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Toespraak van de h. Boris Dilliès ter gelegenheid van zijn toetreding tot de functie van burgemeester
Beste collega's,
Zoals u reeds weet, heb ik op 15 september bij de minister-president de eed afgelegd als burgemeester. Ik zou iedereen willen bedanken voor hun gelukwensen bij deze benoeming. Tijdens dit bijzonder moment voor mij en uiteraard voor de gemeente heb ik een gedachte voor Eric André die mij vaak heeft bijgestaan. Met de nodige bescheidenheid én vastberadenheid wil ik graag in zijn voetsporen treden en in die van
de burgemeesters die ik gekend heb, met als invulling mijn eigen persoonlijkheid.
Ukkel trekt mensen aan, zelfs tot buiten het koninkrijk. Onze gemeente wordt vaak aanzien als een
vredig oord met een voorbeeldige levenskwaliteit en dat is de verdienste van mijn voorgangers die zich hiervoor ingezet hebben, en alle Ukkelse verkozenen van alle partijen. Mijn voorgangers lagen aan de oorsprong
van talrijke projecten en weldaden waar men nu nog steeds van kan genieten. Ik denk aan Jacques Van Offelen, die een toch revolutionaire burgemeester was: de bescherming van het milieu en de realisering van
nieuwe infrastructuur kregen zijn volledige aandacht. Zo kreeg de gemeente na lange onderhandelingen de
terreinen ter beschikking van de familie Brugmann voor de oprichting van het gemeentelijke zwembad en de
Ferme Rose. Ik denk ook aan het werk van André Deridder voor de ontwikkeling van de sportinfrastructuur
en vooral de buitenschoolse activiteiten, toen uniek in Brussel. In bijzondere omstandigheden - die we niet
opnieuw willen meemaken - werd de fakkel overgenomen door Claude Desmedt die me wijze raad, humor,
goedmoedigheid en striktheid heeft bijgebracht.
Aan de zijde van onze burgemeester Armand De Decker heb ik het genoegen en de eer gehad om te
werken binnen het college. Mijnheer de burgemeester, in deze omstandigheden zou ik u willen "vousvoyeren", niet enkel uit respect voor u maar ook omdat dit past in deze omstandigheden.
Mijnheer de burgemeester, u bent een persoon die niemand onverschillig laat. U heeft steeds een natuurlijke en serene uitstraling met een authentieke menselijkheid en wordt door talrijke Ukkelse burgers als
een goede vriend beschouwd.
We onthouden ook de voorkeurstemmen die u onze politieke partij heeft bezorgd, zowel tijdens gemeentelijke, gewestelijke als federale verkiezingen. Zoveel vrienden … daar is een Facebookprofiel zelfs te
klein voor. Daarnaast was u ook nog voorzitter van de Senaat en minister van Ontwikkelingssamenwerking,
functies die u met een bijzonder talent heeft uitgevoerd.
Mijnheer de minister van Staat, uw buitengewone politieke loopbaan heeft aangetoond dat u in alle
debatten aanwezig was: blauwhelm in de lokale afdelingen, bemiddelaar, onderhandelaar, verkenner, ten
bate van het Koninkrijk waaraan u erg gehecht bent. Als polyvalent beleidsman voelt u zich op uw gemak in
zowel het paleis als een café op het Sint-Jobsplein. Uw verkiezingssuccessen zijn er niet zomaar gekomen en
hebben velen de mogelijkheid gegeven om verkiezingsmandaten uit te voeren.
Mijnheer de burgemeester, ik bedank u voor het vertrouwen dat u steeds in mij heeft betoond door
me snel belangrijke bevoegdheden toe te kennen waardoor ik talrijke aspecten van ons bestuur kon beheren. Als schepen aan uw zijde gedurende 12 jaar heb ik kunnen vaststellen dat u de gemeente op een strikte
manier heeft beheerd, niet enkel als gentleman maar ook met het nodige lef en gezag toen dit nodig was.
Als verdediger van de levenskwaliteit en het sociale model dat Ukkel is, wist u dat veiligheid hierin een
belangrijke aandacht verdient, de eerste voorwaarde voor vrijheid zoals u steeds graag zei. U heeft steeds
gezorgd voor veiligheid met daarbij een bijzonder respect voor de privacy van onze medeburgers, als echte

liberaal, en ook als echte humanist durf ik zeggen. Dankzij u is veiligheid in Ukkel geen slogan maar realiteit
op het grondgebied, erkend en gewaardeerd door de Ukkelse bevolking.
Als visionair heeft u ook de eerste stappen gezet voor de grote verhuisplannen van het gemeentebestuur. De doelstellingen van deze verhuizing liggen volledig in lijn met uw visie en toewijding aan Ukkel: betere dienstverlening naar de bevolking toe, besparen door schaalvergroting en betere arbeidsomstandigheden voor het personeel dat bestaat uit echte dienaars van de gemeente. Ik blijf inspiratie halen uit de teamspirit die u heeft gecreëerd in het college en de gemeenteraad, de bewegingsvrijheid die elke schepen in de
eigen domeinen kreeg en het grote respect dat u had voor alle gelederen van onze raad. U bent een burgemeester-bouwer en ik bedank u voor uw sterk engagement ten dienste van de Ukkelaars.
