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Debat over de algemene beleidsverklaring 
 

Burgemeester Dilliès vindt dit één van de meest complete algemene beleidsverklaringen die de gemeente 
ooit heeft gekend. De hoofdthema's zijn mobiliteit, fiscaliteit, burgerinspraak, economie, solidariteit en veiligheid. 
Hij benadrukt het belang van de geplande verhuizing van de diensten in 2020: schaaleffecten, betere 
werkomstandigheden voor het personeel en een betere dienstverlening voor de burger. De wijk Ukkel-Centrum 
zal hierdoor ook veranderen.  

 
Schepen Wyngaard vindt dat de algemene beleidsverklaring een innovatief en transversaal project is. De 

innovatieve aanpak blijkt uit de vervrouwelijking van de nieuwe meerderheid: een voorzitster voor de 
gemeenteraad en vrouwelijke schepenen voor klimaat, burgerinspraak en gendergelijkheid. Het college wil de 
komende jaren ook gender budgetting en gender mainstreaming ontwikkelen.  

Het cultureel centrum zal grondig hervormd worden: een diverser aanbod en aanwerving van een artistiek 
directeur. 

De meerderheid wil op een constructieve manier samenwerken met federale en gewestelijke overheden en 
een samenwerking uitbouwen met een Nederlandstalige gemeente.  

De promotie van mobiliteit zal op verschillende manieren gebeuren: inrichting van fietswegen en 
fietsparkeerplaatsen, een adviesraad inzake actieve verplaatsingsmethodes, uitbreiding van zones 30, invoering 
van zones 20, nieuwe gemeentevoertuigen, … 

Ecolo hecht veel belang aan burgerinspraak: de Ukkelse Staten-Generaal die binnenkort plaatsvinden, 
ontmoetingen rond inspraak om de twee jaar en een participatieve gemeenteraad. 

Milieu, klimaat en energie zijn belangrijke prioriteiten voor de nieuwe meerderheid. Een lagere ecologische 
voetafdruk kan bereikt worden dankzij betere energieprestaties van gebouwen, overgangsmaatregelen en de 
Lokale Agenda 21. Het college zal waakzamer zijn inzake kapwerken en desgevallend externe expertise inroepen. 
Burgers zullen een vergunning kunnen bekomen voor de vergroening van wegen. Het college wil het Avijlplateau 
zo maximaal mogelijk behouden in nauw overleg met de wijkbewoners. 

De meerderheid zal een voluntaristisch sociaal beleid voeren: voldoende middelen voor het OCMW, betere 
toegang tot cultuur, sport en huisvesting. 

Om goed bestuur aan te moedigen zullen alle mandaten in gemeentelijke vzw's voortaan kosteloos zijn.  
 
Schepen Hublet vindt dat de algemene beleidsverklaring rekening houdt met de prioriteiten van CDH: goed 

bestuur en burgerinspraak (toegang tot raadsdocumenten, didactisch materiaal over begrotingen en rekeningen, 
transparant beheer van vzw's, raadpleging van burgers en verenigingen en participatieve budgetten) en ecologie 
(lager energieverbruik, bescherming van groene ruimtes, streven naar zero waste, update van de Agenda 21 en 
sensibilisering van de bevolking rond respect voor het milieu). 

Er zal vooruitgang geboekt worden ten bate van personen met een handicap, met o.a. de ontwikkeling van 
handi-streaming (integratie van handicap in alle beleidsbeslissingen). De meerderheid wil van Ukkel een 
modelgemeente inzake gezondheid maken: inentingscampagnes, orgaangift, opsporing van kanker en soa's en 
een bijzondere aandacht voor lawaai en luchtvervuiling. Kinderdagverblijven en opvangdiensten zijn sociale 
instellingen. Het college zal samenwerken met de privésector om meer plaatsen te voorzien. De meerderheid zal 
ook het ouderschap ondersteunen, meer bepaald eenoudergezinnen (steeds frequenter in Ukkel). 

 
De h. Hayette vindt de alliantie tussen MR en Ecolo merkwaardig, te meer omdat een coalitie zonder MR 

mogelijk was. Hij betreurt dat de algemene beleidsverklaring al naar de pers werd gestuurd nog voor de oppositie 
er zich in de gemeenteraad kon over uitspreken. 

