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Zitting van 26.02.19
#Onderwerp : Motie voor het behoud van de rode bussen en een verbetering van de universele dienst van
bpost (op vraag van Mevrouw Koplowicz, gemeenteraadslid).#
Openbare zitting

ORGANISATIE
Secretariaat
Motie voor het behoud van de rode bussen en een verbetering van de universele dienst van bpost
Eind 2018 heeft bpost aangekondigd dat er in heel België 3000 rode brievenbussen verwijderd zullen
worden.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen er 252 rode brievenbussen verdwijnen, waarvan 10 in Vorst:
ALEXANDRE BERTRANDLAAN 50, 1190 VORST / FOREST
BRUGMANNLAAN 119-121, 1190 VORST / FOREST
CLEMENTINALAAN 24, 1190 VORST / FOREST
MONTE-CARLOLAAN 94, 1190 VORST / FOREST
DOMEINLAAN 167-169, 1190 VORST / FOREST
KERSBEEKLAAN 209, 1190 VORST / FOREST
FUSTENDREEF 25, 1190 VORST / FOREST
BERKENDAELSTRAAT 88, 1190 VORST / FOREST
JEAN-BAPTISTE VANPÉSTRAAT 63, 1190 VORST / FOREST
SINT-DENIJSSTRAAT 282-284, 1190 VORST / FOREST
Dit vertegenwoordigt meer dan een derde van de brievenbussen in Vorst.
Deze maatregel zal rechtstreekse gevolgen hebben voor de burger en in de eerste plaats voor het
kwetsbaarste publiek. Het gaat dagelijks om verschillende duizenden brieven die niet langer in hun
gebruikelijke brievenbus gestoken zullen kunnen worden. Voortaan zal men dat verderop moeten doen.
Maar je brieven kunnen opsturen, blijft een absolute noodzaak. Wat zullen de ouderen en de mensen met
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beperkte mobiliteit moeten doe wanneer de rode brievenbus op de hoek van hun straat verdwijnt?
Deze maatregel is bovendien in strijd met het principe van herlokalisering van de economie, wat zo
belangrijk is op ecologisch vlak.
Tot slot zal dit ook een weerslag hebben op de werkgelegenheid bij bpost, terwijl het personeelsbestand al 20
jaar afneemt hoewel de onderneming zeer mooie winsten boekt.
Verschillende gemeenten hebben al gereageerd naar aanleiding van de aankondiging van de verwijdering
van rode brievenbussen op hun grondgebied.
Daarom stellen we voor dat de Gemeenteraad de volgende motie aanneemt:
“Gelet op de eersterangsrol die bpost op sociaal vlak speelt;
Gelet op het belang van de ontwikkeling van openbare buurtinfrastructuur, onder meer om ecologische
redenen;
Gelet op de schade die de vermindering van de rode brievenbussen zal berokkenen, in het bijzonder voor de
kwetsbaarste bevolkingsgroepen;
Gelet op de noden inzake tewerkstelling;
Overwegende de winsten die bpost in het jaar 2018 geboekt heeft;
Overwegende dat bpost een overheidsbedrijf blijft dat voor 51 % in handen is van de Belgische Staat;
Overwegende het ontbreken van overleg met de lokale overheden, die nochtans rechtstreeks betrokkenen
zijn;
Verklaart de Gemeente Vorst:
Zich te verzetten tegen de vermindering van het aantal rode brievenbussen door bpost op haar grondgebied;
Solidair te zijn met de andere gemeenten die het slachtoffer zijn van een vermindering van het aantal rode
brievenbussen;
Een sterke, moderne en efficiënte openbare postdienst te willen, in het belang van haar inwoners.”
De huidige leslissing over te maken aan de Minister van Binnenlandse zaken en Minister van de Post en de
Algemene Directeur van de Post.
35 stemmers : 24 positieve stemmen, 11 onthoudingen.
Vanwege het College :
De Secretaris,

De Burgemeester,

Betty Moens

Stéphane Roberti
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