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Mondelinge vraag van de h. Cools: De organisatie van overlegcommissies tijdens 
schoolvakanties. 

 
De h. Cools deelt mee dat de traditie om tijdens schoolvakanties geen overlegcommissies 

over bouwvergunningen te organiseren sinds vorig jaar niet meer wordt gerespecteerd. In juli en 
augustus 2019 waren verschillende overlegcommissies georganiseerd en dit jaar is op 20 juli een 
overlegcommissie gepland waarbij belangrijke dossiers zullen worden onderzocht. Tijdens 
schoolvakanties kunnen sommige Ukkelaars niet aanwezig zijn, wat burgerinspraak benadeelt. Het 
college bepaalt de agenda van deze commissie. Waarom worden er overlegcommissies gehouden in 
de zomerschoolvakanties? 

 
Schepen Biermann geeft aan dat er in het kader van covid twee virtuele commissies zijn 

georganiseerd en dat de belanghebbende partijen zich hebben kunnen uitspreken. Bovendien 
worden openbare onderzoeken, die 30 dagen duren, in het algemeen buiten de 
schoolvakantieperiodes gehouden en afgesloten, overeenkomstig de bepalingen van het BWRO (ten 
minste de helft van een openbaar onderzoek moet buiten de zomer-, paas- en kerstvakantie vallen). 
Door de inwerkingtreding van het nieuwe BWRO heeft het college zich namelijk genoodzaakt gezien 
overlegcommissies in de zomerperiode te plannen. 

 
Na de bevestiging van de ontvangst van een volledig bouwvergunningsdossier is er een 

bepaalde termijn waarbinnen een definitieve beslissing over de vergunning moet worden genomen. 
Sommige van deze termijnen zijn verlengd om rekening te houden met de lockdownperiodes maar zij 
lopen ten einde. Overschrijding van de termijn leidt tot automatische verwijzing naar de 
vertegenwoordiger van de gedelegeerde ambtenaar die slechts 45 dagen heeft om het dossier 
volledig te bestuderen, en in geval van een achterstand van dossiers is deze ambtenaar snel 
overstelpt en kan hij niet binnen deze 45 dagen een besluit nemen. Dit wordt beschouwd als een 
stilzwijgende weigering die zeer nadelig is voor de burgers die het verzoek hebben ingediend of die 
op dit verzoek willen reageren.  

 
Om al deze redenen heeft het college extra commissies in de zomer gepland. Alle schriftelijke 

klachten in het kader van het openbaar onderzoek maken integraal deel uit van de besprekingen in 
de commissie, ook al is de indiener ervan niet fysiek aanwezig. De beperkingen door de 
gezondheidsmaatregelen lagen mee aan de oorzaak van de vertraging bij de behandeling van 
dossiers, die evenwel wordt verminderd.  
 

De h. Cools is van mening dat met het Gewest een dialoog moet worden gevoerd om de 
toezending van dossiers te bespoedigen. De gemeente draagt ongetwijfeld ook een deel van de 
verantwoordelijkheid voor de achterstand.Hij heeft nota genomen van de wens om de situatie te 
verbeteren en dergelijke vertragingen in de toekomst te voorkomen. 
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Mondelinge vraag van mevr. Czekalski: Verkeersborden in de openbare ruimte. 
 
Mevr. Czekalski wijst op het grote aantal verkeersborden in de openbare ruimte: 

verkeersborden, halteborden voor het openbaar vervoer, toeristische borden, enz. Deze borden 
zorgen soms voor visuele vervuiling, beperken de beschikbare ruimte voor voetgangers en 
belemmeren het verkeer van personen met beperkte mobiliteit. Bovendien hebben gebruikers soms 
moeite om het juiste bord te vinden. Welke maatregelen kunnen worden genomen om de 
aanwezigheid van borden in de openbare ruimte te rationaliseren en optimaliseren? Wat zijn de 
doelstellingen van het college op dit gebied?  

 
De verkeersregels bepalen de minimumafmetingen en specifieke voorwaarden voor de 

plaatsing van verkeersborden. De regelgeving laat echter een zekere mate van vrijheid aan de 
autoriteit die de weg beheert. De gemeente zou in het kader van haar signalisatieplan kunnen 
optreden om de esthetiek van de openbare ruimte te verbeteren. Welke maatregelen worden 
overwogen in het kader van het Ukkelse signalisatieplan? 

