GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Motie van mevr. Fremault, Culer, Gillès de Pélichy, El Fassi, Lederman- Bucquet en de h. De Bock: Benoeming
van de gemeente Ukkel als "Pink City".
Mevr. Fremault herinnert eraan dat dit ontwerp van motie het resultaat is van een nauwe samenwerking
tussen de meerderheid en de oppositie. Verschillende Belgische gemeentes zoals Namen en Charleroi zullen
samenwerken met vzw Think Pink die actief is in de strijd tegen borstkanker. Deze vereniging is momenteel ook
actief in de gezondheidscrisis omdat zij maskers maakt.
De laatste algemene beleidsverklaringen geven steeds het belang van gezondheidspreventie aan.
Preventie en opsporing zijn erg belangrijk bij borstkanker om de genezingskansen te verhogen. In het kader van
de engagementen in de algemene beleidsverklaring stellen de auteurs van de motie voor dat de gemeente Ukkel
deelneemt aan de nationale campagne van vzw Think Pink en vanwege deze vereniging het label Pink City zou
bekomen. In geval van goedkeuring van deze motie zal vzw Think Pink het college contacteren om de concrete
samenwerking te bespreken. De motie werd unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad.
Tekst van de motie
MOTIE VAN DE GEMEENTERAAD MET BETREKKING TOT DE BENOEMING VAN DE GEMEENTE UKKEL ALS "PINK
CITY".
Ingediend door Mevr. Céline Fremault (cdH), Diane Culer (MR), Valérie Gillès de Pélichy (Ecolo), de h.
Emmanuel De Bock (DéFI), Mevr. Shiraz El Fassi (PS) en Véronique Lederman (Uccle En Avant).
De Gemeenteraad van Ukkel,
AANGEZIEN een vrouw op acht in België getroffen wordt door borstkanker;
AANGEZIEN dagelijks zeven vrouwen de strijd tegen borstkanker verliezen;
AANGEZIEN ook mannen getroffen worden door borstkanker, hoewel het slechts 1 % van de vastgestelde kankers
betreft;
AANGEZIEN in België jaarlijks 10.800 nieuwe gevallen van borstkanker vastgesteld worden;
AANGEZIEN het deelnamepercentage aan de opsporing van borstkanker (georganiseerd door BruMammo) 10,3 %
bedraagt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
AANGEZIEN Think Pink de ambitieuze doelstelling heeft om tegen 2028 het aantal slachtoffers van borstkanker te
halveren;
OVERWEGENDE dat de gemeente als openbaar bestuur een drievoudige opdracht heeft in de strijd tegen
borstkanker :




Sensibiliseren rond de georganiseerde opsporing, meer bepaald tweejaarlijks een gratis mammotest voor
alle vrouwen van 50 tot 69 jaar;
Informeren over borstkanker om de specifieke kenmerken ervan kenbaar te maken;
Actie voeren om bij te dragen aan de financiering van wetenschappelijk onderzoek door middel van
sportevenementen. Lichaamsbeweging stimuleren speelt een belangrijke rol in de preventie van
borstkanker, maar het is ook cruciaal voor het herstel tijdens en na de behandeling.

OVERWEGENDE dat de informatie over en de opsporing van borstkanker van levensbelang zijn, want hoe vroeger
de ziekte wordt opgespoord, hoe meer kans er is op genezing en hoe minder zwaar de behandeling zal zijn;
OVERWEGENDE dat de gemeente de stuwende kracht is om concrete acties op touw te zetten en informatie van
algemeen belang te verspreiden;
OVERWEGENDE dat de gemeentelijke beleidsverklaring 2018-2024 vermeldt dat de meerderheid zich ertoe
verbindt een nabijheidsrol te vervullen inzake sensibilisering van de bevolking rond gezondheidskwesties en dat
het college zich tot het volgende verbindt :



Preventiecampagnes actief ondersteunen en coördineren (opsporing van kanker);
Ziektes voorkomen door de toegang tot lichamelijke activiteiten en gezonde voeding te verbeteren en de
stressfactoren te beperken;




Sport ontwikkelen bij het grote publiek als preventief middel;
Specifieke acties rond borstkanker voeren en een communicatiecampagne (roze oktober) opstarten,

VRAAGT aan het College van Burgemeester en schepenen :


dat de gemeente Ukkel zich actief engageert in de nationale campagne voor de bestrijding van
borstkanker Think Pink;

de stappen te ondernemen om Ukkel door de vereniging Think Pink te laten benoemen als
"Pink city".