Wie Brussel wil kennen, kan niet omheen Ukkel. Ukkel biedt Brussel rust en bosgebieden waar men
steeds alle vrijheid had. Zonder Ukkel kon Brussel niet rekenen op enkele grote namen in de domeinen kunst,
sport en wetenschap die bijdragen aan het prestige van het gewest. Uit de geschiedenis van Ukkel is gebleken dat de gemeente een voorbeeld is. Vrijheid, arbeid, kunst, politiek, levenskwaliteit, … het zijn woorden
die van toepassing zijn op de eeuwen die Ukkel hebben gevormd. Ukkelaars - ook al hebben ze Ukkel om
welke reden dan ook verlaten - blijven gehecht aan hun afkomst. Ook al is de gemeente niet perfect, ze
wordt toch beschouwd als een gemeente waar het goed is om te leven. Deze stelling wordt niet enkel door
de inwoners verdedigd maar ook door al wie er al verbleef of die ervan heeft gehoord. Net zoals de andere
Brusselse gemeentes moet ook Ukkel nieuwe uitdagingen aangaan. Onze gemeente moet de gevoerde inspanningen voortzetten en nieuwe initiatieven nemen om van de gemeente een nog modernere en gezelligere plek te maken. Met mijn team zal ik mij hieraan toewijden. Ik zet mij al meer dan 20 jaar in voor de gemeente waarin ik geboren ben. Mijn DNA verandert niet: striktheid en nabijheid. Ik zal op een ernstige manier blijven werken, zonder mezelf daarbij te ernstig te nemen.
De Ukkelaars zijn gehecht aan hun gemeente, de grootste gemeente in het gewest na Brussel-Stad, en
in het bijzonder aan hun wijk. Deze lokale identiteit moet beschermd en ontwikkeld worden. De gemeente
kan zelf niet alles doen maar kan rekenen op talrijke burgers die bijdragen aan het leven binnen hun wijk. We
moeten hun initiatieven en bereidwilligheid ondersteunen. Ik zou een kader willen creëren waarin burgers
op een nog efficiëntere wijze hun bijdrage aan de gemeente kunnen leveren. Veiligheid blijft onze prioriteit
en ik zal er een bijzondere aandacht aan blijven geven want in dit domein mogen we nooit op onze lauweren
rusten.
Solidariteit en een bijzondere aandacht voor mensen in moeilijkheden zijn onze beleidslijnen die van
Ukkel een sociaal model maken. De mobiliteitsproblemen in onze gemeente en het gewest zijn niet onoplosbaar. In overleg met de andere gemeentes en machtsniveau's en de privésector zal ik samen met het college
innovatieve oplossingen voorstellen, met daarbij het gebruik van de mogelijkheden van de nieuwe technologieën. Dankzij een strikt beheer van onze financiën zullen we een rationeel investeringsbeleid kunnen voeren
om de Ukkelaars uitstekende en aangepaste diensten te kunnen blijven aanbieden.
Onze gemeente Ukkel is ook een model voor een gemeenschapsvrede.
Het gemeentelijke programma van de meerderheid is gekend en zal met het nodige dynamisme verder
uitgevoerd worden met het algemeen belang in het achterhoofd. De politieke banden zijn in de eerste plaats
menselijke banden. Al wie de democratische spelregels niet wil respecteren of uit is op agressiviteit of confrontatie, zal bij mij geen steun vinden want daar hou ik mij niet mee bezig omdat dit het algemeen belang
niet dient. Ik heb veel energie en wil die gebruiken voor de talrijke uitdagingen waar de gemeente voor staat.
Ik weet ook dat een gemeentebestuur geen wij-tegen-zij-verhaal is. Ik heb al kunnen werken in colleges
waarin alle politieke partijen vertegenwoordigd waren en elke partijvisie beoogt het welzijn en de ontwikkeling van onze gemeente. Er is geen plaats voor dogmatisme in het beheer van een gemeente. Omringd door
trouwe en bekwame mandatarissen wil ik de continuïteit verzekeren door de gemeente een nieuwe energieboost te geven. Leve Ukkel en leve de Ukkelaars!
De h. Wyngaard wenst in naam van Ecolo dat de h. Dilliès burgemeester van alle Ukkelaars zal zijn. In
de komende jaren zal het groene karakter van Ukkel nog meer beschermd moeten worden. De gemeente

moet creativiteit aan de dag leggen en zich toespitsen op de zachte mobiliteit, zoals tot nu toe nog maar
weinig het geval was. Ecolo vindt dat dit dossier aangepakt moet worden want Ukkel moet zich projecteren
in de 21ste eeuw als een gemeente die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt.
Ecolo zal het dossier Fabricom - dat veel duurder lijkt te worden dan oorspronkelijk aangegeven - van
nabij opvolgen en wenst dat het opvolgingscomité zijn werk op regelmatige basis zal kunnen voortzetten.
Wegens de omvang van dit project moeten alle fracties erbij betrokken worden. De wens van de h. Dilliès om
een grotere transversaliteit na te streven in het college door meer teamwork vindt bijval bij Ecolo.
De h. Wyngaard is tevreden met de beslissing van de h. Dilliès om af te zien van zijn andere mandaten
en zich uitsluitend in te zetten voor zijn mandaat van burgemeester.
Mevr. Verstraeten wenst dat de h. Dilliès zijn voorstellen in de krant Le Soir zal uitvoeren. Ze heeft
echter enige twijfel over de efficiëntie van het promotieprogramma van de elektrische fiets omdat de mobiliteitproblematiek te complex is om met één enkele maatregel op te lossen.
Mevr. Verstraeten hoopt dat de in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties met wederzijds respect zullen samenwerken.

