
Présents

Excusés

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE D'AUDERGHEM

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
 

Christophe Magdalijns, Président ;
Sophie de Vos, Elise Willame, Alain Lefebvre, Eloïse Defosset, Jeannine Crucifix, Florence Couldrey,
Didier Molders, Lieve Jorens, Échevin·e·s ;
Isabelle Désir, Véronique Artus, Jean-Claude Vitoux, Christian Grétry, Marc Vandame, Jeremy Van
Gorp, Jasmine Boumraya, Stéphanie Paulissen, Marie-Pierre Bauwens, Anastasia Bakounine, Pauline
Vermeiren, Michel Blampain, Christine Bogaert, Ingrid Venier, Martine Maelschalck, Matthieu Pillois,
François Lebovy, Carinne Lenoir, Conseillers communaux ;
Etienne Schoonbroodt, Secrétaire communal.

 
Didier Gosuin, Bourgmestre ;
Valérie Cops, Vanessa Rigodanzo, Nathalie Wyns, Conseillers communaux.

Séance du 27.05.21

#Objet : Question orale de Monsieur Jeremy Van Gorp et de Madame Martine Maelschalck (MR-Open
VLD) à propos de la rénovation de l’avenue Daniel Boon#

Séance publique

Secrétariat

Monsieur le Président,
Chers Collègues,
Parmi les travaux de voirie importants prévus par la commune figure la rénovation de l’avenue Daniel Boon.
Comme vous le savez, certains riverains s’en sont émus et ont souhaité être associés à la réflexion. Il nous parait
donc essentiel non seulement d’être à leur écoute mais également de répondre à leurs inquiétudes et demandes.
Nous souhaitons ici relayer quelques-unes de leurs questions.

Quelle est la nature des travaux : asphaltage et trottoirs ? Pourquoi n’intégrez-vous pas la mise en place
de casse-vitesses dans le cahier des charges ? Pourquoi intégrez-vous des bollards dans le cahier des
charges ?

Pourquoi avoir prévu un délai aussi long (48 mois) pour ces travaux dans une rue de 500m de longueur ?

Des travaux de Vivaqua seraient prévus en 2022 dans une rue perpendiculaire (Bekaert). Le calendrier
en tiendra-t-il compte ?

Les travaux de reconstruction de deux bâtiments rue du Moulin à Papier et leur probable incidence sur la
mobilité dans le quartier ont-ils été pris en compte dans le calendrier ? Pourquoi avoir décidé de rénover la
rue Boon avant la réalisation de ces importants travaux?

Avez-vous déjà prévu un plan de circulation ?

Pourquoi n’avez-vous pas prévu de consultation préalable avec les riverains compte tenu de la durée des
travaux et des difficultés de circulation à prévoir dans le quartier ?

Nous vous remercions.
Jeremy Van Gorp et Martine Maelschalck, conseillers communaux MR-Open VLD

Le Conseil prend acte.

• 

• 
• 

• 

• 
• 
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AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
(s) Etienne Schoonbroodt  

Le Président, 
(s) Christophe Magdalijns

POUR EXTRAIT CONFORME
Auderghem, le 28 mai 2021

Le Secrétaire communal,

Etienne Schoonbroodt  

L'Echevin·e,
Par délégation,

Sophie de Vos
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Aanwezig

Verontschuldigd

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE OUDERGEM

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Christophe Magdalijns, Voorzitter ;
Sophie de Vos, Elise Willame, Alain Lefebvre, Eloïse Defosset, Jeannine Crucifix, Florence Couldrey,
Didier Molders, Lieve Jorens, Schepenen ;
Isabelle Désir, Véronique Artus, Jean-Claude Vitoux, Christian Grétry, Marc Vandame, Jeremy Van
Gorp, Jasmine Boumraya, Stéphanie Paulissen, Marie-Pierre Bauwens, Anastasia Bakounine, Pauline
Vermeiren, Michel Blampain, Christine Bogaert, Ingrid Venier, Martine Maelschalck, Matthieu Pillois,
François Lebovy, Carinne Lenoir, Gemeenteraadsleden ;
Etienne Schoonbroodt, Gemeentesecretaris.

 
Didier Gosuin, Burgemeester ;
Valérie Cops, Vanessa Rigodanzo, Nathalie Wyns, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 27.05.21

#Onderwerp : Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-
Open VLD) over de heraanleg van de Daniel Boonlaan#

Openbare zitting

Secretariaat

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
Tot de grote wegeniswerken waarin de gemeente voorziet, behoort de heraanleg van de Daniel Boonlaan. Zoals u
weet, hebben sommige omwonenden op emotionele wijze gereageerd en te kennen gegeven dat ze bij de
denkoefening over deze heraanleg wensen te worden betrokken. Daarom is het van essentieel belang dat wij niet
alleen naar hen luisteren, maar ook gevolg geven aan hun bezorgdheid en verzoeken.
We willen enkele van hun vragen hier doorgeven.

Wat is de aard van de werkzaamheden: asfaltering en trottoirs? Waarom neemt u de installatie van
snelheidsdrempels niet op in het bestek? Waarom voorziet het bestek in de plaatsing van bolders?

Waarom heeft u een dergelijke lange periode (48 maanden) gepland voor deze werkzaamheden in een
500 meter lange straat?

Er zouden in 2022 werkzaamheden van Vivaqua zijn gepland in een straat die loodrecht staat op de
bewuste laan (Bekaertstraat). Zal de kalender daar rekening mee houden?

Is er in de kalender rekening gehouden met de verbouwingswerken van twee gebouwen in de
Papiermolenstraat en met hun vermoedelijke gevolgen voor de mobiliteit in de wijk? Waarom is er beslist
de Boonlaan opnieuw aan te leggen voorafgaand aan de uitvoering van deze grote werkzaamheden?

Heeft u al in een verkeersplan voorzien?

Waarom is er geen voorafgaand overleg met de omwonenden georganiseerd, gelet op de duur van de
werken en de verkeersmoeilijkheden die in de wijk mogen worden verwacht?

Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD

• 

• 

• 

• 

• 
• 
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Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen

Het klopt dat een buurtbewoner een hele tijd voor het openbaar onderzoek en de raadpleging van de plannen door
de omwonenden emotioneel heeft gereageerd op het dossier en de hele wijk heeft gealarmeerd. We nemen nu de
tijd die nodig is om de mensen zoveel mogelijk gerust te stellen en toelichting te geven bij de verschillende
fasen. De omwonenden worden wel degelijk uitgenodigd om suggesties te formuleren. Maar voor een boel
vragen zitten we al veel te ver in het proces. Zoals ik u in de commissie heb uitgelegd, zijn we gebonden aan
strenge wettelijke en reglementaire voorwaarden (GSV, concessiehouders, DBDMH ...) die ons maar weinig
bewegingsvrijheid laten voor dit type smalle weg met eengezinswoningen die vaak een achteruitbouwstrook
hebben. We kunnen de huizen niet verplaatsen noch beslissen om voetpaden of wegen aan te leggen waarvan de
breedte niet reglementair is. We kunnen ook de parkeerstrook niet schrappen. Bovendien zijn we gebonden door
de plaats van sommige nutsleidingen (water en gas).We houden rekening met de mening van de omwonenden op
het eind van de straat aan de kant van de Woudmeesterlaan, die zich zorgen maken over de hoogte van de bomen
waarvan de wortels overigens hebben geleid tot een verzakking van de voetpaden. We stellen een project voor dat
toelaat de wijk te vergroenen (aanleg van meer dan 330 m² groengebied), de snelheid van voertuigen te
verminderen en de zwakke weggebruiker te beveiligen overeenkomstig onze politieke wil om voorrang te geven
aan zwakke weggebruikers. Tegels van het type Victor worden vandaag niet meer geproduceerd. Wanneer we
dergelijke tegels opnieuw zouden gebruiken, zouden we verplicht zijn een voorraad aan te leggen, daar ze niet
meer worden geproduceerd. Hoe dan ook bieden tegels van het type Victor, of het nu gaat om zachte mobiliteit
(fiets, step ...) of om PBM, geen aangenaam rijoppervlak en brengen ze zelfs een risico mee dat wielen
geblokkeerd raken in de brede groeven. Bovendien is het openleggen en herstellen van wegen met tegels van het
type Victor ingewikkelder.
We voorzien dus inderdaad in het gebruik van asfalt maar alleen voor de rijstrook (ik herinner er nog even aan
dat de geluidsoverlast daarmee kan worden beperkt) en in het gebruik van kasseien voor de voetpaden en
parkeerplaatsen. Er is dus geen sprake van om "alles te asfalteren", zoals hier en daar werd geopperd. De
verkeersdrempels worden opgenomen in de doorlopende plateaus-trottoirs. De bolders dienen ter bescherming
van de geplande bomen. De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt geen 48 maanden. Deze termijn betreft de
geldigheidsduur van de opdracht en omvat de verschillende termijnen waartoe ook de uitvoering van de werken
behoort. De termijn zal deel uitmaken van de criteria voor selectie van de aannemer; deze selectie moet nog
worden gemaakt.
Het platform Osiris laat toe de werken van concessiehouders en renovatiewerven in het hele gewest te
coördineren. Voor de Bekaertstraat en eender welke andere straat zal er rekening mee worden gehouden.
Er is rekening gehouden met de wederopbouw van een gebouw in de Papiermolenstraat. Het is net omdat die
werken voortaan zijn opgenomen in het programma - wat we niet wisten ter gelegenheid van de vorige werf in
dezelfde straat - dat we nog niet overgaan tot de heraanleg van de Papiermolenstraat. Deze laatste zal worden
gerenoveerd nadat de werf zal zijn voltooid, om te vermijden dat er schade wordt berokkend aan de nieuw
aangelegde bekleding. Tot slot is het nog veel te vroeg om het al over een verkeersplan te hebben. Dat zal
gebeuren in functie van de fasering van de werken die we nu nog niet kennen.

