
 

De belangrijke onderwerpen van de gemeenteraad van donderdag 26 oktober 2017  

 

Verkiezing van een schepen 
Sophie François (MR) werd verkozen tot schepen (23 voor, 11 tegen en 1 onthouding) en zal belast 
worden met de departementen Economie en Handel. Bij de oppositie vond Thibaud Wyngaard (frac-
tieleider Ecolo) het vreemd dat zij zo weinig bevoegdheden kreeg terwijl andere schepenen overbe-
last zijn. Claudine Verstraeten (fractieleider PS) is echter van mening dat Sophie François voldoende 
werk zal hebben om de huidige moeilijke situatie van de Ukkelse handelaars aan te pakken. 

Wijziging van het GBP - Noord-zuidverbinding - Advies van de gemeenteraad 
De gemeenteraad heeft zich uitgesproken over de wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan 
(GBP) die voornamelijk betrekking heeft op het noorden van Brussel en de metroverbinding naar 
Schaarbeek, met daarbij voor Ukkel de problematiek van het station Albert die de eindhalte zal wor-
den voor tramlijnen 3 en 7. “We hebben een gunstig advies gegeven en duidelijk aangegeven dat lijn 
4 moet blijven doorrijden tot de verbinding Noord-Zuid om een onderbreking te vermijden. Dit is een 
grote troef en we willen deze behouden”, aldus schepen van Stedenbouw Marc Cools (MR). 
 
Bij de oppositie gaf Thibaud Wyngaard (fractieleider Ecolo) aan dat de Ukkelaars hinder zullen onder-
vinden door deze wijziging. “De uitbreiding naar het noorden en dus tot Albert zal voor de Ukkelaars 
bijkomende overstappen inhouden. Uw voorstel voor lijn 4 lijkt aantrekkelijk maar is om technische 
redenen niet realiseerbaar. Een gunstig advies lijkt ons niet gepast”. 
 
Marc Cools heeft meermaals gevraagd om van station Albert de eindhalte van lijnen 3 en 7 te maken 
en bevestigt nogmaals dat er een oplossing moet komen om een onderbreking van lijn 4 te vermij-
den. “Dit zou erg jammer zijn maar we hebben van de diensten een gunstig technisch advies gekre-
gen. Daarom hebben wij ook onze goede wil getoond met een gunstig advies”. Het punt werd goed-
gekeurd door de meerderheid en de PS. Onthouding van Ecolo. 
  

Stadsvernieuwing - Overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een subsidie in het 
kader van het Stadsbeleid 2017-2020 - Station Calevoet, creatie van 2 aan sociale woningen gelijk-
gestelde woningen 
De gemeente moet een overeenkomst ondertekenen om een subsidie van bijna € 260.000 te ont-
vangen voor de renovatie van een gedeelte van het station. De werken zullen kunnen starten zodra 
de NMBS met de gemeente een erfpachtovereenkomst heeft afgesloten. “Deze renovatie is een 
echte kans om deze wijk nieuw leven in te blazen want het station Calevoet is een centraal punt”, 
aldus schepen van Stadsvernieuwing Marc Cools (MR). 
 
Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) vroeg hoeveel eigen fondsen de gemeente zal inzetten. Vol-
gens Marc Cools is er nog geen definitieve totale kostprijs bekend (de raming bedraagt 1 miljoen) 
maar de gemeente probeert nog een andere gewestelijke subsidie te verkrijgen. “Er zijn ook nog 
algemene renovatiesubsidies van dezelfde grootte en met 2 subsidies kan een deel ervan gebruikt 
worden voor huisvesting. De gemeente zal extra inkomsten ontvangen uit de verhuur van woningen 
op de verdieping van het station en van een gedeelte van de benedenverdieping”. 
 



Bij de oppositie vroeg Thibaud Wyngaard (fractieleider Ecolo) of private eigenaars langs de Alsem-
bergsesteenweg al dan niet kunnen genieten van bijkomende renovatiepremies. Volgens Marc Cools 
zijn er stappen ondernomen maar moet men nog een jaar wachten op het nieuwe premiesysteem, 
wat hij betreurt. Het punt werd goedgekeurd. 
 

Algemeen nood- en interventieplan (ANIP) - Terbeschikkingstelling van allerlei werkmiddelen - 
Overeenkomst met het crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken - Goedkeuring. 
Via een overeenkomst met de FOD Binnenlandse Zaken kan de gemeente beschikken over allerlei 
werkmiddelen zoals Be-Alert om de bevolking in crisissituaties te verwittigen. “Ukkel zal één van de 
eerste Brusselse gemeentes zijn die zal toetreden tot Be-Alert”, aldus schepen van de IDPBW Jona-
than Biermann (MR). Daniel Hublet (Fractieleider cdH) is erg tevreden hierover en vraagt om zo snel 
mogelijk toe te treden. 
 
Bij de oppositie gaf Pierrot Desmet (Ecolo) aan dat de prijs voor een jaarabonnement voor dit sys-
teem veel gemeentes doet afwachten. Schepen Jonathan Biermann: “De campagne voor toetreding 
tot Be-Alert werd gelanceerd in juni. Toen Ukkel werd geraadpleegd, was enkel Anderlecht al lid. 
Sindsdien zijn 5 of 6 gemeentes toegetreden. Er werd een vergelijkende studie gemaakt tussen Be-
Alert en andere systemen maar er was een verbintenis van Be-Alert steeds operationeel te zijn in ge-
val van een crisis en een verzadigd netwerk. De berichten die Be-Alert uitstuurt, beginnen bovendien 
met 17, aldus vanuit de regering, waardoor de inhoud goed geverifieerd werd. Be-Alert kan ook be-
richten sturen naar alle gsm's in een voorafbepaalde zone”. Na de toetreding tot het platform zal er 
een campagne gelanceerd worden om burgers aan te sporen zich in te schrijven. Het punt werd 
goedgekeurd. 
 
Eveneens op de agenda:  
Vervanging van ondergrondse glascontainers, overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west en de gemeente voor subsidies voor fietsparkings, reglement inzake de toekenning van sterilisa-
tiepremies voor huiskatten, …  


