
 

 

 

De belangrijke punten van de gemeenteraad van donderdag 23 januari 2020 

 
 

 

Stedenbouw - BBP nr. 56 "Saint-Job - Carloo" - Beslissing tot opstart van de procedure tot 
gedeeltelijke intrekking van het bijzonder bestemmingsplan - Afwezigheid van aanzienlijke 
effecten op het leefmilieu 
Dit punt betreft de realisatie van de weg die de parking achter de Sint-Jobsesteenweg verbindt met 

de Prins de Lignelaan. De gemeente heeft een effectenrapport gevraagd aan een gespecialiseerd 

bureau dat heeft besloten dat deze intrekking geen effecten op het leefmilieu zal hebben. Volgens 

schepen van Stedenbouw Jonathan Biermann (MR) is alles klaar om de beslissing tot intrekking over 

te maken aan perspective.brussels voor opvolging. Nadien zal deze nieuwe weg gerealiseerd kunnen 

worden. Het punt werd unaniem goedgekeurd. 

 

Vernieuwing van het belastingreglement op het verkeer van reclametoestellen op de openbare 

weg - .- Wijziging van de tarieven en de tekst. 

Bij de oppositie gaf Bernard Hayette (fractieleider PS) aan dat deze commerciële activiteit 

gereglementeerd moet worden om overdaad te voorkomen. Hij vindt wel dat een bedrag van € 25 of 

€ 50 per dag weinig is voor een energiedrank of een automerk maar niet voor een jonge kmo. Hij 

vraagt of het mogelijk is meer belasting te vragen aan ondernemingen die producten verkopen die 

slecht zijn voor de gezondheid en substantiële kortingen te voorzien ter aanmoediging van startende 

kmo’s die zich op een originele manier willen profileren. 

 

Schepen van Financiën Valentine Delwart (MR) antwoordde dat de gebruikte tarieven t.o.v. andere 

gemeentes erg redelijk zijn. Bernard Hayette wou een amendement toevoegen opdat dit reglement 

ook van toepassing zou zijn op verkiezingspubliciteit op draagbare toestellen of toestellen op 

motorvoertuigen. Valentine Delwart vindt het niet verstandig om reclame op dezelfde manier te 

behandelen als verkiezingsberichten. Er is wel al een specifiek reglement goedgekeurd voor 

verkiezingsperiodes.  Inzake verkiezingspubliciteit stelde Marc Cools (fractieleider Uccle En Avant) 

voor om een commissie met alle fractieleiders en het college te voorzien een jaar voor de 

verkiezingen om te bekijken of het huidige reglement aangepast  moet worden. Er moet een open 

debat zijn over de vormen van verkiezingspubliciteit die toegestaan zijn. Het punt werd unaniem 

goedgekeurd. 

 

Eveneens op de agenda:  

Benaming van een nieuwe weg loodrecht op de Sint-Jobsesteenweg (definitieve beslissing), oproep 

tot projecten van Leefmilieu Brussel 2019 voor de uitvoering van 3 milieuprojecten (bevestiging van 

subsidies en goedkeuring van overeenkomsten), fietsbrevet scholen (overeenkomst)… 


