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Interpellatie van de h. Cools: Gemeentelijke informatie. 
 
De h. Cools herinnert aan de vaak geciteerde uitspraak dat informatie de basis van macht is. 

In een democratie berust de macht bij de burgers. Daarom is het belangrijk dat zij zo goed mogelijk 
worden geïnformeerd. De gemeente beschikt over verschillende informatiekanalen: website, 
Facebook, Wolvendael magazine, affiches voor openbare onderzoeken, huis-aan-huisberichten 
tijdens werken … 
 

Wanneer de gemeenteraadsvergaderingen per videoconferentie werden gehouden, werden 
zij uitgezonden op de Facebookpagina van de gemeente. Veel Ukkelaars waardeerden dit omdat zij 
zo de debatten (live of opgenomen) konden volgen zonder zich te moeten verplaatsen. Nu de 
zittingen weer fysiek plaatsvinden, worden zij niet langer opgenomen. Zullen de zittingen van 
december in gebouw U plaatsvinden? Worden ze gefilmd? Dit zou bijzonder geschikt zijn voor de 
zitting over de begroting. 

 
Het Wolvendaelmagazine blijft het belangrijkste informatiemiddel van de gemeente. De regel 

die de mededelingen van het college en het OCMW beperkt tot twintig bladzijden, aangenomen 
tijdens de vorige legislatuur, wordt niet nageleefd. De grote toename van het aantal pagina's draagt 
niet bij tot verbetering van de informatie. Het zou gepast zijn op deze pagina's te verwijzen naar de 
gemeentewebsite of naar andere websites, zoals de gewestelijke website Openpermits waar plannen 
en documenten van ingediende bouwaanvragen onderworpen aan een openbaar onderzoek kunnen 
worden geraadpleegd. 

 
De gemeentewebsite zou meer informatie kunnen verstrekken over de verschillende 

verenigingen die in Ukkel actief zijn, over werven, enz. Hij is voorstander van een interactieve kaart 
van alle wegwerkzaamheden (planning, uitvoerder) in Ukkel op de website. De dienst Wegen 
beschikt intern reeds over een model hiervoor. De website zou ook toegang kunnen bieden tot een 
lijst van alle Ukkelse verenigingen en comités.  

 
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de restyling van de gemeentewebsite die al 

enige tijd is aangekondigd? Op de gemeentelijke Facebookpagina staan vaak interessante berichten 
over het Ukkelse leven. Bij verschillende gelegenheden heeft de burgemeester live gecommuniceerd 
via Facebook. Indien dit niet langer uitzonderlijk zou zijn, is het opportuun de aanwezigheid van de 
oppositie hierin te bespreken om pluralisme van de informatie op Facebook te waarborgen. Moet de 
gemeente meer gebruik maken van Be-Alert in noodsituaties zoals grote branden, overstromingen, 
stroomonderbrekingen? Werd er gebruik van gemaakt in juni en juli om te waarschuwen over 
mogelijke uitzonderlijke regenval met overstromingen (wat inderdaad is gebeurd)? 

 
De burgemeester zegt dat de communicatie de laatste jaren zo belangrijk is geworden dat 

het nodig was speciaal voor deze taak personeel aan te werven. Tijdens zijn eerste optreden als 
gemeenteraadslid zo'n twintig jaar geleden nodigde de burgemeester het toenmalige college uit een 
website te creëren. Volgens de toenmalige schepen van Informaca was internet een 
"modeverschijnsel". De restyling van de gemeentelijke website is bijna voltooid en moet tegen eind 
dit jaar klaar zijn. De diensten van schepen Lambert-Limbosch hebben een aanzienlijke hoeveelheid 
werk verzet omdat duizenden pagina's moesten worden bijgewerkt om rekening te houden met de 
veranderende behoeften van de bevolking.  



De Wolvendael wordt echter niet verwaarloosd want een groot deel van de bevolking blijft 
gehecht aan het papieren medium. Het nieuwe team dat voor dit blad verantwoordelijk is, zal ervoor 
zorgen dat dit blad - waarvan het aantal gemeentepagina's redelijk blijft - een grote zichtbaarheid zal 
blijven genieten, aangezien het door de bevolking van Ukkel wordt gefinancierd.  