Voor de h. Hayette stelt deze verklaring teleur: gebrek aan sociale ambitie, financieel gezien weinig 
origineel en geen antwoord op de noden van de gemeente. Er is ook geen structuur omdat elke schepen zijn 
eigen verlanglijst binnen de eigen bevoegdheid heeft ingediend. MR krijgt ook de belangrijkste 
schepenbevoegdheden: Onderwijs, Financiën, Burgerlijke Stand en Stedenbouw. Ondanks enkele interessante 
voorstellen is dit eerder een liberale en conservatieve verklaring. 

Hij vraagt zich af wat de adviesraad inzake actieve verplaatsingsmodi inhoudt en welke plannen er zijn rond 
fietsdiefstal en elektrische fietsen. Zullen trottoirs hersteld worden op basis van de wens van de schepen of de 
inwoners? Een beter openbaar vervoer moet voorzien worden in overleg met de inwoners (zoals de eventuele 



verlenging van de metro). Het Emile Dancoplein lijkt beter gepast voor een parking Ukkel-Centrum en vraagt naar 
het dossier rond een algemene zone 30. Quads moeten in Ukkel volledig verboden worden.  

Inzake veiligheid is hij tevreden dat de nieuwe meerderheid meer energie zal steken in preventie. Hij is 
voorstander van een bijzondere eenheid bevoegd voor geweld tegen vrouwen en meer politie op straat i.p.v. 
camera's. Voor bepaalde misdrijven lijkt gemeenschapswerk effectiever dan boetes. 

De h. Hayette denkt niet dat de nieuwe meerderheid de financiën in evenwicht zal kunnen brengen door de 
grote geplande projecten (verhuizing van de gemeentediensten). 

De invoering van een nieuwe bevoegdheid burgerinspraak is een uitstekend initiatief.  
Inzake stedenbouw wenst de h. Hayette de grootste transparantie voor de Horzelwijk die tijdens 

verschillende legislaturen onvoldoende aandacht kreeg. De PS steunt een centraal huisvestingsloket. Hij vraagt of 
er nog nieuwe sociale woningen gebouwd zullen en wat de huidige toestand is van de Edith Cavellsite.  

Zullen er extra straatvegers aangeworven worden voor de dienst Reinheid?  
Inzake gezondheid vindt hij dat de meerderheid meer inspanningen moet leveren door kwetsbare gratis 

gezondheidszorg aan te bieden.  
Hij vindt in de verklaring geen enkele maatregel om seksuele discriminatie te bestrijden. 
Hij vraagt wat het college aan de overbevolking in de scholen zal doen.  
De algemene beleidsverklaring toont weinig ambitie rond de opvang van kleine kinderen. 
De nieuwe meerderheid toont weinig ambitie op sociaal vlak. De laatste jaren heeft de PS het departement 

Sociale Actie een nieuwe identiteit gegeven en gerichte hulp aan kwetsbare groepen aangemoedigd. 
Het probleem van de cumul wordt ook niet aangehaald. 
 
De h. Cools geeft aan dat een beleidsverklaring per definitie een catalogus met goede intenties is. Uccle en 

avant is voorstander van een groot aantal voorstellen, zoals: opmaak van een handelsontwikkelingsplan, 
samenwerking met een Vlaamse gemeente, audiostreaming van zittingen van de gemeenteraad (video zou ook 
gepast zijn), meer aanbod van de takenscholen, uitvoering van de aanbevelingen van de Bypad-audits voor 
fietsers, voetgangers en personen met een beperkte mobiliteit en evaluatie van het parkeerplan. 

Voorstellen die niet gesteund worden zijn o.m. de participatieve gemeenteraad met via loting gekozen 
burgers. Volgens de h. Cools zou het verstandiger zijn om een panel samen te stellen op basis van statistieken.  

