit gecontroleerd wordt. 
 
Schepen Biermann zegt dat er voor de maskers « Community », ofwel maskers van industrieel fabricaat, 

geen reglementering is, enkel aanbevelingen. Er is dus geen certificatie-instelling voor deze maskers. Men zou wel 
de overeenstemming met de federale aanbevelingen kunnen controleren. Op dit moment beschikt geen enkele 
door de gemeente gecontacteerde leverancier over deze certificering. Men zou een certificeringsprocedure 
kunnen invoeren maar dit vereist bijkomende termijnen. De maskers kunnen gecontroleerd worden op basis van 
een erg gedetailleerde beschrijving van de gebruikte materialen. Een officiële certificeringsprocedure zou de 
verdeling onder de bevolking nog meer vertragen. 

 
De h. Cools vindt dat de toelating voor de radiovrachtwagen niet voldoet aan de geldende besluiten en 

instructies van de Nationale en Gewestelijke Veiligheidsraad. 
Inzake huisvesting moet een gemeentelijke premie bovenop de gewestelijke huisvestingspremie 

bestudeerd worden. 
Hij vindt het vreemd dat er niet meer OCMW-hulp wordt aangevraagd. Worden potentiële OCMW-

begunstigden wel correct geïnformeerd? 
De h. Cools wenst dat de opnames van de zittingen van de raad beschikbaar zijn op de gemeentelijke 

website. Zal de zitting van mei op een normale manier kunnen plaatsvinden? 
Hij betreurt dat de maatregelen van schepen Wyngaard inzake verkeer en mobiliteit niet via de 

gemeenteraad zijn gepasseerd. Ook al was de toestand dringend, telkens wanneer dit mogelijk is, moet de 
gemeenteraad aangesproken worden. 

 
De burgemeester antwoordt dat hij nooit de gemeenteraad wou omzeilen. Er waren snelle beslissingen 

nodig. 
Alle suggesties van de h. Cools zullen zorgvuldig onderzocht worden.  



De voorstellen van GRACQ kunnen besproken worden maar het zijn uiteindelijk het college en de raad die 
het beleid zullen bepalen, niet deze organisatie.  

Hij kan nog geen duidelijke informatie geven over het verloop van de volgende zitting van de raad.  
Hij vindt eveneens dat men voorzichtig moet omspringen met bijzondere machten in een democratie. 
 
Schepen Wyngaard bevestigt dat het college voorzichtig omspringt met bijzondere machten. De 

handelaars van Ukkel-Centrum wensen dat de werf in de Alsembergsesteenweg zo snel mogelijk voltooid worden. 
 
De h. Desmet vindt dat het onmogelijk is om alle instructies van de federatie Wallonië-Brussel in scholen 

na te leven om louter praktische redenen. De vakbonden onderzoeken nauwgezet van voorwaarden voor de 
heropstart van de scholen. Is de vrees van sommige ouders over de heropening te wijten aan het gebrek aan 
informatie? 

 
Hij betreurt dat er meer asociaal gedrag zoals sluikstorten worden vastgesteld, wellicht door 

onduidelijkheid in de vermelde teksten. Kunnen er pictogrammen voorzien worden? 
Hij geeft ook aan dat de virtuele vergaderingen van de gemeenteraad het nadeel inhouden dat openbare 

vergaderingen onmogelijk zijn. 
 
Schepen Gol-Lescot bevestigt de stijging van sluikstorten maar dit blijft toch beperkt. Momenteel vormt 

het weggooien van maskers en handschoenen bij het betreden van de auto het meest asociale gedrag. De 
gemeentelijke vaststellers mogen om veiligheidsredenen geen vuilnisbakken doorzoeken. Het is niet eenvoudig 
om een identiteitskaart te vragen voor een pv met behoud van de afstand van 1,50 meter. 

 
Inzake onderwijs worden de richtlijnen van de omzendbrief in 90% van de gevallen nageleefd. Sommige 

verzoeken van Brusselse vakbonden zijn echter niet mogelijk, zoals het verzoek dat een kind slechts één 
volwassene per dag zou zien. Door het beperkte aantal kinderen op school kunnen de afstanden normaal 
gerespecteerd worden. De dienst Onderwijs informeert de ouder intensief: er werden al 6 brieven gestuurd, naast 
alle informatie via whatsapp gebruikt door ouderverenigingen. 

 
De h. De Bock vindt dat de vijf SWU-woningen bestemd voor de opvang van slachtoffers van intrafamiliaal 

en partnergeweld geïntegreerd zouden moeten worden in het gewestelijke beleid ter zaken. Omdat vele daklozen 
nog wachten op een woning, zou de gemeente proactief moeten handelen op dit vlak. 

Hij wenst dat er een globaal bedrag voorzien wordt voor monitoring, naar het voorbeeld van het gewest 
dat het nodige budget heeft geraamd op 100 miljoen euro. 

Hij vindt dat de gemeente de verdeling van maskers onder de bevolking niet goed heeft beheerd. Andere 
gemeentes die naast hun gemeentepersoneel ook alle verenigingen hebben gemobiliseerd konden betere 
resultaten voorleggen. 

De zaak met de radiovrachtwagen is te betreuren omdat dergelijke publiciteit niet past in het kader van 
een dergelijke crisis. 

 
Schepen De Brouwer geeft aan dat er woningen voorbehouden moeten worden voor vrouwelijke 

slachtoffers van geweld omdat de betrokken sector heeft gemeld dat de capaciteit in het Brusselse gewest bijna 
verzadigd is. 

 
De h. Clumeck is tevreden over de verdeling van 75.000 conforme stoffen maskers. Indien de pandemie 

voortduurt, zou een tweede masker voorzien moeten worden. Hij is ook voorstander van een infocampagne rond 
het goede gebruik van het masker.  

 
 


