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PROCES-VERBAAL VAN DE PLENAIRE VERGADERING VAN DE 

ADVIESRAAD VOOR OUDEREN VAN MAANDAG 9 MEI 2022 

OM 15 UUR 

In zaal Kauwberg, toren A1, in de nieuwe gemeentegebouwen in de 

Stallestraat 77  

 

OPENING VAN DE ZITTING om 15.03 uur 

- We zijn verheugd Jack L. terug te zien, die terug is van een lang herstel. 

AANWEZIGHEDEN: 

o 9 aanwezig naast de schepen: Ch. Noé, J. Lagae, M. Kassotou, JP. 

Wouters, J. D’Havé, X. Retailleau, B. Di Tullio, M. Jaumain 

o 2 verontschuldigd: F. Aubert, F. Eggerickx, F. Storme (GAPH) 

o Afwezig en niet verontschuldigd: G. Reynders, V. Gahongerwa 

o 2 uitgenodigd: M. Massion (vzw BDBD), J. Strauven 

(vertegenwoordiger van R. Stern van Watermaal-Bosvoorde) 

o Ontslagnemend lid: Ch. Kaufmann 

- Voorstelling van de genodigden en van de leden 

- De voorzitster lanceert meteen een debat: hoe het hoofd bieden aan de 

ontslagen en hoe in dit stadium van onze ambtsperiode ons team aanvullen? 

o FLL: 3 mogelijkheden: 

 Niets doen! 

 Een oproep tot kandidaatstelling lanceren 

 Overgaan tot een lottrekking: dit houdt een statutenwijziging 

in 

o Wat zeggen onze statuten? 

 ChN leest artikel 23 over de "ontbinding" voor  

o Wat zijn de selectiecriteria wanneer kandidaten solliciteren of 

gekozen worden? 

 FLL: er zijn vertegenwoordigers per wijk en per gender nodig 

 Er bestaat een ordonnantie die een toelage voor de 

Adviesraad voor Ouderen voorziet indien de gemeente 

voldoet aan bepaalde criteria. Watermaal-Bosvoorde, Myriam, 

die Stad Brussel goed kent, en FLL beweren dat ze gewijzigd 

en omgevormd kan worden. 

o Hoe onze UAO en zijn doelstellingen kenbaar maken? 

 Rusthuizen kunnen tussenpersonen zijn, een doelpubliek dat 

we willen bereiken. Er bestaan al bewonersraden in de 

rusthuizen. 

 Opnieuw lanceren in G+, op de website van de gemeente, 

BDBD, de recreatiecentra, de seniorenbond, mond-aan-

mondreclame, ... 



 2 

 Monika benadrukt het belang van ouderen, hun gewicht in 

onze samenleving, om hen opnieuw vertrouwen te geven. Ze 

zal een samenvatting van haar indrukken maken en ze naar 

FLL sturen. 

 Jack deelt ons mee dat Greet langdurig afwezig zal zijn en 

stelt voor dat we nadenken over haar vervanging door een 

ander lid van de "Lotus".  

 Marianne (BDBD) stelt voor dat we onze projecten 

uiteenzetten tijdens een namiddag in het recreatiecentrum 

Homborch van 16 tot 20 mei op de Solaurotonde. 

 Xavier haalt het aspect van de subsidies aan en FLL bekijkt 

met zijn collega van de gemeente Anderlecht hoe deze 

gemeente te werk gegaan is om een "Oudervriendelijke 

gemeente" te worden.   

 

LEZING EN GOEDKEURING VAN HET PV VAN DE PLENAIRE VERGADERING 

VAN 21/02/2022 

- FLL: mevr. Maison was verontschuldigd 

- Het pv wordt unaniem goedgekeurd  

 

VOORTGANG VAN DE WERKGROEPEN 

- Alle leden krijgen de verslagen van de vergaderingen 

Groene ruimtes:  

- JPW herhaalt de doelstellingen die uiteengezet werden tijdens onze 

ontmoeting met de Groendienst van de gemeente, dhr. Larondelle en dhr. 

De Boose, wat betreft een algemene kaart van de 4 parken die door de 

gemeente beheerd worden + het toekomstige Raspailpark (in 2024) en de 

9 groene ruimtes die door Leefmilieu Brussel beheerd worden. Er volgen 

13 detailkaarten ter ondersteuning van de technische fiches. 

- Belang om de benaming van de parken eenvormig te maken, de namen van 

de straten, toegangspoorten, MIVB-haltes, ... kunnen op de achterkant van 

de fiches staan. 

- Op Geodata zijn de plannen van de parken perfect maar er kan niet op 

ingezoomd worden om ze te printen. 

- We hebben bekeken of de dienst in staat is ons te helpen om de digitale 

versie van het project op te maken door voor te stellen activeerbare lagen 

(openbaar vervoer, PBM-parkeerplaatsen, enz.) op de algemene kaart op 

elkaar te leggen. 

- Ze stellen voor dat Leefmilieu Brussel en Ukkel het eens worden over een 

gebruiksrechtovereenkomst (webservice) zodat Ukkel deze kaarten kan 

gebruiken, die periodiek bijgewerkt zouden worden door het gewest.  
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- De groep beslist om te vertrekken van 2 proefprojecten: Wolvendael en 

Montjoie om 2 kaarten te verfijnen. 

