
 

 

 

De belangrijke punten van de gemeenteraad van donderdag 28 maart 2019 

 

Subsidies aan de organisatie van "24 heures vélo du Bois de la Cambre" en sportclub 

Gymnorythmies Uccle 

De gemeente steunt het evenement "24 heures vélo du Bois de la Cambre" dat moet bijdragen tot de 

ontwikkeling van zachte mobiliteit en jongeren moet sensibiliseren. De gemeente kent ook een 

subsidie toe aan de club Gymnorythmies dat op internationaal niveau werkt. Omwille van de hoge 

kosten is deze subsidie noodzakelijk voor deze club die erg actief is in België en die bijdraagt aan het 

positieve en sportieve imago van de gemeente. 

 

Bij de oppositie vroeg Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) meer transparantie over de 

bestemming van de subsidies. Thibaud Wyngaard zei dat hij nog informatie moest ontvangen voor 

"24 heures vélo". Voor Gymnorythmies bedraagt het bedrag per persoon € 800 en komt de 

gemeente voor ± 15% tussen in de kosten (vervoer en onderdak). Het punt werd unaniem 

goedgekeurd. 

 

Creatie van een brug voor voetgangers en fietsers in de Verrewinkelstraat 

De brug (gefinancierd door Beliris) zal voetgangers en fietsers meer veiligheid bieden. Marion Van 

Offelen (MR) vond dat men gelijktijdig het fietspad in de Eikenboslaan moest aanpakken omdat de 

straatstenen er erg oncomfortabel zijn. Schepen van Werken Thibaud Wyngaard (Ecolo) antwoordde 

dat de gemeente reeds aan de inrichting van een fietsroute werkt om een vlotte verbinding te maken 

tussen de Dolezlaan en de Jacques Pasturlaan. Er werd nog geen definitieve beslissing hierover 

genomen. Pierrot De Smet (fractieleider Ecolo) vroeg het gedeelte van de laan langs het 

Sauvagèrepark eveneens aan te pakken omwille van de grote vervorming van de straatstenen. 

Thibaud Wyngaard bevestigde dat dit gedeelte eveneens wordt bestudeerd om de beste oplossing 

hiervoor te selecteren. Het punt werd unaniem goedgekeurd. 

 

Gemeente-eigendommen - Horzelstraat, vlakbij het station Moensberg - Precaire parking 

Men wil een parking op een NMBS-terrein voorzien aan het station Moensberg. Schepen van 

Gemeente-eigendommen Jonathan Biermann (MR) gaf aan dat de NMBS dit terrein niet meer wou 

beheren. Dit heeft geleid tot een parkeerverschuiving in de Horzelstraat, wat hinder heeft 

veroorzaakt voor het verkeer. Er zal een parking voorzien worden in het kader van de te creëren 

verbinding tussen de twee spoorlijnen aan de Moensberg maar dit zal pas begin 2024 zijn. De NMBS 

stelde daarom voor dat de gemeente in afwachting hiervan dit terrein zou beheren (ook het 

onderhoud hiervan) voor een symbolische vergoeding van € 1 per jaar. 

 

Bij de oppositie wou Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) de openingsdatum en de 

bezettingsmodaliteiten van dit terrein kennen. Jonathan Biermann antwoordde dat er nog geen 



datum gekend is omdat er nog gesprekken met de NMBS gevoerd worden. Emmanuel De Bock vroeg 

aan de schepen om ook aan een plan B te denken om dit terrein zo snel mogelijk te kunnen openen. 

 

Vzw Bijschoolse Activiteiten van Ukkel - Begroting voor het dienstjaar 2019 

Schepen van Bijschoolse Activiteiten Valentine Delwart (MR) had het over Nederlandstalige 

activiteiten, het tariefverschil van € 10 tussen Ukkelaars en niet-Ukkelaars, de prioritaire toegang 

voor niet-Ukkelse kinderen die wel naar een Ukkelse school gaan, de deelnamefrequentie van niet-

Ukkelse kinderen aan activiteiten tijdens de school (38%) en de vakantieperiodes (Pasen: ± 20% - 

zomer: minder dan 18%). 

Bij de oppositie vond Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) dit bemoedigende cijfers. Hij 

benadrukte wel dat het in de eerste plaats Ukkelse kinderen moeten zijn die moeten kunnen 

genieten van deze activiteiten. Bij de meerderheid vond Pierrot Desmet (Ecolo) eveneens dat men 

erop moet letten dat plaatsen niet worden ingenomen door niet-Ukkelaars ten nadele van Ukkelaars. 

Valentine Delwart zal deze cijfers analyseren. Het punt werd unaniem goedgekeurd. 

 

 

Eveneens op de agenda:  

Aanstelling van de gemeentelijke vertegenwoordigers binnen Binhôme, wijziging van de 

huurvoorwaarden van het gebouw in de Baron Perelmanstraat, voorstelling van het actieplan 2019 

en het globale preventieplan 2019-2023 van de IDPBW, begroting 2019 van de Ukkelse Dienst voor 

de Derde Leeftijd, … 


