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Interpellatie van de h. Hayette: Parkeerbeheer in de Alsembergsesteenweg. 
 
De h. Hayette herinnert eraan dat er vragen gesteld werden over het grote aantal auto's dat 

geparkeerd stond op de trottoirs van het gedeelte tussen Globe en de Xavier De Buestraat. De visie 
op parkeren van het college, volgens welke "parkeerzones nu anders worden aangegeven en de 
gewoonten zullen moeten veranderen", lijkt niet veel automobilisten te hebben overtuigd. Welk 
alternatief heeft het college voor mensen die geen andere keuze hebben dan met de auto 
boodschappen te doen? Welke gesprekken denkt het college te voeren met omwonenden en 
handelaars? 

 
De h. De Bock wijst erop dat het door het ontbreken van markering moeilijk is onderscheid te 

maken tussen parkeerplaatsen en voormalige parkeerplaatsen. Dit wordt bemoeilijkt door het feit 
dat de ruimte tussen de hoogte van de straat en de stoeprand kleiner is geworden. Bovendien wordt 
dit verschijnsel nog versterkt door de neiging van bepaalde handelaars om hun uithangborden of 
reclameboodschappen op de openbare weg te plaatsen. Ondanks klachten op sociale netwerken 
blijft deze situatie voortduren. Welke maatregelen heeft het college genomen om dit probleem op te 
lossen? 

 
Bovendien is het toezicht op de werken niet optimaal. De gemeente is hiervoor niet volledig 

verantwoordelijk maar moet klachten van burgers doorgeven aan de werfbeheerder. De h. De Bock 
betreurt het bijvoorbeeld dat op het kruispunt Xavier De Buestraat / Alsembergsesteenweg het 
trottoir ter hoogte van de apotheek, tegenover de winkel "Karwan", oppervlakkig is geplaveid, in 
schril contrast met de renovatiewerkzaamheden in de gehele weg. 

 
Schepen Wyngaard verzoekt de raadsleden dit gebied niet al te zeer af te waarderen omdat 

een te slecht imago de handelaars zou schaden. Het aantal parkeerplaatsen in de 
Alsembergsesteenweg is verminderd omdat het gewestplan deze as heeft opgenomen in de 
categorie "voetganger +". De reden hiervoor is dat voetpaden in winkelgebieden min. 2 meter breed 
moeten zijn en dat parkeren volgens de verkeerswetgeving niet is toegestaan binnen 5 meter van 
een voetgangersoversteekplaats op een kruispunt. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat 
voetgangers bij het oversteken van kruispunten op een relatief vlakke ondergrond kunnen lopen.  

 
Het college heeft niet stilgezeten omdat het over objectieve gegevens beschikt dankzij de 

studie die tijdens het vorige mandaat door Parking Brussels is gefinancierd en uitgevoerd. Er zijn 
besprekingen gevoerd met het gewest over parkeerplaatsen. Minister Smet kondigde de bouw aan 
van een ondergrondse parkeergarage aan het Jean Vander Elstplein, die inmiddels is opgegeven. De 
bouw van ondergrondse parkeergarages is zeer duur en is geen succes gebleken bij pogingen op 
andere locaties in het gewest. Het college is erin geslaagd de plannen voor het gedeelte Xavier De 
Bue/Alsemberg te wijzigen om de gelijkvloerse inrichting uit te breiden tot het kruispunt met de 
Dekenijstraat. 

 
Het college overweegt ook alternatieven, zoals een wijziging van het statuut van de 

parkeergarage Dekenij/Sint-Pieter, die twee verdiepingen met 40 plaatsen telt (waarvan sommige 
het hele jaar door worden verhuurd, andere in de groene zone worden geplaatst), om een 
dynamischer parkeerbeheer te garanderen. Het depot van de dienst Wegen in de Gelovigenstraat 
zou eventueel ook kunnen worden gebruikt als parkeerplaats voor omwonenden.  

 



Bovendien zal de verplaatsing van de gemeente diensten ongetwijfeld een positief effect 
hebben op het parkeren in dit gebied maar het is moeilijk dit precies te kwantificeren. In december 
zal het college een openbare vergadering organiseren over mobiliteit en de ontwikkeling van de 
openbare ruimte in de wijk Ukkel-Centrum, voor omwonenden en handelaars (fysiek of virtueel 
afhankelijk van de gezondheidssituatie).  

 
Schepen Wyngaard betreurt ook het wildparkeren in de Alsembergsesteenweg maar dit kan 

worden verklaard door de voorbijgaande aard van de huidige situatie, aangezien we ons in de 
afwerkingsfase bevinden van een gewestelijke werf die wordt beheerd door Brussel Mobiliteit en de 
MIVB.  

