De belangrijke punten van de gemeenteraad van donderdag 23 mei 2019

Herinrichting openbare ruimte aan het station Kalevoet - Overeenkomst met het gewest
Er werd een studie uitgevoerd over de herinrichting van de Wagenstraat en de openbare ruimte voor
het station Kalevoet. Het college wenst een ondergrondse doorgang te creëren om de twee delen
van de Kalevoetwijk te verbinden. Aangezien er nog talrijke technische vragen zijn, zal men zich in de
eerste plaats richten op de herinrichting van de Wagenstraat, op het ogenblik waarop de MIVB lijn 74
in gebruik zal nemen (2021). Volgens schepen van Werken Thibaud Wyngaard (Ecolo) werd de studie
betaald door het gewest (€ 100.000) dat ook de werken zal financieren onder voorbehoud van de
beschikbare kredieten.
Bij de oppositie verwees Bernard Hayette (fractieleider PS) naar de bezorgdheden van de inwoners
van de Wagenstraat met betrekking tot hun rust. Thibaud Wyngaard gaf aan dat hij talrijke positieve
reacties heeft gekregen van wijkcomités die al jaren pleiten voor een herinrichting. Tijdens een
infosessie in juni zullen inwoners hun opmerkingen en suggesties kunnen overmaken.
Marc Cools (fractieleider Uccle En Avant) vroeg ook aandacht te besteden aan de organisatie van de
rotonde aan het spoorwegviaduct en de renovatie van het station Kalevoet niet uit het oog te
verliezen.
Bij de meerderheid gaf Pierrot Desmet (fractieleider Ecolo) aan dat het een innovatief project is dat
rekening houdt met de noden van de wijk. De doorgang is een erg goede zaak voor het welzijn van de
wijk en kost de gemeente niets. Volgens Thibaud Wyngaard zal de snelheid van het openbaar vervoer
en het eventuele verlies aan parkeerplaatsen nog bestudeerd worden. Het punt werd unaniem
goedgekeurd.
Reglement van de gemeentelijke adviescommissie voor actieve verplaatsingsmodi
Het college wil via deze raad min. drie keer per jaar een tiental experts samenbrengen om na te
denken over de ontwikkeling van actieve verplaatsingsmodi in Ukkel. Bij de oppositie vroeg Marc
Cools (fractieleider Uccle En Avant) een jaarlijks activiteitenverslag van deze commissie op te laten
stellen, waarmee Thibaud Wyngaard instemde.
Bij de meerderheid was Laurence Vandeputte (Ecolo) erg enthousiast over de twee sterke punten
van dit initiatief: inspraak van burgers en advies geven over gezondheid, milieu en de samenleving.
Binnenkort wordt de oproep tot kandidaten (3 jaar) gelanceerd. Het punt werd unaniem
goedgekeurd.

Inschrijving in het gemeenteonderwijs (kleuter- en basisscholen) - Reglement
Het reglement wordt van kracht op 1 september 2019 en voorziet o.a. het gebruik van het gratis
platform IRISBox om inschrijvingen te regelen, rekening houdend met enkele prioriteiten (zoals
broers en zussen. Dezelfde inschrijvingsregels gelden voor de kinderdagverblijven.
Bij de oppositie betreurde Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) dat leden van vzw's er niet van
kunnen genieten. Al het personeel dat direct of indirect afhangt van de gemeente, moet deze
mogelijkheid hebben zodat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt. Hij zal een amendement
in deze zin indienen.
Carine Gol-Lescot gaf aan dat de prioriteiten uitgebreid konden worden omdat er meer plaatsen
beschikbaar waren in de scholen: van het onderwijzend personeel naar al het personeel van de
gemeente en het OCMW.
Joëlle Maison (DéFI) vroeg hoe dit systeem gecontroleerd zal worden. Carine Gol-Lescot antwoordde
dat IRISBox een chronologische lijst van de inschrijvingen in alle scholen kan genereren. Shiraz El
Fassi (PS) vroeg naar de mogelijkheden van personen die geen internetverbinding hebben. Carine
Gol-Lescot gaf aan dat hiervoor akkoorden werden afgesloten met het Jobhuis en IT-centra.
Marc Cools (fractieleider Uccle En Avant) vond dat de werking van dit systeem na een jaar
geëvalueerd zou moeten worden en de prioriteiten op basis van cijfers al dan niet aangepast moeten
worden. Hij steunde ook het amendement van DéFI
Bij de meerderheid vonden Pierrot Desmet (fractieleider Ecolo) en Laurence Vandeputte dat men
met betrekking tot de vzw's moet nadenken over een globale visie. Pierrot Desmet was ook tevreden
met het systeem IRISBox dat zal leiden tot een harmonisering van de inschrijvingen en vroeg
eveneens een evaluatie na een jaar. Jean-Luc Vanraes (Open VLD) stelde voor om de evaluatie al na
de eerste inschrijvingsperiode uit te voeren en om de prioriteiten toch te beperken (op basis van zijn
ervaring). Het amendement van DéFI werd verworpen: 24 tegen, 9 voor en 1 onthouding. Het
reglement werd goedgekeurd door de meerderheid en de PS. Onthouding van DéFI en Uccle En
Avant.

Eveneens op de agenda:
Wijziging van het gemeentereglement inzake tags, goedkeuring van de verlenging van het
lidmaatschap van de gemeente tot vzw "Panathlon Wallonie-Bruxelles" voor de periode 2019-2021,
ondertekening van het handvest "Un service citoyen pour tous les jeunes", rekeningen 2018 van vzw
Ukkelse Dienst voor de Derde Leeftijd, …