 
Schepen Wyngaard antwoordt dat deze technische aangelegenheid wordt geregeld door de 

code van de beheerder en door een ministerieel besluit van 11 oktober 1976, gewijzigd door een 
reeks latere besluiten. In 2014 is deze kwestie bij de zesde staatshervorming geregionaliseerd en is 
het aan elk gewest om zijn eigen code van de beheerder vast te stellen of te wijzigen. Voor het 
Brusselse Gewest zou dit gebeuren met de steun van Brulocalis.  

 
De huidige reglementen zijn zeer restrictief en laten gemeentes weinig manoeuvreerruimte. 

De gemeente probeert echter de panelen niet te vermenigvuldigen en ze op een samenhangende 
manier te plaatsen, met inachtneming van de geldende normen. Als verschillende locaties mogelijk 
zijn, moet worden vermeden ze voor een raam te plaatsen of een doorgang voor voertuigen te 
belemmeren. Als het een plaats is voor een gehandicapte, zijn er specifieke afstanden opgelegd. De 
hoogte van borden is ook onderworpen aan strikte voorschriften.  

 
Aangezien voor de kleur van de palen enige speelruimte is toegestaan, is de oranje kleur 

vervangen door metaalgrijs, wat esthetischer is, hoewel iets minder zichtbaar. Indien nodig kan de 
gemeente herinneringsborden plaatsen, met inachtneming van de richtlijnen van de code van de 
beheerder en de ministeriële besluiten. Dit zal het geval zijn voor de woonwijk van de Dekenijstraat. 
De gemeente kan ook aannemers die werken uitvoeren vragen hun installaties iets te verplaatsen om 
een comfortabeler voetpad te verzekeren of om het esthetisch uitzicht van de weg te vrijwaren. 
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Mondelinge vraag van de h. De Bock: De passiviteit van de gemeente ten aanzien van de 
herstelling van het speelplein van het Wolvendaelpark die al enkele maanden vertraging heeft 
opgelopen. 

 
De h. De Bock werd gealarmeerd door verschillende gebruikers van het Wolvendaelpark die 

klaagden dat het speelplein nog steeds niet hersteld is en daarom verboden is voor kinderen. Deze 
situatie duurt nu al enkele maanden. Wat zijn de redenen voor deze vertraging? Welke initiatieven 
heeft het college genomen om dit probleem te verhelpen? Kan het college een inventaris van de 
situatie opmaken met vermelding van de data waarop het bij derden tussenbeide is gekomen voor 
herstellingen? 

 
Schepen De Brouwer antwoordt dat de Groendienst op 25 maart 2021 in kennis is gesteld 

van een probleem op de vloer van een speelstructuur in het Wolvendaelpark. 
 
De volgende dag ging een ambtenaar van de Groendienst ter plaatse om de schade te 

bekijken. De toestand van de vloer rechtvaardigde een tijdelijke sluiting omdat de veiligheid van de 
kinderen niet volledig gegarandeerd was. In de week van 29 maart heeft de magazijnier van de 
Groendienst de plaats bezocht om een schatting te maken van de nodige werkzaamheden. Zijn 
conclusie was dat de Groendienst dit niet zelf kon herstellen en dat er een beroep moest worden 
gedaan op de firma die het spel had geplaatst. 

 
Op 1 april nam de Groendienst contact op met deze firma om een afspraak ter plaatse te 

maken. Deze was gepland voor 12 april met het oog op een inventarisatie van deze structuur en de 
opstelling van een bestek. De aannemer die het spel heeft geïnstalleerd en bereid is het te repareren, 
heeft op 24 april zijn prijsopgave gestuurd. De Groendienst brengt zo spoedig mogelijk verslag uit aan 
het college.  

