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Mondelinge vraag van de h. Cools: Fysieke vergaderingen van de gemeenteraad en het 
college. 

 
 De h. Cools is van mening dat fysieke vergaderingen van de gemeenteraad efficiënter 
verlopen dan virtuele vergaderingen. Sinds meer dan een jaar (met uitzondering van 1 oktober 2020) 
vergadert de gemeenteraad via videoconferentie. De raad moet opnieuw op een normale wijze 
kunnen werken, in naleving van de gezondheidsmaatregelen zoals voorzien tijdens de vergadering 
van 1 oktober. Zal het college opnieuw fysieke raden organiseren vanaf september? 
 
 De h. Cools vindt ook dat dit ook op de vergaderingen van het college van toepassing is. 
Deze kunnen plaatsvinden in de raadzaal om de gezondheidsmaatregelen te kunnen respecteren.  
 
 Een fysieke vergadering krijgt de voorkeur bij de bespreking van stedenbouwkundige 
kwesties omdat men grote uitgevouwen plannen moet inkijken en dit is onmogelijk via digitale 
versies. 

 
 De burgemeester antwoordt dat het college ervan was uitgegaan dat de gemeenteraad in 
september bijeen zou kunnen komen aangezien alle raadsleden tegen die tijd gevaccineerd zouden 
moeten zijn. De vergadering van juni verloopt nog via videoconferentie en vanaf september zal dit 
fysiek zijn, tenzij de federale regering of het gewest bezwaar maakt. Het college is van plan zijn 
fysieke vergaderingen in juni te hervatten. 

 
 
 De h. Cools wenst dat de maatregelen met betrekking tot de organisatie van de 
vergaderingen van de gemeenteraad met alle in de raad vertegenwoordigde fracties zouden kunnen 
worden besproken, zoals tot dusverre het geval was geweest. 
 

De burgemeester heeft hiertegen geen bezwaar. 
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Mondelinge vraag van de h. Desmet: Collectief zelfverbruik. 
 
De h. Desmet wenst de gemeenteraad te sensibiliseren rond "collectief zelfverbruik" dat een 

of meer zelfproducenten in staat stelt hun overschot aan groene en lokale energie tegen een 
aantrekkelijk tarief te delen met een gemeenschap van buren die niet in staat zijn op eigen schaal 
een productiesysteem op te zetten. Dit concept is bedoeld om de producent te bevoordelen 
aangezien de overtollige productie tegen een hogere prijs doorverkocht kan worden dan 
commerciële leveranciers.  

 
Momenteel wordt het grootste deel van de in België geleverde energie verkregen uit fossiele 

bronnen die steeds duurder zullen worden door hun geleidelijke schaarste. Bovendien draagt deze 
zogenaamde "grijze" energie in belangrijke mate bij tot de klimaatverandering. Greenpeace heeft 
een brede uitdaging gelanceerd: de doelstelling van 100% hernieuwbare energie tegen 2050 halen. 

 
Het is van essentieel belang om te kiezen voor de energietransitie, om te investeren in de 

groene energiealternatieven om energieonafhankelijkheid te bereiken. Voor milieuactivisten moet 
deze overgang eerlijk, inclusief en voor iedereen toegankelijk zijn. De andere groene energiebronnen 
die in het Brusselse Gewest beschikbaar zijn (waterkracht, wind en biomassa), zijn tot nader order 
niet erg haalbaar.  Het gewestelijke grondgebied heeft echter een groot potentieel met zijn openbare 
en particuliere daken, waarop honderdduizenden zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Collectief 
zelfverbruik helpt de energieonzekerheid te bestrijden dankzij de lagere kostprijs van hernieuwbare 
energie, wat perfect overeenstemt met de doelstellingen van het ecologiebeleid.  

 
Geleidelijk aan worden proefprojecten voor collectief zelfverbruik ontwikkeld, met de steun 

van Sun for Schools, Lapeyre en Sibelga. Deze projecten bundelen niet alleen het overschot aan 
hernieuwbare energie maar dragen ook bij tot de verbetering van de sociale banden en de 
gezelligheid in de hele betrokken wijk. De kwestie is dus meer maatschappelijk dan symbolisch. 

Wat zijn de mogelijke institutionele belemmeringen voor dergelijke initiatieven? Hoe kan de 
gemeente hierin worden betrokken?  

 
Schepen De Brouwer antwoordt dat collectief zelfverbruik en energiegemeenschappen 

interessante manieren zijn om lokaal geproduceerde hernieuwbare energie te verbruiken en deze 
hernieuwbare energie toegankelijker te maken, met name voor huishoudens met een laag inkomen.  

