Tijdens de zitting van de Gemeenteraad van 24 januari 2013, heeft het nieuw College zijn
algemeen beleidsprogramma voor de legislatuur 2013-2018 voorgesteld :

Algemene beleidsverklaring van het college 2013-2018
Ukkel is een gemeente waar het aangenaam is om te leven en dit in al haar wijken. Het college
van burgemeester en schepenen en de gemeentelijke meerderheid zullen zich inzetten om
deze levenskwaliteit te behouden en nog te verbeteren.
De prioriteiten van het college voor de komende zes jaar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een vlottere en betere mobiliteit die meer veiligheid biedt, zowel voor de
verplaatsingen met het openbaar vervoer, met de wagen, per fiets of te voet.
De veiligheid van goederen en personen en de strijd tegen asociaal gedrag
De verfraaiing van onze gemeente, de reinheid en het behoud van haar groen karakter
Een slagvaardig beleid inzake stadsvernieuwing, de ontwikkeling van onze
handelscentra en alle activiteiten die tewerkstelling brengen
De aanwezigheid van de middenklasse in Ukkel aanmoedigen
Een sterk beleid inzake de openbare ruimtes en gebouwen voeren
Een evenwichtige stedenbouwkundige ontwikkeling
Aandacht besteden aan duurzame ontwikkeling in elk gemeentelijk beleid
De strijd tegen overstromingen
De voortzetting van een gezond beheer van de gemeentefinanciën dat voor
gemeentelijke autonomie zorgt
Een bijzondere aandacht voor gezinnen, jongeren en ouderen
Een uitstekend en ruimdenkend gemeenteonderwijs
Een huisvestingsbeleid dat aan de noden van de Ukkelaars voldoet en voor een
gemengd sociaal karakter zorgt
Meer solidariteit voor onze medeburgers die weinig kansen krijgen
De aanmoediging van gelijke kansen
Een rijk en gevarieerd cultureel aanbod en de beoefening van sport aanmoedigen
De burgerparticipatie versterken en informatie via de modernste middelen
verspreiden
De bevolking op een kwalitatieve manier opvangen in de gemeentediensten
Samen leven en wederzijds respect aanmoedigen

Het college en de gemeentelijke meerderheid zullen een innovatief en creatief beleid voeren.
We bevinden ons in de 21ste eeuw. De nieuwe technologie biedt ons voortdurend nieuwe
mogelijkheden die het college zal aanwenden om de diensten aan de bevolking te verbeteren
en om het bestuur via directe communicatie dichter bij de burger te brengen.
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Het college wil de mobiliteit verbeteren door alle vervoersmiddelen aan te moedigen: het
openbaar vervoer, de wagen en de zachte mobiliteit. Het zal een constructieve dialoog
aangaan met het Gewest, de MIVB en de NMBS om een beter aanbod aan openbaar vervoer te
verkrijgen. Het college zal verder alle rechtsmiddelen inroepen voor de schrapping van de
gevaarlijke halte aan de Churchillrotonde en voor een fusie van tramlijnen 3 en 7. Het zal
aandringen op versnelde studies over de verlenging van de metro naar Ukkel, de
langverwachte concretisering van het GEN en op de creatie van een NMBS-halte aan het Lycée
français.
Het college zal alle betrokkenen aansporen een gezamenlijke denkoefening te maken zodat de
inrichting van het grondgebied kan bijdragen aan de uitvoering van een coherente visie.
Het college zal het renovatieprogramma versterken inzake onze wegen, de vernieuwing van
de openbare verlichting en de modernisering van onze ondergrondse installaties, meer
bepaald het rioleringsnet. Het gemeentelijk lichtplan zal bijgewerkt worden. Het college zal
zorgen voor een voetgangers- en fietsersbrug vlakbij het Lycée français en zal aandacht
besteden aan de bijzondere inrichting voor personen met een beperkte mobiliteit.
Enkele andere prioriteiten van het college zijn de verhoging van de verkeersveiligheid, een
vlottere mobiliteit en de analyse van de parkeerbehoeftes met de aanleg van nieuwe parkings
dankzij samenwerkingen tussen de openbare en de private sector.
De gemeente speelt een belangrijke rol - voornamelijk via de politiezone en de
Preventiedienst - om de veiligheid van iedereen te waarborgen. Het college wil onmiddellijk
en gepast reageren op elke vorm van misdaad en criminaliteit en wil de nabijheidspolitie
versterken. Aangezien blauw op straat erg ontradend werkt, zal het college hun aanwezigheid
's avonds en in het weekend behouden en de nodige middelen geven aan de eenheid
"betrappen op heterdaad". Het systeem van de administratieve boetes moet uitgebreid
worden en alternatieve straffen in het algemeen belang moeten mogelijk worden. Het
camerabewakingsnet moet eveneens verder uitgebreid worden, tags moeten harder
bestreden worden en de politie en de gemeenschapswachten moeten meer aanwezig zijn in
de handelswijken, in de buurt van scholen, aan de haltes van het openbaar vervoer, in de
groene ruimtes, … De dienst Slachtofferhulp zal ontwikkeld worden met een bijzondere
aandacht voor de slachtoffers van partnergeweld. De dienst Techno-Preventie blijft
voortwerken en de premies voor burgers die hun woning beter beveiligen zullen behouden
worden.
