
Antwoord van Dhr. Christophe de Beukelaer en Dhr. Damien De Kevser op de 
Schrifteliike Vraaa van Mevr. Caria Deionohe voor wat Free Go betreft

Geachte Mevrouw Dejonghe,

Hieronder vindt u de antwoorden op de door u gestelde vragen betreffende de 
gedeelde koelkast:

1) De Gemeenteraad van 25 april 2017 heeft beslist om de parkeergarage die 
gelegen is in de Louis Thysstraat 4, te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, ter 
beschikking te stellen van de VZW « IMMEUBLE EN FETE », met 
maatschappelijke zetel in de Eugène Plaskylaan 102, te 1030 Schaarbeek, 
teneinde er een gedeelde koelkast in onder te brengen voor de gemeente 
Sint-Pieters-Woluwe, en om te dien einde een gebruiksovereenkomst goed te 
keuren voor genoemde garage.

De gebruiksovereenkomst heeft als voorwerp het ter beschikking stellen om 
niet en voor onbepaalde duur ten gunste van de gebruiker van de garage in 
de Louis Thysstraat 4.

De overeenkomst stelt de gebruiksmodaliteiten (openingsuren, verzekeringen 
etc.) en de verbintenissen vast lastens de gebruiker (beheer van de 
voedingsmiddelen, zowel de ontvangst ervan als het verdelen ervan, afval 
sorteren, onderhoud, hygiène etc.).

Er is eveneens bepaald dat de gebruiker minstens 2 maal per jaar de 
gemeente een stand van zaken moet geven betreffende het beheer middels 
een schriftelijk verslag.

Uit de overeenkomst komen ook nog volgende zaken naar voor :

Het beheer van dit koelkastproject is volledig in handen van de VZW 
IMMEUBLE EN FETE, de initiatiefneemster en de verantwoordelijke 
van het project, waarvan het maatschappelijk doel is 
solidariteitsacties te ontwikkelen voor diegenen blijk hebben gegeven 
er nood aan te hebben en de strijd aan te binden tegen de 
verspilling. De gemeente onderschrijft volledig deze doelstellingen, 
en heeft dit project mogelijk gemaakt middels het ter beschikking 
stellen van de garage aan de genoemde VZW parking teneinde er de 
koelkast te kunnen plaatsen;



Volgens de info die verkregen werd vanwege de VZW wordt het 
beheer van het project verzekerd door een team van vrijwilligers dat 
is samengesteld door de VZW, en momenteel uit een tiental 
personen bestaat. Hun voornaamste taken zijn de volgende : 
v  Openen en sluiten van het lokaal;
s  De koelkast en het lokaal onderhouden en schoon maken, de 

inhoud van de koelkast beheren, voedingsmiddelen die over 
datum zijn weggooien, de juiste hoeveelheden voorzien; 

s  De leveringen van onverkochte etenswaren opvangen, volgens 
een door de warenhuizen aangeleverd uurrooster;

De gemeente komt niet tussen in het beheer van de koelkast en 
werkt niet samen met de vrijwilligers. De VZW is de enige 
gesprekspartner voor de gemeente als gebruiker van een 
gemeentelijke eigendom;

Volgens artikel 7 van de overeenkomst zal er een contrôle uitgevoerd 
worden op basis van het schriftelijk verslag dat door de VZW 
minstens 2 keer per jaar aan de gemeente moet overhandigd 
worden. Er kan bovendien een regelmatige contrôle plaatsvinden 
door het gemeentepersoneel.

2) Dit project is geen gemeentelijk initiatief en wordt ook niet beheerd door 
de gemeente maar door een prîvate VZW. De taalwetgeving is dan ook niet 
van toepassing. De VZW in kwestie heeft het recht de taal van haar keuze te 
gebruiken.

Desondanks heeft de gemeente er evenwel bij de initiatiefnemers op 
aangedrongen om voortaan in de beide landstalen te communiceren rond het 
project. Zij hebben ons alvast laten weten dat ze het er volledig mee eens zijn 
dat de info rond het project in de twee talen moet zijn.

Wij hopen dat wij bij deze op al uw vragen geantwoord hebben.

Met de meeste hoogachting,

Christophe de Beukelaer 

Schepen van Sociale Zaken

îmien De Keyker

Schepen van Gemeente-eigendommen die 
niet behoren tôt het huisvestingsbeleid


