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PROCES-VERBAAL VAN DE PLENAIRE VERGADERING VAN DE 

ADVIESRAAD VOOR OUDEREN VAN MAANDAG 26 SEPTEMBER 2022 OM 

9.30 UUR 

   Stallestraat 77 - Toren A1 - Zaal Kauwberg  

 

- OPENING VAN DE ZITTING om 9.34 uur 

- AANWEZIGHEIDSLIJST:  

Aanwezig: dhr. Lambert-Limbosch, Ch. Noé, D. VDBossche, F. Eggerickx, M. 

Kassotou, X. Retailleau, JP. Wouters, J. D’Havé 

Afwezig: J. Lagae, M. Jaumain (verontschuldigd), B. Di Tullio (verontschuldigd), 

V. Gahongerwa, B. Charlier (OCMW), F. Cochez (OCMW) 

Uitgenodigd: M. Massion (BDBD)   

De voorzitster heeft aan mevr. Aubert gevraagd om de ontslagnemende leden uit 

de lijst te schrappen: Ch. Kaufmann, G. Reynders. Bedankt. 

 

Het pv van de zitting van 9 mei 2022 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

In afwachting van de voorbereiding van de uiteenzetting van M. Massion begint 

de voorzitster met de ronde van de  

WERKGROEPEN: 

KLIMAAT 

- FLL zal mevr. Gol hierover opnieuw aanspreken, nu de start van het 

schooljaar met zijn hele rompslomp achter de rug is. 

- Xa.: is het mogelijk om niet-gemeentescholen te contacteren? Hij heeft 

3 directies gecontacteerd die geïnteresseerd lijken, maar die nog geen 

antwoord gegeven hebben.  

- Monika: zou een takenschool baat kunnen hebben bij deze activiteit? Niet 

de sociale antenne maar misschien Le Pas, haar contacteren door FLL. 

 

GROENE RUIMTEN 

- JPW haalt een driepartijenvergadering aan met de GAPH in de persoon 

van J. Dekoster, die zeer goed werkt, en de Adviesraad voor actieve 

verplaatsingswijzen, vertegenwoordigd door mevr. Duvivier 

- Ordonnantie van 08/12/2016: gids van handistreaming, waarvan het 

vademecum van de toegankelijkheid van de groene ruimten geen voortgang 

kon boeken wegens ziekte   

- 1. Wat info: brochures over 12 Natura 2000-parken in het Waals gewest 

die moeten circuleren: toegankelijkheid/stoel/..., pilootinitiatieven voor 

elke categorie, idem voor het Nederlandstalig deel (zie pv groene ruimten) 

- 2. Proberen te werken rond de mobiliteit, 5 belangrijke punten (criteria) 

voor ons: kleuren (groen/oranje/rood)  
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 Toegankelijkheid 

 Fiets- en autoparking 

 Inrichting (zie pv juli 2022) 

- Uitvoering door ons van 2 testparken (Montjoie en Wolvendael) 

- ChN: richt zich tot FLL: waarom worden we met de verschillende 

adviesraden niet uitgenodigd om bepaalde wijken te verbeteren? 

o FLL: we kunnen ons voorstellen dat we in de toekomst uitgenodigd 

worden, de gemeente heeft geen plan, ze handelt volgens de 

behoeftes, de verkregen subsidies, de dringende gevallen, ... 

- Xa: is de gemeente onafhankelijk van het gewest voor de wetgeving over 

haar groene ruimten?  

o FLL zal de vraag stellen, kan niet antwoorden in de plaats van de 

bevoegde schepen 

- JDH: speeltuin Brugmannpark, het wijkcomité heeft verkregen dat de 

bewoners bijdragen aan de keuze van de speeltuin (voorbereid door het 

comité) 

- Allen: benadrukken het LEVEN, het SOCIAAL ASPECT van de groene 

ruimten 

- MK: opgelet voor de honden, voor de gevolgen, voor de baasjes/ouders! Ze 

herinnert aan het belang van de verplaatsingen van de kwetsbaren in het 

park 

 

WOONGELEGENHEID 

- Binhôme: de gesprekken zijn complex. Het pv van de ontmoeting met mevr. 