De verfraaiing van de openbare ruimtes en de versiering van onze gemeente met bloemen
blijven een prioriteit van het college. Dit is eveneens het geval voor de openbare reinheid en
de gemeente zal ervoor pleiten om het vegen van de gemeentelijke en gewestelijke wegen
integraal door de gemeente te laten beheren.
Een kwalitatieve inrichting van de openbare ruimtes, de opwaardering van gebouwen waar
dit nodig is, de strijd tegen verwaarloosde gebouwen en een echt beleid rond
stadsvernieuwing zijn essentieel. Het college en de gemeentelijke meerderheid zullen zich
inspannen om bij het Gewest versterkte ontwikkelingsgebieden voor huisvesting in Ukkel te
bekomen en de mogelijkheid voor de Brusselse Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij om
projecten te verwezenlijken op het gemeentelijk grondgebied.
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Het college zal de gemeentegebouwen verder vernieuwen en zal waken over de kwaliteit van
het onthaal van onze medeburgers in onze administratieve, culturele en sociale diensten,
scholen en sportinfrastructuur. Het college zal de beste oplossingen kiezen om energie te
besparen. De renovatie van de Nekkersgatmolen en la Ferme Rose zullen voltooid worden en
zodra het mogelijk is, zal het college starten met de renovatie van de Sint-Pieterskerk, het
Wolvendaelkasteel en de begraafplaats van Dieweg. Het zal al het mogelijke doen bij het
Gewest om de renovatie en de herbestemming van de hypodroom Ukkel-Bosvoorde te
verkrijgen met behoud van de huidige golfmogelijkheden.
Om de kwaliteit van ons milieu te behouden, vervuiling te bestrijden en de gemeente naar
duurzame ontwikkeling te leiden zal het college het programma van Agenda 21 voortzetten,
een gemeentelijk plan inzake de ontwikkeling van de natuur verwezenlijken en pleiten voor
de bescherming van het grootse Zoniënwoud.
Handel is de motor van een gezonde economie van een gemeente omdat het ondernemingen
en vrije beroepen aantrekt. Handel zorgt op een directe of indirecte manier voor nieuwe
tewerkstelling en neemt deel aan de animatie van de wijken en hun inwoners. De
ontwikkeling en de gezondheid van de commerciële activiteiten staan centraal voor het
college. De samenwerking tussen handelsverenigingen en gemeenteoverheden, meer bepaald
inzake animatie van de handelscentra, zal voortgezet worden. Er zal een bijzondere aandacht
gegeven worden aan de parkeerbehoeftes in de handelswijken en de betalende en blauwe
zones zullen geëvalueerd worden.
Het college zal een evenwichtig beleid inzake stedenbouwkundige ontwikkeling voeren dat
respect heeft voor het groene en open karakter van onze gemeente. De architecturale
projecten moeten zich harmonieus integreren in hun omgeving. Het college zal eveneens
rekening houden met de huidige noden inzake mobiliteit en openbare installaties. Het zal
eigentijdse kwalitatieve architectuur ondersteunen en het opmerkelijk natuurlijk en
onroerend patrimonium behouden.
Het college wil de middenklasse en in het bijzonder de jonge gezinnen in Ukkel behouden. In
stedenbouwkundige projecten moeten middelgrote woningen voorzien worden. In de wijk die
zich rond het station van Kalevoet ontwikkelt, wil het college nieuwe leefruimtes inrichten
zoals pleinen, handelszaken en openbare voorzieningen zoals opvangplaatsen voor kleine
kinderen.
Het gemengd stedenbouwkundig en sociaal karakter is essentieel en het college wenst dit te
behouden. Het college zal het bestaand park aan sociale woningen versneld renoveren, het
Sociaal Woningbureau Ukkel ondersteunen en transitwoningen voorzien om tegemoet te
komen aan sommige noodsituaties.
Om de woningcrisis aan te pakken en huisjesmelkerij te bestrijden zal het belastingbeleid
voor eigenaars van verwaarloosde of ongezonde woningen voortgezet en versterkt worden.
