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Interpellatie van mevr. Fraiteur: Evaluatie van de burgerontmoetingen in de Ukkelse wijken. 
 

Mevr. Fraiteur verwijst naar het engagement van het college om burgerinspraak in Ukkel te 
ondersteunen om de dialoog en samenwerking tussen de verkozenen en de burgers te versterken. Er hebben 
negen ontmoetingen plaatsgevonden in de Ukkelse wijken (van 8 oktober 2019 tot 11 februari 2020) waar 
burgers hun wensen en verwachtingen konden laten blijken, telkens aan drie tafels per ontmoeting. Ze was 
aanwezig op verschillende ontmoetingen en de deelnemers leken tevreden te zijn.  

 
Hoe werden de inwoners ingelicht over de ontmoeting? Werd er op verschillende manier geïnformeerd 

tijdens deze ontmoetingen? Werd de informatie verspreid via een huis-aan-huisbericht, de Wolvendael of andere 
middelen? Welk middel was het meest efficiënt? Welke lessen kunnen getrokken worden uit deze ontmoetingen? 

 
Mevr. Fraiteur is voorstander van een gezamenlijke zitting aan het einde van de vergadering om de meest 

besproken thema’s te hernemen. Ze zou het ook beperken tot twee turn-overs met de schepenen om te lange 
zittingen te vermijden en meer gemeenteraadsleden willen impliceren in deze stap.  

 
Hadden de burgers specifieke klachten of vroeg men vooral informatie? Hebben deze ontmoetingen 

beantwoord aan de verwachtingen van de bevolking? Was het verenigingsleven aanwezig? Heeft het college 
gevolg gegeven aan de meest besproken thema’s of aan concrete vragen? Welke balans trekt het college uit deze 
ervaring? Wat kan nog verbeterd worden? Is er een nieuwe ontmoetingsronde in de wijken voorzien? 

 
De h. Desmet heeft aan twee ontmoetingen deelgenomen. Tijdens de eerste ontmoetingen (école de 

Calevoet) waren weinig burgers aanwezig maar de uitwisselingen waren verrijkend. Er was tijd nodig om zich aan 
te passen aan dit gesprekstype. Burgerinspraak zal voortgezet worden via andere initiatieven zoals het 
participatiebudget. De aanwezige burgers waren erg gemotiveerd en hun vragen waren nooit irrationeel of 
ongepast. De concrete uitvoering van voorgestelde zaken vereist uiteraard de nodige tijd. 

 
Schepen Ledan antwoordt dat alle beschikbare middelen gebruikt worden om informatie te verspreiden: 

Wolvendael, website, huis-aan-huisbericht in de betrokken wijken, contacten met wijkcomités en de Association 
des comités de quartier d’Uccle. Voor de laatste vier ontmoetingen werd er ook via Facebook geïnformeerd. Er 
werd eerst niet via huis-aan-huisberichten geïnformeerd op aanbeveling van de partner van het bestuur (omwille 
van de hoge kostprijs en inefficiëntie) maar deze traditionele manier werd uiteindelijk toch gebruikt en dit heeft 
veel burgers aangezet om deel te nemen aan deze ontmoetingen. 

 
Het college zal het gebruik van moderatoren onderzoeken om de gesprekken vlot te laten verlopen. Het 

zou nuttig zijn om een collectieve synthese te maken aan het einde van de gesprekken, zoals tijdens de eerste 
ontmoetingen. De schepen bedankt de gemeenteraadsleden die aanwezig waren voor hun erg interessante 
suggesties. De synthese van deze ontmoetingen is beschikbaar op de gemeentelijke website en wordt via mail 
naar alle raadsleden gestuurd.  

 
Alle wijken werden betrokken in deze burgerontmoetingen en er werd kinderopvang voorzien om zo veel 

mogelijk burgers de kans te geven hieraan deel te nemen. 
 
Meer dan 700 vragen werden behandeld en gingen over thema’s zoals mobiliteit, veiligheid van 

weggebruikers, onderhoud van de openbare ruimte, verbetering van de communicatie tussen de gemeente en de 
burgers, het groene karakter van wegen, sensibilisering van de jeugd rond reinheid en milieu en de ondersteuning 
van handel en cultuur op het grondgebied. Elke schepen is op de hoogte van de vragen van de burgers en zal de 
opvolging ervan verzekeren. Er is al een hele reeks maatregelen genomen in verschillende domeinen, zoals een 
uitwisseling van de dienst Groene Ruimtes voor een tuinproject in de Merlowijk, geleide bezoeken rond erfgoed, 
wijzigingen van de tarieven en de programmatie van het cultureel centrum (meer aandacht voor film en 
voorstellingen voor een jong publiek), de heropening van het Raspailpark en de ondersteuning van 
wederoplevingsprojecten door de dienst Handel. 

 
 



 
 
Het college maakt een erg positieve balans op van dit initiatief omdat de noden van elke wijk 

geïdentificeerd konden worden. Zoals vermeld in de algemene beleidsverklaring zal er om de twee jaar 
burgerinspraak georganiseerd worden. Het college heeft een agentschap ingeschakeld om de Staten-Generaal 
voor te bereiden (voorzien voor dit jaar maar wegens covid uitgesteld tot het eerste trimester van 2021). De 
opgedane ervaring tijdens deze ontmoetingen zal erg nuttig zijn voor de uitvoering van de Staten-Generaal.  

 
Al deze stappen concretiseren de wil van het college om lokale democratie via dialoog met de burgers te 

versterken. 
 
Mevr. Fraiteur bedankt schepen Ledan voor haar antwoord dat blijk geeft van het enthousiasme van de 

Ukkelaars voor de burgerontmoetingen. 