 
In de algemene beleidsverklaring (GPS) heeft de meerderheid zich ertoe verbonden de 

productie van hernieuwbare energie te bevorderen en innoverende energieprojecten te faciliteren. 
Sinds 2008 voert de gemeente een proactief beleid inzake schone energie met de 

ontwikkeling van het PLAGE-programma, investeringen in de isolatie van gebouwen, de bouw van 
nieuwe passieve gebouwen (project U) en de installatie van meer dan 1 000 zonnepanelen op 
gemeentelijke gebouwen, waardoor de uitstoot van bijna 272 ton koolstofdioxide is voorkomen. 

De verhoging van de productie van fotovoltaïsche energie is een van de prioriteiten van het 
college, dat ernaar streeft om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. 

 
Het college wil een proefproject voor collectief zelfverbruik te ontwikkelen met naburige 

gemeenschappen om gebruik te maken van het overschot aan fotovoltaïsche elektriciteit dat door de 
plaatselijke scholen wordt geproduceerd tijdens perioden van inactiviteit (weekends en 
schoolvakanties).  



Het project U zal het potentieel in dit gebied vergroten, aangezien de in dit kader 
geïnstalleerde fotovoltaïsche panelen een jaarlijkse productie van 52 Megawatt zullen opleveren. 

 
De ontwikkeling van dergelijke initiatieven wordt echter belemmerd door belemmeringen 

van wettelijke en regelgevende aard. Om dergelijke projecten te kunnen opstarten, moet een 
toelating worden verkregen van Brugel, die de energiemarkt in het Brusselse Gewest regelt, waarbij 
Sibelga de rol van facilitator speelt. Het voorontwerp van de hervorming van de 
elektriciteitsordonnantie, opgesteld door het kabinet van minister Maron, zou in 2022 kunnen leiden 
tot een soepeler juridisch kader, waardoor de gemeente Ukkel meer zou kunnen investeren in 
collectieve zelfverbruikprojecten. 
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Mondelinge vraag van mevr. Lederman-Bucquet: Hoe gaan we verder met de strijd tegen 
covid? 

 
Mevr. Lederman-Bucquet stelt voor een gemeentelijke task force op te richten om na te 

denken over hoe uit de crisis te geraken of hoe de bevolking te ondersteunen als de 
gezondheidscrisis aanhoudt. 

Het task force-model werkt vrij goed en zou op gemeentelijk niveau kunnen worden 
toegepast om de verschillende maatregelen die zijn genomen om degenen die door de pandemie zijn 
achtergelaten te bereiken, op lokaal niveau onder de aandacht te brengen.  

Ze verwijst naar de door de FGC geïnitieerde wijkacties waarbij 24 door de federatie van 
sociale diensten ingehuurde personen in moeilijke wijken netwerken vormen om mensen van alle 
herkomst te bereiken. 

 
De burgemeester is niet tegen de suggesties van mevr. Lederman-Bucquet maar het task 

force-model moet wel een concrete inhoud krijgen. 
Sinds het begin van de crisis staat het gemeentebestuur onder grote druk omwille van 

onmiddellijke behoeften. De reflectie over "post-covid" kan dus niet direct worden aangepakt. 
Bovendien brengt de toekomstige verhuizing een aanzienlijke werklast met zich mee 

waarmee rekening moet worden gehouden. 
Niettemin wordt een hele reeks evenementen voorbereid die de burgers in deze moeilijke 

tijden kunnen opvrolijken. 
Het college staat open voor elk voorstel van de gemeenteraad voor het beheer van de crisis 

en de "post-crisis"-periode. 
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Mondelinge vraag van de h. Toussaint: Het belang van meer bewegen. 
 
De h. Toussaint meldt dat de derde editie van de campagne "Please, stand up and move" van 

start is gegaan op 19 april. Dit evenement heeft tot doel een sportprogramma aan te bieden dat is 
aangepast aan het niveau van iedereen. Deze actie, een initiatief van de Belgische Hartliga, wil 
mensen van alle leeftijden bewust maken van het belang van dagelijkse lichaamsbeweging, die moet 
worden onderscheiden van de beoefening van sport als zodanig. De gunstige effecten op de 
lichamelijke en psychische gezondheid zijn des te nuttiger in het licht van de explosieve toename van 
langdurige burn-outs en depressies de afgelopen jaren. Lichaamsbeweging betekent uw lichaam in 
beweging brengen: wandelen, huishoudelijke taken, de trap nemen i.p.v. de lift, staand telefoneren, 
het gras maaien, … 

 
De lockdown en de veralgemening van telewerk ingevolge de gezondheidscrisis hebben het 

verschijnsel sedentarisme, een van de 4 voornaamste risicofactoren voor overlijden, doen toenemen. 
In België zit een volwassene gemiddeld 6 uur per dag en 20% van hen langer dan 8 uur. België staat 
op de 6de plaats in de lijst van Europese landen met de langste zittijden. Kan de schepen van 
Gezondheid bijdragen aan een sensibilisering bij gemeentepersoneel en het grote publiek? 
 

