
 

De belangrijke onderwerpen van de gemeenteraad van donderdag 26 april 2018  

 

Eerbetoon aan de heer Pierre Broquet 

Alvorens de zitting aan te vatten heeft de vergadering een moment van stilte in acht genomen ter 

nagedachtenis van de heer Pierre Broquet die op 24 maart 2018 op 82-jarige leeftijd is overleden. Hij 

was gemeenteraadslid in Ukkel van 2000 tot 2012 en actief binnen de vzw's Zwembad Longchamp en 

Val d’Uccle. “Hij was discreet, altijd joviaal, erg vriendelijk, positief en constructief en het was altijd 

een plezier hem tegen te komen”, aldus burgemeester Boris Dilliès (MR). 

 

Gemeente-eigendommen - Verkoop aan scholen - Geplande bouw van een school op de site Stroo-

bant via toekenning van een zakelijk recht - Opvolging site Auguste Dansestraat 25 

In het kader van de toekomstige groepering van de gemeentediensten werd er een principebeslissing 

genomen om het voorgebouw in de Auguste Dansestraat 25 te verkopen aan de school La Famille. 

Na beraadslaging heeft deze school hiervan afgezien en de voorkeur gegeven aan een nieuwbouw 

die aangepast is voor aan haar leerlingen (met een handicap). Het college wenst dit bijzonder onder-

wijs te ondersteunen door een gedeelte van het gemeentelijke terrein in de Paul Stroobantlaan ter 

beschikking van deze school te stellen. Volgens schepen van Gemeente-eigendommen Marc Cools 

(MR) zal de nieuwbouw met een hoge architecturale waarde geen impact hebben op de bestaande 

constructies op dit terrein. 

 

Bij de oppositie was Françoise Dupuis (PS) verbaasd over deze handeling die erg afwijkt van het 

oorspronkelijke plan voor de site Dansestraat. Volgens de schepen is de school momenteel juridisch 

niet gebonden aan de gemeente en kan de gemeente enkel maar akte nemen van de beslissing van 

deze school. Serge Minet (Ecolo) vindt dat de nieuwbouw het wat verwaarloosde terrein zal 

opwaarderen dankzij aspecten zoals de aanleg van moestuintjes en een buurtparking. Dit project in 

Ukkel is erg belangrijk, gelet op het grote tekort aan dergelijk onderwijs in België. 

 

Thibaud Wyngaard (fractieleider Ecolo) vraagt naar de reden van de terugtrekking van de school en 

naar mogelijke alternatieven. Volgens de schepen is een van de mogelijkheden het behoud van het 

voorgebouw voor de Nederlandstalige bibliotheek, de Bibliothèque du Centre en de cursussen soci-

ale promotie, indien dit aanvaard wordt door de subsidiërende overheden. Indien niet, kan men en-

kel nog het voor- en achtergebouw verkopen aan een promotor. 

 

Thibaud Wyngaard en Perrine Ledant (Ecolo) vragen of de Bibliothèque du Centre een andere 

bestemming zal krijgen en waarom men niet overweegt deze twee bibliotheken onder te brengen in 

het gebouw dat momenteel door het vredegerecht gebruikt wordt. Volgens Marc Cools zal het 

bibliotheekgebouw verkocht worden in het kader van de financiering van de hergroepering en zijn de 

vloeren van het gebouw van het vredegerecht onvoldoende geschikt voor bibliotheken. 

 



Het punt werd goedgekeurd door de meerderheid, Ecolo en de PS met uitzondering van Françoise 

Dupuis (onthouding). 

 

Vzw Association Philharmonique d’Uccle - Muziekfeest van 24 juni 2018 - Buitengewone subsidie 

Bij de oppositie vroeg Pierrot Desmet (Ecolo) wanneer er een echt muziekfeest georganiseerd zou 

worden in de geest van haar oprichters die wensten dat muziek overal te horen is. Schepen van Cul-

tuur Carine Gol-Lescot (MR) heeft een overzicht gegeven van alle concerten en muziekevenementen 

in Ukkel in het kader van het muziekfeest. Er wordt muziek gebracht op ongebruikelijke plaatsen en 

dit ligt volledig in de lijn van de filosofie van de oprichters.  

 

Maëlle De Brouwer en Perrine Ledan (Ecolo) vroegen naar een mogelijke samenwerking met de 

Académie de Musique d’Uccle en of er groepen waren die graag op openbare plaatsen wilden spelen. 

Volgens de schepen is er geen samenwerking met de academie omwille van de examenperiode en 

zijn er weinig groepen die zich aanbieden voor dit evenement (in dit geval 3 aanvragen).  

 

Het punt werd unaniem goedgekeurd. 

 

Eveneens op de agenda:  

De vernieuwing (tarieven en tekst) van de belasting op de bezetting van de openbare weg voor 

commerciële doeleinden, de voorstelling van het jaaractieplan 2018, het globaal preventieplan 2018-

2022 en het huishoudelijk reglement van het comité PBW, het reglement inzake ambulante handel 

op de markt van het Canteclaervoorplein, … 