Financiën en belastingen zijn zwakke punten van deze verklaring: geen belastingverlagingen in het 
vooruitzicht, geen woord over de verkoop van vrijgekomen gemeentegebouw (omwille van de verhuizing) noch 
over de enorme pensioenlasten van het gemeentepersoneel (die tot 2 miljoen euro kan oplopen). Het lijkt niet 
verstandig om in deze context alle investeringen uit te voeren, in het bijzonder die voor het Sint-Pietersvoorplein 
en het Jean Vander Elstplein. Ukkel-Centrum heeft op dit moment geen baat aan investeringen door de grote 
hinder van de werken in de Alsembergsesteenweg. Er wordt ook niets gezegd over de eventuele parking onder 
het Jean Vander Elstplein en de eventuele verlenging van de metro. 

Tewerkstelling komt nauwelijks aan bod en het PWA wordt zelfs niet vermeld.  
De politie beschikt over onvoldoende personeel terwijl er steeds meer inbraken in de gemeente 

voorkomen. De h. Cools hoopt tevens dat de gemeente niet beslist tot de bouw van een nieuw commissariaat 
waarvoor de financiële middelen ontbreken. 

Het college moet het begeleidingscomité (met alle fractieleiders) voor het nieuwe administratieve centrum 
bijeenroepen om de stand van zaken mee te delen. De h. Cools is er niet op tegen dat het gemeentehuis door 
verenigingen gebruikt zal worden maar vindt dat de benedenverdieping gereserveerd moet worden voor het 
vredegerecht. Om symbolische redenen zou de raad ook in het gemeentehuis moeten blijven plaatsvinden. 

Er wordt een fiets-GEN voorzien voor treinlijn 26 maar niet voor lijn 24 terwijl men hiermee veilig van het 
station Kalevoet tot Brussel-Zuid kan fietsen. Er wordt niets vermeld over de renovatie van het station Kalevoet. 

Er is geen informatie over de ontwikkeling van Kalevoet-Moensberg.  
De twee OCMW-rusthuizen moeten nu echt gefuseerd worden. 
Inzake het seniorenbeleid verwijst hij naar het Tongerse schepenambt voor Eenzaamheid.  
De algemene beleidsverklaring benadrukt ethiek maar toont weinig ambitie op dit vlak. Uccle en avant zal 

in het bijzonder waken over de integriteit en het vertrouwen tussen burgers en verkozenen. 
 
Mevr. Maison is tevreden dat de overwogen maatregelen een vervolg zijn op het beleid van de voorgaande 

colleges. De algemene beleidsverklaring vermeldt o.a. de voortzetting van de interactie tussen onderwijs en 
cultuur. Overweegt het college een dag zonder vlees in te voeren met het oog op duurzame refters? Ze benadrukt 
het belang van de dialoog tussen culturen en erediensten. De campagne « Silence : on lit ! » is erg interessant 
omdat de beheersing van het Frans essentieel is om te slagen op school. Het aanleren van een kritische geest is 
noodzakelijk om de strijd tegen "fake news" aan te gaan.  

Er is getest met inclusieve klassen in de school Eglantiers. Wat is de toestand van dit dossier? Zullen er 
opnieuw gehandicapte kinderen kunnen deelnemen aan het speelplein in de zomer? 



De beleidsverklaring vermeldt geen uitwisseling tussen gespecialiseerde scholen, scholen, muziek- en 
kunstacademies en heeft het nauwelijks over het onderwijs voor sociale promotie, wat toch staat voor een 
tweedekansonderwijs. 

Er is een erg grote waakzaamheid vereist voor pesten op school.  
Mevr. Maison is voorstander van de aanwerving van een artistiek directeur voor het CCU en het principe 

van artiesten in residentie.  
Inzake mobiliteit toont de verklaring weinig ambitie door slechts een tiental km fietspad te overwegen.  
Er wordt voorgesteld om het gemeentelijk aandeel in de onroerende voorheffing te verlagen om mee 

woningen te kunnen voorzien. Ze stelt voor dit eveneens te doen voor senioren-eigenaars zodat zij een deel van 
hun woning ter beschikking van studenten kunnen stellen. 

Ze betreurt om geen maatregelen rond intelligente vuilnisbakken te hebben gezien. 
Wordt er een klimaatplan voorzien? 
Het gedeelte over dierenrechten is erg zwak. 
Telewerk wordt vermeld maar verder niet besproken, terwijl dit toch erg belangrijk is.  
Wat sport betreft is Défi voorstander van een opening van het zwembad op zondagnamiddag. 
 