De Raad neemt akte.

• 
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Etienne Schoonbroodt  

De Voorzitter, 
(g) Christophe Magdalijns

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Oudergem, 07 juni 2021

De Gemeentesecretaris,

Etienne Schoonbroodt  

De Schepen,
Bij opdracht,

Sophie de Vos
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Présents

Excusés

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE D'AUDERGHEM

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
 

Christophe Magdalijns, Président ;
Sophie de Vos, Elise Willame, Alain Lefebvre, Eloïse Defosset, Jeannine Crucifix, Florence Couldrey,
Didier Molders, Lieve Jorens, Échevin·e·s ;
Isabelle Désir, Véronique Artus, Jean-Claude Vitoux, Christian Grétry, Marc Vandame, Jeremy Van
Gorp, Jasmine Boumraya, Stéphanie Paulissen, Marie-Pierre Bauwens, Anastasia Bakounine, Pauline
Vermeiren, Michel Blampain, Christine Bogaert, Ingrid Venier, Martine Maelschalck, Matthieu Pillois,
François Lebovy, Carinne Lenoir, Conseillers communaux ;
Etienne Schoonbroodt, Secrétaire communal.

 
Didier Gosuin, Bourgmestre ;
Valérie Cops, Vanessa Rigodanzo, Nathalie Wyns, Conseillers communaux.

Séance du 27.05.21

#Objet : Question orale de Monsieur Jeremy Van Gorp et de Madame Martine Maelschalck (MR-Open
VLD) à propos de la vidéosurveillance dans le parking communal#

Séance publique

Secrétariat

Monsieur le Président,
Chers Collègues,
Le parking de l’administration communale est réputé non seulement pour son manque d’entretien mais également
pour ses problèmes de sécurité. Dès la nuit tombée, ce parking se transforme régulièrement en lieu de squat. Mi-
février, une opération de police a d’ailleurs pu permettre l’arrestation de dealers et, ce, en plein couvre-feu.  
Nos questions sont les suivantes :

Le dispositif de caméras de vidéosurveillance installé dans le parking de l’administration communale
est-il branché et actif ? Si oui, depuis quand ? Si non, prévoyez-vous de la raccorder et d’enregistrer les
images à court terme ?

D’autres mesures vont-elles être mises en place afin de sécuriser davantage le lieu notamment en termes
d’incendie ? 

Y-a-t il un intérêt à maintenir les accès aux cages d’escaliers dès la fermeture de la maison communale et
du centre culturel ? L’accès des automobilistes serait toujours possible par l'entrée voitures, facilitant ainsi
les contrôles par les équipages de Police. 

A plus long terme comment comptez-vous intégrer ce point ainsi que l’accessibilité au parking -1 au sein
du plan de la rénovation de la maison communale ? 

Qu’en est-il de la sécurisation du parking du centre sportif ? Y a-t il lieu de la transformer afin de rendre
ce parking un lieu plus rassurant ?

Jeremy Van Gorp et Martine Maelschalck

Le Conseil prend acte.

• 

• 

• 

• 

• 
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AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
(s) Etienne Schoonbroodt  

Le Président, 
(s) Christophe Magdalijns

POUR EXTRAIT CONFORME
Auderghem, le 28 mai 2021

Le Secrétaire communal,

Etienne Schoonbroodt  

L'Echevin·e,
Par délégation,

Sophie de Vos
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Aanwezig

Verontschuldigd

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE OUDERGEM

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Christophe Magdalijns, Voorzitter ;
Sophie de Vos, Elise Willame, Alain Lefebvre, Eloïse Defosset, Jeannine Crucifix, Florence Couldrey,
Didier Molders, Lieve Jorens, Schepenen ;
Isabelle Désir, Véronique Artus, Jean-Claude Vitoux, Christian Grétry, Marc Vandame, Jeremy Van
Gorp, Jasmine Boumraya, Stéphanie Paulissen, Marie-Pierre Bauwens, Anastasia Bakounine, Pauline
Vermeiren, Michel Blampain, Christine Bogaert, Ingrid Venier, Martine Maelschalck, Matthieu Pillois,
François Lebovy, Carinne Lenoir, Gemeenteraadsleden ;
Etienne Schoonbroodt, Gemeentesecretaris.

 
Didier Gosuin, Burgemeester ;
Valérie Cops, Vanessa Rigodanzo, Nathalie Wyns, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 27.05.21

#Onderwerp : Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-
OpenVLD) over de videobewaking op de gemeentelijke parking#

Openbare zitting

Secretariaat

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
Het parkeerterrein van het gemeentebestuur staat niet alleen bekend om zijn gebrek aan onderhoud, maar ook om
zijn veiligheidsproblemen. Zodra de avond valt, krijgt deze parking regelmatig de allures van een kraakpand. Half
februari leidde een politieactie tot de arrestatie van drugsdealers, ondanks de toepassing van de avondklok.  
Vandaar de volgende vragen:

Is het systeem van camerabewaking op de parking van het gemeentebestuur aangesloten en operationeel?
Indien ja, sinds wanneer? Zo dat niet het geval is, bent u dan van plan om het systeem op korte termijn aan
te sluiten en de beelden op te nemen?

Worden er andere maatregelen genomen om de parking veiliger te maken, vooral in verband met brand? 

Heeft het zin om de trappenhuizen toegankelijk te houden als het gemeentehuis en het cultureel centrum
gesloten zijn? Automobilisten zouden nog steeds toegang hebben via de inrit voor de auto's; op die manier
kunnen de politieteams ook gemakkelijker controleren. 

Hoe denkt u op langere termijn dit punt, evenals de toegankelijkheid van parking -1, te integreren in het
renovatieplan van het gemeentehuis? 

Hoe staat het met de beveiliging van de parking van het sportcentrum? Moeten er wijzigingen worden
aangebracht om deze parking veiliger te maken?

Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck

Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen

Ik dank u voor uw aanmoedigingen ter attentie van de onderhoudsteams. Dit is voor hen immers een
buitengewone situatie, gelet op de pandemie en de aanwezigheid van vele jongeren die de parking en zijn

• 

• 
• 

• 

• 

• 
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omgeving dag na dag bezetten. Het feit dat sommige personen blijk geven van een gebrek aan burgerzin in
verband met afval, maakt van hen nog geen delinquenten.
En neen – ik citeer hier de politie: de parking is geen no-go area waar zich weerkerende ernstige feiten voordoen.
De door de politie gerapporteerde reële feiten hebben betrekking op:
- diefstallen in voertuigen eind april
- beschadiging van een voertuig begin april (ruit en motorkap)
- een arrestatie, tijdens een controleronde, van een persoon onder invloed en in het bezit van verboden stoffen
tijdens de maand maart.
De situatie is sinds vorig jaar niet verslechterd.
Wat betreft uw vragen: het camerasysteem in de parking is natuurlijk echt en bedoeld om aangesloten te worden.
We wachten op de laatste onderdelen om de installatie af te ronden. Het is waar dat de camera's, eens ze zijn
geïnstalleerd, niet onmiddellijk kunnen worden aangesloten als gevolg van enerzijds louter technische redenen en
anderzijds abnormale levertijden omdat een deel van het materieel uit Frankrijk komt en de leveringsketen te
lijden heeft gehad onder de covid-19-toestand, als we de leveranciers mogen geloven. We verwachten de laatste
onderdelen tijdens de komende dagen.
De parking voldoet ook aan de brandvoorschriften.
De trappenhuizen zijn de uitgangen voor voetgangers ... van de automobilisten, dat herhaal ik, en doen ook dienst
als nooduitgangen. We kunnen ze niet buiten dienst stellen.
Tot slot begrijp ik uw opmerkingen over de parking van het sportcentrum niet. Die parking is uitgerust met
camera's en wordt dagelijks bewaakt ... er was dit jaar een fietsdiefstal maar de fiets was 3 maanden ter plaatse
blijven staan.