Hij vermeldt ook het initiatief "Daily Mile" dat met succes op scholen is gelanceerd. Het 
bestaat uit het aanbieden van 15 minuten hardlopen op de speelplaats of rond de school. De 
kinderen zijn blij met deze buitenactiviteit die gunstig is voor hun concentratie en hun lichamelijke 
conditie. 

 
Schepen Hublet bevestigt dat de lockdown heeft geleid tot gedragsveranderingen die 

bijzonder negatief zijn voor de gezondheid van de burgers. Uit een in Frankrijk uitgevoerde studie 
met 4.000 deelnemers die representatief waren voor de volwassen bevolking bleek dat 80% minder 
was gaan bewegen, 60% minder had gewandeld dan voorheen en 59% meer tijd voor schermen had 
doorgebracht. In haar nieuwe campagne benadrukt de Belgische Hartliga het belang van dagelijkse 
lichaamsbeweging, die moet worden onderscheiden van sport, zoals sneller naar de bus lopen, een 
winkelkarretje duwen, een handtandenborstel gebruiken i.p.v. een elektrische borstel. De schepen 
vermeldt de belangstelling voor apps die het aantal genomen stappen aangeven.  

Lichamelijke activiteit helpt bij het verminderen van angst, overgewicht, het risico op 
beroerte, trombose, hoge bloeddruk, diabetes, osteoporose en kanker en heeft een positief effect op 
het moreel, de toon en de seksualiteit. Het college draagt bij tot deze sensibilisering van de bevolking 
door transversaal op te treden. 

Vzw UDDL (Ukkelse Dienst voor de Derde Leeftijd) biedt talrijke lichamelijke activiteiten voor 
senioren (zwemmen, turnen, dansen, wandelingen, uitstapjes, enz.) aan. De Sportdienst organiseert 
de 10 km van Ukkel, talrijke turnlessen, cursussen cyclodansen voor mindervaliden, natuurworkshops 
in het Wolvendaelpark voor gezinnen. De Ukkelse Dienst voor de Jeugd biedt ook talrijke activiteiten 
aan zoals de Totemusjacht. Schepen Hublet hoopt dat deze activiteiten, opgeschort als gevolg van de 
pandemie, spoedig zullen kunnen worden hervat. De gezondheidsconferenties zullen in september 
worden hervat. De eerste van deze zal gaan over burn-out na covid. In het kader van de week van het 
hart, georganiseerd met de steun van de Belgische Hartliga, zal het gemeentebestuur een 
bijeenkomst organiseren over het thema veneuze trombose door gebrek aan beweging. Het college 
promoot ook sport bij het gemeentepersoneel via fietstochten, deelname van een personeelsteam 
aan de 10 km van Ukkel en de terbeschikkingstelling van sportfaciliteiten voor het 
gemeentepersoneel tijdens lunchpauzes. 
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Mondelinge vraag van mevr. Van Offelen: De inrichting van het Montjoiepark. 
 
Mevr. Van Offelen betreurt dat het Montjoiepark slecht onderhouden is, ondanks zijn 

charme en de aanwezigheid van opmerkelijke bomen. Sindsdien is door het gewest een vergunning 
afgegeven voor de renovatie ervan. Borden geven aan dat de werkzaamheden eind deze maand 
zullen beginnen. Het betreft de herstelling van paden, de aanleg van begroeide greppels en de 
restauratie van een muur. Wat is de planning van deze werken? Overweegt het college de aanleg van 
een petanquebaan, zoals gevraagd door de wijk, of de installatie van fitnessapparatuur aangepast 
aan senioren? Kunnen er in het park banken met armleuningen worden geplaatst die comfortabeler 
zouden zijn voor mindervaliden?  

 
Mevr. Van Offelen zou graag zien dat het monument van Pierre Carsoel uit 1930 en de 

gedenkplaat ter gelegenheid van de inhuldiging van het park in 1974 worden schoongemaakt. Ze 
betreurt dat er juist onder deze gedenkplaat een hondentoilet werd voorzien. 