 
De inrichting aan de oppervlakte is voltooid maar er moeten nog verschillende stukken 

straatmeubilair worden geplaatst (vuilnisbakken, bogen, verkeersborden, enz.). De bouwmaterialen 
die nu nog op verschillende plaatsen zijn opgeslagen, zullen morgenmiddag door de aannemer 
worden verwijderd. Wat het kruispunt van de Xavier De Buestraat betreft, is er geen sprake van 
nalatigheid van de gemeente of het gewest. Indien de aannemer zou ingrijpen op het kruispunt 
Xavier De Buestraat / Alsembergsesteenweg, zou het verkeer immers moeten worden stilgelegd. Het 
college was daarom van mening dat het beter zou zijn met deze operatie te wachten tot de 
schoolvakanties om de impact op de mobiliteit te beperken. Volgens de laatste informatie zouden 
deze werken tijdens de krokus- en paasvakantie kunnen worden uitgevoerd.  
 

De h. Hayette twijfelt niet aan de goede wil van het college maar heeft twijfels over 
alternatieven zoals de parkeergarage van Dekenij waardoor ouderen van buiten de stad zouden 
afzien van het gebruik van de Ukkelse winkels. Bovendien zal de verhuizing van de gemeentediensten 
ongetwijfeld negatieve gevolgen hebben voor de winkels in Ukkel-Centrum want het is een illusie te 
denken dat het gemeentepersoneel in het gebouw aan de Stallestraat de tram zal nemen om 
boodschappen te doen in de  Alsembergsesteenweg.  

 
De h. De Bock betreurt dat het college niet zo hard heeft gelobbyd als zijn tegenhanger in 

Jette, die erin is geslaagd gewestelijke financiering te verkrijgen voor de parkeergarage aan het 
Miroirplein. De situatie van de wijk Ukkel-Centrum leidt onvermijdelijk tot een verplaatsing van het 
parkeren naar alle naburige wegen waarover de buurtbewoners en handelaars klagen.  

 
De parkeergarage van Dekenij is een vals alternatief en de verplaatsing van de 

gemeentediensten moet in dit debat buiten beschouwing worden gelaten aangezien de 
parkeerproblemen zich vooral op zaterdag voordoen. Wat het college ook mag beweren, blijven 
sommige voetpaden gevaarlijk en de werken lijken niet afgewerkt door overblijfselen van de 
uitgevoerde werken.  
 

Schepen Wyngaard zegt dat de cijfers over de bezetting van de parkeerplaatsen aan het 
Miroirplein verre van bemoedigend waren. De trottoirs bevindt zich in een opmerkelijke toestand na 
de passage van de gemeentediensten en de aannemer en het bestuur hebben veel positieve reacties 
ontvangen van burgers die verheugd zijn over de esthetische kwaliteit van de bestrating.  

 
Er zijn controles uitgevoerd om wildparkeren tegen te gaan. Het gewest is tussenbeide 

gekomen om tijdelijke parkeerverbodsborden te plaatsen. Zo nodig zal straatmeubilair worden 
geplaatst om het voetgangersgebied af te bakenen. Het college geeft er echter de voorkeur aan deze 
oplossing te vermijden wegens het onesthetische karakter ervan. Het college overweegt ook de 
invoering van een "signaleringssysteem op afstand". Dit is een intelligente parkeertechnologie die 
real time informatie geeft over het aantal beschikbare parkeerplaatsen. In ieder geval zal het college 
nauw samenwerken met alle belanghebbenden en alle hypotheses te toetsen aan de mening van 
omwonenden en handelaars. 
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Interpellatie van mevr. Van Offelen: Behoud en opwaardering van onze voetpaden en -
wegen. 

 
Mevr. Van Offelen kent veel Ukkelse voetpaden en -wegen en heeft er nieuwe ontdekt 

dankzij de uitstekende gids van de Geschied- en Heemkundige Kring van Ukkel. De meeste zijn erg 
oud en werden reeds vermeld in de buurtwegenatlas van 1844. In die tijd waren er 152 buurtwegen 
(41 paden en 111 wegen). Bovendien verbindt een langeafstandspad Brussel met Parijs via Ukkel.  

 
Al deze paden zijn niet alleen belangrijk voor de mobiliteit maar ook uit historisch, erfgoed-, 

milieu- en esthetisch oogpunt: het zijn zowel wandelpaden als doorsteken tussen straten en wijken. 
Het is van essentieel belang dit erfgoed te behouden, op te waarderen en beter bekend te maken. Is 
er een volledige inventaris van oude en nieuwe paden? Worden deze paden beschermd? Hoeveel 
paden zijn geklasseerd en welke? Kunnen deze paden beschermd bij nieuwe inrichtingen? 

