
GEMEENTE UKKEL 
Gemeenteraad 

 
 

Schriftelijke vraag 20/36 van de h. Desmet over de bezetting van onze gemeenscholen 

deze zomer. 
 
 
Ik wil graag de bezettingsperiodes van onze scholen (behalve Homborch) tijdens deze zomer kennen, 
van 1 juli tot 31 augustus, om er kinderstages te voorzien.  
Is het mogelijk om voor elke inrichting de bezette ruimtes te kennen en de financiële bijdrage van de 
bezetters? 
 
 
Antwoord:  

De schoollokalen zijn niet toegankelijk van half juli tot half augustus (art.3 van het reglement inzake 

de bezetting van schoollokalen door derden). Deze zomer werd de verlofperiode door het college 

vastgelegd van 10 juli tot 10 augustus 2020. Deze periode komt overeen met het verlof van de 

regisseurs van de gemeentescholen.  

Het tarief bedraagt € 100 per bezettingsdag voor het personeel van de gemeente (en de scholen) en 

de inwoners van Ukkel en Linkebeek; € 150 voor niet-Ukkelaars (art.3 van het reglement inzake de 

inning van vergoedingen voor de bezetting van schoollokalen door derden).  

De bezettingen tijdens deze zomer (door derden):  

- Ecole du Centre: 2 bezettingen: 

o turnzaal van 1 tot 10 juli. Tarief € 800 (8 x € 100). 

o turnzaal van 17 tot 21 augustus. Tarief € 500 (5 x € 100). 

- Ecole des Eglantiers: 1 bezetting: 

o refter van 1 tot 10 juli. Tarief € 800 (8 x € 100). 

- Ecole de Messidor: 2 bezettingen: 

o turnzaal van 1 tot 10 juli. Tarief € 800 (8 x € 100). 

o refter van 17 tot 21 augustus. Tarief € 500 (5 x € 100). 

- Ecole de Verrewinkel: 2 bezettingen: 

o refter van 1 tot 10 juli. Tarief € 800 (8 x € 100). 

o refter van 17 tot 21 augustus. Tarief € 500 (5 x € 100). 

Het gaat om bezettingen door derden. 

Voor de Bijschoolse Activiteiten: van 1 juli tot 10 juli en van 24 tot 28 augustus de volgende scholen:  

- Ecole du Val Fleuri: turnzaal, refter, zaal voor psychomotoriek, 3 gangen 

- Ecole de Messidor: informaticazaal 

- Ecole des Eglantiers: garage en koer (MTB) 

- ICPP: turnzaal en een refter. 

- Ecole des Ecureuils: de gehele school. 

Gratis bezetting wegens gemeentelijk. 