De Raad neemt akte.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Etienne Schoonbroodt  

De Voorzitter, 
(g) Christophe Magdalijns

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Oudergem, 07 juni 2021

De Gemeentesecretaris,

Etienne Schoonbroodt  

De Schepen,
Bij opdracht,

Sophie de Vos
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Présents

Excusés

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE D'AUDERGHEM

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
 

Christophe Magdalijns, Président ;
Sophie de Vos, Elise Willame, Alain Lefebvre, Eloïse Defosset, Jeannine Crucifix, Florence Couldrey,
Didier Molders, Lieve Jorens, Échevin·e·s ;
Isabelle Désir, Véronique Artus, Jean-Claude Vitoux, Christian Grétry, Marc Vandame, Jeremy Van
Gorp, Jasmine Boumraya, Stéphanie Paulissen, Marie-Pierre Bauwens, Anastasia Bakounine, Pauline
Vermeiren, Michel Blampain, Christine Bogaert, Ingrid Venier, Martine Maelschalck, Matthieu Pillois,
François Lebovy, Carinne Lenoir, Conseillers communaux ;
Etienne Schoonbroodt, Secrétaire communal.

 
Didier Gosuin, Bourgmestre ;
Valérie Cops, Vanessa Rigodanzo, Nathalie Wyns, Conseillers communaux.

Séance du 27.05.21

#Objet : Question orale de Monsieur Jeremy Van Gorp et de Madame Martine Maelschalck (MR-Open
VLD) à propos de l’Accessibilité du site Internet communal aux personnes porteuses d’un handicap#

Séance publique

Secrétariat

Monsieur le Président,
Chers Collègues,
Depuis le 23 septembre 2020, tous les sites Internet des services publics, dont ceux des administrations
communales, doivent être accessibles aux personnes porteuses d’un handicap, conformément à l’ordonnance de la
Région bruxelloise du 4 octobre 2018 transposant la Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du
Conseil.
En contrôlant la page d’accueil du site Internet communal, l’Accessibility Check développé par le SPF BOSA a
relevé 29 erreurs et 22 points d’attention en se basant sur la norme WCAG 2.1 niveau AA qui s’applique.
De plus, la commune est tenue de fournir une déclaration sur l’accessibilité détaillée, complète et claire sur la
conformité de son site, et la publier sur ce dernier, ce qui n’est actuellement pas le cas.

Comment expliquez-vous le fait de ne pas vous être conformés à l’ordonnance ?

Un audit d’accessibilité du site Internet a-t-il déjà été effectué ?

Si oui, avez-vous déjà commencé à l’adapter à la norme en vigueur ?

Quand serez-vous à même de fournir et publier une déclaration d’accessibilité ?

Est-il envisageable d’inclure des sous-titres sur les vidéos de retransmission des séances du Conseil
communal rendant accessibles l’entièreté des débats aux personnes malentendantes ?

Jeremy Van Gorp et Martine Maelschalck

Le Conseil prend acte.

• 
• 
• 
• 
• 
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AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
(s) Etienne Schoonbroodt  

Le Président, 
(s) Christophe Magdalijns

POUR EXTRAIT CONFORME
Auderghem, le 28 mai 2021

Le Secrétaire communal,

Etienne Schoonbroodt  

L'Echevin·e,
Par délégation,

Sophie de Vos
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Aanwezig

Verontschuldigd

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE OUDERGEM

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Christophe Magdalijns, Voorzitter ;
Sophie de Vos, Elise Willame, Alain Lefebvre, Eloïse Defosset, Jeannine Crucifix, Florence Couldrey,
Didier Molders, Lieve Jorens, Schepenen ;
Isabelle Désir, Véronique Artus, Jean-Claude Vitoux, Christian Grétry, Marc Vandame, Jeremy Van
Gorp, Jasmine Boumraya, Stéphanie Paulissen, Marie-Pierre Bauwens, Anastasia Bakounine, Pauline
Vermeiren, Michel Blampain, Christine Bogaert, Ingrid Venier, Martine Maelschalck, Matthieu Pillois,
François Lebovy, Carinne Lenoir, Gemeenteraadsleden ;
Etienne Schoonbroodt, Gemeentesecretaris.

 
Didier Gosuin, Burgemeester ;
Valérie Cops, Vanessa Rigodanzo, Nathalie Wyns, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 27.05.21

#Onderwerp : Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-
Open VLD) over de toegankelijkheid van de gemeentelijke website voor personen met een handicap#

Openbare zitting

Secretariaat

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
Sinds 23 september 2020 moeten alle websites van overheidsdiensten, ook die van gemeentebesturen,
toegankelijk zijn voor personen met een handicap, overeenkomstig de ordonnantie van het Brussels Gewest van 4
oktober 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.
Bij de controle van de homepage van de gemeentelijke website heeft de door de FOD BOSA ontwikkelde
Accessibility Check gewezen op het bestaan van 29 fouten en 22 aandachtspunten op basis van de toepasselijke
norm WCAG 2.1 niveau AA.
Bovendien moet de gemeente een gedetailleerde, volledige en duidelijke toegankelijkheidsverklaring afgeven
over de conformiteit van haar website en die op de website publiceren; momenteel is dit echter niet het geval.

Hoe komt het dat u geen gevolg geeft aan de ordonnantie?

Is er al een toegankelijkheidsaudit van de website uitgevoerd?

Zo ja, bent u al begonnen met de aanpassing van de website aan de huidige norm?

Wanneer zult u een toegankelijkheidsverklaring kunnen afgeven en publiceren?

Is het haalbaar om de video's met de heruitzending van de gemeenteraadsvergaderingen te ondertitelen,
zodat alle debatten ook toegankelijk zijn voor slechthorenden?

Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck

Antwoord van mevrouw Lieve Jorens, schepen:

Geachte gemeenteraadsleden,
Beste collega’s,
Hartelijk bedankt voor deze vraag, want nu de Brusselse ordonnantie inzake de toegankelijkheid van websites in

• 
• 
• 
• 
• 
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voege is, is het een geschikt moment om een stand van zaken te geven van wat de gemeente Oudergem in deze
materie reeds heeft ondernomen.
In het voorjaar van het jaar 2020 al werden de betrokken diensten van de administratie geïnformeerd over de
inhoud van deze ordonnantie, en over de stappen die moesten genomen worden om de website van de gemeente
te controleren (of te laten controleren) op zijn compatibiliteit, en de vervolgstappen die moesten genomen worden
indien deze niet conform zou blijken te zijn. Uit deze vergaderingen was reeds gebleken dat een externe audit
aangewezen was om de controle van de toegankelijkheid van de website met de nodige expertise en mate van
detail uit te voeren. Er werd besloten hiervoor beroep te doen op de vereniging Anysurfer. De samenwerking met
deze vzw was in voorbereiding wanneer deze door de komst van de Covid-crisis tijdelijk is moeten worden
onderbroken.  In januari 2021 werd het project opnieuw gelanceerd. De samenwerking werd geconcretiseerd en
het college bestelde op 20 januari 2021 formeel een audit bij Anysurfer, waarvan de resultaten in de vorm van
een auditrapport werden opgeleverd op 10 mei 2021.
De belangrijkste opmerkingen die werden geformuleerd in het auditrapport hebben betrekking op het ontbreken
van tekstequivalenten van afbeeldingen en links, op het feit dat de relaties tussen de verschillende inhoudelijke
elementen van website niet altijd overeenkomt met de normen, en dat de kleurcontrasten op de site niet sterk
genoeg zijn.
Op 18 mei heeft er vervolgens een overleg plaatsgevonden met de websiteontwikkelaar om de nodige
aanpassingen aan de website te bespreken, alsook een plan van aanpak voor een progressieve verbetering van de
toegankelijkheid van de site, zodat deze aan de voorwaarden opgelegd in de ordonnantie voldoet.
De gemeente en de websiteontwikkelaar gaan onmiddellijk aan de slag om de tekstequivalenten van afbeeldingen
en links te voorzien, en ook om de kleurcontrasten van de website te verbeteren. Het naar norm brengen van de
relaties in de inhoud is een grotere en complexere opdracht, die zal worden aangepakt op het moment dat het
systeem voor websitebeheer overgaat van Drupal 8 naar een nieuw content management systeem, eind dit jaar –
begin volgend jaar.
Intussen werd ook de toegankelijkheidsverklaring reeds op de website gepubliceerd en wordt de beste manier om
de ondertiteling van de uitzendingen van de gemeenteraad te realiseren, eveneens onderzocht.
Zoals u merkt is het werk aan de toegankelijkheid van de website en van de gemeenteraden volop aan de gang,
om zo spoedig mogelijk en zo volledig mogelijke conformiteit van de website te bekomen. 