Mevr. Fremault geeft aan dat de algemene beleidsverklaring geen vast kader maar een routeplan met de 

grote principes is. Ze benadrukt de maatregelen rond inspraak en goed bestuur: meer ontmoetingen met burgers 
en verenigingen en participatieve budgetten. 

Ze is ook enthousiast over de overwogen maatregelen rond energie en duurzaamheid: update van Agenda 
21, lagere voetafdruk en meer hernieuwbare energie. 

Ze benadrukt de aandacht voor de groene ruimtes, het waternetwerk, de luchtkwaliteit en de promotie van 
duurzame voeding. Ze vestigt de aandacht op het centraal stellen van de mens in het beleid. 

Er komen meer opvangplaatsen voor kleine kinderen.  
De integratie van gehandicapten wordt verzekerd dankzij handi-streaming: creatie van een 

adviescommissie voor mindervaliden, een infopunt (handi-contact), integratie van mindervaliden in het 
gemeentepersoneel en mindervalide kinderen in kinderdagverblijven. Ze zegt dat er meer aandacht zal uitgaan 
naar autisme.  

De nieuwe meerderheid zal gezinnen meer ondersteunen door de family corner te versterken. 
Inzake huisvesting vermeldt ze de herbestemming van leegstaande woningen en de nodige ontwikkeling 

van studentenhuisvesting. 
Het educatief karakter van de beleidsverklaring impliceert tevens het uitbouwen van evaluatiemomenten. 
 
De h. Van de Cauter betreurt dat er geen Nederlandstalige versie van de algemene beleidsverklaring is en 

dat er niet wordt gesproken over de promotie van tweetaligheid in de Ukkelse scholen.  
De metro wordt niet vermeld, hoewel de verlenging hiervan onontbeerlijk lijkt. 
Hij betreurt eveneens dat de verklaring niets vermeldt over banden met buurgemeentes in Brabant.  
Hij is voorstander van streaming van de debatten van de gemeenteraad. 
 
De h. Minet pleit voor dialoog en respect tussen de meerderheid en de oppositie.  
 
De h. Desmet vindt de sommige tussenkomsten van de oppositie een gebrek aan kritische analyse 

vertonen. Voor Ecolo is dit de meest ambitieuze en complete beleidsverklaring die ooit werd opgesteld om de 
komende zes jaar een vernieuwend beleid te kunnen voeren. Het document kon niet in december voorgesteld 
worden want dat zou betekend hebben dat er een electoraal voorakkoord was, hetgeen niet het geval was. 

 
De h. De Bock vindt dat de algemene beleidsverklaring een gebrek aan evaluatie vertoont. Evaluatie van 

het beleid is één van de prioriteiten van Défi. 
Een samenwerking met een Vlaamse school is een uitstekend idee. 
Administratieve documenten moeten steeds toegankelijk zijn.  
Inzake mobiliteit moet men op lange termijn denken. De eventuele verlenging van de metro moet 

bestudeerd worden. Het is jammer dat slechts een tiental km fietspad aangelegd zal worden. De NMBS moet de 
Ukkelse stations beter bedienen. De h. De Bock betreurt dat de verklaring niets vermeldt over het probleem met 
de Churchillrotonde. Schoolstraten zijn interessant maar men moet letten op de verschuiving van verkeer naar 
andere straten. Het parkeerplan moet zo snel mogelijk geëvalueerd worden.  

Hij is geen voorstander van het idee om administratieve sancties toe te passen voor minderjarigen. 
Veiligheidskwesties worden vaak geregeld door de politieraad. De gemeenteraad moet in dit domein meer 

kunnen doen zodat er betrouwbare statistieken rond onveiligheid opgesteld kunnen worden. 



De h. De Bock heeft grote twijfels over het financiële luik van de verklaring. De evolutie van de 
gemeentelijke fiscaliteit lijkt volgens hem niet gunstig.  

Hij wou in de beleidsverklaring meer zien over synergieën om dubbele diensten te kunnen vermijden. 
Inzake stedenbouw hecht Défi veel belang aan gemengde functies en de ontwikkeling van kleine woningen. 

De verklaring geeft geen duidelijk beeld van de problematiek rond de woningen van het Avijlplateau en vermeldt 
ook geen enkel cijfer over het project U.  