 
Op 4 mei besluit het college, na kennisneming van het verslag, de uitgaven goed te keuren, in 

dit geval iets meer dan 10.000 euro voor een spel dat tijdelijk op deze plaats zal worden 
geïnstalleerd. De volgende dag, 5 mei, nam de Groendienst contact op met de firma om de bestelling 
te valideren. De firma deelde mee dat de productie van de onderdelen ongeveer 6 weken zou duren. 
Om tijd te winnen heeft de Groendienst de bestelling geplaatst voordat de officiële, door het college 
ondertekende bestelbrief was verzonden. De officiële brief werd verzonden op 14 mei, toen de 
verschillende ondertekenaars hun handtekening hadden gezet. Het gemeentebestuur heeft de firma 
daarom verzocht met de productie van de onderdelen te beginnen voordat het de officiële brief had 
ontvangen, hoewel hiertoe geen verplichting bestond. Op 4 juni deelde de firma de Groendienst mee 
dat de herstelling op 28 juni voltooid moest zijn. De gemeente was dus verre van passief in het 
beheer van dit dossier. 

 
De h. De Bock erkent dat het college zich niet passief heeft opgesteld. Aangezien de 

bevolking niet op de hoogte is van de werkzaamheden van de gemeente "achter de schermen", zou 
het nuttig zijn als de geschiedenis van dit soort herstellingen op de gemeentelijke website zou 
worden vermeld. De burgers zouden geduldiger zijn indien zij op de hoogte werden gebracht van de 
ondernomen stappen. 
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Mondelinge vraag van M. De Bock: De gevolgen van de renovatiewerken aan de visvijver in 
de Linkebeekstraat, de gevolgen voor sommige bewoners die scheuren in hun huizen hebben zien 
ontstaan en de verantwoordelijkheid van de gemeente. 

 
De h. De Bock herinnert eraan dat de visvijver in de Linkebeekstraat een grondige renovatie 

heeft ondergaan waar de hele buurt blij mee was omdat de ondernomen ontwikkeling deze mooie 
ruimte zou verbeteren. Verscheidene bewoners klaagden echter bij het gemeentebestuur over de 
ongewone trillingen die scheuren in hun huizen veroorzaakten. Blijkbaar heeft de gemeente de 
bewoners doorverwezen naar hun verzekeringsmaatschappijen en naar de verzekeringsmaatschappij 
van de onderneming. Aangezien er vóór de uitvoering van de werken geen onderzoek naar de 
toestand van de huizen is gedaan, voelen de bewoners zich hulpeloos, om niet te zeggen in de steek 
gelaten, door de gemeente. 

 
In een context waarin, wat de verantwoordelijkheden betreft, sprake lijkt te zijn van een 

cascade van verantwoordelijkheden, is het immers nogal onaangenaam om te zien hoe de gemeente 
de bewoners doorverwijst naar de aannemer. Kan het college een precies overzicht van de situatie 
geven (aantal betrokken bewoners, omvang van de schade)? Werd de verzekering van de gemeente 
samen met die van de aannemer gemobiliseerd? 

 
Schepen De Brouwer kan vanavond geen volledig en gedetailleerd antwoord geven op deze 

vraag en verontschuldigt zich hiervoor. De diensten van de schepen zijn momenteel overbelast en 
konden binnen de gestelde termijn niet alle elementen verzamelen, met name de juridische 
elementen. Ze stelt hem voor om op deze mondelinge vraag te antwoorden tijdens een volgende 
zitting van de gemeenteraad of door een schriftelijk antwoord te voorzien. 

 
De h. De Bock zal zijn mondelinge vraag tijdens een latere zitting van de raad opnieuw 

stellen. 
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Mondelinge vraag van de h. De Bock: Het aantal personen dat sinds het einde van de 
lockdown door de gemeente en het OCMW aan het werk is gezet (exclusief artikel 60). 

 
De h. De Bock wijst erop dat Ukkel de gemeente is die het zwaarst getroffen is door de 

stijging van de werkloosheid sinds de covidcrisis. Welke inspanningen hebben de dienst 
Tewerkstelling en het OCMW geleverd in het kader van de herneming? De horecasector kan moeilijk 
gekwalificeerd personeel vinden, ondanks de hoge werkdruk tijdens de herneming. Welke rol heeft 
de gemeente kunnen spelen bij het anticiperen op de behoeften van de Brusselse horeca en andere 
sectoren? Hoeveel mensen heeft het gemeentebestuur in de afgelopen drie maanden door 
plaatselijke partners laten aanwerven? Heeft het college alle bedrijven in Ukkel aangeschreven om 
hun de gemeentelijke ondersteunende diensten voor te stellen?  

