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Schriftelijke vraag 20/37 van de h. Hayette betreffende luchtvervuiling. 
 
In Le Soir van 7 september 2020 stond vermeld dat scholen en particulieren in het Brusselse gewest 
gevraagd zal worden om deel te nemen aan een meting van de luchtvervuiling in Brussel. Dit wordt 
gecoördineerd door vzw Chercheurs d’Air in het kader van de Internationale dag van schone lucht 
voor een blauwe hemel. Men zal zestig Brusselse scholen en ook rusthuizen, openbare bibliotheken, 
zwembaden, kinderdagverblijven, … vragen om meetsystemen voor stikstofdioxide (NO²) te plaatsen, 
één van de voornaamste vervuilende stoffen van het autoverkeer. 
 
Is het correct dat enkel de school Centre hierop heeft geantwoord? 
 
Hoe is de keuze van de gemeente gemaakt? 
 
Werden de directies van de scholen, kinderdagverblijven en openbare bibliotheken hierover 
geïnformeerd? 
 
Wordt er geïnformeerd over luchtvervuiling in de gemeentescholen?  
 
Wat zal de gemeente doen om de luchtvervuiling in de gemeente te verminderen? 
 
Antwoord:  

Er werd gevraagd welke schooldirecties interesse hadden voor de campagne #Petitspoumons van 

vzw Les Chercheurs d’Air. Enkel de school Centre had positief gereageerd. De aanvraag van de vzw 

was gericht tot de scholen. We hebben beslist om te starten met een school om dit te integreren in 

het pedagogische project. Als het project goed werkt, kunnen meer scholen hieraan deelnemen.  

De vermindering van de luchtvervuiling is een zaak die het college ernstig neemt omwille van de 

gevolgen voor de gezondheid (400.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in Europa). Omdat 

kwetsbare bevolkingsgroepen gemiddeld meer hierdoor getroffen worden, moeten de doelstellingen 

ten bate van het milieu, de levenskwaliteit, de gezondheid en sociale rechtvaardigheid 

samengevoegd worden.   

De gemeente Ukkel heeft in het algemeen al een goede luchtkwaliteit, o.a. door de talrijke groene 

ruimtes. Via de lage-emissiezone (LEZ) regelt het gewest de normen al maar op lokaal vlak kunnen 

we ook handelen.  

Het college neemt een reeks transversale maatregelen om de Ukkelse luchtkwaliteit te verbeteren. 

Enkele voorbeelden: inrichtingen ten bate van de zachte mobiliteit, aanpassing van de gemeentelijke 

voertuigen (waaronder elektrische voertuigen), aankoop van elektrische toestellen (zoals bladblazers 

voor de Groendienst en de Sportdienst), meer groen in de openbare ruimte (meer groen op 

kruispunten, aanplanting van bomen …), begeleiding van senioren rond de LEZ-gevolgen met 

Leefmilieu Brussel en sensibilisering (zoals een artikel in de Wolvendael over de gevolgen van 

houtverwarming en het verbod hierop in Brussel in geval van alarmniveau 2). In de volgende 

Wolvendael zullen we informeren over deze metingen en ook metingen door gezinnen delen.  

 

 


