GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Mondelinge vraag van de h. Hublet: Burgerparticipatie van de Ukkelaars.
De h. Hublet verwijst naar talrijke Ukkelaars die zich tijdens evenementen - zoals de autoloze zondag mobiliseren. Tijdens deze evenementen kunnen deze Ukkelaars van gedachten uitwisselen met gemeentelijke verkozenen. Dit verbetert de lokale democratie en het samenleven binnen de gemeente. De gemeente
ondersteunt soms ook dergelijke ontmoetingen.
Er bestaan al verschillende participatiemethodes zoals Fix my street, overlegcommissies en adviesraden en de wijkcomités in Ukkel zijn erg efficiënt. De meeste hebben zich verenigd in de Association des comités de quartier ucclois (ACQU) die elk trimester een goed gevulde infobrief naar de inwoners stuurt en af en
toe al samenwerkt met de gemeente.
De gemeenteraadsleden werden vorige week uitgenodigd voor "ontmoetingen rond burgerparticipatie" van het college. CDH wil hier graag aan deelnemen en hoopt dat een verslag hiervan overgemaakt zal
worden aan de gemeenteraad. Kan een schepen eventueel zorgen voor de centralisatie van deze informatie?
Kan het college een werkgroep oprichten om deze ontmoetingen verder uit te bouwen die dan o.a. kunnen
werken aan nieuwe adviesraden? De h. Hublet had al gepleit voor de oprichting van een adviesraad voor
senioren en behoudt deze wens nu het parlement hierover een decreet heeft goedgekeurd.
Overweegt het college deel te nemen aan het platform "Fluicity", een Frans-Belgische start-up die een
dialoog tussen burgers en verkozenen tot stand wil brengen via een app en een website?
De voorzitter antwoordt dat Ukkel voorop loopt inzake burgerparticipatie. Onder burgemeester Jacques Van Offelen was Ukkel één van de eerste gemeentes die dergelijke stappen had ondernomen. Het college heeft een reeks ontmoetingen georganiseerd en zal rekening houden met zowel de positieve als de negatieve reacties. In Ukkel staan de verkozenen erg dicht bij de burger omdat er een permanent contact is.
Het bestuur zal verslagen opmaken van de verschillende ontmoetingen.
De voorzitter is niet tegen een werkgroep maar men moet eerst bekijken hoe dergelijke zittingen kunnen verlopen. De elementen die de h. Hublet in zijn tussenkomst heeft aangehaald, zullen hierin vast en zeker kunnen bijdragen.
Schepen Biermann geeft aan dat Ukkel de eerste gemeente was die gecontacteerd werd door Fluicity.
Nieuwe technologieën kunnen de gemeente en burgers bij elkaar brengen, zoals bij Fix my street. De aangeworven communicatieverantwoordelijke, die o.a. de gemeentelijke Facebook-pagina beheert, draagt hierin
eveneens bij.
Burgerparticipatie wordt ook verzekerd via klassieke kanalen zoals openbare onderzoeken.
Hij vermeldt eveneens nog de goede samenwerking met de wijkcomités binnen de ACQU.

