
 

 

 

 

 

Khalid ZIAN schepen van Milieu en duurzame ontwikkeling 
 

De motie voor een betere luchtkwaliteit in de scholen van de Stad Brussel 
werd unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd! 

 
Op maandag 14 mei 2018 heeft de gemeenteraad van de Stad Brussel unaniem de motie “Voor een betere 
luchtkwaliteit in de scholen van de Stad Brussel” gedragen door de schepen van Groene Ruimten Khalid Zian 
goedgekeurd. 
 
De motie past in het kader van  de proactieve politiek van de Stad ten aanzien van de strijd tegen de gevolgen 
van de luchtverontreinigende stoffen voor de gezondheid en het milieu. Het is ook een antwoord op het 
rapport “mijn lucht, mijn school” uitgegeven door de milieuorganisatie Greenpeace vorige maand en die 
aanbevelingen maakte naar aanleiding van het meten van de luchtverontreiniging in 222 Belgische basis 
scholen. Uit deze studie bleek ook dat de luchtkwaliteit in de scholen hangt af van meerdere cruciale factoren 
onder andere voornamelijk de nabijheid van verkeer en uitlaatgassen, het street canyon-effect, de ventilatie 
maar ook in mindere mate het verwarmingssysteem. 

De gemeenteraad draagt een heldere boodschap uit ten behoeve van de federale en gewestelijke overheden: 
het is tijd om concrete maatregelen te nemen om het aantal voertuigen ( in het bijzonder op diesel rijdende 
voertuigen) te verminderen. 
 
Door deze motie wil de Stad zelf optreden om de luchtkwaliteit rondom scholen te verbeteren door de 
autodrukte om de scholen te verminderen. Bovendien zal ze via verschillende hefbomen optreden: met name 
door transport alternatieven aan de ouders voor te stellen, door een reeks maatregelen te nemen om  de 
doorgang van voertuigen weg van de scholen te houden (bij voorbeeld meer « carsharing » standplaatsen, 
bevordering van onderlinge verdeling voor de leveringen,  gebruik van cargofietsen) door te werken aan 
bewustmakingsinitiatieven en preventiecampagnes bestemd voor de scholen en de leerlingen over dit 
probleem. 
 
De Stad  zal blijven investeren in de isolatie, de modernisering van de verwarmingsinstallaties, de goede 
ventilatie van de  schoolgebouwen en het aankoop van duurzame meubels om de kwaliteit van de 
omgevingslucht van de kinderen te verbeteren. 

 “De gezondheid van onze kinderen is in het middelpunt van onze belangstellingen, alle de nodige maatregelen 
zullen uitgevoerd worden om hen de beste mogelijke luchtkwaliteit te garanderen want het is niet meer 
mogelijk ongevoelig te blijven voor deze kwestie! Ieder van ons moet zijn verantwoordelijkheden nemen en nu 
al ervoor te zorgen dat de  toekomstige generaties de gevolgen van ons misstanden niet zouden moeten 
boeten” zegt Khalid Zian schepen  van Milieu en duurzame ontwikkeling, na afloop van de gemeenteraad. 
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