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Ontwerp-Besluit - Raad van 28/03/2022

Bruikleen van een borstvoedingsbank.

De Gemeenteraad,

Gelet op het feit dat de Stad zich, door het aannemen van de motie "Safe in the City" op 14 december 2020, ertoe heeft verbonden
om zich te buigen over de mogelijkheid om openbare banken te plaatsen die specifiek aangepast zijn voor borstvoeding en om meer
ruimtes te bieden voor borstvoeding in de openbare ruimte;

Gezien het feit dat het femtechbedrijf Elvie, in samenwerking met een Gentse ontwerpster, een prototype heeft gemaakt van een
borstvoedingsbank (zie afbeelding in bijlage), ingehuldigd op de Grote Markt van Kortrijk in de zomer van 2021;

Gezien het feit dat de bank sinds 1 september beschikbaar is en dat het bedrijf Elvie voorstelt om het te reserveren voor
sensibiliseringsacties op het grondgebied van de Stad Brussel in maart en april 2022;

Overwegende dat de borstvoedingsbank werd ondergebracht in de lokalen van de Stad gelegen in de Lollepotstraat 5 te 1000 Brussel;

Overwegende dat de bank in kwestie op 7 maart op de binnenplaats van het Stadhuis aan de media werd voorgesteld ter gelegenheid
van de Week van de Vrouwenrchten die dit jaar tot doel had het grote publiek bewust te maken van de obstakels en stereotypen met
betrekking tot het moederschap;

Overwegende dat de specifieke voorwaarden van bruikleen tussen de Stad en Elvie het voorwerp uitmaken van een overeenkomst
(zie bijlage);

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT :

Enig artikel : de overeenkomst tussen het femtechbedrijf Elvie en de Stad Brussel voor bruikleen van een borstvoedingsbank, wordt
aangenomen.

Onderwerp : 

Nr DO : 28

Bijlagen :
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Bijlage overeenkomst: Foto borstvoedingsbank (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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