
PROCES-VERBAAL VAN DE PLENAIRE VERGADERING VAN DE UKKELSE 

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN VAN MAANDAG 21 JUNI 

2021 OM 16.30 UUR 

VIA VIDEOCONFERENTIE 

 
Opening van de vergadering door de voorzitster mevrouw Chantal Noé: om 16.35 uur 

De zitting begint met de controle van de aanwezigheden en de voorzitster stelt de niet-

verontschuldigde afwezigheid van mevr. De Leeuw gedurende enkele zittingen vast, 

bevestigd door mevr. Aubert en dhr. Lambert, die eraan toevoegt dat ze als 

ontslagnemend beschouwd kan worden. 

Dhr. Jack Lagae, vicevoorzitter, is aan de beterhand, hij herneemt geleidelijk aan zijn 

activiteiten bij "Carpe Diem" en vervoegt ons zeer binnenkort bij de hervatting in 

september. 

De schepen maakt van dit moment gebruik om te verduidelijken dat 3 mensen zich 

kandidaat gesteld hebben na de oproep die gelanceerd werd om onze groep uit te 

breiden en die herhaald zal worden in de volgende G+. 

 

Aanwezigheden van de leden: zie lijst in de bijlage 

Aanwezig: dhr. Lambert-Limbosch (schepen), mevr. Aubert, mevr. Noé, mevr. Kaufmann, 

dhr. Wouters, dhr. D’Havé, mevr. Kassotou, mevr. Reynders, mevr. VDBossche, dhr. De 

Nutte 

Afwezig: mevr. Moens de Fernig en mevr. De Brouwer 

Afwezig en niet verontschuldigd: mevr. De Leeuw, mevr. Eggerickx 

Uitgenodigd: dhr. Brichant van OCR, dhr. De Coster van de GAPH 

 

Lezing en goedkeuring van het pv van de vergadering van 19/04/2021 

- Werd unaniem goedgekeurd  

 

DIGITALE KLOOF 
- Mevr. Kaufmann wordt door de schepen en door de leden hartelijk bedankt voor 

de waarde van de tekst die ze opgesteld heeft in samenwerking met CHN en 

JPW. Het ADVIES wordt gestemd en goedgekeurd en in het Nederlands 

vertaald. 

- De schepen verduidelijkt dat de gemeente eind 2021 in bibliotheek Le Phare een 

computerruimte zal openen die voor iedereen toegankelijk is, met ruimere 

openingsuren dan de OCR, en dat de dienst Senioren met vzw's werkt zoals 

verduidelijkt in de 3e paragraaf van het ADVIES (zoals "Les voyageuses du 

numérique"), in overleg met de gemeenteraad, zodat iedereen toegang kan 

krijgen tot de lessen/workshops/adviezen/hulpmiddelen en zijn toegang tot de 

digitale wereld kan verbeteren. 

- OCR vertegenwoordigd door dhr. Alain Brichant: 

o Deze computerruimte werd in 2019 opgericht, bevindt zich in de 

Alsembergsesteenweg 1011, tel. 02/563.21.89, heeft al 727 gebruikers 

verwelkomd en er worden groepslessen, workshops, gratis hulp en lescycli 

van 10 uur aangeboden tijdens de kantooruren. Er staan 14 pc's ter 



beschikking, waarvan 6 voor senioren. De logistiek van de site berust bij 

Actiris voor de toegang, de reinheid, de veiligheid, de schoonmaak, kortom 

de algemene verantwoordelijkheid. De toegang was oorspronkelijk 

bestemd voor werkzoekenden, daarna voor vrouwen met een relevant 

karakter wat betreft de digitale kloof (via "Les voyageuses du 

numérique") om vervolgens te evolueren naar een meer gemengde toegang 

via vzw's die door de gemeente beheerd worden.  

o Er werden twee halftijdse medewerkers aangeworven om de mensen te 

helpen, Alain B. staat ter beschikking van senioren om een document, een 

ticket voor een voorstelling of de trein af te drukken, ... gratis! tijdens de 

openingsuren! 

o ChN: vertelt dat een vriendin, die gereageerd heeft op een advertentie, 

met belangstelling en succes een cursus gevolgd heeft en dat ze 

uitgenodigd werd om een andere opleiding te volgen in augustus 2021  

- De schepen verduidelijkt:  

o De dienst Senioren organiseert ook vervolmakingssessies in zijn 

programma "workshops" van G+ (cyclus van 5 sessies van 2 lesuren: 

betalend) 

o Er werden huis-aan-huisberichten verdeeld in bepaalde Ukkelse straten, 

dhr. FLL belooft het gewest te contacteren zodat alle brievenbussen van 

de gemeente dezelfde informatie over het aanbod van de OCR krijgen. 

- JPW: vat alles in 3 gevallen samen om vervolgens ruimtes/tijdstippen voor 

senioren en cursussen voor te stellen: 

o Werkzoekenden 

o Senioren 

o Het grote publiek  

 

GROENE RUIMTEN 
- ChN deelt ons mee dat de Geschied- en Heemkundige Kring van Ukkel bereid is om ons 

te ondersteunen bij de opmaak en het historische aspect van onze fiches van de groene 

ruimtes van de gemeente. 

