
PROCES-VERBAAL VAN DE PLENAIRE VERGADERING VAN DE UKKELSE 

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN VAN MAANDAG 

20 SEPTEMBER 2021 OM 18 UUR, in de raadzaal van het gemeentehuis 

 

OPENING VAN DE VERGADERING door de voorzitster, mevrouw Chantal Noé, 

om 18.05 uur 

- De zitting begint met de ondertekening van de aanwezigheidslijst: de 

schepen, mevr. Noé, mevr. VDBossche, mevr. Eggerickx, mevr. Kassotou, 

mevr. Kaufmann, dhr. Wouters, dhr. D’Havé  

- Verontschuldigd: dhr. Lagae, mevr. Aubert 

- Afwezig en niet verontschuldigd: dhr. Van Hecke, mevr. Moens, mevr. G. 

Reynders 

- Uitgenodigd: dhr. Storme van de GAPH (Gemeentelijke Adviesraad voor 

Personen met een Handicap), mevr. Toussaint (externe advocaat) 

- De schepen deelt ons mee dat 4 mensen, 3 vrouwen en 1 man, hun 

kandidatuur ingediend hebben, die hij waarschijnlijk in oktober en niet in 

september aan het college zal voorstellen aangezien hij de termijn te kort 

acht 

 

LEZING EN GOEDKEURING VAN HET PV van de vergadering van 21/06/2021 

- Werd unaniem goedgekeurd 

 

WERKGROEPEN: MOBILITEIT 

- ChN: leidt het onderwerp in en vermeldt het uiterste professionalisme 

waarmee JPW zijn werkgroep geleid heeft en geeft hem het woord 

- JPW: herneemt de voorgeschiedenis van het onderwerp, de zeer open 

vragenlijst, de reclame, de verspreiding, de analyse vanaf eind juni 2021, 

de invoering in Framaform en een vijftigtal onvolledige of deels 

oninvoerbare formulieren op papier waarvan de "3 wensen en andere" 

gebruikt werden die apart in de Exceltabel opgenomen zijn. JPW 

detailleert de resultaten  

- Er werden besluitprojecten en andere nuttige informatie meegedeeld  

- Wat nu? = het project laten bekrachtigen door de WG en het daarna 

opsturen naar de voltallige raad en de GAPH 

- ChN: een verbinding maken met het toekomstige mobiliteitsplan 

- JPW: ja, het gemeentelijk plan zal zich baseren op ons project, het is de 

MENING VAN DE BEVOLKING 

- Schepen: doorsturen naar het college via het GMP, naar France Gabriel en 

uiteraard naar de schepen van Mobiliteit 

- ChK: op de voorgrond plaatsen wat relevant is, een hiërarchie in de 

prioriteiten aanbrengen 



- MK: haalt de fietsbrevetten voor kinderen/volwassenen aan 

- Schepen: de gemeenschapswachten omkaderen ze  

- ChN: wat zijn onze manoeuvreermarges? 

- Schepen: in het domein van de gemeente en andere? We formuleren en 

geven adviezen 

- DVDB: toont foto's van op de openbare weg wat betreft de veiligheid van 

de voetgangers, te bezorgen aan de dienst via de app Fix My Street 

- Dhr. Storme: feliciteert ons voor ons werk, dat sterk aansluit bij de 

projecten de GAPH, die zeer hard werkt aan de toegankelijkheid van 

openbare gebouwen, meer bepaald het nieuwe gemeentehuis, 

handelszaken, het openbaar vervoer, ... voor personen in een rolstoel.  

 

WERKGROEP: GROENE RUIMTES 

- De fiches moeten al vernieuwd worden!! Er zijn werken afgerond in het 

Montjoiepark, ChN merkt op dat er nog steeds een tafel ontbreekt terwijl 

er een picknicktafel tegenover het gemeentehuis staat, de schepen legt 

dit uit: in de zomer vraagt het wijkcomité Le Centre tafels, zou er een 

tafel geplaatst kunnen worden in het Montjoiepark? Laat ons hopen!  