 
Schepen Lambert-Limbosch antwoordt dat Ukkel niet langer de gemeente is die het meest 

door werkloosheid wordt getroffen, aangezien op 31 mei de toename van het aantal werkloze 
werkzoekenden op jaarbasis 4,6% bedroeg voor Ukkel, tegenover 8,9% voor Sint-Lambrechts-
Woluwe en 7,1% voor Oudergem. Het effect van de crisis lijkt dus af te nemen. Hij herinnert eraan 
dat tewerkstelling hoofdzakelijk een gewestelijke bevoegdheid is, in het bijzonder van Actiris. De 
gemeente zou inbreuk maken op de bevoegdheden van Actiris door op te treden als contactpunt 
voor bedrijven op zoek naar personeel. De vragen over het OCMW moeten worden gesteld in het 
kader van de raad voor maatschappelijk welzijn en het OCMW-bureau. 

 
De gemeente beschikt in dit domein op de dienst Tewerkstelling en het Jobhuis waarin de 

volgende vier partners zijn verenigd: de dienst Tewerkstelling van de gemeente, de dienst Promojob 
van het OCMW, het plaatselijke Actiriskantoor en het PWA. De dienst Tewerkstelling maakt gebruik 
van de Facebookpagina van het Jobhuis om werkaanbiedingen en andere initiatieven door te geven. 
Alleen al de rubriek Tewerkstelling is goed voor 70% van het publiek van de gemeentelijke 
Facebookpagina. Gemiddeld worden dagelijks 5 aanbiedingen in Ukkel en omliggende gemeenten 
doorgegeven. De dienst Tewerkstelling en het Jobhuis verwijzen mensen die specifieke steun zoeken 
ook door naar innovatieve oplossingen zoals mentorschap, "coach searching" (praktisch advies). Het 
gaat echter niet om steun bij de aanwerving voor een specifieke baan die onder de 
verantwoordelijkheid van Actiris valt. Onder de initiatieven waarbij de gemeente betrokken is, 
vermeldt de schepen de organisatie van online workshops (zoeken naar werk), het programma 
"Brussels on the move" (ontdekking van opleidingsorganisaties), de deelname aan een gewestelijk 
project om de digitale kloof te verkleinen, netwerksessies, de lancering volgend najaar van het 
tewerkstellingstraject voor jongeren van 17-25 jaar, enz. 

  
De h. De Bock blijft ervan overtuigd dat Ukkel, net als andere gemeenten, een meerwaarde 

zou kunnen bieden door Ukkelse bedrijven profielen voor te leggen die beantwoorden aan hun 
specifieke behoeften en die bovendien in de buurt wonen, wat een aanzienlijke hulp zou zijn 
aangezien de ondersteuning van Actiris onvoldoende gepersonaliseerd is. 

 
Schepen Lambert-Limbosch vindt dat het standpunt van de h. De Bock is gebaseerd op een 

misverstand over de werkelijke functie van de dienst Tewerkstelling van een gemeente.  
Ook mag niet uit het oog worden verloren dat deze gemeentedienst maar 1 ambtenaar telt 

en niet de taken kan uitvoeren van een grotere instelling. 
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Mondelinge vraag van de h. De Bock: Het standpunt van de gemeente met betrekking tot 
het nieuwe renovatie-/sloop-/bouwproject van het eigendom Pirenne aan de Floridalaan dat 
momenteel het voorwerp uitmaakt van een openbaar onderzoek. 

 
De h. De Bock wil het standpunt van het college kennen t.a.v. de afwijkingen, opgenomen in 

de nieuwe vergunningsaanvraag, momenteel onderworpen aan een openbaar onderzoek. 
 
Het terrein is nog bebouwbaar. Volgens Emaprod past het project in een proces van 