Nicaise moet door haar gecontroleerd worden, meer bepaald het punt met 

betrekking tot haar verwachting van de raad 

- SWU: OK, we kunnen het verzenden 

o Aanbevelingen:  

 Sociale woningen kunnen verkregen worden via het OCMW, 

het SWU en de sociale dienst van de gemeente. Het OCMW 

en het SWU zijn geïnteresseerd in het intergenerationeel 

wonen 

 De sociale diensten verbeteren, ze openstellen voor de 3e/4e 

leeftijd 

 Beschikken over een vergaderzaal 

 Gewest: het SWU is vragende partij voor woningen in de 2e 

ring 

- ABC en OCMW moeten nog onderzocht worden 

 

MOBILITEIT (heel snel) 

- GMP geblokkeerd door langdurige ziekte! 
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- Laatste overleg GMP: advies UAO/individueel advies 

- Algemene filosofie over wijkidee: voor "de brief aan de bewoners" in 

december van de ACQU 

- Artikel over wijk voor krant BDBD: "de ideale wijk" 

- De gemeenschapshuizen oplijsten  

- UAO steunt Xavier in zijn stappen bij de gemeente om de levenskwaliteit 

van zijn wijk Waterkasteel/Haan (Kerk van Kostbaar Bloed) te 

beschermen 

- De ouderen buiten doen komen! 

- De verantwoordelijken van Vorst ontmoeten 

- F. Eggerickx wint inlichtingen in over de leegstaande woningen in Ukkel  

 

Vzw BRAS DESSUS-BRAS DESSOUS (BDBD) 

- Vzw gesticht door Céline Remy, die 6 jaar geleden de behoefte voelde om 

de alleenstaande ouderen in haar wijk in Vorst te begeleiden en duo's 

gevormd heeft om hen hulp te bieden 

- Marianne komt in 2019 naar Ukkel en krijgt een kleine subsidie, sindsdien 

groeit het team en breidt het zich uit naar Anderlecht/Waals-Brabant/La 

Louvière 

- De vrijwilligers zijn 20 tot 80 jaar, er zijn +/- 180 alleenstaanden, elke 

oudere heeft een fiche 

- In Ukkel zijn er 4 kantoren operationeel: Stalle/Bascule/Kalevoet/Sint-

Job 

- Geplande activiteiten: lente/zomer: kleine intergenerationele concerten 

 "Mardi Bolo", "mardi gourmand" van 12 tot 15 uur 

 1x/jaar: karavaan, dit jaar in LLN, in 2021 in Homborch 

 Verblijf in Wissant Pas de Calais voor 12 tot 

15 personen begeleid door 7 of 9 vrijwilligers met een 

Cambio-minibus 

 "Mobility visit": "tuk-tuk" station Kalevoet 

 Opleiding voor vrijwilligers: "luisteren en empathie" 

bijvoorbeeld 

 Enquête "Woongelegenheid en goed oud worden" 

 Krant van BDBD 

 Nieuwsbrief op Facebook 

 1 oktober = dag van de oudere 

 Alle activiteiten zijn te bekijken op de website 

- MK: haalt de moeilijkheid van de matching aan, zou neutralere plaatsen 

willen om de duo's te vormen 

o Moeilijkheid om bezoek en warme maaltijden te ontvangen 
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- XaR.: daklozen welkom tijdens de collectieve momenten, maar geen echte 

duo's   

o Wat zijn de verwachtingen van de vzw ten opzichte van de UAO? 

 2 blaadjes invoegen in het magazine BDBD, met een oplage 

van 500 tot 600 exemplaren 

 Kerstactie: financieel ondersteund door Rotary (voortdurend 

naar geld zoeken)!! 

 

VARIA 

- Zijn we gedekt als vrijwilligers? 

o FLL zal inlichtingen inwinnen  

- Ukkel, oudervriendelijke gemeente: de schepen heeft meermaals naar 

Anderlecht gebeld, geen antwoord. We kunnen als UAO contact opnemen 

met de verantwoordelijke van Anderlecht, FLL zal ons de naam van de 

Anderlechtse verantwoordelijke meedelen. 

 

Einde van de zitting om 12 uur. 

 

VOLGENDE DATA TE ONTHOUDEN EN TE KIEZEN VOOR 2023 

 

WG: Klimaat/Groene Ruimten   17/10/2022 om 9.30 uur 

          Woongelegenheid/Mobiliteit  07/11/2022 om 9.30 uur 

 

Plenaire vergadering: 28/11/2022 om 9.30 uur 

 

Plenaire vergadering in 2023 te kiezen 

- 13/02/2023  OF   06/03/2023 

- 24/04/2023  OF 05/06/2023   

- 19/09/2023  OF 25/09/2023 

- 20/11/2023  OF 27/11/2023  

   

  

 

 

  


