
 1 

 

PROCES-VERBAAL VAN DE PLENAIRE VERGADERING VAN DE UKKELSE 

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN VAN MAANDAG 

19 APRIL 2021 OM 14 UUR 

VIA VIDEOCONFERENTIE 

 

Opening van de vergadering door de voorzitster: om 14.12 uur 

Mevr. Noé controleert de aanwezigheden en noteert de derde opeenvolgende 

afwezigheid zonder verontschuldiging van dhr. Spelkens op de plenaire 

vergaderingen. Dit leidt tot de toepassing van artikel 12 van de statuten. 

Bijgevolg kan de voorzitster het ontslag van dhr. Spelkens enkel ter goedkeuring 

aan de raad voorleggen.  

 

Aanwezigheden van de leden: zie blad in de bijlage 

Verontschuldigd: J. Lagae, mevr. Moens, mevr. Debrouwer 

Afwezig: mevr. Eggerickx, dhr. Spelkens, mevr. Deleeuw 

Aanwezig: dhr. Lambert-Limbosch (schepen), dhr. Van Hecke, mevr. Aubert, 

mevr. Noé, dhr. Brown, mevr. Kassotou, mevr. Kaufmann, dhr. Wouters, mevr. 

Reynders, dhr. D’Havé, mevr. Vanden Bossche 

 

Lezing en goedkeuring van het pv van de vergadering van 15 februari 2021: 

Het pv wordt goedgekeurd na de volgende correcties: 

- Schrijfwijze van de naam van Greet REYNDERS 

- JPW: wenst het woord "gewest" op pagina 3 voor de interventie van mevr. 

Moens te vervangen door "de verschillende openbare beheerders van de 

vloerbekleding" 

- MK: voegt toe dat "balade et nature" op zondag wandelingen organiseert in 

Linkebeek. 

 

WERKGROEPEN 

MOBILITEIT 

Schepen: deelt ons mee dat het college onze vragenlijst goedgekeurd heeft, dat 

hij klaar is om verspreid te worden, het drukken werd opgestart en hij staat 

binnenkort op de website van de gemeente. Dhr. Lambert bedankt JPW voor zijn 

beschikbaarheid, die samen met A. Brown het aanspreekpunt is voor de analyse. 

- De analyse gebeurt in de vorm van een open source platform dat 1 gebrek 

heeft: het bestaat niet in het Nederlands, maar er is onderzoek aan de gang. De 

vragenlijst zal echter wel vertaald worden. Wanneer de vragenlijst ingevuld en 

opgeslagen is, komt hij in het centrale bestand terecht, in papieren vorm voor 

het gebruik van de resultaten, misschien in een Excelbestand, 1 kolom per vraag. 

JPW: zodra alles gecentraliseerd is, maakt dit bestand het mogelijk om te 

rationaliseren op basis van een dynamische tabel. 
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ChN: moet de deadline verlengd worden tot oktober of blijft eind juni 

behouden? 

Schepen: de deadline behouden en bekijken of de resultaten binnenlopen en 

overwegen om te verlengen tot oktober. Uiteindelijk heeft G+ een dubbele 

pagina gewijd aan onze enquête, met afdruk van de inleidende tekst en invoeging 

van de vragenlijst en vermelding in het magazine WM. 

JPW: over de indiening: de recreatiecentra zijn nog steeds gesloten, de 

gemeentelijke lokalen zijn mogelijk alsook de bibliotheken, rusthuizen, 

woonzorgcentra, ... (samen met 1 brief van de schepen, medeondertekend door 

de voorzitster) en er worden nog 9.000 van de ACQU verdeeld! 

FA: de gemeente heeft 3.000 exemplaren van de vragenlijst geprint. 

De vragenlijsten kunnen ingediend worden via:   

Dienst Senioren, Beeckmanstraat 87, 1180 Ukkel 

senioren@ukkel.brussels 

 JPW: kan men de vragenlijst scannen en doorsturen? OK, dat is mogelijk (FLL)  

     _____ 

WELZIJN / GEZONDHEID 

Greet: herinnert aan de vaststellingen van isolement en eenzaamheid bij haar 

groepen ouderen. 

JPW: alle woorden die gebruikt worden om de groene ruimtes te 

vertegenwoordigen zouden in een lijst gestandaardiseerd moeten worden: 

gemeentelijke parken, tuinen, squares, kleine groene ruimtes, tuinen van 

gemeentegebouwen, ... Met 5 rubrieken kan bekeken worden wat gedekt is. 