 
Mevr. De Brouwer antwoordt dat de werken in het Montjoiepark vandaag zijn begonnen 

met het herstel van de paden, wat van essentieel belang was om het risico op vallen te verminderen.  
Deze werken omvatten de aanleg van twee beplante greppels met een oppervlakte van 30 

m², de installatie van 6 putten om infiltratie mogelijk te maken en de consolidatie van de keermuur 
aan de kant van het verlaten tennisveld. De wegen zullen niet worden hersteld met dolomiet maar 
met "comex", gemaakt van hernieuwbare bouwmaterialen, gemakkelijk te onderhouden en bestand 
is tegen hogere belastingen. Het zal waarschijnlijk min. twee maanden duren om dit te voltooien. 
Ook de aanleg van een petanquebaan wordt overwogen. De dienst Sport onderzoekt ook de 
mogelijkheid om een fitnessruimte te installeren.In het Montjoiepark zullen banken met 
armleuningen worden geplaatst. Dit werd al aangehaald in de seniorenraad in het kader van 
discussies over de plaats van ouderen in de parken. De Groendienst heeft de antitageenheid 
gevraagd om het Carsoelmonument schoon te maken. 

 
Mevr. Van Offelen bedankt mevr. De Brouwer voor haar constructieve reactie. Ze dringt aan 

op de schoonmaak van de gedenkplaat omdat zij er een sentimentele band mee heeft omdat haar 
vader burgemeester Jacques Van Offelen het park in 1974 heeft ingehuldigd. 



GEMEENTE UKKEL 
Gemeenteraad 

 
 
 

Mondelinge vraag van mevr. Vanneste: Sluikstorten. 
 
Mevr. Vanneste betreurt de overlast in het huizenblok aan de Oscar Van Goidtsenhovenlaan 

door de ophoping van sluikstorten. Ondanks de installatie van afvalscheidingssystemen zijn er op dit 
terrein voortdurend sluikstorten te vinden. Sluikstorten worden snel verwijderd om verdere 
stortingen te voorkomen maar ondanks de inspanningen van de dienst Reinheid zijn er altijd nieuwe 
sluikstorten te vinden. Deze hebben gevolgen voor het milieu maar ook voor de samenleving 
vanwege het gevoel van onveiligheid.  

 
Een opvoedkundige aanpak verdient de voorkeur maar deze aanpak is voor een deel van de 

bevolking, zij het een minderheid, ondoeltreffend. Hiervoor is het noodzakelijk financiële sancties op 
te leggen. Heeft het college de doeltreffendheid kunnen evalueren van de bewakingscamera's op 
deze locatie? Werden de strategieën om sluikstorten te bestrijden aangepast? Wat zijn de jaarlijkse 
kosten van het beheer van deze sluikstorten? 

 
Schepen Gol-Lescot erkent dat de driehoek van de Oscar van Goidtsenhovenlaan een echte 

nachtmerrie is voor de dienst Reinheid omdat alles al werd geprobeerd (fysieke inrichting van de 
plaats, bewakingscamera's, sensibilisering, boetes, enz.), zonder overtuigend resultaat aangezien de 
gemeente bijna elke dag sluikstorten moeten opruimen. Bovendien heeft het gemeentebestuur in 
het kader van een enquête van het Agentschap Net Brussel van deze zone een prioriteit gemaakt 
voor elke bijzondere reinheidsactie.  

 
De fysieke configuratie van de plaats werd veranderd door de installatie van glas- en 

kledingcontainers, bestrating (gemakkelijker schoon te maken) en een boekenbox waarvan werd 
gehoopt dat die klanten zou aantrekken en mensen zou aanmoedigen om het gebied te respecteren, 
maar een kleine minderheid blijft volharden in het niet respecteren van wat dan ook. 

 
De installatie van talrijke bewakingscamera's heeft geleid tot 205 boetes maar sluikstorten 

bestaan nog steeds omdat België geen totalitair land is waar bewakingscamera's zijn uitgerust met 
gezichtsherkenning om de geringste overtreder op te sporen. Overtreders zijn vreemd genoeg 
geneigd te denken dat hun misdaad minder ernstig is wanneer hun afval vlakbij een vuilnisbak of 
glascontainer ligt! Het aanbrengen van merktekens op plaatsen waar sluikstorten werden 
aangetroffen belet niet dat deze zich herhalen.  

 
Vorig jaar heeft de gemeente 788,92 ton afval opgehaald tegen een totale kostprijs van 

130.000 euro (tarief van 162,27 euro/ton), plus de kosten van de ophaalploegen. 
 
In de volgende Wolvendael zal een artikel over dit onderwerp verschijnen. Hoewel het 

moeilijk is de mentaliteit van een onbeschaafde minderheid te veranderen, doet het 
gemeentebestuur zijn uiterste best op dit gebied. 