De Raad neemt akte.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Etienne Schoonbroodt  

De Voorzitter, 
(g) Christophe Magdalijns

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Oudergem, 07 juni 2021

De Gemeentesecretaris,

Etienne Schoonbroodt  

De Schepen,
Bij opdracht,

Sophie de Vos
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Présents

Excusés

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE D'AUDERGHEM

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
 

Christophe Magdalijns, Président ;
Sophie de Vos, Elise Willame, Alain Lefebvre, Eloïse Defosset, Jeannine Crucifix, Florence Couldrey,
Didier Molders, Lieve Jorens, Échevin·e·s ;
Isabelle Désir, Véronique Artus, Jean-Claude Vitoux, Christian Grétry, Marc Vandame, Jeremy Van
Gorp, Jasmine Boumraya, Stéphanie Paulissen, Marie-Pierre Bauwens, Anastasia Bakounine, Pauline
Vermeiren, Michel Blampain, Christine Bogaert, Ingrid Venier, Martine Maelschalck, Matthieu Pillois,
François Lebovy, Carinne Lenoir, Conseillers communaux ;
Etienne Schoonbroodt, Secrétaire communal.

 
Didier Gosuin, Bourgmestre ;
Valérie Cops, Vanessa Rigodanzo, Nathalie Wyns, Conseillers communaux.

Séance du 27.05.21

#Objet : Question orale de Monsieur Jeremy Van Gorp et de Madame Martine Maelschalck (MR-Open
VLD) à propos des bornes de recharge pour véhicules électriques#

Séance publique

Secrétariat

Monsieur le Président,
Chers Collègues,
La réforme de la législation sur les véhicules de société annoncée par le gouvernement fédéral prévoit que seuls
les véhicules électriques seront encore déductibles à l’impôt des sociétés à partir du 1er janvier 2026. Cette
disposition laisse présager un « boom » des ventes de voitures électriques au cours des prochaines années, au fur
et à mesure du renouvellement de la flotte.
Le passage au tout électrique aura des conséquences favorables pour l’environnement et nous nous en
réjouissons. Il implique aussi de nombreux changements dans la manière d’utiliser, de garer et de ravitailler les
véhicules, changements qui auront un impact sur l’utilisation de l’espace urbain. Nous pensons que ces évolutions
doivent être préparées le plus rapidement possible.
Nos questions sont les suivantes :

Dans quelle mesure la commune sera-t-elle impliquée dans les modifications de l’espace urbain induits
par le développement de la flotte électrique ?

Avez-vous déjà des pistes de réflexion : bornes de recharge collectives, modification du stationnement
dans les rues, espaces réservés… ?

De combien de bornes de recharge dispose actuellement la commune ? Quel est votre objectif à atteindre
d’ici 2026 ?

Nous vous remercions.
Jeremy Van Gorp et Martine Maelschalck, conseillers communaux MR-Open VLD

Le Conseil prend acte.

• 

• 

• 
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AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
(s) Etienne Schoonbroodt  

Le Président, 
(s) Christophe Magdalijns

POUR EXTRAIT CONFORME
Auderghem, le 28 mai 2021

Le Secrétaire communal,

Etienne Schoonbroodt  

L'Echevin·e,
Par délégation,

Sophie de Vos
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Aanwezig

Verontschuldigd

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE OUDERGEM

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Christophe Magdalijns, Voorzitter ;
Sophie de Vos, Elise Willame, Alain Lefebvre, Eloïse Defosset, Jeannine Crucifix, Florence Couldrey,
Didier Molders, Lieve Jorens, Schepenen ;
Isabelle Désir, Véronique Artus, Jean-Claude Vitoux, Christian Grétry, Marc Vandame, Jeremy Van
Gorp, Jasmine Boumraya, Stéphanie Paulissen, Marie-Pierre Bauwens, Anastasia Bakounine, Pauline
Vermeiren, Michel Blampain, Christine Bogaert, Ingrid Venier, Martine Maelschalck, Matthieu Pillois,
François Lebovy, Carinne Lenoir, Gemeenteraadsleden ;
Etienne Schoonbroodt, Gemeentesecretaris.

 
Didier Gosuin, Burgemeester ;
Valérie Cops, Vanessa Rigodanzo, Nathalie Wyns, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 27.05.21

#Onderwerp : Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-
OpenVLD) over de oplaadpunten voor elektrische voertuigen#

Openbare zitting

Secretariaat

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
De door de federale regering aangekondigde hervorming van de wetgeving inzake bedrijfswagens bepaalt dat
vanaf 1 januari 2026 alleen elektrische voertuigen nog aftrekbaar zullen zijn in het kader van de
vennootschapsbelasting. Op basis van deze beslissing kan er tijdens de komende jaren een explosie worden
verwacht van de verkoop van elektrische auto's naarmate het wagenpark wordt vernieuwd.
De overschakeling naar enkel nog elektrische voertuigen zal gunstige gevolgen hebben voor het milieu en dat
verheugt ons. Die overschakeling impliceert ook veel veranderingen in de manier waarop voertuigen worden
gebruikt, geparkeerd en bijgetankt; die veranderingen zullen gevolgen hebben voor het gebruik van de stedelijke
ruimte. We zijn van mening dat deze ontwikkelingen zo spoedig mogelijk moeten worden voorbereid.
Vandaar de volgende vragen:

In hoeverre zal de gemeente betrokken worden bij de veranderingen in de stedelijke ruimte die de
ontwikkeling van het elektrische wagenpark met zich meebrengt?

Heeft u al bepaalde denkpistes: collectieve oplaadpunten, aanpassing van het parkeren op straat,
voorbehouden plaatsen...?

Hoeveel oplaadpunten heeft de gemeente momenteel? Wat wilt u bereiken tegen 2026?

Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD

Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen

Het Brussels Gewest streeft ernaar om tegen 2035 11.000 oplaadpunten in het gewest te hebben. Het merendeel
daarvan zal buiten de openbare weg worden geplaatst en daarbij wordt een oproep gericht aan particulieren,

• 

• 

• 

• 
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supermarkten, bedrijven ... De huidige concessie van PitPoint (Total), die haar toelaat laadpunten te plaatsen op
het gewestelijk grondgebied, loopt eind 2021 ten einde. Deze opdracht wordt overgenomen door Sibelga via haar
programma "ChargyClick". Sibelga is van plan om in de loop van 2022 400 oplaadpunten te installeren op het
gewestelijk grondgebied.
Het door Sibelga voorgestelde uitrolplan verschilt aanzienlijk van het door PitPoint voorgestelde plan (dat er
onder meer op was gericht een oplaadpunt te installeren in de onmiddellijke nabijheid van de woonplaats van een
aanvrager).Het uitrolplan van Sibelga is er immers op gericht oplaadpunten te installeren over het hele
grondgebied en met een dekkingsradius van 250 m per oplaadpunt. Momenteel heeft Sibelga ons gevraagd 8 van
de 11 voorgestelde locaties goed te keuren, maar deze locaties kunnen enigszins worden verplaatst afhankelijk
van de beperkingen van het terrein.
Deze 8 locaties komen boven op de 7 geplande of bestaande (4 geïnstalleerd, 3 nog goed te keuren).
Er zijn ook oplaadpunten op privéterreinen die toegankelijk zijn voor het publiek (bv. parkings van Colruyt of
Delhaize), maar helaas is er momenteel geen site waar algemene informatie te vinden is. Alleen de auto weet
waar de oplaadpunten staan!
We zijn ook van plan de parking van het gemeentehuis uit te rusten. 