Om het woningaanbod te verhogen zal het college een informatiebeleid bij de Ukkelaars
voeren om hen voor te stellen een deel van hun woning ter beschikking te stellen voor
gezamenlijk huren, huisvesting voor verschillende generaties of studenten. Er zal een
kadaster van vraag en aanbod gecreëerd worden in het kader van het observatorium
huisvesting dat uitgebreide opdrachten zal hebben.
Het college en de gemeentelijke meerderheid zullen verder strikt omgaan met onze
gemeentefinanciën om verspilling en onnodige uitgaven te vermijden. Ukkel blijft bovenaan in
de lijst van de Brusselse gemeentes met de laagste belastingen.
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Het college zal onze medeburgers aanmoedigen interesse te tonen in het beheer van hun
gemeente en zal de betrokken Ukkelaars raadplegen bij de opmaak van belangrijke projecten,
onder meer op stedenbouwkundig vlak en bij openbare werken.
De gemeente zal erover waken dat de neutraliteit van het gemeentepersoneel absoluut
behouden blijft in het contact met de bevolking en zal erg letten op de kwaliteit van het
onthaal door de verschillende gemeentediensten.
Om in te spelen om de klimaatswijziging en het stijgend aantal stortbuien en overstromingen
heeft de gemeente samen met de intercommunale Hydrobru een ambitieus plan ontwikkeld
voor de bouw van grote stormbekkens. Het college zal erover waken dat dit plan uitgevoerd
wordt samen met maatregelen zoals de terugvoer - indien mogelijk - van de afwatering naar
de bestaande rivieren, erg strenge voorwaarden inzake waterbeheersing van nieuwe
constructies en investeringen die waterinfiltratie toelaten,… Het college zal er eveneens over
waken dat de riolering in het zuiden van onze gemeente wordt afgewerkt.
De kwaliteit van het onderwijs is primordiaal om gelijke kansen te krijgen. Ons
gemeenteonderwijs heeft een uitstekende reputatie en is ruimdenkend. Het college zal waken
over het behoud van een gemeentelijk onderwijs dat de basiskennis (lezen, schrijven,
rekenen) goed kan bijbrengen en dat de motor moet zijn voor de stedelijke integratie.
Bijzondere accenten: de pedagogische vorming en animatie van het onderwijzend personeel,
de Nederlandse taal en cultuur, de voortzetting van de culturele projecten in de scholen, het
aanleren van het Frans en het Engels (buitenschoolse activiteit) vanaf het 3de jaar
basisonderwijs, de leerlingen vertrouwd maken met de nieuwe communicatietechnologieën,
de systematische uitwisseling tussen scholen en kunstacademies, tussen leerlingen en het
gewoon en het gespecialiseerd onderwijs, de progressieve invoering van filosofie en de
geschiedenis van de godsdiensten in de basisschool, de creatie van sportcompetities tussen
scholen en de sensibiliseringscampagnes van leerlingen en ouders rond maatschappelijke
kwesties.
Het taalbad in de school Homborch (sinds 2008) krijgt eveneens voldoende aandacht en
ondersteuning en zal geleidelijk uitgebreid worden naar de andere schoolinrichtingen.
Om te antwoorden op de demografische uitdaging zullen nieuwe Franstalige klassen voorzien
worden in de wijk Kalevoet. De wederopbouw van de scholen Merlo en Eglantiers zal
eveneens voortgezet worden. Het college zal ook de creatie van een nieuwe Nederlandstalige
school op het gemeentelijk grondgebied steunen zonder er de organiserende macht van te
zijn. Het zal eveneens waken over de voortzetting van het beleid inzake de promotie van
gezonde voeding op school.
Het college zal deelnemen aan een integratieproject rond burgerschap voor nieuwe inwoners,
in navolging van hetgeen voor de leerlingen wordt gedaan. Dit project bevat drie pijlers:
maatschappelijke kennis, de kennis van één van de landstalen en het onderzoeken van de
beroepsbekwaamheden. Dit zal onder meer verwezenlijkt worden in samenwerking met onze
school voor sociale promotie (CPSU) die meer bepaald taalcursussen aanbiedt.
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Het college en de gemeentelijke meerderheid willen iedereen een menswaardig leven bieden
en de sterke sociale diensten behouden en verder ontwikkelen. De solidariteit en hulp bij de
sociale integratie blijven prioritair voor de gemeente en het OCMW.
De sociale actie moet zich inzetten voor de armsten en andere categorieën zoals alleenstaande
ouderen, alleenstaanden die hulp nodig hebben, moeders zonder familie die een
kinderdagverblijf nodig hebben of een andere opvangmogelijkheid voor hun pasgeborene of
jong kind. De ouderen moeten omkaderd worden in een kwalitatief rusthuis of maaltijden aan
huis krijgen tegen democratische prijzen,… Thuis blijven wonen zal aangemoedigd worden
door de gepaste sociale begeleiding te voorzien.
