
PROCES-VERBAAL VAN DE ZITTING VAN DE UKKELSE GEMEENTELIJKE 

ADVIESRAAD VOOR OUDEREN VAN MAANDAG 14 SEPTEMBER 2020 OM 

18 UUR 

GEMEENTERAADZAAL 

 

Opening van de zitting door de voorzitter, Chantal Noé, die de afwezigheden 

controleert en zich zorgen maakt over de afwezigheid van Jack Lagae, van wie 

de raad geen nieuws heeft. Greet Reynders zegt ons dat hij nog steeds herstelt 

en Colette Mahoux heeft een maand geleden telefonisch contact met hem gehad 

en het gaat beter. 

 

Aanwezigheidslijst: 

- 8 leden aanwezig: de schepen, mevr. Noé, mevr. Kassotou, mevr. 

Mahoux, mevr. Vanden Bossche, mevr. Reynders, dhr. Wouters en dhr. 

D’Havé 

- +  dhr. De Nutte 

- 9 leden  

o Afwezig: dhr. Spelkens, mevr. Clarembaux, mevr. Deboulle, mevr. 

Drapela 

o Verontschuldigd of verhinderd: dhr. Lagae, dhr. Van Hecke, 

mevr. Eggerickx, mevr. Kaufmann, mevr. Navez 

 

Lezing van het pv van de zitting van 15/06/2020 

- Mevr. Mahoux komt terug op de oorsprong van het genderneutraal 

taalgebruik, dat ze ongemakkelijk vindt om te lezen. Haar opzoekwerk 

over artikel 120bis bleek vergeefs. De schepen komt erop terug tijdens 

de volgende plenaire vergadering. Chantal N verduidelijkt echter dat 

artikel 120bis van de Nieuwe Gemeentewet van 21/09/2018 de 

mogelijkheid invoert om adviesraden op te richten. Het decreet van 

21 juni 1993 betreffende de vervrouwelijking van de namen van beroep, 

ambt, graad of titel van de Federatie Wallonië-Brussel is van 

toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast werd 

door de FWB in 2020 een nieuwe gids gepubliceerd: "Inclure sans 

Exclure". 

- Mevr. Mahoux wil ook een rechtzetting over de vereniging "Bras Dessus 

Bras Dessous". Zij heeft ze gecontacteerd en niet andersom.  

- PV GOEDGEKEURD 

 

Lezing van het HR 

- JPW: vraagt voor het goede begrip dat in artikel 5 op pagina 1 "Hij" 

vervangen wordt door "het bestuur". 



- HR GOEDGEKEURD 

 

WERKGROEPEN: pistes om na te denken over 

MOBILITEIT: de schepen/ Jean D’Havé/ JP Wouters/ Chantal Noé 

- De schepen herinnert ons aan het project van Leefmilieu Brussel over 

de komende verdwijning van oude vervuilende voertuigen om zo 

lage-emissiezones (LEZ) te stimuleren en stelt ons voor via bezoeken 

en concrete trajecten de nieuwe vervoerwijzen te ontdekken en te 

testen. Dit bezoek in Ukkel, dat door de schepen bekomen werd, vindt 

plaats op maandag 21 september om 10 uur in Diesdelle, voor een groep 

van 15 personen, inschrijven verplicht. 

- DVDB: Hoe moeten deelvoertuigen en -fietsen gereserveerd worden? 

Via smartphone? Via internet? Hebben al onze ouderen dit hulpmiddel?  

- Greet R: kent u de "gratis Railpass" van de NMBS? Een gratis 

abonnement voor Belgen gedurende 6 maanden (van oktober 2020 tot 

maart 2021) ten belope van 2 ritten in België/maand. Hoe te 

verkrijgen: per telefoon of via internet, NIET aan het loket, tot 

30/09/2020 

TE VERSPREIDEN  

- JPW: heeft op 08/07/2020 een e-mail gestuurd met de te bespreken 

thema's op de dag van hun vergadering: 

o Mobiliteit van de senioren 

o Toegankelijkheid te voet van de openbare en privégebouwen die 

publiek ontvangen 

o Toegankelijkheid van de openbare ruimten  

 Trottoirs / pleinen / parken  

 Hij vermeldt eveneens het Handvest van de verhardingen 

voor voetgangersvoorzieningen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, met zeer concrete aspecten  

o Toegankelijkheid van het openbaar vervoer 

o Toegankelijkheid: leesbaarheid van de multimodale software. 

Alternatieven in geval van digitale kloof 

o Ouderen, tweewielers en deelvoertuigen 

o Mobiliteit en handicap 

o Impact wegenspecialisatie op ouderen (zones 30, 20, 

voetgangerszone, verwijderbare paaltjes, ...) 