De Raad neemt akte.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Etienne Schoonbroodt  

De Voorzitter, 
(g) Christophe Magdalijns

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Oudergem, 07 juni 2021

De Gemeentesecretaris,

Etienne Schoonbroodt  

De Schepen,
Bij opdracht,

Sophie de Vos
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Présents

Excusés

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE D'AUDERGHEM

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
 

Christophe Magdalijns, Président ;
Sophie de Vos, Elise Willame, Alain Lefebvre, Eloïse Defosset, Jeannine Crucifix, Florence Couldrey,
Didier Molders, Lieve Jorens, Échevin·e·s ;
Isabelle Désir, Véronique Artus, Jean-Claude Vitoux, Christian Grétry, Marc Vandame, Jeremy Van
Gorp, Jasmine Boumraya, Stéphanie Paulissen, Marie-Pierre Bauwens, Anastasia Bakounine, Pauline
Vermeiren, Michel Blampain, Christine Bogaert, Ingrid Venier, Martine Maelschalck, Matthieu Pillois,
François Lebovy, Carinne Lenoir, Conseillers communaux ;
Etienne Schoonbroodt, Secrétaire communal.

 
Didier Gosuin, Bourgmestre ;
Valérie Cops, Vanessa Rigodanzo, Nathalie Wyns, Conseillers communaux.

Séance du 27.05.21

#Objet : Question orale de Monsieur Jeremy Van Gorp et de Madame Martine Maelschalck (MR-Open
VLD) à propos des bâtiments de la Commission européenne (Beaulieu)#

Séance publique

Secrétariat

Monsieur le Président,
Chers Collègues,
Le 26 avril dernier, la Commission européenne a annoncé vouloir modifier prochainement sa politique
immobilière et réduire le nombre de ses implantations.  
Depuis mars 2020, le télétravail est devenu la norme au sein des institutions européennes. Ainsi, plus de 80% des
43 000 fonctionnaires, agents temporaires et contractuels restent chez eux.
Le bourgmestre d’Auderghem qui se dit étonné du prochain départ de la Commission et accuse la Commission
européenne de communiquer de manière erratique à ce sujet. (Source : site RTBF 26 avril 2021)
Pourtant, le PAD Hermann-Debroux est clair sur l’avenir de ce site. Ainsi, on peut lire sur perspective.brussels
que « le site de Beaulieu, occupé actuellement par la Commission européenne, a pour vocation d’être une zone
de transition entre une partie très urbaine (Delta et rue Jules Cockx) et une partie plus paysagère (vallée du
Watermaelbeek). On y retrouve aujourd’hui une barrière de bâtiments monofonctionnels de bureaux. (…)
l’objectif est d’amener une meilleure intégration urbaine et davantage de mixité programmatique sur cet site ».
Et, plus loin : « L’ensemble bâti prévu pour cette zone s’intègre dans le contexte morphologique et paysager. Il
accueille un programme mixte alliant logements au niveau de l’avenue Beaulieu et bureaux au niveau du
boulevard urbain ».
La surprise ne devrait donc pas être totale.
D’une manière générale, les conséquences de la crise sanitaire sur l’occupation et la localisation des sites de
bureaux urbains, en raison notamment du développement du télétravail, doivent être examinées d’urgence.
Nos questions sont les suivantes :

Quel est l’état des informations de la commune sur l’avenir de l’avenue de Beaulieu du côté des bureaux
de la Commission européenne ?

Quand la commune a-t-elle appris que la Commission ne renouvellerait pas ses baux pour les trois
bâtiments concernés ?

• 

• 
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Auderghem a-t-elle déjà procédé à un état des lieux de l’occupation des bureaux dans la commune ? Une
étude quant aux intentions futures des occupants a-t-elle été réalisée ?

Le risque existe d’avoir une offre de bureaux supérieure à la demande. Est-il envisagé/envisageable de
modifier l’affectation des bâtiments prévue dans le PAD si cette affectation se révèle obsolète en raison
des conséquences de la crise sanitaire ?

Avez-vous l’intention d’interpeler la Région bruxelloise à ce sujet ?

Nous vous remercions.
Jeremy Van Gorp et Martine Maelschalck, conseillers communaux MR-Open VLD

Le Conseil prend acte.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
(s) Etienne Schoonbroodt  

Le Président, 
(s) Christophe Magdalijns

POUR EXTRAIT CONFORME
Auderghem, le 28 mai 2021

Le Secrétaire communal,

Etienne Schoonbroodt  

L'Echevin·e,
Par délégation,

Sophie de Vos

 

• 

• 

• 
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Aanwezig

Verontschuldigd

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE OUDERGEM

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Christophe Magdalijns, Voorzitter ;
Sophie de Vos, Elise Willame, Alain Lefebvre, Eloïse Defosset, Jeannine Crucifix, Florence Couldrey,
Didier Molders, Lieve Jorens, Schepenen ;
Isabelle Désir, Véronique Artus, Jean-Claude Vitoux, Christian Grétry, Marc Vandame, Jeremy Van
Gorp, Jasmine Boumraya, Stéphanie Paulissen, Marie-Pierre Bauwens, Anastasia Bakounine, Pauline
Vermeiren, Michel Blampain, Christine Bogaert, Ingrid Venier, Martine Maelschalck, Matthieu Pillois,
François Lebovy, Carinne Lenoir, Gemeenteraadsleden ;
Etienne Schoonbroodt, Gemeentesecretaris.

 
Didier Gosuin, Burgemeester ;
Valérie Cops, Vanessa Rigodanzo, Nathalie Wyns, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 27.05.21

#Onderwerp : Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-
OpenVLD) over de gebouwen van de Europese Commissie (Beaulieu)#

Openbare zitting

Secretariaat

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
Op 26 april ll. kondigde de Europese Commissie aan dat ze haar vastgoedbeleid binnenkort wenst te wijzigen en
het aantal van haar vestigingen wil verminderen.  
Sinds maart 2020 is telewerken de norm geworden binnen de Europese instellingen. Zo blijft meer dan 80% van
de 43.000 ambtenaren, tijdelijke medewerkers en contractuele personeelsleden thuis.
De burgemeester van Oudergem, die zegt verbaasd te zijn over het aanstaande vertrek van de Commissie, verwijt
de Europese Commissie dat zij hierover op een grillige manier communiceert. (Bron: RTBF-website 26 april
2021)
Het RPA Hermann-Debroux is nochtans duidelijk over de toekomst van dit gebied. Zo lezen we op de website
van perspective.brussels: "De Beaulieu-site, waar momenteel de Europese Commissie is gevestigd, heeft als doel
een overgangszone te zijn tussen een erg stedelijk deel (Delta en Jules Cockxstraat) en een meer landschappelijk
deel (Watermaalbeekvallei). Vandaag treft men er een barrière van monofunctionele kantoorgebouwen aan. Het
doel bestaat er (...) in om op deze site de stedelijke integratie te verbeteren en de programmatische gemengdheid
te bevorderen.". Verder staat ook nog: "Het geplande gebouwencomplex voor deze zone maakt deel uit van de
morfologische en landschappelijke context. Het herbergt een gemengd programma van woningen aan de
Beaulieulaan en kantoren aan de stedelijke boulevard."
De aankondiging van de Europese Commissie kwam wellicht dus toch niet helemaal als een donderslag bij
heldere hemel.
Algemeen moet er dringend een onderzoek worden gevoerd naar de gevolgen van de gezondheidscrisis voor de
bezetting en de ligging van stedelijke kantoorlocaties, meer bepaald rekening gehouden met de ontwikkeling van
telewerk.
Vandaar de volgende vragen:

Over welke informatie beschikt de gemeente vandaag met betrekking tot de toekomst van de• 
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Beaulieulaan ter hoogte van de kantoren van de Europese Commissie?

Wanneer heeft de gemeente vernomen dat de Commissie haar huurcontracten voor de drie betrokken
gebouwen niet zou verlengen?

Heeft Oudergem al een stand van zaken opgemaakt van de bezetting van de kantoorruimte in de
gemeente? Is er een studie verricht naar de toekomstige intenties van de gebruikers van de betrokken
gebouwen?

Het risico bestaat dat het aanbod van kantoorruimte de vraag zal overtreffen. Wordt er overwogen of is
het mogelijk om de bestemming van de gebouwen zoals bedoeld in het RPA te wijzigen indien zou blijken
dat die bestemming achterhaald is door de weerslag van de gezondheidscrisis?

Bent u van plan het Brussels Gewest hierover te interpelleren?

Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD

Antwoord van de heer Alain Lefebvre, schepen

De Europese Commissie noch de eigenaars van de kantoorgebouwen laten ons weten wanneer
huurovereenkomsten verstrijken.
We beschikken niet over recente officiële informatie over de voornemens van de Europese Commissie.
Het laatste contact vond plaats tijdens een voorbereidende vergadering met betrekking tot het RPA Delta-
Herrmann-Debroux in 2017. Er werd ons destijds niet gezegd dat er plannen waren om te vertrekken. We blijven
ons effectief verbazen over de grillige communicatie van de Commissie.
We hebben regelmatig contact met eigenaars van kantoorgebouwen; sommigen overwegen grondige renovaties
om hun gebouwen aan te passen aan de huidige eisen, anderen onderzoeken of ze een nieuwe bestemming aan
hun gebouwen kunnen geven. Deze projecten worden meestal ingediend bij het Gewest, dat bevoegd is voor de
vergunningsaanvragen met een effectrapport of -studie. Zo werden wij benaderd voor een grondige maar
respectvolle renovatie van het erfgoed van de kantoorgebouwen aan het begin van de Beaulieulaan; het gaat om
werk van het Atelier de Genval dat ook belast is met deze renovatie. Als gevolg daarvan werd een aanvraag van
vergunning ingediend die momenteel wordt onderzocht. In dit stadium werken we mee aan de effectenstudie van
dit project, die niet voorziet in een bestemmingswijziging.
De context is zo veranderlijk dat een studie van de vooruitzichten inzake de bezetting van kantoorgebouwen snel
achterhaald zou zijn. Sinds vele jaren zijn kantoorgebouwen minder gewild in de tweede kroon om redenen van
bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Sommige gebouwen zijn verbouwd tot woningen, andere tot
studentenwoningen en voor nog andere wordt voorzien in een bestemming als hotel of rusthuis ... eigenaars
vragen vergunningen aan en ontwikkelen hun onroerende goederen.
Ik wil erop wijzen dat de gemeente Oudergem nooit gevraagd heeft dat het RPA Delta-Herrmann-Debroux zou
voorzien in vastgoedontwikkelingen. We hebben herhaaldelijk te kennen gegeven dat wij niet willen dat het RPA
regelgevende bepalingen zou bevatten die zo rigide zijn dat elke evolutie bijna onmogelijk wordt, gelet op de
omslachtigheid die een wijziging van het RPA inhoudt. Het college heeft de huidige crisis niet afgewacht om het
door u genoemde risico onder de aandacht te brengen.

De Raad neemt akte.

• 

• 

• 

• 

• 
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Etienne Schoonbroodt  

De Voorzitter, 
(g) Christophe Magdalijns

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Oudergem, 07 juni 2021

De Gemeentesecretaris,

Etienne Schoonbroodt  

De Schepen,
Bij opdracht,

Sophie de Vos
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Présents

Excusés

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE D'AUDERGHEM

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
 

Christophe Magdalijns, Président ;
Sophie de Vos, Elise Willame, Alain Lefebvre, Eloïse Defosset, Jeannine Crucifix, Florence Couldrey,
Didier Molders, Lieve Jorens, Échevin·e·s ;
Isabelle Désir, Véronique Artus, Jean-Claude Vitoux, Christian Grétry, Marc Vandame, Jeremy Van
Gorp, Jasmine Boumraya, Stéphanie Paulissen, Marie-Pierre Bauwens, Anastasia Bakounine, Pauline
Vermeiren, Michel Blampain, Christine Bogaert, Ingrid Venier, Martine Maelschalck, Matthieu Pillois,
François Lebovy, Carinne Lenoir, Conseillers communaux ;
Etienne Schoonbroodt, Secrétaire communal.

 
Didier Gosuin, Bourgmestre ;
Valérie Cops, Vanessa Rigodanzo, Nathalie Wyns, Conseillers communaux.

Séance du 27.05.21

#Objet : Question orale de Monsieur Jeremy Van Gorp et de Madame Martine Maelschalck (MR-Open
VLD) à propos de la retransmission des matches de l’Euro de foot#

Séance publique

Secrétariat

Monsieur le Président,
Chers Collègues,
Lors du dernier Conseil communal, nous vous avons demandé si vous aviez déjà prévu des dispositions/des
restrictions pour la retransmission des matches de foot de l’Euro.
Depuis, le Comité de Concertation s’est réuni et a annoncé la possibilité de rassemblements de 400 personnes en
extérieur pour tout type d’activité jusqu’au 30 juin, et de 2.500 personnes en extérieur dès le 1 er juillet. La
ministre de l’Intérieur a confirmé la tenue possible d’écrans géants.
Tout cela évidemment, à condition que l’évolution reste positive en matière de vaccination et d’occupation des
lits en soins intensifs.
Pour être complets, mentionnons que la presse du 19 mai (DH) indique qu’Auderghem réfléchit à une alternative
via « de plus petits écrans distillés dans les lieux concentrant de l’Horeca ».
Nous réitérons donc notre question :

Que prévoit la commune pour la retransmission publique des matches de foot de l’Euro ?

Dans le cas où des écrans géants (ou plus petits) seraient prévus, comment la présence du public sera-t-
elle jaugée et régulée ?

Nous vous remercions.
Jeremy Van Gorp et Martine Maelschalck, conseillers communaux MR-Open VLD

Le Conseil prend acte.

• 
• 
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AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
(s) Etienne Schoonbroodt  

Le Président, 
(s) Christophe Magdalijns

POUR EXTRAIT CONFORME
Auderghem, le 28 mai 2021

Le Secrétaire communal,

Etienne Schoonbroodt  

L'Echevin·e,
Par délégation,

Sophie de Vos
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Aanwezig

Verontschuldigd

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE OUDERGEM

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Christophe Magdalijns, Voorzitter ;
Sophie de Vos, Elise Willame, Alain Lefebvre, Eloïse Defosset, Jeannine Crucifix, Florence Couldrey,
Didier Molders, Lieve Jorens, Schepenen ;
Isabelle Désir, Véronique Artus, Jean-Claude Vitoux, Christian Grétry, Marc Vandame, Jeremy Van
Gorp, Jasmine Boumraya, Stéphanie Paulissen, Marie-Pierre Bauwens, Anastasia Bakounine, Pauline
Vermeiren, Michel Blampain, Christine Bogaert, Ingrid Venier, Martine Maelschalck, Matthieu Pillois,
François Lebovy, Carinne Lenoir, Gemeenteraadsleden ;
Etienne Schoonbroodt, Gemeentesecretaris.

 
Didier Gosuin, Burgemeester ;
Valérie Cops, Vanessa Rigodanzo, Nathalie Wyns, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 27.05.21

#Onderwerp : Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-
Open VLD) over het uitzenden van de wedstrijden in het kader van het EK Voetbal#

Openbare zitting

Secretariaat

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
Op de vorige vergadering van de gemeenteraad hebben we u gevraagd of u al regelingen/beperkingen getroffen
had voor de uitzending van de voetbalwedstrijden van het EK Voetbal.
Sindsdien is het Overlegcomité bijeengekomen en heeft het de mogelijkheid aangekondigd van bijeenkomsten
van 400 personen in de open lucht voor om het even welke activiteit tot 30 juni, en van 2.500 personen in de
open lucht vanaf 1 juli. De minister van Binnenlandse Zaken heeft bevestigd dat er reuzenschermen mogen
worden opgesteld.
Dit alles uiteraard op voorwaarde dat de evolutie inzake vaccinatie en bezetting van IC-bedden positief blijft.
Volledigheidshalve vermelden we dat de pers op 19 mei (DH) meldde dat Oudergem een alternatief overweegt
via "kleinere schermen verspreid over plaatsen met veel horecazaken".
Daarom herhalen wij onze vraag:

Wat is de gemeente van plan met uitzendingen van de wedstrijden van het EK Voetbal in de openbare
ruimte?

Als men zou overwegen grote (of kleinere) schermen te plaatsen, hoe zal dan de aanwezigheid van het
publiek worden gemeten en gereguleerd?

Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD

Antwoord van mevrouw Eloïse Defosset, schepen

Ik kom meteen ter zake: helaas zullen er, zoals men wel kon vermoeden, geen voetbalwedstrijden worden
getoond op het Pinoyplein. Deze beslissing is genomen in overleg met de vertegenwoordiger van de handelaars
op het Pinoyplein, daar zij belast zijn met de organisatie van het evenement.