- De gemeentedienst zal proberen gebruik te maken van de luchtfoto's en 

de groep zal de reflectie en de analysetabel verdiepen om kleurcodes van 

de vastgestelde mobiliteitsmoeilijkheden voor senioren te bepalen. 

 

Woongelegenheid: "ADVIES" 

- Het advies over intergenerationeel wonen is op het college gekomen. Er 

werd beslist om aan het pv de volgende 2 vermeldingen toe te voegen als 

inleiding op het terrein: 

o Het politiereglement zal herzien worden wat betreft de 

inschrijvingsprocedure in het bevolkingsregister 

o Dhr. Biermann wat betreft de GSV: de gemeente betuigt haar steun 

aan dit type van intergenerationele woningen binnen de grenzen van 

het kader van de GSV, die zelf gewijzigd wordt en waarvoor de 

gemeente Ukkel wenst dat er bepalingen getroffen worden ten 

voordele van dit type woningen  

- "BRIEF voor een ontmoeting met de beheerders" van de sociale woningen 

ingevolge de vragenlijst: deze brief kan vandaag ondertekend worden door 

de voorzitter en de schepen. 

- We voegen aan de namen van de gekende beheerders de naam van dhr. 

Godefroid voor het SWU toe. Ter herinnering: Binhôme: mevr. Nicaise, 

OCMW: dhr. St. Cornelis, ABC: dhr. G. Leroy om een afspraak te maken. 

- Dhr. Strauven van Bosvoorde waardeert de aanwezigheid van onze schepen 

en de dynamiek van onze groep. 

Klimaat: 

- Xavier heeft 1 vragenlijst op 1 pagina voorbereid. 

- FLL aanvaardt de tenlasteneming van de opleiding die door Myriam gevolgd 

werd als opleidster van "Fresco over het klimaat" = € 35. 

- Vandaag werd een afspraak met mevr. Gol en mevr. De Brouwer vastgelegd 

op een woensdag, onmogelijk voor sommige leden dus uitgesteld en apart: 

maandag 30/05 om 9.30 uur met mevr. De Brouwer, afspraak gemaakt 

tijdens onze werkgroep. 

- Tijdens de opmaak van dit pv verneem ik dat de afspraak met mevr. Gol 

plaatsvindt op 10/06. 

Vervolg Mobiliteit 

- Speciale zitting voor alle adviesraden (ouderen, fietsers, handicap, ...) om 

de ideeën te voeden, de doelstellingen en de actieplannen te bepalen. 

WEES TALRIJK AANWEZIG! Er is een werkgroep voorzien om deze 

vergadering voor te bereiden.  
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- ANTWOORDEN op een brief van een inwoner van Sint-Job die een bank 

wenst in de Hamstraat. 

- JPW werd gecontacteerd door een journalist van DH om een samenvatting 

van het werk over de mobiliteit te krijgen. 

Contact van ChN met Watermaal-Bosvoorde 

- De beweegruimte van Bosvoorde verschilt van de onze, de UAO vertrekt 

van de wensen van de ouderen (cultuur, sport, reizen, administratie), 

bezorgt ze aan de gemeente en wacht op de verwezenlijking van de vraag. 

- FLL: vraagt zich af of Ukkel een oudervriendelijke gemeente kan worden 

en legt ons de historiek van dit initiatief van de WHO uit, die kennis 

genomen heeft van de noodzaak om maatregelen te treffen voor het 

welzijn van de ouderen. Frankrijk heeft een netwerk van 

"Oudervriendelijke steden" opgericht. Anderlecht en verschillende steden 

in de provincie Namen zijn er al bij aangesloten. We zouden een 

samenwerking tussen W-B en Ukkel kunnen overwegen.  

 

VARIA 

- De problematiek van de kleine handelszaken wordt besproken en FLL deelt 

ons mee dat de gemeente een project lanceert om handelszaken aan te 

trekken, meer bepaald in de wijk Homborch, waar het tekort aan 

handelszaken verontrustend is en waar nieuwe woningen gebouwd zullen 

worden, en in andere wijken waar luxewinkels die Stad Brussel verlaten 

zich ook zouden kunnen vestigen.  

- Xavier heeft belangstelling voor het lot van de Oekraïense vluchtelingen 

die in Ukkel opgevangen worden en FLL deelt een korte stand van zaken 

van de situatie mee.   

- DATA VAN ONZE VOLGENDE VERGADERINGEN:  

o JPW wenst dat de samenstelling van deze groepen herhaald wordt 

o Maandag 30/05/2022: 9.30 uur  WG Klimaat met mevr. De Brouwer, 

Xavier, Myriam, ChN, Monika, Jean, Jack, DVDB, Andrew 

(genodigde) 

o Maandag 30/05/2022: 11.00 tot 12.30 uur  WG Groene Ruimtes met 

Jack, JPW, ChN, Danielle, Jean, DVDB 

o Vrijdag 10/06/2022: 10 uur  WG Klimaat met mevr. Gol, ChN, 

Myriam, Andrew (genodigde), Danielle (afwezig) 

o Maandag 13/06/2022: 9.30 uur  WG Mobiliteit iedereen welkom 

(Danielle: afwezig)  

o Maandag 27/06/2022: 14 uur  WG Woongelegenheid met JPW, 

ChN, Bernadette, Xavier, Monika, Jack, DVDB 

 

DE ZITTING WORDT GEHEVEN OM 18.03 UUR. 


