 





Organisation

Organisatie

Service juridique et Secrétariat des Assemblées

Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen

Secrétariat des Assemblées

Ref. Farde e-Vergaderingen : 2367543

Nr DO : 45



Secretariaat van de Vergaderingen

VERTALING

Nr PV : 130

Besluit - Raad van 19/10/2020
Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester; M. dhr.
HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins; Schepenen; Mme mevr.
MUTYEBELE, Conseillère communale et ensuite Echevine; Gemeenteraadslid en vervolgens Schepen, M. dhr. ZIAN,
Echevin et ensuite Conseiller communal; Schepen en vervolgens Gemeenteraadslid; M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr.
LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M. dhr. TEMIZ, Mme
mevr. AMPE, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr.
WEYTSMAN, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. OPOKU
BOSOMPRA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr. DHONT, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS,
M. dhr. TAHIRI, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, Mme mevr. HOESSEN, Mme
mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Mme mevr. MOUSSAOUI, M. dhr. JOLIBOIS,
Mme mevr. DE MARTE, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. LHOEST, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden;
M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.
Onderwerp:

Voorstel van motie ingediend door dhr. WAUTERS en mevr. DEBAETS, Gemeenteraadsleden.

Motie betreffende de aanstelling van de Stad als "Roze Stad" bij Think Pink
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Gelet dat borstkanker 1 op 8 vrouwen treft in België ;
Gelet dat elke dag zeven vrouwen de strijd tegen borstkanker verliezen ;
Gelet dat ook mannen door borstkanker kunnen getroffen worden, ook al vertegenwoordigen ze slechts 1% van de
opgespoorde kankers;
Gelet dat elk jaar, 10.800 nieuwe gevallen van borstkanker gediagnosticeerd worden in België;
Gelet dat het aantal deelnames ter opsporing van borstkanker (georganiseerd door BruMammo) 10,3 % is in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
Gelet op de vele verenigingen die werkzaam zijn in de strijd tegen borstkanker, in het bijzonder in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en in de Stad Brussel en/of er activiteiten organiseren;
Gelet op het ambitieuze doel dat Think Pink zich vooropgesteld heeft om tegen 2028 het aantal borstkankerslachtoffers
tot de helft te verlagen ;
Overwegende dat de Stad, als openbare macht, een drievoudige missie heeft in de strijd tegen borstkanker :
• sensibilisering om deel te nemen aan de georganiseerde screening, nl. een gratis mammotest om de 2 jaar, voor alle
vrouwen van 50 tot 69 jaar ;
• informatie omtrent borstkanker, teneinde de specificiteiten/kenmerken te leren kennen ;
• actie ondernemen om bij te dragen aan de financiering van het wetenschappelijk onderzoek via sportevenementen.
Inderdaad, het stimuleren van de fysieke activiteit speelt een belangrijke rol in de preventie van borstkanker, maar is
ook essentieel voor het herstel tijdens en na de behandeling ;
Overwegende dat de informatie en de screening op borstkanker vitaal zijn, want hoe eerder de ziekte vastgesteld wordt,
des te groter zijn de kansen op genezing en hoe minder zwaar de behandeling zal zijn;
Overwegende dat de gemeente de centrale motor is voor het organiseren van concrete acties en voor het verspreiden van
informatie van algemeen nut ;
Overwegende dat de Stad Brussel, gesterkt door de ervaring van haar hospitalen waar nabijheidsgeneeskunde en
doorgedreven onderzoek samen gaan, voor iedereen toegankelijke kwaliteitszorg wenst te bieden in het bijzonder door
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een beter preventiebeleid te verzekeren ;
Overwegende dat in de beleidsverklaring 2018-2024 de meerderheid verklaart om van Brussel een Stad te willen maken
die burgerinitiatieven ondersteunt ;
BESLIST bij eenparigheid :
De Gemeenteraad van de Stad Brussel verzoekt het College van Burgemeester en Schepenen :
• om aan de federale regering te vragen de screening van borstkanker uit te breiden naar vrouwen jonger dan 50 jaar;
• om de Stad Brussel actief te betrekken in de nationale campagne in de strijd tegen borstkanker, o.a. door de
sensibilisering van de kwetsbare bevolkingsgroepen, door samen te werken met de verenigingen actief in de strijd tegen
borstkanker, waaronder Think Pink;
• om stappen te ondernemen om bij de vereniging Think Pink de aanduiding te bekomen van de Stad Brussel als « Roze
Stad ».
Aldus beraadslaagd in zitting van 19/10/2020
Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)
La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,
Liesbet Temmerman (s)

Bijlagen:
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