 
De burgemeester moest vanwege de gezondheidscrisis op een bijzondere manier via 

Facebook tussenkomen. Deze wijze van communiceren zal niet worden behouden.  
 

Het nieuwe bestuurscentrum zal een soort "digitaal hostel" omvatten dat onderdak biedt aan 
startende ondernemingen die tot taak hebben doeltreffende digitale instrumenten te ontwikkelen 
om de communicatie en de toegang tot administratieve documenten voor burgers verder te 
vergemakkelijken. De vergaderzaal in het nieuwe centrum zal worden uitgerust met apparatuur om 
debatten via sociale netwerken uit te zenden. De installatie in het nieuwe administratief centrum zou 
in de loop van volgend jaar moeten plaatsvinden.  
 

Het Be-Alert systeem werd in werking gesteld tijdens de brand in het gebouw vlakbij het 
station Kalevoet.  
 

De h. Cools erkent dat de presentatie en de opmaak van de Wolvendael zijn verbeterd maar 
betreurt het dat het nog niet regelmatig in de gehele gemeente wordt verspreid.  
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Interpellatie van mevr. Czekalski: De problemen van de tunnel van het station Kalevoet. 
 
Mevr. Czekalski betreurt dat de tunnel onder het station Kalevoet te vaak in het donker ligt. 

Drie van de zes verlichtingen waren gedurende drie maanden buiten werking. Verlichting is 
essentieel om de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte te waarborgen, vooral tijdens een 
periode van het jaar waarin er weinig licht is. Dit is een terugkerend probleem dat veel bewoners 
blijven melden. Naast deze defecten is de tunnel ook onderhevig aan talrijke beschadigingen. Zullen 
de NMBS en de gemeente Ukkel permanente oplossingen uitwerken? Zal het college een verslag 
opstellen over de opwaardering van deze wijk en de toekomstige inrichting van de wegen ervan 
(onderdoorgang, inrichting van de omgeving, Engelandstraat, enz.)? 

 
De h. Desmet heeft dit probleem vaak vermeld tijdens vorige legislaturen, toen de openbare 

ruimte een bevoegdheid was van de h. Cools. Het gebrek aan verlichting werd verklaard door 
vandalisme. De tunnel is ook zeer oncomfortabel voor personen met beperkte mobiliteit. Hij had 
opgemerkt dat de trappen erg beschadigd waren. Die werden eindelijk hersteld. Hij had gepleit voor 
de installatie van een helling voor fietsen maar dit werd om budgettaire redenen afgewezen. Hij 
hoopt dat de nieuwe tunnel de problemen zullen verhelpen. 

 
De h. Cools herinnert eraan dat er twee tunnels waren, de ene toevertrouwd aan de NMBS 

en de andere aan de gemeente, krachtens een overeenkomst die tijdens de vorige legislatuur met de 
NMBS was gesloten. De renovatie werd uitgevoerd door de vorige meerderheid aangezien kapotte 
lampen werden vervangen en stadskunstenaars werden gesubsidieerd om fresco's te maken in de 
tunnel waarvan het beheer onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur viel. 

 
Omdat deze tunnels niet recht zijn, zijn er hoeken waar kwaadwillenden zich kunnen 

verbergen. De renovatie van deze tunnels zou een onmogelijke taak zijn omdat de dienst Reinheid 
voortdurend moet ingrijpen om afval op te ruimen. Er werden daarom twee oplossingen voorgesteld. 
De eerste (de voorkeur van de h. Cools) was de installatie van een loopbrug maar dit was niet 
mogelijk omwille van veiligheidscriteria voor personen met beperkte mobiliteit. Daarom werd 
unaniem gekozen voor de tweede optie: de aanleg van een rechte tunnel aan het station Kalevoet. 
De configuratie van deze tunnel moet worden gewijzigd om tot een permanente oplossing te komen 
die geschikt is voor alle gebruikers. 