- In de zending ontbreekt de fiche van het Buysdellebos, DVDB belooft ze 

naar de leden te sturen 

- ChN: zich verenigen met de GAPH en mevr. De Brouwer ontmoeten om 

onze vragen te formuleren en onze vervolledigde fiches voor te stellen 

- Dhr. Storme: haalt de toegankelijkheid van de speelterreinen voor 

kinderen en ouders met een handicap aan 

- We hebben het over de toiletten: ondenkbaar om openbare toiletten in de 

gemeente te plaatsen, moeilijkheden om de toiletten van de 

recreatiecentra voor de 3e leeftijd open te stellen voor het publiek 

(ontevredenheid van het schoonmaakpersoneel en van de deelnemers aan 

de workshops van G+). Anderzijds stelt de MIVB voor om toiletten aan de 

eindhaltes van de trams, die oorspronkelijk bestemd waren voor het 

personeel van de MIVB, open te stellen voor het publiek, maar in 

samenwerking met de gemeente     

- MK: stelt voor borden met uitleg in braille voor de groene ruimtes te 

plaatsen 

- JPW: het globale en algemene plan van de fiches herzien, een plan voor 

elke ruimte verkrijgen, de update van een datum voorzien en hoe de info 

verspreiden? 

o We hebben van de dienst Groene Ruimtes 3 plannen met 

hoogtelijnen gekregen, die moeilijk te benutten zijn 

- Schepen: een ontmoeting regelen met de dienst Groene Ruimtes, 

communiceren, samenwerken, hun projecten bekijken, onze fiches 



verspreiden in de vorm van een plan of boekje (papieren formule), maar 

ook op de nieuwe website van de gemeente en in het magazine G+. De 

geschiedkundige kring zal ons begeleiden bij de opmaak van het historisch 

aspect. 

 

 

WERKGROEP: INTERGENERATIONEEL 22 

- ChN: we zouden een quiz kunnen voorstellen voor de kinderen van de 

scholen 

- Schepen: vertelt ons over zijn ontmoeting van vorig weekend in het Hof 

ten Hove: "het fresco van het klimaat", het klimaat bespreken in de vorm 

van vragen en antwoorden, interacties voor 

scholen/bedrijven/grootouders OF "de grootouders voor het klimaat". De 

schepen stuurt ons de link door en komt erop terug in de volgende zitting 

- JPW: herinnert aan een van onze eerste projecten: "intergenerationele 

huisvesting", dat vroeger al op de agenda stond. Het punt zal hernomen 

worden op de agenda van de volgende plenaire vergadering 

- MK richt zich tot dhr. Storme om de naam te kennen van de woningen die 

toegankelijk zijn voor personen met een handicap = "aangepaste woningen" 

= woningen toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit EN andere. 

Dit heeft betrekking op 32 tot 48 % van de bevolking ingevolge een 

ongeval, een ziekte of van bij de geboorte 

 

VARIA 

- ChK: herhaalt dat de Alsembergsesteenweg geen wijkcomité heeft en dat 

tijdens de werken tussen Messidor en Floréal, waar haar 90-jarige moeder 

woont, de ophaling van de vuilniszakken zeer problematisch wordt, ze 

worden niet altijd opgehaald en de inzamelpunten liggen ver van sommige 

woningen (op 500 meter)  

- Schepen: de vrachtwagens kunnen tijdens de werken moeilijk 

manoeuvreren en daarom moeten de mensen hun vuilniszakken naar een 

inzamelpunt brengen. Mevr. Gol, schepen van de Reinheid, schenkt 

bijzondere aandacht aan het probleem 

- Geen andere punten 

- Mevr. Toussaint bedankt ons voor onze ontvangst 

 

De voorzitster sluit de vergadering om 20.12 uur 

 

Volgende plenaire vergadering op 22 november 2021  