 
De renovatie van verschillende paden moet worden toegejuicht. Bestaat er een algemeen 

ontwikkelingsplan om ze aantrekkelijker en comfortabeler te maken met aanwijzing van zones die 
voor renovatie in aanmerking komen? Is er verlichting voorzien? Overweegt het college de plaatsing 
van openbare banken, bijzonder nuttig voor ouderen en personen met beperkte mobiliteit? 

 
Informatie over deze paden is verspreid via verschillende interessante brochures die de 

gemeente ongeveer vijftien jaar geleden heeft uitgegeven ("Ukkel te voet", 
"ontdekkingswandelingen"). Bovendien was de publicatie van de Kring over de Ukkelse paden een 
groot succes. Zou het mogelijk zijn een kaart van de paden en voetpaden op de gemeentelijke 
website te publiceren, met toelichting? Zou het college een pedagogische tentoonstelling kunnen 
organiseren op basis van foto's en archiefdocumenten, in samenwerking met de Kring en de 
betrokken gemeentediensten? 

 
De h. Desmet bedankt mevr. Van Offelen voor het feit dat zij de reflectie over dit thema, 

waarvoor hij zelf sinds 2007 belangstelling heeft, weer op gang heeft gebracht. De h. Desmet heeft 
zich gebaseerd op de documentatie van de Association des comités de quartier ucclois (ACQU), met 
name de brochure "Uccle, c'est le pied". De installatie van nachtverlichting zou bepaalde paden 
misschien veiliger maken maar er moet op worden toegezien dat een dergelijke inrichting niet 
schadelijk is voor fauna en flora. Hij benadrukt het belang van het kleine Jan Van Nijlenpad dat de 
Egide Van Ophemstraat verbindt met het Horzelplein langs het station Kalevoet. Hij herinnert aan 
een schriftelijke vraag om de naamloze paden een naam te geven.  

 
Schepen Wyngaard bevestigt dat de paden en wegen zijn opgenomen in de buurtwegenatlas 

uit 1844. De sindsdien aangelegde paden worden als "naamloos" beschouwd en zouden misschien 
een naam moeten krijgen. Het beheer van deze paden wordt geregeld door de wet van 10 april 1841 
over de buurtwegen. Sommige paden zijn op zichzelf geklasseerd (Crabbegat, Delleweg, 
Waterkasteelstraat) of geklasseerd omdat ze zich binnen de perimeter van een geklasseerd gebied 
bevinden (Kauwberg). Bij vergunningsaanvragen op privépercelen die door een buurtweg wordt 
doorkruist, besteedt de dienst Stedenbouw er een bijzondere aandacht aan om deze buurtweg te 
behouden.  

 
 
 



Hij zal de raadsleden een lijst overmaken van paden die in de afgelopen 20 jaar zijn 
gerenoveerd. Er zijn plannen om de volgende paden te verbeteren: de Sparrenweg, het Jan Van 
Nijlenpad, de Steenbroekweg en de Sukkelweg. Verlichting of banken wordt per geval onderzocht, 
afhankelijk van de breedte van het pad of de noodzaak om flora en fauna in stand te houden 
vanwege de nabijheid van een Natura 2000-gebied. Het gedeelte van het voetgangers- en fietspad op 
de Jacques Pasturlaan is voorzien van verlichting. 

 
De dienst Wegen is bezig met de opmaak van een buurtwegenkaart van de gemeente. Het 

gaat om een interactieve kaart die beschikbaar zal zijn op de gemeentelijke website, met informatie 
zoals de breedte van het pad, de datum en de aard van de laatste ingrepen en eventueel historische 
informatie dankzij de medewerking van de Kring. 

 
De dienst is ook bereid om in samenwerking met de Kring een tentoonstelling te organiseren 

waarbij foto's van mevr. Van Offelen als centraal element zouden kunnen dienen. 
 
Mevr. Van Offelen is van mening dat het voetgangers- en fietspad van de Jacques Pasturlaan 

breed genoeg is om banken te plaatsen. Het zou goed zijn om bij de ingang aan te geven waar paden 
naartoe leiden. 
  



GEMEENTE UKKEL 
Gemeenteraad 

 
 
 

Interpellatie van de h. Cools: Initiatieven om de vaccinatie in Ukkel voort te zetten. 
 
De h. Cools deelt mee dat de gehele Ukkelse bevolking nog lang niet haar twee doses vaccin 

heeft ontvangen, hoewel de vaccinatiegraad in Ukkel hoger is dan in andere gemeenten. Er is ook 
een vaccinatiecampagne gestart voor een derde dosis voor 65-plussers en mensen met 
comorbiditeit. Sinds de sluiting van het vaccinatiecentrum in de Egide Van Ophemstraat moeten 
Ukkelaars naar andere gemeenten gaan om zich te laten vaccineren en de ontvangst in het 
dichtstbijzijnde centrum (Vorst) laat te wensen over.  