Het verminderen van de tekorten is een prioritaire doelstelling voor het OCMW. Het is niet normaal dat de 
fusie tussen het departement Sociale Actie en het OCMW niet toelaat om besparingen te realiseren. 

Door de ouderdom van openbare rusthuizen staat 25% van de beschikbare plaatsen leeg. 
Het OCMW draagt bij aan tewerkstelling maar het gaat om gesubsidieerde tewerkstelling (artikel 60). 

Privéondernemingen moeten hierin betrokken worden, o.a. via stagemogelijkheden. 
Het luik cultuur vermeldt niets over de ontwikkeling van kunst op straat.  
De plannen om van Ukkel een gastvrije gemeente te maken zijn uitstekend maar moeten in de praktijk 

omgezet worden.  
Op ethisch vlak zijn kosteloze mandaten in gemeentelijke vzw's - of beperkt tot het vrijwilligersniveau - 

mogelijk voor de functies voorzitter, ondervoorzitter en afgevaardigd bestuurder. 
 
Mevr. Culer vindt dat de algemene beleidsverklaring een goed gevuld programma omvat. De krachtlijnen 

van de verklaring geven de ambitie van MR voor de toekomst weer.  
Innovatie blijkt uit de transversaliteit en synergieën die het college wil ontwikkelen, zowel met 

buurgemeentes als het Brusselse gewest.  
De burgerontmoetingen worden aangevuld met adviesraden waarmee rekening gehouden zal worden. 
Inzake mobiliteit zullen de aanbevelingen van de Bypad en Pave uitgewerkt worden. Ze wil ook een groter 

aanbod aan free floating en meer renovatie van trottoirs. De herinrichting van het Sint-Jobsplein wordt 
bestudeerd. De resultaten van de haalbaarheidsstudie voor de parking onder het Vander Elstplein lijken positief.  

De gemeente zal alles in het werk stellen om het fiets-GEN te concretiseren en een betere bediening van de 
5 Ukkelse stations te verkrijgen. 

Mevr. Culer is tevreden over de goede resultaten inzake veiligheid.  
De gemeentebegroting is in evenwicht dankzij het efficiënte werk van de MR-schepenen van Financiën en 

er wordt geen enkele significatieve belastingverhoging geprogrammeerd.  
De nieuwe meerderheid zal aandacht hebben voor stadsvernieuwing, behoud van tuinen en binnenruimtes 

van huizenblokken, bescherming van het patrimonium en ecologische materialen en deze principes toepassen bij 
eigen werven, o.a. voor het project U. 

Dankzij een uniek huisvestingsloket zullen burgers gemakkelijker een woning kunnen vinden.  
Ze heeft lof voor het werk van schepen van Reinheid mevr.  Gol-Lescot wiens permanente inspanningen 

bijdragen aan een aangename en veilige omgeving. MR is voorstander van een verhoogde toepassing van GAS-
boetes om asociaal gedrag aan te pakken en meer grote schoonmaakacties. 

Onderwijs en opleiding zijn onontbeerlijk om gelijke kansen te garanderen. Sociale en culturele diversiteit is 
enkel mogelijk dankzij een kwalitatief onderwijs in alle scholen. Talen aanleren is essentieel voor nieuwkomers. 

Ukkel beschikt over een kwalitatieve administratie die neutraliteit garandeert, wat voor MR fundamenteel 
is. Ze is voorstander van de groepering van de diensten Sociale Actie, Derde Leeftijd, Tewerkstelling en Preventie 
onder één schepenambt. 

Het college zal een handelsontwikkelingsplan opstellen in samenwerking met de handelsverenigingen om 
de economische activiteit in de Ukkelse wijken te stimuleren. 

Het college zal de bestaande sportinfrastructuur onderhouden en een bijzondere aandacht hebben voor 
hockey en de mogelijkheid voor een internationaal stadium onderzoeken.  

Het college zal de prioriteiten van het Naturaplan progressief in de praktijk omzetten. 
Ukkel moet meewerken aan talrijke nationale en Europese projecten en van Ukkel een gezonde gemeente 

maken. 
 
