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PROCES-VERBAAL VAN DE PLENAIRE VERGADERING VAN DE 

ADVIESRAAD VOOR OUDEREN VAN MAANDAG 28 NOVEMBER 2022 OM 

9.30 UUR 

Stallestraat 77 - Zaal Kauwberg (toren A1)  

 

OPENING VAN DE VERGADERING door de voorzitster om 9.34 uur  

De aanwezigheidslijst gaat rond: 

- Aanwezig: dhr. Lambert-Limbosch - Ch. Noé - M. Kassotou - M. Jaumain - X. 

Retailleau - JP. Wouters - J. D’Havé - B. DiTullio  

- Verontschuldigd: J. Lagae - V. Gahongerwa - B. Charlier (plaatsvervangend lid 

OCMW) 

- Niet verontschuldigd: F. Eggerickx - F. Cochez (werkend lid OCMW) 

- Uitgenodigd: F. Stern (voorzitter GAO Watermaal-Bosvoorde)  

 

Mevr. Aubert wordt gevraagd om de namen van de ontslagnemende leden, mevr. 

Kaufmann en mevr. Reynders, van de aanwezigheidslijst te schrappen en 

Bernadette Di Tullio aan te duiden als werkend lid. 

 

De voorzitster verduidelijkt aan de schepen dat de herhaalde afwezigheden 

wegens ziekte van de ondervoorzitter, Jack Lagae, zwaar wegen op de 

organisatie van onze raad en vraagt dat er een oplossing gevonden wordt. Het is 

niet zeker dat dhr. Lagae een ontslagbrief zal opsturen.  

 

LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VORIGE PV 

- Tussenkomst van JPW over de verduidelijking van de naam van onze raad = 

UAO 

- Wat betreft het ADVIES over de woongelegenheid, verschenen in het pv 

van 09/05/2022, stelt hij zich vragen over het politiereglement. FLL 

verduidelijkt dat dat de publicatie niet belemmerd heeft maar dat het 

heel traag verlopen is aangezien het besluit van Oudergem niet erg 

duidelijk was en FLL dit wou analyseren voordat onze gemeente actie 

ondernam om een concrete basis te hebben om de gemeenteraad te 

overtuigen. Dit gaat niet snel vooruit. FLL houdt zich ermee bezig na 

ontvangst van het besluit van Oudergem, dat JPW hem zal bezorgen. 

 

WERKGROEPEN 

KLIMAAT 

- De groep is klaar voor het "fresco over het klimaat"!  

- Het akkoord van de schepen om de vrije scholen aan te schrijven is niet 

nodig, behalve om een grotere ondersteuning te hebben. Er zal dus een 

inleidende brief ondertekend door FLL en voorzitster ChN gestuurd 

worden naar de vrije scholen in de gemeente.  
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- Wat betreft de gemeentescholen: mevr. Gol stemt ermee in het project in 

2 gemeentescholen, Verrewinkel en Calevoet, uit te voeren. 1e contact met 

school Verrewinkel op vrijdag 09/12/2022 om 10 uur. 

 

GROENE RUIMTEN 

- JPW legt uit dat onze "verkenning" in het Wolvendaelpark en de kaarten 

die eruit voortgevloeid zijn naar alle betrokkenen opgestuurd werden.  

- Er wordt een reflectie gevraagd om eventueel de voorgestelde trajecten 

voor PBM te perfectioneren: 1 bovenaan het park en 1 in het lagergelegen 

deel.  

- Discussie over de te gebruiken materialen voor de paden, te bekijken met 

de lopende werken in het Brugmannpark. 

- Staat van de banken/toiletten: er is 1 betalend toilet geplaatst op 

initiatief van de MIVB, aan de eindhalte "Dieweg" van tram 97. 

- Fietsparcours: neutrale, positieve houding. De meningen over de 

voorgestelde wegen lopen uiteen: Wolvendaellaan tussen de tramrails: te 

gevaarlijk voor onervaren fietsers, in het park: te gevaarlijk voor 

voetgangers, kinderen en kwetsbaren, ... kortom het debat is geopend! 

Xavier verzet zich fel tegen fietsers tussen de tramrails (gemeentelijke 

verantwoordelijkheid) en in het park, zoals velen onder ons. JPW haalt 

ZIJN parcours aan via de Paul Stroobantlaan of Kamerdellelaan om af te 

dalen via de De Frélaan. 

- Xa: we hebben geen fietsstraat. 

