
 

 

De belangrijke onderwerpen van de gemeenteraad van donderdag 24 januari 2019 

 

Algemene beleidsverklaring 2018 - 2024 

Het college heeft de algemene beleidsverklaring van de nieuwe meerderheid voor 2018-2024 

voorgesteld. Deze verklaring is toekomstgericht en ambitieus om zo goed mogelijk te kunnen vol-

doen aan de noden en verwachtingen van de Ukkelaars. Enkele doelstellingen: betere mobiliteit met 

een intermodaal aanbod, meer veiligheid, bescherming van het milieu via duurzame stedenbouw, 

strikt beheer van de openbare middelen, ondersteuning van de handel, burgerinspraak aanmoedi-

gen, kwalitatieve diensten blijven aanbieden, nieuwe technologieën invoeren, de allerzwaksten 

ondersteunen, cultuur toegankelijk houden, kwalitatief onderwijs aanbieden, extra opvangplaatsen 

voor kleine kinderen creëren, … en uiteraard de klimaatopwarming bestrijden. 

Voor burgemeester Boris Dilliès (MR) stelt de meerderheid een innovatief, ambitieus, duurzaam en 

realistisch project voor dat de leidraad zal vormen in alle acties ten bate van de burgers. Volgens 

eerste schepen Thibaud Wyngaard (Ecolo) was de uitwisseling tussen de fracties erg verrijkend en we 

wensen nog transparter te werken dan tijdens de vorige legislatuur. Deze verklaring is volgens sche-

pen van het Gezin en Gezondheid Daniel Hublet (cdH) een toekomstgericht routeplan dat rekening 

houdt met de humanistische bezorgdheden. Elke fractie heeft de verklaring kunnen becommentari-

eren en kon vragen stellen. 

Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen, 

verbeteringen en nieuwe bepalingen. 

Schepen van Mobiliteit Thibaud Wyngaard (Ecolo) legt uit dat de wijzigingen voornamelijk betrekking 

hebben op parkeerplaatsen voor personen met een handicap en de creatie van een verdrijvingsvlak 

voor een fietsbox (hoek Lincolnstraat/Vanderkinderestraat) die niet gebruikt kon worden omdat au-

to's er zich voor parkeerden. Het punt werd unaniem goedgekeurd.   

 

Specifieke inrichting van een regenwaternetwerk tussen het kruispunt Enge-

land/Gazelle/Homborchveld en Kinsendael - Bevestiging van de subsidie en goedkeuring van de 

overeenkomst 

Schepen van Leefmilieu Maëlle De Brouwer (Ecolo) heeft aangegeven dat sommige woningen ver van 

de weg niet op de riolering aangesloten zijn en zullen worden omwille van de te hoge aansluitkosten. 

Deze woningen beschikken over een septische put. Het punt werd unaniem goedgekeurd.   

 

Gemeenteonderwijs - Maatregelen tegen schoolafhaking - Overdracht van toegekende subsidies 

aan deelnemende scholen 

Dit punt betreft de goedkeuring van de overeenkomst tussen het gewest en de gemeente in het ka-

der van maatregelen tegen schoolafhaking. Schepen van Onderwijs Carine Gol-Lescot (MR) gaf aan 



dat de school Homborch hier niet aan deelneemt en de voorkeur heeft gegeven aan andere reeds 

gesubsidieerde projecten. Het punt werd unaniem goedgekeurd.   

 

Eveneens op de agenda:  

De begroting 2019 van vzw Ter Bevordering van de Openbare Parken en de Openbare Groene Ruim-

ten, de toe te kennen mandaten in de gemeentelijke vzw's Cultureel Centrum van Ukkel en acties 

voor gezinnen, gezondheid gelijke kansen in Ukkel, … 


