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Mondelinge vraag van h. Wyngaard: Artikel in de Wolvendael over een boek van schepen Dilliès. 

 
De h. Wyngaard geeft aan de het gemeentelijke magazine Wolvendael drie jaar geleden, op 4 maand 

van de verkiezingen, een volledige pagina had gewijd aan een conferentie in het CCU met de h. Didier Reyn-
ders (MR-fractieleider) als spreker. In de februari-editie van dezelfde Wolvendael werd 2/3 van een pagina 
gewijd aan een boek van de schepen en de signeersessie nadien. De handelswaarde van een dergelijke 
ruimte kan op ± € 1.200 geraamd worden. Dit is voor een grote lokale partij niet gepast. Er stond ook een 
publicatie in van Ecolo-Uccle over een conferentie over de financiering van multinationals. 

De Wolvendael is niet de plaats waarin artikels moeten verschijnen die mandatarissen of partijen 
verheerlijken maar moet een onafhankelijk magazine zijn. De redactionele inhoud (zonder "gemeentelijke 
mededelingen") wordt zelf bepaald door het CCU dat zelf afhangt van … de gemeente Ukkel. Bij "gemeente-
lijke mededelingen" krijgt elke schepen al 2 pagina's ter beschikking. 

Wie heeft die 2/3 van de pagina over het boek van de schepen gefinancierd? 
Is het college van mening dat dergelijke publicaties die politiek getint zijn gepast zijn in een gemeen-

telijk magazine? 
 
Schepen Gol-Lescot geeft aan dat de kosten voor de "gemeentelijke mededelingen" door de ge-

meente gedragen worden. De rest is van redactionele aard. De h. Dilliès heeft ook L’Echo of Le Soir niet be-
taald om een artikel over hem te schrijven. De hoofdredacteur van de Wolvendael heeft dit uit de actualiteit 
gehaald en opgenomen in het magazine zonder enige politieke bedoeling. Volgens de schepen zou het nuttig 
kunnen zijn dat in de toekomst meer aandacht en voorzichtigheid aan de dag wordt gelegd om dubbelzinnig-
heid te vermijden. 

 
De h. Wyngaard is tevreden met deze suggestie. Dergelijke publicaties moeten mogelijk blijven maar 

mogen de meerderheid niet bevoordelen. Zo kan er elke maand een schepen of raadslid van een verschil-
lende partij aan bod komen. 


