
 

De belangrijke zaken van de gemeenteraad van donderdag 29 juni 2017 

 

Gemeente-eigendommen - Verkoop site Danse/Beeckman - Evolutie van het dossier  

De scholen Saint-Vincent de Paul, La Famille en Sint-Vincentius hebben hun principeakkoord gegeven 
aan de voorgestelde bedragen en de Vlaamse Gemeenschap (VG) wil dat het dossier snel vooruit-
gaat. Volgens schepen van Gemeente-eigendommen Marc Cools (MR) zou het mogelijk zijn om in-
dien nodig een gescheiden onroerende onderhandeling uit te voeren: de Vlaamse Gemeenschap 
verwerft de gebouwen in de Beeckmanstraat en de Franstalige scholen Saint-Vincent de Paul en La 
Famille het geheel in de Dansestraat achteraan. We kunnen ook al stappen ondernemen inzake sub-
sidiëring met de Vlaamse Gemeenschap. 
 
De effectieve bezetting van het gebouw is voorzien in maart 2019 en de VG vraagt aan de gemeente 
of de huurkosten van tijdelijke klassen terugbetaald kunnen worden indien deze datum niet geres-
pecteerd zou worden. Deze uitgave valt niet onder de subsidies van de Vlaamse school Sint-Vincen-
tius en er zal hier dus een oplossing voor gevonden moeten worden. Bij de oppositie vroegen Fran-
çoise Dupuis (PS) en Thibaud Wyngaard (fractieleider Ecolo) of deze eventuele kost al werd geëvalu-
eerd, wat het geval bleek te zijn. Goedkeuring door de meerderheid en de PS. Onthouding van Ecolo. 
 
Rekening 2016 
De rekening 2016 heeft een belangrijk overschot van € 7.462.000 en het globale resultaat een posi-
tief overschot van € 18.280.000. Dit beste resultaat in 10 jaar is er genomen dankzij inspanningen van 
de Ukkelse bevolking en een gezond en strikt beheer van de gemeentefinanciën, gewenst door de 
meerderheid sinds het begin van de legislatuur: besparen waar dit mogelijk is en een redelijke fiscali-
teit behouden zonder te raken aan de dienstverlening. In de toekomst moeten we de nodige voor-
zichtigheid aan de dag leggen door de stijgende lasten: pensioenen, loonindexeringen, hogere rentes, 
… Voor schepen van Financiën Boris Dilliès (MR) is dit een mooi resultaat dat de gemeentelijke schul-
denlast stabiliseert waardoor er minder leningen afgesloten moeten worden. Het punt werd una-
niem goedgekeurd. 
 
Gewestelijk mobiliteitsplan 2018-2028/Good Move 
De gemeenteraadsleden werd verzocht zich uit te spreken over de 11 prioriteiten van het gewest in 
de opmaak van het 3de gewestelijk mobiliteitsplan. Schepen van Mobiliteit Jonathan Biermann (MR) 
geeft aan dat we eerst onze adviezen zullen overmaken aan het gewest en er daarna gekeken zal 
worden hoe alles uitgevoerd kan worden.  
 
Bij de oppositie vindt Maëlle De Brouwer (Ecolo) dat er te veel aandacht naar de auto gaat en te wei-
nig naar alternatieve mobiliteit, zoals een eventueel netwerk van nachtbussen. Tijdens weekdagen 
zijn er uren waarop er geen tram of bus is in tegenstelling tot andere steden. Thibaud Wyngaard is 
tevreden over de aanpak van het transitverkeer maar klaagt eveneens het gebrek aan openbaar ver-
voer (zowel frequentie als verbindingen) in Ukkel aan. Het openbaar vervoer moet uit het autover-
keer gehaald worden om de reissnelheid te verhogen. Inzake mobiliteitskeuzes moet de nodige am-
bitie getoond worden. 
 



Bij de meerderheid vermeldt Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) de Noctis-lijnen en het belang 
om bij de MIVB aan te dringen op de ontwikkeling hiervan. De schepen geeft aan dat de gemeente 
zich erg inspant voor de mobiliteit en geeft als voorbeeld de invoering - op vraag van de gemeente - 
van een nieuwe buslijn die de MIVB anders niet voorzien zou hebben. Goedkeuring door de meer-
derheid. Onthouding van de oppositie. 
 
Eveneens op de agenda:  
De aankoop van bijkomend kiesmateriaal door de gemeente voor de komende gemeenteraadsver-
kiezingen, de rekeningen 2016 van vzw Ukkelse Dienst voor de Jeugd, de wijziging van het huishou-
delijk reglement van de opvangdiensten, de 20ste vernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Ukkel, … 
 
 
 


