
 

 

 

De belangrijke punten van de gemeenteraad van donderdag 5 september 2019 

Ontslag van een gemeenteraadslid - Eedaflegging en installatie van een gemeenteraadslid 

Ingevolge het ontslag van gemeenteraadslid Jacques Brotchi (MR) in juni heeft het nieuwe 

gemeenteraadslid de h. Patrick Zygas (MR) de eed afgelegd voor burgemeester Boris Dilliès (MR). 

 

Grondregie - Gebouw Berg van Sint-Job 116 - Ophoging van een muur die steunt op de topgevel 

van de woning kant 114 - Aankoop van het mede-eigendom - Goedkeuring van de prijs en het 

proces-verbaal van herneming - Beroep op een notaris 

Dit punt betreft de terugkoop van een gedeelte van het mede-eigendom van de scheidingsmuur 

tussen de woningen nrs. 114 en 116. De nieuwe muur van woning 116 behoort toe aan de gemeente 

en werd reeds bevestigd met het principeakkoord van de aangrenzende eigenaar.  Schepen van 

Grondregie Jonathan Biermann (MR) geeft aan dat het - in het kader van de renovatie van de woning 

en de heropbouw van de muur - nuttig werd geacht om het hoger gedeelte van de muur aan de 

muur van de buur te verankeren. Het mede-eigendom van het gedeelte van de muur waarin de 

nieuwe muur verankerd zal worden, moet aldus teruggekocht worden.  

 

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

hiervan voor de gemeente. Volgens Jonathan Biermann was het noodzakelijk om de bestaande niet-

gemeenschappelijke muur te verbeteren. De muren van de woningen raken elkaar niet en de muur 

van het gebouw van de gemeente is lager dan de muur van de buur. De gekozen oplossing: van de 

muur van de buur een gemeenschappelijke muur maken. Zodra dit technisch uitgevoerd is, is de 

gemeente verplicht om het mede-eigendom terug te kopen. Het punt werd unaniem goedgekeurd.  

 

Oproep tot projecten ter ondersteuning van (niet-)Ukkelse verenigingen actief in de culturele 

sector via structurele en duurzame projecten - Goedkeuring van het reglement en het formulier 

Deze oproep moedigt de ontwikkeling aan van duurzame projecten van (socio-)culturele partners die 

de creatie, de verspreiding en de beoefening van kunst in Ukkel promoten. Bernard Hayette 

(fractieleider PS) steunt dit initiatief maar wijst er wel op dat er ook rekening gehouden moet worden 

met de meerwaarde van minder bekende nieuwe partners en kunstenaars die vaak niet over de 

nodige middelen beschikken om hun œuvre in de aandacht te krijgen. Schepen van Cultuur Perrine 

Ledan (Ecolo) heeft bevestigd dat vzw's, feitelijke verenigingen, stichtingen, coöperatieven, ivzw's en 

vennootschappen met sociaal oogmerk aan deze oproep tot projecten kunnen deelnemen. 

 

Marc Cools (fractieleider Uccle En Avant) vindt deze oproep eveneens interessant maar vindt dat 

enkel projecten die de moeite waard zijn geselecteerd zouden moeten worden om een 

"subsidieloket" te vermijden. Perrine Ledan antwoordt dat er grondig wordt nagedacht over de 



toekenning van subsidies. Nog bij de oppositie stelde Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) voor om 

een lid van elke fractie te laten meewerken aan de selectie die transparant moet verlopen op basis 

van objectieve criteria. Volgens Perrine Ledan is dit niet in het reglement voorzien maar ze is bereid 

om de voorgestelde projecten en de evaluatie voor te leggen. Het punt werd unaniem goedgekeurd.  

 

Eveneens op de agenda:  

Rekeningen en bilan 2018 van vzw Ter Bevordering van de Openbare Parken en de Openbare Groene 

Ruimten, verbinding met het platform agenda.brussels via de nieuwe website van de gemeente, 

Homère Goossensplein: precaire bezetting van een lokaal op de 1ste verdieping voor "Astragales - 

Compagnie Michèle de Mey" (danscompagnie), … 


