
Datum van indiening: 10 januari 2022 

 

Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: De komst van de eerste Nederlandstalige gemeenteschool in Elsene. 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

Elsene krijgt een eerste Nederlandstalige gemeentelijke basisschool, die in september 2025 

moet openen in de Graystraat. De huidige Franstalige gemeenteschool op de locatie zal 

verhuizen, opdat de hele site kan gerenoveerd worden vanaf januari 2024. Er komen klassen 

voor 250 leerlingen, een moestuin, een sporthal en een groene speelplaats op het dak. In de pers 

lazen we dat het collegelid over de financiering van het dossier met de Nederlandstalige schepen 

Els Gossé een princiepsakkoord heeft gesloten. Totale kostprijs is 5,8 miljoen euro. Er is een 

dossier voor cofinanciering ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap en VGC. 

 

De komst van een eerste Nederlandstalige gemeenteschool in Elsene is heel goed nieuws. We 

zijn opgelucht dat het deze keer niet bij aankondigingspolitiek blijft en dat er actie wordt 

genomen. Regelmatig benadrukken we dat de gemeenten ook hun verantwoordelijkheid hebben 

als facilitator en inrichtende macht van het onderwijs in Brussel. Vandaag zijn er naast Elsene 

nog zes gemeenten (Etterbeek, Ganshoren, Oudergem, Sint-Gillis, Ukkel en Watermaal-

Bosvoorde) die geen Nederlandstalig gemeenteonderwijs aanbieden. Dat is een spijtige zaak, 

gezien de grote vraag naar Nederlandstalige scholen in Brussel, ook in Elsene. Uit cijfers blijkt 

dat zeventig procent van de ouders in Elsene die voor het Nederlandstalig onderwijs kiezen, 

een school buiten de gemeente kiezen, precies omdat er weinig Nederlandstalige scholen zijn 

in Elsene. 

 

Ik maak me wel een beetje zorgen om de veiligheid van de kinderen. De Graystraat is enorm 

druk en trekt vele auto’s aan door de aanwezigheid van een tankstation en drie supermarkten. 

Dat is nu eenmaal een bijna onvermijdelijk gevolg van het leven in de stad, maar het is toch een 

aspect dat extra aandacht verdient. 

 

 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 

 Kunt u een stand van zaken geven over het dossier? 

 Is er in de gesprekken met de gemeente speciale aandacht geweest voor de 

verkeersveiligheid in de straat? 

 Hoeveel van de 5,8 miljoen euro zou voor rekening van de VGC zijn? 

 

 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Met de meeste hoogachting,  

 

Gilles Verstraeten 


