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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE VAN WATERMAAL-BOSVOORDE
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Cathy Clerbaux, Voorzitster ;
Olivier Deleuze, Burgemeester ;
Alain Wiard, Anne Depuydt, Cécile Van Hecke, Tristan Roberti, Jean-Manuel Cisey, Benoît
Thielemans, Jan Verbeke, Schepenen ;
José Stienlet, Philippe Desprez, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Guillebert de Fauconval, Didier
Charpentier, Jos Bertrand, Michel Kutendakana, David Leisterh, Michel Colson, Anne SpaakJeanmart, Hugo Périlleux-Sanchez, Dominique Buyens, Odile Bury, Roland Maekelbergh,
Gemeenteraadsleden ;
Etienne Tihon, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

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

Zitting van 17.04.18
#Onderwerp : Interpellatie van Jos Bertrand betreffende "territoires de la mémoire".#
Openbare zitting
Ik verneem dat de leden van het schepencollege op 15 september een schrijven ontvingen vanwege
“territoire de la Mémoire” ivm een eventuele toetreding tot het netwerk van steden, gemeenten, provincies
“territoire de la mémoire”. Een schrijven van de vereniging dat tot op heden onbeantwoord gebleven is. De
vereniging heeft naar aanleiding van de goedkeuring van de resolutie ivm de huiszoekingen afgelopen
gemeenteraad een nieuw schrijven gericht.
Doelstelling is om een zo groot mogelijk gebied uit te roepen tot een “cordon sanitaire” tegen racistische,
xenofobe en extreemrechtse ideeën en opvattingen en om de herinnering aan de drama’s van het verleden,
met name de periode van het fascisme en nazisme uit de periode 1933 – 1945 levendig te houden. Het
netwerk van “Territoire de la mémoire” telt vandaag de vijf Waalse provincies, het Waals parlement en 199
gemeenten uit Franstalig België deel van uitmaken. Inmiddels zijn 10 van de 19 Brusselse gemeenten lid
geworden (Anderlecht, Brussel-stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Jette, Sint-Gilles, Schaarbeek, Sint LambrechtsWoluwe, Sint Pieters-Woluwe). Ook Elsene en Sint Agatha Berchem zouden tot het netwerk toetreden..
Wij moeten steeds meer vaststellen dat de jonge generaties deze dramatische historische feiten vergeten, en
dit vergeten wordt versterkt doordat de getuigen van het verleden intussen hoogbejaard of gestorven zijn.
Daartegenover staat dat onze samenlevingen, wereldwijd / Europees, geconfronteerd worden door groeiende
nationalistische tendensen, door een op zichzelf terugplooien en de angst voor het vreemde. Deze tendensen
vormen, samen met de groeiende dualisering en uitzichtloosheid van de situatie van een groter-wordend
aantal burgers, een voedingsbodem voor onverdaagzaamheid en extreemrechtse ideologieën.
Ik heb in het verleden al enkele malen de toetreding van de gemeente tot het netwerk “territoires de la
mémoire” voorgesteld. Enkele jaren geleden hebben we met vertegenwoordigers van alle fracties aan een
voorstel gewerkt, maar de toetreding tot het netwerk is door de meerderheid niet aangenomen. De
burgemeester gaf in die tijd aan dat er moest bezuinigd worden en dus het “lidgeld” van ca. 600 euro per jaar
niet kon betaald worden.
Mag ik van het college vernemen of het schrijven van 15 september 2017 voorwerp heeft uitgemaakt van

Gemeenteraad - 17.04.2018 - Uittreksel van dossier 29444

1/2

#017/17.04.2018/A/0017#

een bespreking in het college? Hebben de schepenen die de beleidsdomeinen cultuur en onderwijs, jeugd,
Europese zaken beheren, iets met dit schrijven gedaan: is het misschien overgemaakt aan bevoegde
diensten? Welk gevolg zal eventueel aan dit schrijven gegeven worden?
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
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