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"La Ministre de l'Enseignement, Valérie Glatigny, vient d'envoyer un courrier aux 

Bourgmestres wallons pour leur demander de ne pas oublier les étudiants en blocus 

actuellement dans des conditions particulières liées au Covid19. 

Elle relève la bonne pratique selon laquelle certaines communes ont mis à disposition un lieu 

calme pour les étudiants (bibliothèques communales, salles communales, . . . ) et en appelle 

à une généralisation au bénéfice des étudiants wallons". 

Dit stond in de pers te lezen, maar geldt natuurlijk niet enkel voor studenten uit Wallonië. 

Ook die uit Brussel kunnen zo'n maatregel maar al te goed gebruiken. 

En dan spreken we over Franstalige én Nederlandstalige studenten. De nood bestaat omdat 

studenten nu vaak thuis moeten studeren met ouders die aan telewerk doen of broertjes of 

zusjes die via videoconferentie les krijgen. Het is dan uiteraard niet mogelijk om rustig te 

studeren. 

Daarom graag volgende vragen: 

  Zal ook in onze gemeente de gelegenheid geboden worden aan Franstalige en 

Nederlandstalige studenten om te blokken in alle rust in gemeentelijke structuren. 

 Zal deze oproep zo snel mogelijk bekend gemaakt worden via de website en de 
sociale media? 

Christine Sallé en Carla Dejonghe 
 

 



ANTWOORD 

Het project om de bibliotheek onder voorwaarden te heropenen wordt overwogen. De leeszaal zal 

ontoegankelijk worden voor het publiek. Het lijkt dus onmogelijk om studenten te verwelkomen op 

plaatsen waar de leden niet aanwezig mogen zijn. Voor de W:Halll-zalen is het personeel 

momenteel technisch werkloos. Het is daarom niet mogelijk om de zalen open te stellen, omdat 

personeel nodig is om het juiste meubilair te installeren, toezicht te houden over de studenten om 

ervoor te zorgen dat ze de maatregelen van social distancing respecteren en om het meubilair en de 

sanitaire voorzieningen te ontsmetten. Bovendien is het centrum gesloten voor het publiek, met 

uitzondering van de mediatheek, die volgens een zeer strikt protocol open is. 

Gedaan in Sint-Pieters-Woluwe, op 25.05.2020 

De Burgemeester,  // De afgevaardigde schepen, 

Handtekening  

NB: ondertekend antwoord in te dienen bij het secretariaat, dat het antwoord doorstuurt naar het 

gemeenteraadslid. 