- JPW stelt voor tabbladen toe te voegen aan onze fiches, die doorverwijzen naar onze 

bronnen over de geschiedenis, het milieu, de geografie, ... 

- ChN stelt voor ons na de vakantie voornamelijk te buigen over de groene ruimtes die 

beheerd worden door de gemeente, met andere woorden Wolvendael/Brugmann/ 

Montjoie, en onze voorstellen tot verbetering uit te werken in samenwerking met de 

GAPH 

- JPW verduidelijkt: gewenste verbeteringen op vlak van investeringen en onderhoud 

 

VRAGENLIJST/ANALYSE vandaag 21/06/21 
- Niet-invoerbare vragenlijsten (zeer onvolledig = 4   bij Danielle 

                                                                              64 bij Chantal) 

- Online formulieren "Framaform" = JPW heeft 142 Franstalige en 7 Nederlandstalige 

opgelijst   



- Greet: heeft er verdeeld in haar vzw: enkele werden verzonden naar de dienst 

Senioren, ze wacht op enkele andere 

- TOTAAL = 236 op 21/06/2021 

Dit totaal evolueert nog steeds naarmate de vragenlijsten die nog druppelsgewijs 

binnenkomen en die het aantal voortdurend veranderen. 

- JPW: bezorgt ons andere cijfers die verzameld werden tijdens een 1e rapport van de 

enquête over de seniorenmobiliteit, waaruit blijkt dat voor de drie wensen 

460 voorstellen geformuleerd werden!  Moeten we ze indelen per leeftijd, per rubriek: 

voetgangers/fietsers/taxi's/werken/trottoirs ...??? JDH legt zich erop toe! 

- ChN benadrukt het succes van onze enquête en bedankt ons hartelijk voor ons werk, 

alsook mevr. Aubert voor haar logistieke hulp. 

 

VARIA 
- De schepen: stelt zich en ons vragen over het project van A. Brown over het 

intergenerationele, voornamelijk in functie van de gemeentebegroting 2022, die 

weldra gestemd zal worden. Zo niet is dit mogelijk een nieuw project: 

"Grootouders voor het klimaat?" ChN stelt voor te wachten tot september om 

deze vraag te beantwoorden, met de gehoopte versterking van nieuwe leden.  

- De vzw G+ krijgt subsidies van BXL Mobility en Ukkel werd geselecteerd voor de 

organisatie van een drieledig programma, dat plaatsvindt van augustus tot 

oktober 2021: 

o 8 fietstochten met Pro Velo, parcours voor senioren + 1 of 2 

gemeenschapswachten, afspraak aan het sportcentrum Neerstalle  

o Een bijwerking van het verkeersreglement voor automobilisten VIAS 

(voormalige BIVV) 2 workshops 

o Voor de terugkeer in de herfst: praattafels voor senioren over de 

mobiliteit op ons grondgebied 

o Waar is de info te vinden? In de nieuwe G+, het WM, de gemeentelijke 

website. 

- Ukkel ziet af van "Mobility visit", de verhuizing van de gemeente begint eind 

oktober en de gemeente wenst bepaalde projecten op te schorten om het werk 

van de diensten te verlichten 

- Voor JPW is de intermodaliteit het belang om het te behouden: een plan lezen, 

een ticket nemen, ... om gewoontes te veranderen 

- Welk lot is ons ADVIES bezegeld? Dhr. FLL antwoordt dat het goedgekeurd 

werd in de plenaire vergadering, vertaald werd (wat al gebeurd is) en dat het 

voorgesteld zal worden aan de schepenen en de gemeenteraad in september 2021 

(art. 2 2e lid van de statuten) 

- ChK: de persoon die ze wou contacteren bij de Koning Boudewijnstichting is op 

pensioen, maar ze heeft op de website enkele publicaties gevonden, meer bepaald 

een rapport over de steun aan kwetsbaren die alleen thuis wonen. Dit rapport 

biedt enkele hulppistes die de wijk/buren/gemeente/familie betrekken.         

 

De voorzitster sluit de zitting om 18.18 uur. 

 



Volgende afspraken  

Dinsdag 29 juni 2021 om 9.30 uur met fysieke aanwezigheid  

in sportclub Uccle Sport, Ruisbroeksesteenweg 18 

Tram 82/97  

Bedankt Jean om ons die dag te ontvangen volgens de geldende regels! 

 

 

 

Volgende plenaire vergadering 

Maandag 20 september om 18 uur  

Gemeentehuis 

 

Agenda (VOORLOPIG) 

- Opening van de zitting 

- Aanwezigheden van de leden 

- Lezing en goedkeuring van het pv van de vergadering van 21 juni 2021 

- Werkgroepen: mobiliteit/ groene ruimten/ haalbaarheid van een 

intergenerationele activiteit in 2022 

- Eventuele communicatie van schepen FLL 

- Varia  

 


