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Actualiteitsvraag van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Uitstel van de bouw van een Nederlandstalige gemeentelijke basisschool in 

Sint-Gillis 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

Sint-Gillis is een van de zeven Brusselse gemeenten zonder Nederlandstalige gemeentelijke 

basisschool. En dat blijft nog enkele jaren zo, want de plannen voor een Nederlandstalige school 

op de site van de oude gevangenis zijn op de lange baan geschoven. De gevangenis blijft 

namelijk nog tot eind 2024 in gebruik en blijft tot dan in handen van de federale overheid. Een 

plan B is er niet. Omdat er al drie Nederlandstalige scholen zijn in laag-Sint-Gillis, wil de 

gemeente graag een nieuwe school in hoog-Sint-Gillis waar het vastgoed schaars en duur is. 

 

Het gebrek aan Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs is een probleem dat wij al jaren 

aankaarten. De Vlaamse overheid en de VGC investeren jaarlijks miljoenen in extra capaciteit. 

Het blijft dan een spijtige vaststelling dat vele gemeenten niet hun verantwoordelijkheid nemen 

als facilitator én als inrichtende macht en geen Nederlandstalig basisonderwijs aanbieden, zeker 

gezien de toegenomen populariteit ervan. Anderzijds is het ook niet ongewoon dat sommige 

gemeentebesturen aan aankondigingspolitiek doen of op de rem staan voor het uitvaardigen van 

bouwvergunningen aan Nederlandstalige scholen, waardoor heel wat Vlaams geld onbenut 

blijft. De gemeenten kunnen meer doen en kijken te veel naar Vlaanderen om in de nood aan 

meer Nederlandstalig onderwijs te voorzien, wat u zelf ook aangaf tijdens de beleidsverklaring. 

Basisschool De Knapzak in Sint-Agatha-Berchem bestaat vandaag alleen omdat de Vlaamse 

Gemeenschap en Go! Scholengroep Brussel de nodige miljoenen op tafel legde. 

 

Elsene zal normaalgezien een eerste school openen in september 2025. Sint-Lambrechts-

Woluwe heeft er al twee, Prinses Paola en Klim Op, maar laat die al jaren verloederen. De 

leerlingen van Klim Op moeten al jaren les volgen in containers, die weinig aangepast zijn aan 

het buitengewoon onderwijs en de klassen van Prinses Paolo huizen nog steeds in het enorm 

onveilige schoolgebouw. De situatie is zo erg dat de erkenning van de scholen al verschillende 

keren in gevaar kwam. In 2020 was er opnieuw sprake van een renovatie, maar daarover blijft 

het sindsdien stil. De problematiek kwam tijdens de bespreking van de beleidsverklaring al kort 

aan bod. In de informatie die u ons schriftelijk bezorgde blijkt dat er in Sint-Lambrechts-

Woluwe ‘een aantal pistes onderzocht worden’. Het zou enerzijds de noodzakelijke investering 

in de infrastructuur betreffen, maar anderzijds eveneens over een overname van het 

buitengewoon onderwijs. Hopelijk kunt u ons een concretere update geven. 

 

Wat Sint-Gillis betreft, begrijpen we dat het in een dichtbebouwde stedelijke omgeving niet 

eenvoudig is om geschikte gebouwen te vinden. Maar als het in Elsene lukt, dat ook 

volgebouwd is, moet het in Sint-Gillis ook mogelijk zijn. Ik roep de schepen van Groen op om 

een paar tandjes bij te steken, want de komst van een Nederlandstalige gemeenteschool is een 

belofte die zowel in 2012 en 2018 werd gemaakt. De gemeente verkiest een school in hoog-

Sint-Gillis maar beter een vierde school in laag-Sint-Gillis dan geen school uiteraard.  

 

 



 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 

 Welke stappen zijn gezet om voor een Nederlandstalige gemeenteschool in Sint-Gillis 

te zorgen? Hoe vaak heeft u hierover reeds samengezeten met schepen van 

Nederlandstalige cultuur Jos Raymenants? Wordt ook de piste van een vierde school in 

“laag Sint-Gillis” onderzocht als alternatief of houdt de gemeente vast aan de 

mogelijkheid om na 2024 op de site van de gevangenis aan de slag te gaan? 

 

 Enkele jaren geleden voorzagen de gemeenten in ongeveer de helft van de totale 

capaciteit van het Franstalige basisonderwijs, maar slechts in een kwart van de 

Nederlandstalige basisscholen. Wat is de verhouding vandaag? 

 

Met de meeste hoogachting,  

 

Gilles Verstraeten 

Raadslid VGC 