opwaardering van het Manoir Pirenne en zijn landschapspark en in een proces van 
vastgoedontwikkeling van de tientallen are bouwgrond die nog beschikbaar zijn. Bovendien behoudt 
het project het oorspronkelijke eengezinskarakter van de villa. Het programma wordt aangepast aan 
een modern luxueus villaproject waarbij de binnenruimten worden aangepast aan een meer 
eigentijds gebruik en de samenhang van de ingang wordt verbeterd met name ten opzichte van het 
nieuwe gebruik. Het project bevoorrecht het park in zijn bestaande situatie om fauna en flora te 
bevorderen. Zo zijn de oude paden bedekt met gras. De twee nieuwe villa's zullen drie tot vier 
verdiepingen hoog worden, parkeergelegenheid niet meegerekend, en de indeling ervan is zo 
ontworpen dat zo weinig mogelijk inbreuk wordt gemaakt op de belangrijke boombeschermingszone. 
De ontwikkelaar zal er ook voor zorgen dat bij de inrichting uitzicht wordt vermeden. De derde villa 
zal worden gebouwd op de plaats van de oude moestuinen omdat Monumenten en Landschappen 
uitdrukkelijk geen belangstelling heeft getoond in de renovatie van de oude moestuinen en serres. 
 

Het eerste project voorzag in de kap van ongeveer zestig bomen, dit project van 120, 
waarvan de meeste zieke bomen zijn of bomen die dreigen om te vallen, aldus Emaprod. Er zijn 115 
onopvallende bomen en 5 dode bomen. De ontwikkelaar zal er 81 nieuwe planten. 
 

Deze verbeteringen stellen de buurt niet gerust. Volgens mevr. De Brauwere, lid van het 
wijkcomité Florida-Langeveld, zijn buurtbewoners bang voor de omvang van het project. Het is 
duidelijk beter dan het eerste project. Maar hier zijn er drie blokken, waarvan er een aan het eind 
van het blok is. Dit is teleurstellend. De gemeente Ukkel heeft een handvest opgesteld dat voorziet in 
de bescherming van de binnenruimtes van huizenblokken tegen bebouwing, door het autoverkeer te 
beperken. Ze hopen dat de gemeente samen met de ontwikkelaar zal bekijken hoe dit kan worden 
gedaan. Voor hen is dit project nog te ingrijpend in termen van groene ruimten en vloeroppervlak, 
wanneer men het BBP vergelijkt met de huidige voorstellen. 

 
Een te opdringerig project, architectuur van Corbiau die niet past bij Floridalaan, te veel 

bomen die gekapt worden: voor het wijkcomité laat dit te wensen over. Er zijn geen fytosanitaire 
studies van de bomen bij de vergunningsaanvraag gevoegd. Het is niet aan de projectontwikkelaar 
alleen om te bepalen welke bomen dood zijn en gekapt moeten worden en welke gezond zijn. Er 
moeten 120 bomen worden gekapt en 81 herplant. Er zal dus een verlies zijn. Dit blok biedt 
momenteel een prachtige verbinding met het Ter Kamerenbos en de parken van Ukkel. 

 
Schepen Biermann antwoordt dat het college nog geen definitief standpunt kan innemen 

over dit lopende dossier omdat de gegevens waarover het college beschikt onvolledig zijn. Het 
openbaar onderzoek is nog niet afgesloten. Bovendien is dit dossier, beheerd door het Gewest en 
betrekking op een perceel van 1,5 hectare, geschorst na de indiening van een aanvraag tot 
bescherming. 
 



Op 10 juni jl. heeft de Brusselse regering zich uitgesproken voor bescherming maar het 
besluit is nog niet uitgevaardigd. De gedelegeerde ambtenaar heeft de schepen laten weten dat hij 
volgende week een gesprek zal hebben met de directie cultureel erfgoed. Het is dan ook te hopen 
dat de precieze draagwijdte van de bescherming tegen die tijd bekend zal zijn. De aanvraag tot 
bescherming had echter betrekking op het landhuis als zodanig en niet op het gehele terrein.  

 
In werkelijkheid zijn er twee percelen, één aan de linkerkant en één aan de rechterkant. Het 

landhuis werd in 1909 op het linkerperceel gebouwd en de twee percelen werden in 1938 
samengevoegd. Volgens de beschikbare informatie is de Koninklijke Commissie voor Monumenten 
en Landschappen gekant tegen de bouw van een eengezinswoning achteraan op het perceel achter 
het landhuis Pirenne, op het linkerperceel, dat geklasseerd is, maar is zij niet van plan het 
rechterperceel, dat onder het BBP Florida/Langeveld valt, te klasseren. En in het kader van het BBP 
Florida/Langeveld zijn verzoeken om afwijking ingediend met betrekking tot de diepte van het 
gebouw aan het einde van de straat, de niveaus onder het dak, de omtrek, de terrassen, enz. Maar 
op dit moment kan het college nog geen definitief standpunt innemen aangezien het dossier nog in 
behandeling is bij het Gewest. Pas wanneer de inhoud van het beschermingsbesluit en alle reacties 
van de eisers in het kader van het openbaar onderzoek bekend zijn, zal het college een besluit 
kunnen nemen over de gevraagde afwijkingen. 
 