• 

• 

• 
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Dit geldt overigens ook voor de andere Brusselse gemeenten die tijdens het EK geen reuzenschermen zullen
opstellen.
Zoals tijdens de laatste gemeenteraad werd uiteengezet, brengt een dergelijk evenement duizenden mensen samen
(ongeveer 3.000 bij vorige gelegenheden). Zoals u terecht opmerkt, zijn momenteel echter alleen evenementen
met 400 personen toegestaan, waarbij drastische maatregelen in acht moeten worden genomen.
De organisatie van de uitzending van wedstrijden op een reuzenscherm vertegenwoordigt ook een grote
investering, die met amper 400 mensen helaas niet rendabel kan zijn. 
U heeft zeker al eens een uitzending van een wedstrijd van de Rode Duivels bijgewoond en u zult het met mij
eens zijn dat het telkens om bijzonder feestelijke gebeurtenissen gaat waar mensen de neiging hebben zich te
laten gaan naarmate er wordt gescoord en het bier vloeit. De organisator vreest ook voor de naleving van de
sanitaire maatregelen en de drukte die dit soort evenementen rond het plein genereert. Er zullen zeker risico's zijn
als gevolg van het aantal mensen dat zal moeten worden geweerd indien zo weinig gelukkigen tot de perimeter
mogen worden toegelaten.
Horecazaken kunnen ieder op het eigen terras wel een klein scherm opstellen. Dit lijkt het meest haalbare
alternatief. Het idee is om een lijst te maken van de terrassen die een klein scherm zullen installeren, zodat we die
lijst kunnen verspreiden.
Toch zal er in Oudergem ook een micro-evenement worden georganiseerd. Het gaat om "Les Apéros du
Boulevard" voor het Cultureel Centrum, waar de wedstrijden van onze Duivels op 12, 17 en 21 juni zullen
worden getoond op een klein scherm dat op een vrachtwagen of aanhangwagen zal worden geplaatst. De zone zal
slechts via een enkele ingang toegankelijk zijn en de toegang zal worden gecontroleerd door stewards. De zone
zal worden beveiligd en volledig worden afgesloten door nadarhekken en Heras-afsluitingen. Er komt een
reserveringssysteem dat door de Cactus Club wordt beheerd volgens procedures die vergelijkbaar zijn met die
van Les Apéros du Boulevard. Er zullen verschillende zones zijn voor het publiek, ook met zitplaatsen.
We hopen uiteraard dat de situatie snel zal verbeteren en dat onze Duivels het ver zullen schoppen in dit tornooi
zodat we, als de maatregelen het toelaten, eventueel de halve finale of de finale (we geloven erin!) kunnen tonen
op het Pinoyplein. Ik zal de komende weken sowieso contact opnemen met de organisator en ik zal jullie zeker op
de hoogte houden.

De Raad neemt akte.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Etienne Schoonbroodt  

De Voorzitter, 
(g) Christophe Magdalijns

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Oudergem, 07 juni 2021

De Gemeentesecretaris,

Etienne Schoonbroodt  

De Schepen,
Bij opdracht,

Sophie de Vos
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Présents

Excusés

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE D'AUDERGHEM

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
 

Christophe Magdalijns, Président ;
Sophie de Vos, Elise Willame, Alain Lefebvre, Eloïse Defosset, Jeannine Crucifix, Florence Couldrey,
Didier Molders, Lieve Jorens, Échevin·e·s ;
Isabelle Désir, Véronique Artus, Jean-Claude Vitoux, Christian Grétry, Marc Vandame, Jeremy Van
Gorp, Jasmine Boumraya, Stéphanie Paulissen, Marie-Pierre Bauwens, Anastasia Bakounine, Pauline
Vermeiren, Michel Blampain, Christine Bogaert, Ingrid Venier, Martine Maelschalck, Matthieu Pillois,
François Lebovy, Carinne Lenoir, Conseillers communaux ;
Etienne Schoonbroodt, Secrétaire communal.

 
Didier Gosuin, Bourgmestre ;
Valérie Cops, Vanessa Rigodanzo, Nathalie Wyns, Conseillers communaux.

Séance du 27.05.21

#Objet : Question orale de Madame Stéphanie Paulissen (DéFI) : Les mesures de soutien aux élèves dans
nos écoles suite à la crise sanitaire#

Séance publique

Secrétariat

Monsieur le Président,
Mesdames Messieurs les Echevin.e.s,
Monsieur le Bourgmestre,
Cher.e.s Collègues,
Une récente étude menée en Wallonie faisait le constat suivant : les difficultés à l’école s’accumulent depuis la
crise Covid, avec pour conséquence un décrochage scolaire lié à l’enseignement à distance pour 46% des ados et
une perte de motivation pour 64% d’entre eux.
Il y a un an, la Commune prenait des mesures inédites à l’égard de ses habitants et des secteurs les plus touchés
par la crise du coronavirus, en ce compris ses élèves avec notamment :

la livraison de manuels et livres pédagogiques à 1.360 élèves pour les élèves inscrits dans nos écoles ;

la mise en place d’une stratégie sans précédent pour venir en aide aux élèves en difficultés avec le
dispositif gratuit « Echec à l’échec » organisé à l’échelle communale et proposé à tous les Auderghemois
de la 1e primaire à la 3e secondaire ;

l’organisation d’une remédiation accrue dès la rentrée 2020 et durant toute l’année scolaire.

Mes questions sont donc les suivantes :

Ces mesures ont-elles fait l’objet d’une évaluation ?

Le cas échéant, quel bilan pour l’année 2020-2021 et quelles perspectives pour l’année 2021-2022
pouvez-vous en tirer ?

Je vous remercie pour vos réponses.
Stéphanie PAULISSEN
Conseillère communale - DéFI

• 
• 

• 

• 
• 
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Le Conseil prend acte.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
(s) Etienne Schoonbroodt  

Le Président, 
(s) Christophe Magdalijns

POUR EXTRAIT CONFORME
Auderghem, le 28 mai 2021

Le Secrétaire communal,

Etienne Schoonbroodt  

L'Echevin·e,
Par délégation,

Sophie de Vos
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Aanwezig

Verontschuldigd

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE OUDERGEM

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Christophe Magdalijns, Voorzitter ;
Sophie de Vos, Elise Willame, Alain Lefebvre, Eloïse Defosset, Jeannine Crucifix, Florence Couldrey,
Didier Molders, Lieve Jorens, Schepenen ;
Isabelle Désir, Véronique Artus, Jean-Claude Vitoux, Christian Grétry, Marc Vandame, Jeremy Van
Gorp, Jasmine Boumraya, Stéphanie Paulissen, Marie-Pierre Bauwens, Anastasia Bakounine, Pauline
Vermeiren, Michel Blampain, Christine Bogaert, Ingrid Venier, Martine Maelschalck, Matthieu Pillois,
François Lebovy, Carinne Lenoir, Gemeenteraadsleden ;
Etienne Schoonbroodt, Gemeentesecretaris.

 
Didier Gosuin, Burgemeester ;
Valérie Cops, Vanessa Rigodanzo, Nathalie Wyns, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 27.05.21

#Onderwerp : Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): De steunmaatregelen voor
leerlingen in onze scholen als gevolg van de gezondheidscrisis#

Openbare zitting

Secretariaat

Mijnheer de voorzitter,
Dames en heren schepenen,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
Uit een recente studie in Wallonië is gebleken dat de moeilijkheden op school sinds de covid-19-crisis alleen
maar groter worden, waardoor 46% van de tieners kampt met schooluitval als gevolg van het afstandsonderwijs
en er bij 64% van hen sprake is van motivatieverlies.
Een jaar geleden nam de gemeente ongekende maatregelen ten aanzien van haar inwoners en de sectoren die het
zwaarst door de covid-19-crisis waren getroffen, waaronder haar leerlingen, met:

de levering van schoolboeken en educatieve boeken aan 1.360 leerlingen die op onze scholen zijn
ingeschreven;

de uitvoering van een nooit eerder geziene strategie om leerlingen in moeilijkheden te helpen met het
gratis programma "Echec à l'échec", dat op gemeentelijk niveau wordt georganiseerd en wordt aangeboden
aan alle Oudergemse leerlingen van het eerste jaar van de lagere school tot het 3de jaar van de middelbare
school;

de organisatie van meer remediëring vanaf het begin van het schooljaar 2020 en gedurende het hele
schooljaar.

Mijn vragen luiden dus als volgt:

Zijn deze maatregelen geëvalueerd?

Zo ja, wat is dan de balans voor het schooljaar 2020-2021 en welke zijn de vooruitzichten voor het
schooljaar 2021-2022?

