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Interpellatie van de h. Cools: beheersing van het coronavirus in Ukkel. 
 

De h. Cools vindt dat er geen politieke spelletjes gespeeld mogen worden bij de beheersing van de 
pandemie. Hij is tevreden dat er in april twee gemeenteraden (videoconferentie) konden plaatsvinden om de 
nodige beslissingen op dit vlak te kunnen nemen. Uccle en avant hoopt dat de raad binnenkort opnieuw in 
normale omstandigheden zal kunnen werken. Op 27 april vond een gemeenteraad via videoconferentie plaats om 
informatie uit te wisselen over het beheer van de gezondheidscrisis in Ukkel. Deze vergadering verliep 
constructief en Uccle en avant zal alle voorstellen van het college steunen om deze crisis te beheren.  

 
Uccle en avant wil in het bijzonder de zelfstandigen, handelaars en ondernemingen ondersteunen die erg 

getroffen worden door de grote vertraging in hun activiteiten. De h. Cools is voorstander van drie maanden - het 
college stelt twee maanden voor - vrijstelling voor economische belastingen. 

 
Tijdens de werken in de Alsembergsesteenweg tussen het station Kalevoet en de Stallestraat werd er 

boven de gewestelijke premie een gemeentelijke premie toegekend aan de gesloten handelszaken. Kan er 
eenzelfde initiatief genomen worden voor de handelaars van Ukkel-Centrum die, naast de lockdown, ook hinder 
ondervinden van de renovatiewerken in de Alsembergsesteenweg? 

 
Verschillende openbare huisvestingsinstellingen hebben maatregelen genomen om huurders met een 

verlaagd inkomen te ondersteunen. Het gewest geeft een premie van € 214,68 aan iedereen met een 
inkomensverlies door de lockdown. De h. Cools vindt dit bedrag laag en dit zou aangevuld moeten worden met 
een gemeentelijke tussenkomst, zoals wat gedaan wordt bij bepaalde gewestelijke milieupremies.  

 
Covid-19 zal niet verdwenen zijn na de lockdown. Men zal voorzichtig moeten blijven en letten op hygiëne 

en social distancing. Op het openbaar vervoer worden maskers vanaf nu maandag verplicht. Op de 
Facebookpagina van de gemeente staat dat er vanaf volgende week 75.000 maskers verdeeld zullen worden 
onder de 38.000 Ukkelse gezinnen. Hoe verloopt deze actie? 

 
De gemeentelijke website zou moeten aangeven dat maskers verplicht zijn op het openbaar vervoer vanaf 

nu maandag. Op de website staat het volgende vermeld: "Het dragen van dit type masker is echter niet 
aangewezen voor gezonde mensen indien de maatregelen van social distancing nageleefd worden." Dit adjectief 
zou beter vervangen worden door "niet hoogstnoodzakelijk" 

 
Beschikt het gemeentepersoneel over maskers? 
 
Sinds 10 maart 2020 wordt het aanbevolen om geen evenementen met meer dan 1.000 deelnemers te 

organiseren. Met uitzondering van de 10 km van Ukkel komen dergelijke evenementen maar zelden voor in Ukkel. 
 
Op 17 april heeft de burgemeester vermeld dat 26 Ukkelaars zijn overleden aan covid-19, op een totaal 

van 674 overlijdens in het Brusselse gewest. In tegenstelling tot bepaalde insinuaties in de pers is Ukkel dus niet 
de meest getroffen gemeente op basis van het aantal inwoners. 

 
De h. Cools is tevreden over de solidariteit ten aanzien van o.a. het zorgpersoneel, de postbodes en de 

straatvegers. Hij heeft lof voor de inspanningen van de sociale diensten van de gemeente en het OCMW ter 
ondersteuning van de meest kwetsbare Ukkelaars. 

 
Deze crisis heeft aangetoond dat onze maatschappij haar senioren niet altijd behandeld zoals het zou 

moeten zijn (te weinig personeel, onvoldoende materiaal, …). De meeste coronaoverlijdens gebeuren in de 
rusthuizen. Heeft het college contact met de Ukkelse rusthuizen om deze crisis te beheersen? 

 
Het medisch personeel klaagt over het gebrek aan respect voor de lockdownmaatregelen door te veel 

burgers. Op 17 april werden er hiervoor in Ukkel al 412 pv’s opgesteld. Lijkt dit cijfer momenteel nog te stijgen of 
gaat het in dalende lijn?  

 



Uccle en avant was geschokt dat een radiovrachtwagen de toelating kreeg om door de Ukkelse straten te 
rijden, volledig in strijd met de lockdown.  

 
De versoepeling van de maatregelen zal problemen met zich meebrengen in de handelswijken waar de 

trottoirs smal zijn, zoals in Ukkel-Centrum. Hij is geen voorstander van een verhoging van de zogenaamde 
“ontmoetingszones” met een beperkte snelheid tot 20 km/u. Voor Ukkel-Centrum is het wel voorstander van een 
tijdelijk voetgangersgebied in het geplaveide gedeelte van de Xavier De Buestraat en op het Sint-Pietersvoorplein. 
Verkeersopstoppingen zullen er niet zijn omdat de scholen pas gedeeltelijk zullen opstarten. 

 
De Brusselse burgemeesters hebben vaak vergaderd met de minister-president van het gewest in het 

kader van de gewestelijke veiligheidsraad in het kader van de coördinatie van de openbare maatregelen. Hoe kijkt 
de burgemeester naar deze coördinatie? Gaan unilaterale beslissingen, zoals de heropening van de parken in 
Vorst, niet in tegen deze doelstelling? 

 
De overheid moet er ook voor zorgen dat er geen paniekgevoel heerst. 
Op de website zouden burgers hun mening moeten kunnen geven over de crisis en de toestand erna. 
De h. Cools is ook voorstander van video-opnames van de gemeenteraden om transparantie te 

verzekeren. 
 