 
Schepen Wyngaard antwoordt dat (volgens Sibelga) de verlichting binnenkort hersteld zal 

worden. Hij erkent dat deze doorgang niet aangenaam is voor de wijkbewoners,  te meer omdat de 
wijk zal verdichten ingevolge een hele reeks projecten die momenteel het voorwerp uitmaken van 
een openbaar onderzoek. De overlegcommissie heeft een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht 
over het project voor de Wagenstraat. Verwacht wordt dat Urban Brussel en de MIVB het project nu 
zullen wijzigen door gewijzigde plannen in te dienen. Het studiebureau dat belast is met de aanleg 
van de onderdoorgang zal naar verwachting in de komende maanden een definitief ontwerp 
afronden. Er is nog precieze datum voor de planning van de werkzaamheden. Dit zal afhangen van de 
snelheid waarmee de vergunningsaanvraag wordt behandeld en van de regelingen voor de 
onderbrekingen van het treinverkeer die zullen moeten worden doorgevoerd om de werken te 
voltooien. Het college heeft zonder aarzelen gekozen voor de onderdoorgang in plaats van de 
voetgangersbrug omdat deze laatste lelijk en oncomfortabel was voor PBM's. Deze onderdoorgang 
zal zo breed zijn dat hij niet als een tunnel kan worden omschreven. De afgeronde structuur zorgt 
voor een veilige sociale controle. 



 
Het college onderhoudt regelmatige contacten met de federale en gewestelijke autoriteiten 

om een subsidie van € 1,5 à 2 miljoen van Beliris aan te vragen en vertrouwt erop deze te kunnen 
verkrijgen. Een ander studiebureau (Espace Mobilité) is aangesteld om de situatie in de 
Engelandstraat te analyseren, waar een eigen bedding in twee richtingen wordt overwogen, met 
ruimte voor fietsers en parkeren. Het college wil ook de Oude Dieweg omvormen tot een vlakke 
ontmoetingszone. Het gedeelte van de Sint- Jobsesteenweg langs het Horzelplein wordt momenteel 
onderworpen aan een openbaar onderzoek om er een vlakke 20-zone van te maken. Ook de 
heraanleg van de Egide Van Ophemstraat behoort tot de lopende projecten. 
 

Mevr. Czekalski zegt dat goede openbare verlichting mensen zal aanmoedigen om gebruik te 
maken van het openbaar vervoer, in dit geval de trein, een zeer gemakkelijke manier van reizen. 
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Interpellatie van de h. Cohen: Veiligheid en vergroening van de Ugeuxstraat. 
 
De h. Cohen heeft de afgelopen maanden vaak de Melkriekwijk bezocht en gesproken met 

bewoners, de opvoedster en de gemeenschapswachten die er werkzaam zijn. Deze gesprekken 
hebben geleid tot voorstellen om het basketbalterrein in het midden van de straat veiliger te maken. 

  
Het hek dat het terrein afbakent verhindert niet dat ballen op straat terechtkomen en hij 

heeft al kinderen op de weg zien rennen om een bal terug te krijgen toen er een auto aankwam. Er 
moet rond dit sportterrein een hek van 1,50 m hoog worden geplaatst. Bovendien is het 
tennisterrein achter de woningen in de Ugeuxstraat verlaten. De bewoners willen graag dat dit 
terrein wordt vervangen door een speelzone met groen. 

 
Dit terrein moet ook worden uitgerust met een moestuin voor de bewoners. Dit zou gezonde 

voeding bevorderen en "junk food" bestrijden, met de steun van het gemeentebestuur of een vzw. 
Dergelijke inrichtingen moeten worden uitgevoerd in samenwerking met de eigenaar van het terrein 
(Binhome). 

 
Schepen Biermann zal de pertinente voorstellen van de h. Cohen met het oog op verbetering 

van de levenskwaliteit in de Melkriekwijk zeker overmaken aan Binhome. 
 
De h. Cohen dringt aan op de prioriteit van de veiligheid van het basketbalterrein t.o.v. de 

inrichting van het tennisterrein. 
 