• 

• 

• 

• 
• 
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Ik dank u voor uw antwoorden.
Stéphanie PAULISSEN
Gemeenteraadslid - DéFI

Antwoord van mevrouw Elise Willame, schepen

Dag mevrouw het gemeenteraadslid,
Ik dank u voor uw vragen, die de aandacht vestigen op een belangrijke kwestie in de context van de
gezondheidscrisis, namelijk de ondersteuning van leerlingen in moeilijkheden.
Om te beginnen wil ik de evaluaties overlopen van de verschillende elementen van uw vraag.
Wat betreft de schooluitval van de leerlingen.
Op te merken valt dat de gemeente Oudergem alleen verantwoordelijk is voor de basisscholen. Binnen dit kader
hebben onze leerlingen het geluk gehad (behalve in uitzonderlijke gevallen van sluiting van klassen of scholen)
dat ze altijd naar school zijn kunnen komen. We stellen dan ook geen bijzonder motivatieverlies vast bij onze
leerlingen.
Op het vlak van schooluitval echter merken we dat een groot deel van onze leerlingen te maken krijgt met zware
en grote moeilijkheden. Sinds de lockdown stellen we immers vast dat er opmerkelijke niveauverschillen zijn
tussen de leerlingen van eenzelfde klas. Een van de factoren van dit niveauverschil houdt waarschijnlijk verband
met de houding van de gezinnen tijdens de lockdown: sommige ouders hebben soms enorme inspanningen
geleverd om hun kinderen te begeleiden met hun schoolwerk, terwijl andere ouders daarvoor niet over de nodige
middelen beschikten.
Terwijl dit opvallende niveauverschil tussen leerlingen al vóór covid-19 een trieste realiteit was die kenmerkend
is voor het schoolsysteem in Franstalig België, moeten onze teams nu het hoofd bieden aan een situatie die nog
veel ernstiger is.
Wat betreft "de levering van schoolboeken en educatieve boeken aan 1.360 leerlingen die op onze scholen
zijn ingeschreven".
We hebben er destijds voor gekozen, toen we helemaal niet konden vermoeden dat de pandemie zo lang zou
duren, om aan onze leerlingen niet zozeer schriften en handboeken maar veeleer spelletjesboeken te leveren. We
hadden de bedoeling de leerlingen uit te nodigen om te lezen, het contact met de gezinnen te onderhouden en
zorg te dragen voor onze leerlingen. Net zoals met de blog die we destijds hebben bijgehouden, wilden we de
lockdown niet nog zwaarder maken met schooltaken maar hadden we de intentie gezinnen uit te nodigen om van
de lockdown gebruik te maken om ervaringen uit te wisselen (in dit geval literaire ervaringen) en de natuurlijke
nieuwsgierigheid van kinderen te blijven voeden aan de hand van boeken.
Gelet op de vele positieve reacties die we hebben gekregen, valt niet te betwisten dat het experiment nuttig en
rendabel is geweest en van een zeer groot aantal gezinnen bijval heeft gekregen.
Toen na de paasvakantie bleek dat de lockdown nog niet voorbij was, hebben we onze strategie herzien daar ze
slechts voor korte tijd wenselijk was.
Wat betreft "de uitvoering van een nooit eerder geziene strategie om leerlingen in moeilijkheden te helpen
met het gratis programma "Echec à l'échec", dat op gemeentelijk niveau wordt georganiseerd en wordt
aangeboden aan alle Oudergemse leerlingen van het eerste jaar van de lagere school tot het 3de jaar van de
middelbare school"
Het doet ons genoegen hier te kunnen getuigen van het mooie succes van dit initiatief dat we destijds "Coup de
pouce" hebben genoemd en dat ten goede is gekomen aan alle leerlingen in Oudergem, groot en klein,
Nederlandstaligen en Franstaligen.
Met meer dan 300 inschrijvingen was het initiatief een groot succes. Hoewel het om een gedurfde actie ging op
het vlak van ambities (vooral daar de actie in een recordtijd werd opgezet), hebben we geen grote problemen
ondervonden en hebben we aan bijna alle vragen kunnen voldoen.
Deze actie gaf voorrang aan de meest kwetsbare kinderen en we hebben daarbij de hulp van de leerkrachten
ingeroepen die hun rol perfect hebben vervuld.
Er zijn echter ook twee schaduwkanten: enerzijds maken we ons geen illusies en beseffen we dat dit beperkte
aantal lesuren (bijna privélessen), hoe waardevol ook, niet voldoende was om vele maanden van lockdown te

• 
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compenseren; anderzijds was er het vrij hoge absenteïsme van de ingeschreven leerlingen (bijna 40%), dat we
echter hebben gecounterd door de vele telefonische oproepen van onze teams en het opvissen van leerlingen in
moeilijkheden die zich niet hadden ingeschreven.
Wat betreft de organisatie van meer remediëring vanaf het begin van het schooljaar 2020 en gedurende
het hele schooljaar
De gemeente heeft dit jaar vier extra taakleerkrachten aangeworven (één per schoolcentrum) om leerlingen in
moeilijkheden te helpen. In dit verband hebben we vergaderingen gehouden met de teams van taakleerkrachten
en met de onderwijsteams om het te verrichten werk en de aan de kinderen te geven steun zo goed mogelijk af te
bakenen. In dit kader hebben we ervoor gekozen de leerlingen niet uit hun klas te halen, maar hen ofwel extra tijd
te geven (na het gewone lesrooster), ofwel extra hulp in de klas (met de steun van een tweede leerkracht in co-
onderwijs).
De resultaten van de regeling zijn echter wisselend geweest om verschillende redenen, waaronder de
uitzonderlijke situatie, de moeilijkheid om effectief samen te werken wanneer contact verboden of sterk beperkt
is, en het ernstige tekort aan leerkrachten.
Niettemin zijn de moeilijkheden waarmee we dit jaar werden geconfronteerd in meer dan één opzicht leerzaam
geweest en in het licht van de successen die ook zijn geboekt (meer bepaald met het bijzondere systeem dat in het
scholencentrum Les Marronniers is opgezet), zullen we binnenkort waarschijnlijk een nieuw en doeltreffend
systeem op poten kunnen zetten waarmee we de valkuilen kunnen vermijden in verband met remediëring zoals
die gewoonlijk wordt toegepast.
Momenteel denken we samen met onze schooldirecties, onze pedagogisch adviseur en onze orthopedagoog na
over een gemeenschappelijke strategie die we kunnen volgen voor de begeleiding van onze leerlingen tijdens het
schooljaar 2021-2022.

Antwoord van mevrouw Jeannine Crucifix, schepen:

In 2020 heeft de vzw Le Pavillon via de Franse Gemeenschapscommissie een bedrag van € 40.000 ontvangen om
de schoolondersteuning te ondersteunen en te versterken.
Dankzij deze financiering kon voor 6 maanden een leraar wiskunde en Frans worden aangeworven om de tieners
die naar Le Pavillon komen, bij te staan.
De vooruitzichten voor het jaar 2021-2022 zijn de volgende:
Perspective.brussels heeft meerdere projectoproepen gelanceerd voor collectieve schoolondersteuning. Het
tweede project is een project van schoolondersteuning dat is aangepast aan en gericht op jongeren in precaire
situaties, voor wie het risico groter is dat ze de school voortijdig verlaten. Deze projecten moeten buiten de
school worden uitgevoerd en worden ondersteund door een vzw.
Het kandidaatsdossier moet worden ingediend tegen 15 juni 2021 en het project zal lopen voor de komende drie
jaar, van 01/01/2021 tot 31/12/2024.
Le Pavillon zal samen met de dienst Preventie reageren op de projectoproep.

Antwoord van de heer Didier Molders, schepen:

We hebben beslist om de huiswerkschool te versterken door een halftijds animator niveau B aan te werven die de
afwezigheid komt opvangen van vrijwilligers (waarvan de meesten ouder zijn dan 65 jaar) die tijdens de
pandemie niet meer naar de huiswerkscholen kwamen. Deze animatrice werkt sinds september 2020 en gaat van
de ene naar de andere huiswerkschool naargelang de behoefte aan versterking.
We hebben het werkrooster van een van onze animatrices uitgebreid (van 1/2 VTE tot 4/5 VTE); zij is belast met
de begeleiding van de ouders van kinderen wat betreft de opvolging van hun schoolparcours. We stelden
inderdaad vast dat kinderen in de eerste en tweede klas van de lagere school, die niet door hun ouders werden
gevolgd, het risico liepen om grote achterstand op te lopen in hun leertraject. Deze animatrice organiseert ook
bijeenkomsten met de moeders om hen te helpen de schoolagenda te lezen en de kinderen te begeleiden bij het
lezen en schrijven. Deze actie is momenteel veelbelovend, daar ouders hierdoor proactiever worden en mee de
verantwoordelijkheid opnemen voor de scholing van hun kind.

• 

• 
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De Raad neemt akte.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Etienne Schoonbroodt  

De Voorzitter, 
(g) Christophe Magdalijns

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Oudergem, 07 juni 2021

De Gemeentesecretaris,

Etienne Schoonbroodt  

De Schepen,
Bij opdracht,

Sophie de Vos
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