Mevr. Haumont is tevreden over de fietsmaatregelen. Er moeten veilige fietspaden komen en men mag 

zich niet beperken tot een tiental km. De ontwikkeling van het fiets-GEN is essentieel. De verklaring vermeldt lijn 
26 maar niet lijn 124, hoewel dit een veilig fietsalternatief is voor de Alsembergsesteenweg. 

 
De h. Norré is van mening dat de algemene beleidsverklaring positieve punten bevat, zoals de promotie 

van zachte mobiliteit, maar er is geen duidelijk standpunt over de verlenging van de metro en het aantal nieuwe 
fietspaden (10 km) is beperkt. 

Het document is niet duidelijk over de opcentiemen op de personenbelasting. Worden deze verhoogd, 
behouden of verlaagd? 



Hij is voorstander om burgers meer te raadplegen, zoals in het kader van de geplande bouw van een 
zestigtal woningen in de Coghenwijk.  

De h. Norré wenst een herziening van het statuut samenwonen en wil naar een individualisering van sociale 
rechten. 

Hij vraagt hoe het college de problematiek van schuldbeheer bij particulieren zal aanpakken. 
Inzake reinheid stelt hij voor een app « Clean my street » te ontwikkelen naar het voorbeeld van Fix my 

street ». 
Het gemeentebestuur moet een contactpunt voorzien om burgers vertrouwd te maken met de nieuwe 

technologieën.  
Het programma van de meerderheid rond onderwijs is ambitieus maar heeft het niet over de financiële 

toegankelijkheid hiervan. Gratis onderwijs moet aangemoedigd worden, meer bepaald voor schoolmaaltijden.  
De beleidsverklaring vermeldt geen concrete maatregelen rond dierenwelzijn. 
De voorstellen rond gelijke kansen richten zich op gendergelijkheid maar niet op andere vormen van 

discriminatie zoals op basis van origine of religie. 
Het probleem van de tarieven van kinderverblijven wordt nergens aangehaald.  
Hij vraagt welke gemeentelijke administratieve sancties aan minderjarigen opgelegd zullen kunnen worden 

en wat de maatregelen rond bedelarij precies inhouden. 
 
De h. Toussaint zou de premies voor zachte mobiliteit willen uitbreiden tot elektrische steps. Er moeten 

zones 30 ontwikkeld worden en de snelheidsbeperking moet er nageleefd worden. Hij stelt voor om gratis te 
parkeren tijdens evenementen zoals de koopjesperiode. De strijd tegen fietsdiefstal vereist een preventieve 
aanpak, identificatiesystemen en een echt actieplan in overleg met de politie. 

De tool « Fluicity » zou kunnen bijdragen aan de promotie van de « digitale democratie ». 
Hij stelt voor om een burgerhandvest rond reinheid op te stellen of om « ambassadeurs van de reinheid » 

aan te stellen. 
 
De burgemeester antwoordt dat de motie Ukkel gastvrije gemeente binnenkort ingediend zal worden. Het 

college wou prioriteit geven aan de beleidsverklaring. Hij zal deze avond niet op alle gestelde vragen (± 68) 
kunnen antwoorden maar talrijke onderwerpen zullen gedurende de legislatuur aan bod komen via interpellaties. 

 
De h. De Bock betreurt dat het college niet op de vragen kan antwoorden. Hij wenst dat het college tegen 

volgende week schriftelijk op alle vragen zou antwoorden. 
 
De h. Norré wenst eveneens een antwoord te krijgen op de vragen die hij gesteld heeft. 
 
Schepen Wyngaard antwoordt dat de adviesraad inzake actieve verplaatsingsmodi zo snel mogelijk 

opgericht zal worden. De verklaring vermeldt min. 10 km fietspaden en het college hoopt uiteraard meer te 
kunnen doen. Er worden budgetten voorzien voor een beter onderhoud van voetpaden en voetwegen. Er is nog 
geen definitieve beslissing over de ondergrondse parking. De studie van Tractebel geeft twee mogelijkheden aan: 
het Emile Dancoplein en het Jean Vander Elstplein.  

De meerderheid is voorstander van meer mobiele camera's die hun nut al hebben bewezen in de strijd 
tegen sluikstorten.  

De subsidies om kleine sportclubs leefbaar te houden worden behouden en men zal subsidies toekennen 
op basis van criteria zoals integratie van mindervaliden en duurzame voeding.  

