
PROCES-VERBAAL VAN DE ZITTING VAN DE UKKELSE GEMEENTELIJKE 

ADVIESRAAD VOOR OUDEREN VAN MAANDAG 15 JUNI 2020 OM 18 UUR 

GEMEENTERAADZAAL  

 

Opening van de zitting door de voorzitter, Chantal Noé, die ons geruststellend nieuws geeft 

over onze 2 leden die opgenomen werden in het ziekenhuis en aan de beterende hand zijn.  

AANWEZIGHEIDSLIJST:  

- 9 afwezige leden zijn verontschuldigd of verhinderd: mevr. Drapela, De Boulle, 

Kauffmann, Clarambaux  

Dhr. Van Heck, Legae, D’Havé, Brown, Spelkens  

- 9 aanwezige leden: de schepen, mevr. Noé, VDBossche, Mahoux, Kassotou, Reynders, 

Eggerickx, Navez, dhr. Wouters  

- +  dhr. P. De Nutte  

 

LEZING VAN HET PV VAN DE ZITTING VAN 24/02/20:  

- Goedgekeurd  

LEZING VAN HET HR:  

- We gaan onmiddellijk over tot de wijzigingen  

- Mevr. Mahoux: het genderneutraal taalgebruik bemoeilijkt het lezen. Kan het 

vervangen worden door () zoals vroeger? De voorzitter herinnert eraan dat het een 

Nieuwe Gemeentewet is, zie artikel 120 bis.  

- Dhr. Wouters:  

o Verwarring tussen gemeenteraad en (advies)raad, te controleren en te 

verbeteren 

o Wie zal de transversale adviezen van de commissies opstellen en bezorgen? Zie 

artikel 11 en 14 van het HR  

o Artikel 5: deze zin toevoegen: "Aan de agenda wordt een punt "Varia" 

toegevoegd. De leden beslissen bij het begin van de vergadering over de punten 

waarvan in de varia akte genomen kan worden. Ze kunnen niet gestemd worden, 

BEHALVE IN HOOGDRINGENDE GEVALLEN." 

- Mevr. Reynders: artikel 10: "moedertaal" verbeteren door "... drukt zich uit in een van 

de 2 officiële talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest."  

- Voorstelling door de schepen: "Mobility Visit" 

o Initiatief van Leefmilieu Brussel  

o Project van lage-emissiezones door alternatieven voor te stellen voor de 

vervuilende auto: deelfietsen en -auto's, steps, openbaar vervoer, ... 

o Stelt voor deel te nemen aan gratis bezoeken die eventueel bij het begin van het 

nieuwe schooljaar georganiseerd worden (september) 

o Dit wordt opnieuw besproken in de werkgroep "Mobiliteit"  

 

 

 

 

 



SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEPEN 

- Belangrijke opmerking:  

o Iedere noodzakelijke tussenkomst, om vorderingen te maken in het werk van een 

groep, van een Ukkelse gemeentedienst of van een buurgemeente MOET 

aangevraagd worden bij schepen Lambert-Limbosch.  

- Mevr. de voorzitter laat de lijst met de naam van de groepen rondgaan zodat iedereen 

zich ervoor kan inschrijven. Ze herinnert eraan dat elke groep een gespreksleider en 

een verslaggever moet hebben.  

- Er worden 4 groepen samengesteld:  

- 1. Gezondheid & Maatschappelijk 

o Cécile  Greet  Michèle Chantal K.  

- 2. Woonmilieu 

o Jean Paul Monika Chantal K.  

- 3. Mobiliteit 

o Jean Paul Chantal N. Jean  Michel  

- 4. Milieu & Communicatie 

o Francine Andrew  

 

- Colette Mahoux heeft laten weten dat ze haar kandidatuur voor de commissies 

"Gezondheid" en "Woonmilieu" intrekt. Ze is echter bereid iedereen bij te staan die 

dat wenst.  

- Blijven onbekend: de mening van Jacques, Jeany (heeft me gebeld en zal in september 

antwoorden), Jack en Danielle.  

Jack en Danielle vervolledigen de groepen.  

 

VARIA  

- JPaul: stelt de schepen een vraag over de acties van de dienst Derde Leeftijd  

o Maatschappelijk aspect (sociale dienst)  

o Recreatief aspect (dienst Senioren: UDDL)  

o OCMW: grootste hefboom voor maatschappelijke acties zoals dienstencheques  

o Het jaarverslag (andere vraag van JPW) staat online op de website van de 

gemeente  

 

- De schepen: er wordt een ander project ingevoerd: "Ukkel, oudervriendelijke 

gemeente". Een zwakte is het ontbreken van een projectbeheerder. De troef van de 

dienst is de vzw UDDL. Nog goed nieuws: nieuwe dienstchef mevrouw AUBERT, 

proficiat!  

- Cécile: betreurt dat het probleem van ouderen in lockdown en de moeilijkheden niet 

besproken werden.  

- Greet: had hier ook over willen praten. Zou besproken kunnen worden in WG 1.  

- Colette: werd gecontacteerd door "Bras dessus, bras dessous" om haar ervaring te 

delen. Deze vereniging zou uitgenodigd kunnen worden op een volgende plenaire 

vergadering.  



- De schepen: stelt voor dat de werkgroep "Woonmilieu" de 

socialehuisvestingsmaatschappijen van de gemeente contacteert om te weten hoe ze de 

verschillende woningen toekennen  

- JPaul: wat zijn de communicatiemiddelen van de dienst Derde Leeftijd?  

o Magazine UDDL  

o Wolvendaelmagazine  

o Brief aan ouderen tijdens de coronaperiode (steeds met en na goedkeuring van 

de gemeenteraad)  

o Website van de gemeente  

o Facebook van de gemeente  

o Participatief platform "My ..."  

- D.V.D.B: stelt voor de samenstelling van de WG naar de afwezige leden te sturen zodat 

ze zich op hun beurt kunnen inschrijven. Dat wordt vanavond nog gedaan.  

Elke groep (commissie) zal per e-mail ingelicht worden over de vorming en de 

samenstelling van de groepen. Bijgevolg kan het werk aanvangen.  

 

Mevrouw de voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur.  

 

 

VOLGENDE ZITTING: MAANDAG 14/09/20 OM 18 UUR  

Agenda:  

- Aanwezigheidslijst  

- Lezing en goedkeuring van het PV van ma 15/06/20  

- Lezing en definitieve goedkeuring van het HR  

- Werkgroepen: 1e opstartverslagen van elke commissie  

- Varia  

 


