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Mondelinge vraag van de h. Godefroid: Wooncontainers van de stichting Prins Laurent. 
 

De h. Godefroid geeft aan dat de pers melding heeft gemaakt van de installatie van een 
containercomplex van de stichting Prins Laurent op de site Illochroma in de Horzelwijk. Deze containers zullen 
dienen als onderdak voor daklozen met een huisdier. Ondanks het feit dat er hiervoor geen stedenbouwkundige 
vergunning is, is Ecolo er toch tevreden over. Uit commentaren op sociale media lijkt eveneens dat de Ukkelse 
bevolking hier erg voorstander van is. De h. Godefroid is voorstander van deze noodhuisvesting maar dit 
probleem moet aangepakt worden via duurzame huisvesting. Het Sociaal Woonbureau Ukkel (SWU) neemt deel 
aan de programma’s van Housing First in de appartementen van het eigen vastgoedpark. Hoe verloopt deze 
huisvesting? Kan dit initiatief een permanent karakter krijgen zodat het de eerste stap van een duurzame opvang 
in sociale huisvesting kan vormen? 

 
De burgemeester bevestigt dat er een stedenbouwkundige vergunning vereist was maar het college heeft 

deze beslissing genomen uit humanitaire redenen en omwille van het feit dat het een privéterrein betreft waarop 
huisvesting kan komen na een wijziging van het statuut. De h. Cornelis, schepen Lambert-Limbosch en de 
burgemeester zijn zich bewust van de toestand van deze erg kwetsbare mensen die geen onderdak krijgen omdat 
ze hun geliefde hond niet willen achterlaten. Nood breekt wet. De gemeente Ukkel spant zich erg in om de 
minstbedeelden te ondersteunen. 

 
Schepen Lambert-Limbosch bedankt het college voor de unanieme steun aan dit project. De schepen 

heeft deelgenomen aan een vergadering over daklozen met de OCMW-voorzitter en vertegenwoordigers van vzw 
Bruss’Help waarbij de voorzitter van deze vzw aangaf dat de stichting Prins Laurent dringend een nieuwe site 
zocht. De gemeente Ukkel heeft op openbaar en privaat domein gezocht en heeft een private eigenaar gevonden 
die een terrein ter beschikking wou stellen. De stichting heeft uit de voorstellen van ook andere gemeentes 
gekozen voor het Ukkelse voorstel. De burgers werden hier op voorhand over ingelicht via een huis-aan-
huisbericht, een dag vóór de verspreiding van de informatie in de pers. 

 
De omkadering ’s nachts wordt verzekerd door gespecialiseerd personeel dat aangeworven werd door de 

stichting Prins Laurent. De dagopvang wordt verzekerd door een verpleegster en af en toe door een sociaal 
assistente die beiden afhangen van de stichting. Deze opvang gebeurt in nauwe samenwerking met de dienst 
Preventie, Sociale Actie, het OCMW en de politie. De eerste huurder was een Ukkelse dakloze met een hond die 
via de gemeenschapswachten werd doorverwezen naar de stichting. De bezettingsgraad van deze containers is 
momenteel beperkt (gemiddeld 5 bewoners met hond) door het zachte weer.  

 
Het SWU werkt rond daklozen samen met vzw Diogène, die gespecialiseerd is in Housing First, een 

structurele oplossing om mensen van de straat te halen en ze hun leven opnieuw te laten opbouwen. Het college 
wil met het SWU in deze richting blijven voortwerken. 

 
De h. Cools begrijpt dat er omwille van de dringendheid gehandeld werd zonder de vereiste vergunning. 

Het is ook niet de eerste keer dat er pas nadien geregulariseerd wordt. Men had ook geen toestemming nodig van 
de inwoners voor de plaatsing van deze containers maar zij moeten wel geïnformeerd worden. Het is jammer dat 
dit niet enkele dagen op voorhand werd gedaan. 

 
De h. Cools is tevreden over de verdere samenwerking tussen het SWU en vzw Diogène. Hij vindt 

eveneens dat de oplossingen structureel en niet tijdelijk moeten zijn. 
 
De h. Godefroid verduidelijkt dat het SWU nog meer inspanningen in dit domein zal leveren, rekening 

houdend met de beschikbare middelen. 
 