 

- Chantal N: stelt vast in welke mate het opstarten van de commissies 

moeilijk is voor andere groepen 

 

 



- Colette M: 

o Stelt voor dat we in de plenaire vergadering werken aan een 

onderwerp met betrekking tot senioren, behandeld door de 

gemeenteraad, en dat we daarvoor beslissingen nemen. 

o Ze betreurt dat het voorstel om te werken rond armoede door 

de leden verworpen werd. De aanwezige leden ontkennen dit, 

aangezien een werkgroep het thema gezondheid behandelt en 

armoede een transversaal begrip is dat we terugvinden in de 

problematiek rond huisvesting, verzorging, voeding en andere 

administratieve problemen. Dit onderwerp kan behandeld worden 

door deze groep, bestaande uit Greet, Cécile, Michèle en Chantal 

K. 

 

WOONGELEGENHEID: 

- JPW: heeft 3 keer geprobeerd om de leden van de groep 

"Woongelegenheid" tijdens de zomermaanden samen te brengen, 

onmogelijk om 3/4 personen samen te brengen. 

- Monika K: herneemt eveneens een thema dat haar na aan het hart ligt: 

de armoede van ouderen en sociale woningen. Ze moeten deze woning 

vaak verlaten bij hun pensioen en bijgevolg hun gewoontes en sociale 

contacten achterlaten. Ze stelde voor te vertrekken van een werknota 

over armoede die Colette M. opgesteld had aan de leden van de raad. 

- De schepen: 

o Bespreekt de toekomst van de rusthuizen na COVID-19, de 

omvang ervan, ... 

o Het sociaal verhuurkantoor beheert de huurwoningen die door 

particulieren ter beschikking van de gemeente gesteld worden. 

o Spreekt over het SWU: Sociaal Woningbureau Ukkel, dat de 

huurwoningen van de eigenaars beheert, die de huurwaarborg, 

een dekking tegen leegstand, de keuze van de huurders volgens 

bepaalde criteria, hulp en advies in geval van werken + hulp van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een sociale begeleiding 

van de huurders krijgen. 

o Over BinHôme: openbare vastgoedmaatschappij ontstaan uit de 

fusie van de UHM (Ukkelse Huisvestingsmaatschappij) en de 

Foyer Ixellois en die terreinen en gebouwen in deze 2 gemeenten 

beheert. Moeilijk te weten hoe de woningen toegekend worden. 

- JPW: de vzw van JP heeft met het SWU gewerkt en duo's van 

ouderen/jongeren gevormd, meer bepaald met het OCMW van Ukkel. 



o Volgens JP moet er een onderwerp bepaald worden, de 

behoeften vastgesteld worden en een werkwijze en oplossingen 

opgesteld worden. 

 

GEZONDHEID / WELZIJN 

- Greet R: tijdens de lockdown moest het centrum "Het Huys" zijn 

deuren sluiten en Greet heeft bij de ouderen een logisch verlies aan 

contact en een slechtere stemming vastgesteld. Ze heeft iedereen 

regelmatig opgebeld om in contact te blijven en wat morele steun te 

bieden.  

- De schepen: de Koning Boudewijnstichting doet een projectoproep voor 

een nieuwe vorm van rusthuizen. 

 

NIEUWS VAN DE SCHEPEN 

- UDDL: er werd een enquête gevoerd bij de leden en daaruit blijkt: 

o Kookworkshop massaal ondersteund 

o Workshop "Aquarel" heropgestart 

o Activiteiten te duur 

o Workshop "theater" stopgezet, maar kan hervat worden 

o Nieuwigheden in onderzoek 

- Eindejaarsbal: geschrapt wegens COVID-19, maar in december 

vervangen door een andere activiteit in onderzoek 

- "Allo Senior": +/- 3000 exemplaren: zal verjongen, van naam 

veranderen, meer artikels in het Nederlands bevatten, een lege pagina 

voorzien, ... 

 

VARIA 

- Colette M: hoe zit het met de "prijs van verdienste van de gemeente"? 

De schepen antwoordt dat hij vervangen werd door de prijs voor 

burgerzin van € 1.000, die om de 2 jaar uitgereikt wordt. Dit jaar 

wordt hij toegekend aan iemand die zich solidair getoond heeft tijdens 

COVID. In 2018 heeft een vzw voor sociale inclusie en exclusie de prijs 

gewonnen. 

 

DE ZITTING VAN VANDAAG WORDT GESLOTEN OM 20.20 UUR 

 

DE VOLGENDE PLENAIRE ZITTING VINDT PLAATS OP MAANDAG 

26 OKTOBER 2020 OM 18 UUR IN HET GEMEENTEHUIS VAN UKKEL 

 

 

 



Agenda van de volgende zitting: 

- Aanwezigheidslijst 

- Lezing en goedkeuring van het pv van maandag 14/09/2020 

- Werkgroepen: voortgang en besprekingen 

- Nieuws van de schepen 

- Varia  