- FLL: voorstel: een nieuwe subwerkgroep "Fietsen senioren" oprichten, 

vestigt de aandacht van de mensen op het samenleven, herinnering aan de 

mail van mevr. De Brouwer van 12/11/2022 voetgangers/fietsers. 

- ChN: JPW stuurt een nieuwe versie van een ADVIES over de herstelling 

van 2 wandeltrajecten voor PBM in het Wolvendaelpark naar FLL (om het 

op de website van de gemeente te zetten): heeft betrekking op het type 

bekleding (geen dolomiet) en de uitvoeringstermijn. 

- JPW: belang om "actieve verplaatsingswijzen en senioren" met elkaar te 

combineren: 

o De Groendienst werd gevraagd om de kaarten van Ukkel te 

herwerken, op A4 en gedetailleerder. Intussen contact gepland met 

dhr. Larondelle op 20/01/2023. 

- JDH: de verbetering van het Brugmannpark: er werd een beslissing 

genomen over de inrichting en de werken werden aangevat. Hij zal het plan 

bezorgen aan JPW, vooral voor de samenstelling van de gebruikte 

materialen. 
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WOONGELEGENHEID 

- ChN en JPW: mevr. Nicaise heeft het druk, ze heeft onze vraag begrepen 

en moet ons haar wensen tot verbetering bezorgen, waarover de UAO zou 

kunnen informeren. FLL moet ook contact met haar opnemen. 

o We hebben nog geen contact gehad met het OCMW. 

- BDT: de website van ABC is karig, het contact met mevr. Sarrazin was 

heel aangenaam, ze staat heel dicht bij de mensen maar is niet DE 

verantwoordelijke van ABC. 

o Sommige cijfers ontbreken nog om completer te zijn. 

- MJ: haalt haar teleurstelling met een SVK aan, waar het "samenleven" 

zeer moeilijk verliep door de taal, de cultuur en de gewoontes. 

o Op de website van de SVK's staan de verbintenissen van het 

"samenleven" uitgelegd, maar in de praktijk worden ze niet 

toegepast om de bovenstaande redenen. 

o Er bestaan een handvest en een huishoudelijk reglement, maar ze 

zijn niet gekend op het terrein. 

- Dhr. Stern: neemt het woord om het feit te ondersteunen dat het HR wel 

bestaat, maar dat het niet in acht genomen wordt aangezien de huurders 

niet de juiste taal spreken, hij voegt eraan toe dat er ook een beheerder 

is. 

 

MOBILITEIT 

- ChN: hoe zit het met het GMP? 

- FLL: het vordert volgens de planning, het is een werk van lange adem, hij 

citeert de lijst met de prioriteiten: voetgangers/fietsers/auto's, het 

formeel openbaar onderzoek laat nog steeds op zich wachten. 

o JPW verwijst naar het pv van 07/11/2022. 

o XR: Wat betreft de acties in Ukkel? We moeten wachten op de 

openbare acties, er zijn data naar voren geschoven. 

o Alles is in "good move". 

 

GAST 

Dhr. Stern deelt ons mee dat de schepen van Stedenbouw, Wegen en 

Mobiliteit, Marie Noëlle Stassart, op 09/01/2023 het woord zal nemen 

tijdens een vergadering in WB. 

 

VARIA 

- ChN: haalt nu de vrij late mail van de schepen over de banken aan. De raad 

is blij dat hij geraadpleegd wordt, maar betreurt de zeer korte termijn 

(1 weekend) om erop te antwoorden. Sommigen onder ons hebben er toch 

over nagedacht en hebben op het einde van de vergadering na discussie 

hun lijst bezorgd aan FLL: de locaties (buiten de reiswegen van 
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MIVB/NMBS, De Lijn heeft geen wachthuisjes), de moeilijkste toegangen 

(hellende straten) naar de handelswijken, de omgeving van rvt's, uitgangen 

van scholen, ... 

- De schepen betreurt eveneens de laattijdige informatie en bundelt al onze 

vragen tijdens de vergadering en per mail.  

o Schetst de voorgeschiedenis van het project en verduidelijkt ons 

het lage aantal banken (+/-10), vandaar het belang om ze goed te 

plaatsen en al na te denken over de toekomstige GEWESTELIJKE 

begroting!  

o Is dit een eenmalige of meerjarige gebeurtenis? 

- MK: deelt ons mee dat er onlangs banken verwijderd werden onderaan de 

Linkebeekstraat, op de hoek met de Alsembergsesteenweg. 

 

De voorzitster sluit de zitting om 12.10 uur. 

    

Volgende plenaire vergadering: MAANDAG 6 MAART 2023 om 9.30 uur  


