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Jean-Marie Vercauteren, Martine Spitaels, Sandra Ferretti, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 17.04.18
#Onderwerp : Mondelinge vraag van Michel Kutendakana betreffende de ontwikkeling van het
partnershap met Limete.#
Openbare zitting
Binnen enkele weken zal de 10 jaar partnerschap van Watermaal-Bosvoorde met de gemeente van Limete in
Kinshasa in de Democratische Republiek Congo gevierd worden.
Dit partnerschap kan als een succes beschouwd worden dat een duurzame band heeft gecreëerd tussen de
autoriteiten van beide gemeenten. Het werk verwezenlijkt bij de diensten van Limete heeft het Congolese
bestuur ernstig ondersteund.
In tien jaar heeft het partnerschap zich verschillende gesprekspartners zien opvolgen en de financiering van
het programma heeft eveneens onder druk gestaan.
Kunt u ons zeggen welke de huidige situatie van deze financiering is ten gevolge van de beperkingen die de
huidige federale regering wilde aanbrengen.
Anderzijds verslechtert de politieke situatie in RDC eveneens ernstig ten gevolge van de handhaving van het
mandaat van de huidige president, langer dan de normale termijn.
De RDC maakt een ernstige crisis mee waar het geweld en de moordpartijen van grote omvang zich
opvolgen in oost Congo en in de provincies van de Kasai.
De politieke klasse in RDC is zeer gepolariseerd en de verslagen bereiken een niveau van uiterste spanning.
De onmogelijkheid om het stoffelijk overschot van Etienne Tshisekedi te repatriëren, de historische,
tegenstander, overleden in België over meer van een jaar geleden, naar zijn woonplaats in Limete, toont de
graad van blokkering.
Het enorme streven van de bevolking voor democratische en transparante verkiezingen spreekt zich uit door
manifestaties die in het bloed werden onderdrukt in Kinshasa en in de rest van het land.
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De consequente opschorting van de Belgische financiële steun ten voordele van de Congolese staat heeft de
betrekkingen tussen beide historisch verbonden landen vergiftigd. De afwezigheid van de Congolese
regering aan de internationale bespreking van Geneve over de dringende humanitaire steun aan de
Congolese bevolking toont eveneens het spanningsniveau.
In dit verband welk is de houding van onze gemeente? Hebt u regelmatige contacten met de autoriteiten van
Limete en welk is het effect van deze politieke context in deze gemeente?
Hebt u stappen ondernomen om voor een bedaring van de spanningen te pleiten en het eerbiedigen van de
mensen rechten door de politiemacht die van onze partner zou kunnen afhangen?
De Raad neemt kennis.
ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING,
DOOR HET RAAD,
De Gemeentesecretaris,
Etienne Tihon

De Voorzitster,
Cathy Clerbaux

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Watermaal-Bosvoorde, 18 april 2018
De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,

Etienne Tihon

Olivier Deleuze

Gemeenteraad - 17.04.2018 - Uittreksel van dossier 29504

2/2