De h. De Bock heeft weliswaar begrip voor de argumenten van schepen Biermann maar vindt 
de houding van het college toch wat afwachtend omdat het in het verleden wel is voorgekomen dat 
het college een fermer standpunt innam t.a.v. projecten die nog niet waren onderzocht. De 
bewoners zouden worden gerustgesteld als het college zich ertoe zou verbinden de binnenruimte 
van huizenblokken te respecteren door zo weinig mogelijk af te wijken van de stedenbouwkundige 
voorschriften. 

 
Schepen Biermann is van mening dat het college altijd blijk heeft gegeven van de meest 

nauwgezette eerbiediging van de stedenbouwkundige voorschriften. 



GEMEENTE UKKEL 
Gemeenteraad 

 
 
 

Mondelinge vraag van de h. De Bock: De kosten voor de gemeente van de vervanging van 
de borden zone 30 - zone 50 en de integratie/uitstel van de werkzaamheden voor de andere taken 
van de gemeentearbeiders. 

 
De h. De Bock wil graag objectieve informatie over de kosten die de overgang van 

verkeersborden van zone 30 naar zone 50 met zich meebrengt, de voortgang van deze werken en de 
kosten (materiaal en diensturen van gemeentearbeiders) hiervan. Hoeveel tijd (dag/werk/aantal 
arbeiders) heeft deze taak in beslag genomen? Welke andere interventies moesten worden 
uitgesteld (integratie/uitstel)? 

 
Schepen Wyngaard antwoordt dat de voor deze operatie vereiste kosten 1.143,09 euro (incl. 

btw) bedroegen. De omvang van de werken komt overeen met ongeveer een maand voor de 
diensten van 2 arbeiders: 5 dagen voor de plaatsing van 50 km/u-borden en 20 dagen voor de 
verwijdering van ongeveer 500 30 km/u-borden door 2 gemobiliseerde arbeiders. 
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Mondelinge vraag van de h. Franchimont: Installatie van openbare drinkwaterfonteinen. 
 
De h. Franchimont herinnert eraan dat de h. Desmet in juni 2017 het college heeft 

geïnterpelleerd over het nut van openbare drinkwaterfonteinen op het gemeentelijk grondgebied. 
Toen had Ukkel maar één openbare fontein. De dienst Wegen gaf aan dat drinkwaterfonteinen 
geplaatst kunnen worden bij de ontwikkeling van nieuwe buitensportterreinen. Wat is de huidige 
aanpak van het college op dit vlak? Zijn er nieuwe fonteinen gepland? Overweegt het college ook 
andere plaatsen zoals drukke wijken, speelplaatsen en groene ruimten? 

 
Schepen Wyngaard antwoordt dat de gemeente beschikt over een openbare fontein langs de 

Sterrewacht, op de kruising met de Beeldhouwerslaan. Het college wenst dit aanbod verder te 
ontwikkelen. Vivaqua heeft een oproep gedaan aan alle gemeenten die hiervoor belangstelling 
zouden hebben.  Dit aanbod kan voorgesteld worden in het kader van een leasingcontract waarbij, 
tegen betaling van een jaarlijks bedrag, de betaling en het onderhoud van de fontein alsmede het 
verbruik zouden worden gegarandeerd. 

 
Het college heeft eind vorig jaar positief op dit voorstel gereageerd en de locaties genoemd 

die in eerste instantie zijn gekozen voor de plaatsing van 6 fonteinen: Melkriek vlakbij Keyenbempt, 
Neerstallesteenweg vlakbij het sportterrein, Heldensquare, Berg van Sint-Job vlakbij het sportterrein, 
Homborch vlakbij het speelterrein, Katwijk vlakbij de tuin. Volgens informatie van Vivaqua is het 
contract in uitvoering en gaat het de goede kant op.  
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Mondelinge vraag van de h. Hayette: Reclame op school. 
 
