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PROCES-VERBAAL VAN DE PLENAIRE VERGADERING VAN DE 

ADVIESRAAD VOOR OUDEREN VAN MAANDAG 21 FEBRUARI 2022 OM 

15 UUR 

VIA VIDEOCONFERENTIE 

 

OPENING VAN DE ZITTING 

- Om 15.08 uur door voorzitster Chantal N., die in afwachting van de 

schepen de aanwezigheden noteert van dhr. Retailleau, dhr. Wouters, dhr. 

D’Havé, schepen Lambert-Limbosch, mevr. Noé, mevr. Eggerickx, mevr. Di 

Tullio, mevr. Aubert en mevr. VDBossche 

- Dhr. Lagae, mevr. Kassotou, mevr. Kaufmann en mevr. Jaumain zijn 

verontschuldigd 

- Dhr. Van Hecke, mevr. Reynders, mevr. Gahongerwa en mevr. Fl. De 

Brouwer zijn afwezig 

- De ingeschreven genodigden waren afwezig: dhr. Storme en mevr. 

Marianne Massion (Bras dessus Bras dessous) 

- Wegens de herhaaldelijke afwezigheden van dhr. Van Hecke wordt hij 

benoemd tot erelid van de UAO voor zijn diensten aan de derde leeftijd 

en wordt hij als werkend lid vervangen door mevr. Bernadette DI TULLIO. 

Deze aanstelling wordt goedgekeurd door de raad en door de schepen. 

- Een lid vraagt waarom deze vergadering plaatsvindt via videoconferentie. 

Dit is minder comfortabel en verhindert Monika, een ander lid van de raad, 

nog steeds om deel te nemen. Mevr. Aubert antwoordt dat de beslissing 

enkele dagen geleden genomen werd voor de versoepeling van de 

gezondheidsmaatregelen. Het is momenteel ook moeilijk om een 

gemeentezaal te vinden voor onze vergaderingen (verhuizing van de 

verschillende diensten naar het nieuwe gemeentehuis aan de gang). 

 

LEZING EN GOEDKEURING VAN HET PV VAN 22/11/2021 

- Correctie van de datum: maandag 22 in plaats van 21 

- Dhr. FLL voert ook enkele correcties door 

- Gelezen en unaniem goedgekeurd door de leden 

 

JAARVERSLAG 2021 

- Dhr. FLL voert ook enkele wijzigingen door:  

o Correctie schrijfwijze: s bij "deux membres effectifs ..." 

o "Thibaud" 

o De naam van de verantwoordelijke van de OCR schrappen en 

toelichten dat de OCR zich in de lokalen van Actiris bevindt  
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VERVOLG VAN HET ADVIES over "digitale kloof" en "mobiliteit" 

- ChN: herinnert aan artikel 2 van de statuten van onze raad  

- JPW: op vlak van de mobiliteit bevestigt hij de verzending naar dhr. 

Wyngaard van alle documenten met betrekking tot de opmaak van de 

enquête over de mobiliteit van de senioren en de conclusies ervan, 

waaronder de link naar de website van de gemeente naar dhr. Wyngaard 

en France Gabriel om het bureau Traject en de communicatieconsulent 

erover in te lichten (geen reactie ondanks de nieuwe GMP-workshop op 

19/03/2022)   

o Op 13/01/2022 heeft JPW het ADVIES over de mobiliteit naar de 

wijkcomités en naar Brussel Mobiliteit gestuurd, die JPW en de WG 

gefeliciteerd hebben! 

o Om de opvolging ervan te verzekeren stelt JPW voor dat de 

actiebasis dient om een overzicht van de gevraagde maatregelen op 

te stellen  

- Wat betreft de opvolging rond de digitale kloof haalt ChN opnieuw een 

gebrek aan reactiviteit van de gemeente aan door geen telefoonnummers 

mee te delen voor de reservering van bepaalde activiteiten die in WM 

verschijnen  

- De schepen herhaalt dat de OCR sinds 2019 geopend is voor senioren, er 

worden programma's voor het publiek georganiseerd in de 

gemeentebibliotheken, de opleidingen versnellen maar het ritme is 

veranderd door COVID 

- ChN: WM is veel te digitaal!   