Inzake de verlenging van de metro zal Mobiel Brussel de komende maanden een haalbaarheidsstudie laten 
uitvoeren. Een project van een dergelijke omvang zou in het beste geval 15 of 20 jaar in beslag kunnen nemen. 
Het college is voorstander van een groter fiets-GEN en heeft geen bezwaren met betrekking tot lijn 124. 

 
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat intelligente vuilnisbakken er zullen komen zodra de prijs meer 

toegankelijk is en de efficiëntie van het systeem aangetoond kan worden.  
De scholen Homborch en Calevoet leren al op vroege leeftijd Nederlands aan via een taalbad. 

Samenwerking met een Nederlandstalige gemeente zal uitwisseling tussen scholen stimuleren. Gehandicapte 
leerlingen moeten zo maximaal mogelijk geïntegreerd worden in de Ukkelse scholen waar dit mogelijk is. De 
school voor sociale promotie zal nog gebruik kunnen maken van de lokalen van de Haute Ecole de Bruxelles (HEB). 

 
Schepen De Brouwer geeft aan dat het gebouw U gebruik zal maken van warmterecuperatie van het 

rioleringsnet. Er zullen ook meer zonnepanelen gebruikt worden. 
Ze antwoordt dat de voorstelling rond gendergelijkheid en dierenwelzijn beperkt zijn maar men moet 

prioriteiten vastleggen omdat er in deze domeinen maar een beperkte personeelsbezetting beschikbaar is. Ze 



steunt de campagne campagne « All genders welcome » en de principes van gender mainstreaming en gender 
budgetting zullen toegepast worden. Ze wil ook een actieplan opstellen om gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
aan te moedigen, in samenwerking met verenigingen die in dit domein actief zijn.  

Sensibilisering van leerlingen rond energiekwesties zal voortgezet worden in de gemeentescholen. De 
acties van Agenda 21 streven duurzaamheid na en deze Agenda moet geactualiseerd worden met o.a. toevoeging 
van zero waste. Milieumaatregelen vereisen ook een langetermijnvisie. 

Er zal nog bekeken worden hoe de adoptie van asieldieren het best aangemoedigd kan worden. 
Het gebruik van biologische en lokale producten leidt niet tot een kostenverhoging voor schoolrefters 

omdat aspecten zoals minder vlees en kortere ketens dit compenseren. 
 
Schepen Biermann bevestigt dat het college aandacht zal hebben voor studentenhuisvesting, kleine 

woningen en collectieve woonprojecten. Er zal efficiënter gewerkt kunnen worden door samen te werken met 
alle betrokken partners en door de creatie van een uniek huisvestingsloket. De Informatiedienst Huisvesting moet 
een nieuwe dynamiek krijgen. Onteigening zal soms noodzakelijk blijven om leegstand en verval te voorkomen.  

Het college zal steeds burgers betrekken. Voor het Coghenblok kregen de inwoners een uitgebreide uitleg 
over het standpunt van het college. 

 
Schepen Ledan verduidelijkt dat er getest wordt met audiostreaming van de gemeenteraad. In het nieuwe 

gebouw zal ook videostreaming uitgetest worden. 
De participatieve gemeenteraad zal bestaan uit een representatief panel van de Ukkelse bevolking. 
De algemene beleidsverklaring vermeldt niet alle projecten van de meerderheid voor het CCU. Ze vindt dat 

er meer activiteiten moeten plaatsvinden en dat scholen er gemakkelijker toegang tot moeten kunnen krijgen. 
De motie gastvrije gemeente zal de komende dagen klaar is.  
In de parken zullen kunstwerken tentoongesteld worden. Ze is voorstander van nauwere banden met 

buurgemeentes, zoals met Linkebeek en Drogenbos voor het Kunstenaarsparcours. Tweetaligheid in het 
cultuurbeleid moet aangemoedigd worden, via dialoog met Nederlandstalige culturele verenigingen.  

Ze zal aandacht hebben voor de evaluatie van het beleid en de vlotte toegang tot administratieve 
documenten. 

Burgerinspraak moet mogelijk zijn op alle niveaus (bestuur, partijen, verenigingen, …) waarbij de oppositie 
zijn medewerking kan bijbrengen. 