De kwetsbare bevolking moet geholpen worden bij het zoeken naar werk. Er zal een
bijzondere aandacht uitgaan naar werkzoekenden, meer bepaald via het Tewerkstellingshuis
van Ukkel in samenwerking met Actiris en regelmatige tewerkstellingsbeurzen.
Het college zal het werk van de gezondheidssector ondersteunen en samen met de artsen van
de gemeente een gemeentelijk gezondheidsplan opstellen. In overleg met de vzw Brumano zal
het college een analyse maken van de kankeropsporingscampagne en nieuwe acties in dit
domein ondernemen.
Sport en cultuur zijn essentieel voor een evenwichtige ontwikkeling van het individu. Onze
sportinfrastructuur zal verder gemoderniseerd worden en de sportclubs zullen ondersteund
worden. Het aanbod van de dienst Bijschoolse activiteiten blijft behouden net zoals het grote
evenement de "10 km van Ukkel". Het hockeytoernooi van de gemeente Ukkel zal eveneens
toegankelijk zijn voor vrouwelijke teams.
Het college zal culturele bezienswaardigheden bemoedigen. Kunst en cultuur zullen
ondersteund worden via een rijk programma van het Cultureel Centrum en het Kunstenhuis
door lokale kunstenaars onder de aandacht te brengen, kunstwerken te voorzien in de
openbare plaatsen, door continu ons kunstonderwijs aan te moedigen en la Ferme Rose te
heropenen zodra de renovatie voltooid is.
Het belang van lezen moet niet meer aangetoond worden. Om lezen te bevorderen zal de
Bibliothèque du Centre uitgebreid en gerenoveerd worden en zullen talrijke animaties
blijvend aangeboden worden in het Ukkels netwerk. Om het isolement te doorbreken van
personen die zich niet kunnen verplaatsen zal er een bibliotheek-aan-huis komen die werkt in
samenwerking met de bibliothecarissen en een team vrijwilligers. In de openbare ruimte
zullen "boekendozen" voorzien worden.
Er zal een functie voor een Vlaamse culturele coördinator gecreëerd worden.
De jongeren vormen de toekomst van de maatschappij. Het college zal verder activiteiten van
jeugdbewegingen en de evenementen die voor hen bestemd zijn steunen. Het zal zorgen voor
de renovatie, de terbeschikkingstelling en de beveiliging van de infrastructuur die door de
jongeren van de gemeente gebruikt wordt. Het college zal eveneens activiteiten voor
verschillende generaties aanmoedigen.

5

Er werd een schepenkantoor voor het Gezin gecreëerd. Er zal een "welcome pack baby"
overhandigd worden bij de inschrijving in de gemeente en via een gids voor de ouders zal
meer informatie gegeven worden over de opvang van kleine kinderen en over de gezondheid.
Deze gids bevat onder meer een lijst met nuttige diensten (kinderdagverblijven, ONE,
gezondheidscentrum, huisartsen en kinderartsen, …), opvangplaatsen en activiteiten voor
kleine kinderen. Het college zal initiatieven blijven steunen om vragen van ouders te
beantwoorden en om hen de nuttige educatieve middelen te bezorgen. Er zal een bijzondere
aandacht uitgaan naar de ondersteuning van het ouderschap door specifieke modules te
voorzien met de kinderdagverblijven, de ONE en de bevoegde verenigingen. Het college steunt
de creatie van nieuwe kinderdagverblijven op het gemeentelijk grondgebied en de versterking
en diversifiëring van de opvang van kleine kinderen. Het zal een bijzondere aandacht
besteden aan de permanente vorming van het personeel van de kinderdagverblijven.
Het college wil gelijkheid van kansen actief aanmoedigen en zal hiervoor
sensibiliseringscampagnes ontwikkelen. Het zal gerichte acties steunen tijdens internationale
dagen die georganiseerd worden rond thema's zoals de vrouw, de strijd tegen partnergeweld
en familiaal geweld en mindervaliden.
Er zal een adviesraad voor mindervaliden komen en het college zal in haar beslissingen
rekening houden met elk handicap.
Het college zal het Europees burgerschap aanmoedigen door een reeks acties waarmee de
Ukkelaar beter ingelicht wordt over de rol en de werking van de Europese Unie en de
verschillende lidstaten. Het college zal het samenwerkingsproject met de gemeente Kintambo
in de Democratische Republiek Congo voortzetten.
Het college staat open voor samenwerkingen met andere machtsniveaus en wenst de
samenwerking te versterken tussen de gemeentediensten en tussen de gemeente, het OCMW,
de politiezone en de verschillende gemeentelijke vzw's.
Dit zijn de belangrijkste doelstellingen van het college voor deze legislatuur waarvoor de
steun en de samenwerking van de gemeenteraad en de Ukkelaars gevraagd wordt.
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