- De schepen: het bestuur is zwaarder dan de privé, projecten toevoegen is 

moeilijk, we werken vanaf deze lente aan de bankprojecten  

- ChN: is geschokt dat de 3 raden UAO/GAPH/actieve verplaatsingswijzen 

niet bevraagd werden voor het project voor het station van Sint-Job 

o FLL antwoordt dat de nodige documenten tijdig door de 

voornaamste betrokkenen raadpleegbaar gemaakt werden en dat tot 

op vandaag de UAO op eigen initiatief ADVIEZEN opgesteld heeft 

en niet andersom. Er werd bijgevolg gevraagd dat dit niet meer 

herhaald wordt voor andere grootschalige projecten zoals het 

station Ukkel-Kalevoet en dat de UAO tijdig op de hoogte gebracht 

wordt 

o JPW voegt eraan toe dat de gemeente aan haar verschillende raden 

moet denken bij grote projecten op het grondgebied, de statuten 

veronderstellen dit  
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VOORSTELLING VAN HET ONTWERP VAN ADVIES OVER "intergenerationeel 

wonen" 

- JPW herinnert de aanwezigen aan de grote lijnen van het project: 

o De verwachtingen/vaststellingen/problemen/aanbevelingen aan de 

verschillende autoriteiten op federaal, gewestelijk en gemeentelijk 

niveau 

- Na deze uiteenzetting en voor de goedkeuring van dit advies door de leden 

van de Adviesraad voor Ouderen vindt dhr. FLL het werk interessant, 

maar hij verduidelijkt dat de ADVIEZEN op het COLLEGE komen en niet 

op de gemeenteraad voordat ze bekendgemaakt worden en stelt voor dat 

de verschillende aangehaalde diensten gecontacteerd worden om de 

elementen te bekrachtigen die op hen betrekking hebben. JPW antwoordt 

dat deze diensten enkel ontmoet kunnen worden met de toestemming van 

het college via onze schepen FLL. De verhuizing bemoeilijkt de 

ontmoetingen en zou langer kunnen duren, de elementen in de tekst vloeien 

voort uit eerdere uitwisselingen tussen de betrokken vzw's en schepen 

Biermann. Bijgevolg is de voorstelling van het advies aan het college net de 

gelegenheid om de balans op te maken met de betrokken schepenen en de 

burgemeester.   

o Dit advies wordt beschouwd als het resultaat van een consensus van 

de aanwezigen over de goedkeuring van deze tekst om aan het 

college overgemaakt te worden 

 

WERKGROEP "sociale huisvesting in Ukkel" 

Uiteenzetting van DVDB over sociale woningen in Ukkel. Deze uiteenzetting werd 

naar alle leden gestuurd, behalve naar de schepen en mevr. Aubert (opnieuw naar 

iedereen verzonden op 22/02/2022) 

- Antwoord van de schepen: verschillende niveaus zijn onderling verbonden 

- Het is vooral een gewestelijke bevoegdheid, de gemeente komt niet 

tussenbeide en heeft er geen invloed op! 

- De contactpersonen zijn de directrice van Binhôme en de directeur van de 

ABC  

- De schepen kan ons in contact brengen met deze personen met het oog op 

een ontmoeting, wat we wensen  

- JPW: we zullen een vragenlijst opstellen voor de vergadering 

 

WERKGROEP over de "groene ruimtes" 

- Op de dienst Groene Ruimtes bij dhr. Chanteux: JPW heeft ons project 

met beschrijvende fiches van de groene ruimtes + een algemene kaart van 

de gemeente met verschillende praktische oriëntatiepunten + 

gedetailleerde kaarten voor elke groene ruimte voorgesteld   

- Voor de kaarten van technische aard zoeken we een computergraficus, 

waarvoor dhr. Chanteux ons doorverwees naar de gemeente. Dhr. FLL kan 
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zich niet uitspreken, de diensten zijn overbelast en kampen met een 

personeelstekort. 