De h. Hayette heeft van ouders gehoord dat kinderen regelmatig worden blootgesteld aan 

commerciële reclame in de schoolomgeving. De technieken lijken beproefd te zijn en verbergen niet 
noodzakelijk slechte bedoelingen. Onlangs was er een advertentie van een commercieel bedrijf in 
Sint-Genesius-Rode voor recreatieve cursussen. Een andere praktijk, gangbaar bij sommige 
uitgeverijen, is het aanbieden van activiteiten waarbij verhalenvertellers voor de klas worden 
uitgenodigd. Aan het eind van de sessie krijgen de kinderen uitleg over hoe zij zich kunnen 
abonneren.  

 
Veel ouders zijn ongelukkig met dit soort praktijken en vragen de naleving van omzendbrief 

7809 van 27 oktober 2020 ("Commerciële reclame is verboden op scholen"). Artikel 41 van het 
Schoolpact van 29 mei 1959 verbiedt eveneens alle politieke propaganda en commerciële activiteiten 
in de onderwijsinstellingen van de openbare sector en in het gratis gesubsidieerde net. Een 
beroepscomité wordt regelmatig ingeschakeld om dit soort klachten te onderzoeken. In geval van 
overtreding brengt het comité advies uit aan de regering die sancties kan opleggen (tuchtrechtelijke 
sanctie, waarschuwen, na ingebrekestelling afhouding tot 5% van hun subsidie). 
 

Uit de jurisprudentie van de commissie blijkt dat deze praktijken inderdaad formeel 
verboden zijn en dat de risico's voor de gemeente derhalve niet te verwaarlozen zijn. Bestaat er een 
gemeentelijke regeling voor de verspreiding van reclame op scholen? Hoe worden de gemeentelijke 
controles uitgevoerd? 

 
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat er geen gemeentereglement terzake bestaat omdat de 

omzendbrief reclame in scholen verbiedt. Er zijn echter enkele brochures, betreffende 
sportcursussen, culturele cursussen, taalcursussen, beschikbaar bij de ingang van de scholen, soms 
op verzoek van ouders, die geïnformeerd willen worden over de activiteiten voor kinderen die in de 
omgeving beschikbaar zijn. Ze worden niet in de mapjes van de kinderen achtergelaten maar de 
kinderen mogen ze bij de ingang ophalen.  

 
De schepen moet op de hoogte worden gebracht voordat een school brochures uitdeelt om 

er zeker van te zijn dat deze geen commerciële reclame bevatten. Informatie over abonnementen op 
kranten en tijdschriften is bij wet toegestaan, mits deze abonnementen facultatief zijn en deel 
uitmaken van het educatieve project. Kinderen kunnen natuurlijk enthousiast terugkomen van een 
sessie waar de vertellers het hebben gehad over een abonnement op een publicatie maar dit is niet 
verplicht. 

 
De h. Hayette hoorde van een ouder die zei dat er illegale reclame in het mapje zat. Er zijn 

dus misbruiken, ook al doet de schepen al het mogelijke om dit te vermijden. 
 
Mevrouw Gol-Lescot zal het door de h. Hayette genoemde geval onderzoeken. 



GEMEENTE UKKEL 
Gemeenteraad 

 
 
 

Mondelinge vraag van mevr. Vandeputte: Sint-Jobsplein zomereditie. 
 

Mevr. Vandeputte herinnert eraan dat het Sint-Jobsplein tijdens de zomer van 2020 
meer werd ingericht voor ontmoeting, gezelligheid, ontspanning en muziek dan voor 
parkeren. En dit jaar? Worden deze inrichtingen vernieuwd? Zo ja, in welke vorm en voor 
welke periode? 

 
De burgemeester bevestigt dat deze zomerregeling ook komende zomer zal worden 

uitgevoerd, en wel voor een langere periode dan vorig jaar (van 1 juli t.e.m. 31 augustus). Hij 
hoopt dat deze nieuwe regeling, gericht op meer gezelligheid met behoud van voldoende 
parkeergelegenheid, nog meer succes zal hebben. De restauranthouders krijgen grotere 
terrassen en het plein wordt verfraaid met meubilair dat is gemaakt van hout van bomen die 
in de gemeente zijn gekapt, met strikte naleving van de geldende milieunormen. 


