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Rapport - Raad van 09/05/2022

Voorstel van resolutie ingediend door dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.

Resolutie om  Oekraïne te eren
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Gemeenteraad van de Stad Brussel

Overwegende dat Rusland een oorlog aangegaan is tegen Oekraïne in februari 2022, dat deze oorlog aanhoudt en al een groot aantal
slachtoffers heeft geëist

Overwegende dat België, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel alsook de inwoners een grote solidariteit tegenover
Oekraïne hebben getoond

Overwegende dat de Stad Brussel reeds Oekraïense vluchtelingen opvangt

Overwegende het belang hulp te bieden aan Oekraïne door symbolische en op lange termijn maatregelen

Gelet op het statuut van Brussel als hoofdstad van Europa

Gelet op het bestaan van een « Stalingradlaan » in de Stad Brussel ;dat deze straat behoort tot de gemeentelijke wegenis

Overwegende dat het opportuun zou zijn de straatnaam “Stalingradlaan” te wijzigen”

Overwegende evenwel dat een straatnaamwijziging vele ongemakken veroorzaakt voor de bewoners en bedrijven die gedomicilieerd
zijn in deze straat, en dat deze wijziging enkel zou mogen gebeuren bij wijze van uitzondering

Overwegende het bestaan van diverse instellingen waaronder een sportcentrum langs de Stalingradlaan, nog geen formele naam
draagt

Overwegende dat de Stalingradlaan een plaats met hoge symbolische waarde zou kunnen zijn om er een gedenkplaat te plaatsen ter
ere van de slachtoffers van deze oorlog

Vraagt aan het College

• Om een mogelijkheid te vinden om de straatnaam « Stalingradlaan » te wijzigen in een naam die ere brengt aan Oekraïne
• Indien deze wijziging niet geschikt zou zijn, een nieuwe naam voorstellen voor het gemeentelijk sportcentrum gelegen
langs de Stalingradlaan dat huldiging zou brengen aan Oekraïne
• Om een gedenkplaat voor de oorlogsslachtoffers van Oekraïne te plaatsen in de Stalingradlaan of bij gebrek, op een andere
symbolische plaats op het grondgebied van de Stad Brussel
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