- Xavier haalt het probleem aan van de fietsers die sinds kort in het 

Wolvendaelpark toegelaten zijn: het is een beslissing van het college, dat 

beslist heeft om het park open te stellen voor fietsers bij gebrek aan een 

fietspad in de Wolvendaellaan, tussen de tramsporen. Onmogelijk om zich 

een ruimte voor voetgangers en een ruimte voor fietsers in te beelden in 

deze groene ruimte. Vandaar het gevaar voor kinderen, senioren en PBM. 

De schepen rekent op de goede wil en het wederzijds respect. 

o Dit delicaat punt van SAMENLEVEN TUSSEN 

FIETSERS/VOETGANGERS/STEPS was zeer belangrijk in ons 

ADVIES over de mobiliteit en werd vermeld in bijna alle 

vragenlijsten die we ontvangen hebben 

 

WERKGROEP over "het klimaat" 

- ChN verduidelijkt dat Andrew ons vervoegd heeft en dat we er blij om 

zijn 

- Myriam heeft 2 gratis sessies voor ChN en zichzelf op de kop getikt om 

de workshop voor volwassenen "la fresque sur le climat" bij te wonen. Er 

bestaat een aangepaste versie voor jongeren van, die voorgesteld zou 

kunnen worden aan de Ukkelse scholen. Myriam toonde interesse voor de 

opleiding tot gesprekleidster.  

- Xavier heeft in bepaalde scholen met de klassen van het zesde leerjaar 

ervaring opgedaan over het thema "zero waste" en stelt voor een project 

rond "het klimaat" te proberen met hetzelfde doelpubliek. De groep stelt 

het voor in de vorm van: 

o Een vragenlijst: met een maximum aan duidelijke gesloten vragen 

JPW (Framaform!) 

o Een tentoonstelling van tekeningen 

o De workshop "la fresque sur le climat", gefinancierd door de Derde 

Leeftijd 

- Mevr. Gol en mevr. De Brouwer zullen gecontacteerd worden  

- Dhr. FLL vindt het een interessant idee, de scholen zijn vragende partij 

voor demonstraties, maar dit moet passen in concrete collectieve of 

klasprojecten 

- Xavier zou willen weten hoe dat verloopt: de website bekijken, ook voor de 

kosten die gedragen moeten worden. 

 

VARIA 

1. De schepen informeert ons over een nieuw project dat gelanceerd werd met 

de dienst Werken en voortvloeit uit het dossier "mobiliteit", dat het gebrek aan 

openbare banken aanhaalt: "GEVELBANKEN": voorstellen aan 

burgergroeperingen om een bank voor hun gevel te sponsoren. 
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De volgende kwesties moeten in aanmerking genomen worden: 

- In kaart brengen van de openbare banken 

- Onderhoud/verwijdering van het zitvlak/lawaai: te beheren door de 

peters en meters! 

- Niet overal gevels 

Deze verschillende situaties worden onderzocht. 

2. Alle leden van de raad willen alle pv's van de werkgroepen ontvangen bovenop 

de plenaire vergaderingen: staat genoteerd! 

 

De voorzitster sluit de zitting om 18.01 uur  

Volgende plenaire vergadering: maandag 9 mei om 15 uur   

Vergaderingen van de WG: Maandag 28/02/2022: woongelegenheid 

     Maandag 28/03/2022: groene ruimtes 

     Maandag 04/04/2022: klimaat 

     Maandag 25/04/2022: woongelegenheid 

     Maandag 30/05/2022: groene ruimtes/klimaat 

     Maandag 27/06/2022: woongelegenheid 

Data en locaties te bepalen en te bevestigen per mail of met de post. 

 


