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Mondelinge vraag van de h. Cohen: Heropening van Val d’Uccle.
De h. Cohen vraagt of Val d’Uccle toegankelijk zal zijn voor vakantiegangers, in het bijzonder de
schoolkinderen. Kunnen de leerlingen van het 6de jaar basisonderwijs van de Ukkelse gemeentescholen gaan
skiën in Val d’Uccle? Welke maatregelen zouden er dan genomen worden om de veiligheid van de kinderen en
hun begeleiders te garanderen? Wat is het standpunt van het college indien ouders hun kinderen omwille van
covid 19 niet naar de sneeuwklassen willen sturen? Is een terugbetaling mogelijk? Worden voorschotten
terugbetaald indien alle reizen geannuleerd worden?
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat het college hierover nog geen standpunt heeft ingenomen.
De eerste minister en de federale minister van Volksgezondheid raden Belgen af om op wintersport te
gaan tijdens de kerstvakantie en de schepen zal hetzelfde standpunt innemen tijdens de volgende vergadering
van de raad van bestuur en van het directiecomité van Val d’Uccle, voorzien komende maandag.
Momenteel zijn de sneeuwklassen van januari 2021 niet formeel verboden maar alles wijst erop dat ze
wellicht niet zullen plaatsvinden. Talrijke ouders hebben de dienst gemeld dat ze hun kinderen niet naar de
sneeuwklas zullen sturen. Ze zal minstens pleiten voor een opschorting van de sneeuwklassen tijdens de
krokusvakantie. Er moet bekeken worden of deze verblijven verzet kunnen worden naar de winter 2021.
Het gemeentebestuur zal het kanton van Wallis contacteren om te vragen of de plaatselijke
seizoenswerknemers die door de gemeente aangeworven worden eventueel toegang kunnen krijgen tot
economische werkloosheid.
Ouders moeten uiteraard niet betalen als hun kinderen niet gaan. Er wordt normaal een voorschot van
min. € 50 gevraagd 30 dagen vóór het vertrek en in geval van annulering de dag voor het vertrek zijn de ouders de
transportkosten van € 80 verschuldigd. In verband met de voorschotten stellen sommige schooldirecties voor om
deze te behouden voor de organisatie van klassen buiten de schoolmuren later in 2021. De gemeentediensten zijn
ook op zoek naar eventuele alternatieve oplossingen.
Schepen Gol-Lescot kan geen verdere details geven omdat er nog geen definitieve beslissing is vanwege
de federatie Wallonië-Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verband met de periode na 13 december.