DVDB: we hebben al twee lijsten: de groene ruimtes beheerd door de gemeente 

en diegene beheerd door Leefmilieu Brussel. Deze ruimtes liggen in Ukkel dicht 

bij de mensen, wat willen ze er terugvinden? Banken om uit te rusten, om 

anderen te ontmoeten, 1 petanqueterrein, 1 ruimte voor honden, 1 kleine 

speeltuin voor kinderen, ...  

GR: keurt de vorige suggesties goed en herinnert aan de noodzaak van 

fitnesstoestellen aangepast aan senioren in de rustruimtes    

Schepen: de dienst Groene Ruimten informeren en contacteren is uw rol als 

hoofdrolspelers en aanspreekpunten, en met Leefmilieu Brussel nadenken over 

mailverkeer of een contactpersoon hebben 

MVH: de tussenkomst van een lid van de UAO of van een groep particulieren is 

belangrijk om de legitimiteit van de raad te versterken. 

MK: spreekt over het gevoel van onbehagen van senioren, ze haalt de "agora" van 

het type "babbelkot" aan, waar het broodnodige contact mogelijk is. De 

mogelijkheden op de gemeentelijk grondgebied zouden opgelijst moeten worden. 

Ze spreekt over haar persoonlijke ervaring: ze moest zich verdedigen in een 

vijandige omgeving terwijl ze in goede gezondheid verkeert, ze vraagt zich af 

hoe zieke en alleenstaande ouderen dat doen. ER IS MEER PREVENTIE EN 

MINDER SOCIAAL ISOLEMENT NODIG. 
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Schepen: bedankt Monika voor haar getuigenis en zegt dat er nog veel gedaan 

moet worden voor het isolement. Een gemeentelijke bemiddelaar kan 

tussenkomen in geval van een buurtconflict, maar indien een van beide partijen 

niet in dialoog wil treden is dat moeilijk, er kan nog een klacht ingediend worden 

bij de politie. Vzw's zoals "Bras dessus bras dessous" bevorderen de dialoog 

tussen buren en maken het mogelijk ontluikende vijandigheid op te sporen. 

MVH: dat is een concreet beeld van wat veel alleenstaanden kunnen ervaren, 

maar hoe kwetsbaren in bepaalde situaties geruststellen en BEVEILIGEN? Dat is 

een andere denkpiste die onder de bevoegdheid van de UAO valt.     

CHK: ik ervaar sadisme en straffeloosheid in het verhaal van Monika en zou haar 

willen helpen, wat doet de gemeente, Engie, ...? Engie komt elk jaar aanbellen bij 

mijn moeder van 92 jaar, zonder mondmasker... Intimidatie van bepaalde 

personen tegenover ouderen, onze maatschappij is agressief, individualistisch 

met klachten die niet gehoord worden. 

GR: zou een buurtnetwerk willen oprichten. 

MVH: ouderen voelen zich kwetsbaar, ze weten dat agressie bestaat en voelen 

zich angstig, ze hebben niet de middelen om te controleren of deze personen 

bevoegd zijn. Er is geen VERTROUWEN meer in de buitenwereld. 

AB: is lid van de Kerk van Schotland en de leden bellen elkaar regelmatig, we 

zouden dit elders kunnen invoeren. 

JPW: we zouden een vademecum onder buren kunnen opstellen voor ouderen. 

MVH: een onderwerp waarover nagedacht moet worden binnen de UAO om een 

oplossing te vinden. 

ChN: herinnert eraan dat we niet talrijk zijn, maar dat dit probleem in 

september opnieuw aan bod zal komen, wanneer de UAO versterkt is met nieuwe 

leden. 

ChK: denkt dat de Koning Boudewijnstichting dit onderwerp uitgewerkt heeft en 

zal inlichtingen inwinnen voor de WG van mei. 

 

MEDEDELING VAN DE SCHEPEN 

- Herinnert eraan dat de Intergenerationele dag plaatsvindt op donderdag 

22/04/2021 

- De nieuwe mailadressen van de dienst Senioren zijn: 

seniors@uccle.brussels en senioren@ukkel.brussels 

- Zal tegen september grondig nadenken over het project van A. Brown om 

een concrete visie te hebben: welk project? Welke scholen? Wat willen we 

doen? Thema's? De vzw G+ erbij betrekken voor lezingen met data in 

2021/2022. 

- ChN: volgende vergadering WG op 27 april om 9.30 uur 

                    Analyse vragenlijst 

Opvolging groene ruimtes 

 

Volgende vergadering WG op 25 mei 2021 om 9.30 uur 

mailto:seniors@uccle.brussels
mailto:senioren@ukkel.brussels
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Volgende plenaire vergadering op 21 juni 2021 om 16.30 uur 

 

Einde van de zitting om 16.05 uur 
 

 