 
Op 5 en 6 november was er een vaccinatiebus in de omgeving van de school Longchamp. 

Overweegt het college de inzet van vaccinatiebussen op andere data en in andere wijken, o.a. 
Homborch en Melkriek die een hoge dichtheid aan sociale woningen kennen? Hoe worden Ukkelaars 
geïnformeerd over deze bussen? Heeft het college stappen ondernomen bij de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (GGC) om een regelmatige aanwezigheid van deze vaccinatiebussen op het 
gemeentelijk grondgebied te verkrijgen? Wat is het oordeel van het college over de ervaringen met 
de bussen?  

 
Aan het begin van de pandemie werden de gemeenteraadsleden regelmatig per e-mail op de 

hoogte gehouden van de acties en besluiten m.b.t. deze pandemie. Dit is sinds enkele maanden niet 
meer het geval en dit was niet het geval voor de aanwezigheid van deze bus in de buurt van de 
school Longchamp. Zou het niet wenselijk zijn ervoor te zorgen dat de gemeenteraad opnieuw 
regelmatig op de hoogte wordt gebracht? 

 
De gemeentelijke website geeft informatie over het Covid Safe Ticket (CST), maskers en 

telewerken maar zegt niets over de derde dosis of argumenten om niet-gevaccineerden aan te 
moedigen zich te laten vaccineren. Kan deze aanvullende informatie op de gemeentelijke website 
gezet worden? Welke initiatieven heeft het college gepland of genomen om vaccinatie te bevorderen 
en het welslagen van de campagne voor de derde dosis? 

 
 
Mondelinge vraag van de h. Cohen: Gemeentepersoneel: vaccinatiegraad. 
 
De h. Cohen herinnert eraan dat de FOD Volksgezondheid aan elke werkgever in België op 

volledig anonieme wijze de vaccinatiegraad van zijn personeel heeft meegedeeld. Wat is de 
vaccinatiegraad van het personeel van Ukkel (met, indien mogelijk, een weging tussen arbeiders en 
bedienden)? Welke initiatieven heeft het college genomen om het aantal gevaccineerden onder het 
gemeentepersoneel te verhogen? 

 
Mevr. Fremault vindt het van essentieel belang dat de nodige regelingen worden getroffen 

voor het toedienen van een derde dosis, waarover morgen zal worden gesproken tijdens de 
spoedvergadering van het overlegcomité. De vier Brusselse centra die reeds met de derde injectie 
zijn begonnen, zullen waarschijnlijk onvoldoende zijn, als het overlegcomité morgen de versnelling 
van deze "booster" bevestigt. Heeft de gemeente Ukkel bij de GGC een aanvraag ingediend om deel 
te nemen aan deze campagne voor de derde vaccinatie door op haar grondgebied een 
vaccinatiecentrum onder te brengen? Indien ja, op welke locatie? Voor de locatie zal er rekening 
gehouden worden met mindervaliden.  



Wat zullen de modaliteiten zijn van de communicatie die op vrij korte termijn zal moeten 
worden ontwikkeld? Zal de gemeente kunnen profiteren van de medewerking van het Rode Kruis 
zoals bij de toediening van dosis 1 en 2? Wat zouden de kosten zijn voor de gemeente om deel te 
nemen aan deze extra vaccinatiecampagne? Wordt er reeds een partnerschap met de GGC 
ontwikkeld?  

 
De h. De Bock zou graag informatie krijgen over de vaccinatiegraad in Ukkel aangezien 

collegeleden van interviews verklaren dat deze 70% bedraagt terwijl dit volgens Sciensano tussen 60 
en 65% ligt. Het zou nuttig zijn over een uitsplitsing van dit percentage per wijk te beschikken om te 
bepalen in welke wijken meer sensibilisering nodig is om een nieuwe lockdown te voorkomen. Dit is 
des te noodzakelijker omdat 60-65% een gemiddelde is, wat betekent dat de vaccinatiegraad in 
sommige wijken lager is dan 50% en in andere wijken hoger dan 80%. Heeft het college de 
vaccinatiebus in wijken met een lage vaccinatiegraad gehandhaafd? 

 
Aangezien senioren die een uitnodiging voor een 3e dosis hebben ontvangen naar Vorst 

worden gestuurd, is het misschien wenselijk dat er weer een vaccinatiecentrum in Ukkel komt. Hij 
dringt ook aan op de naleving van de taalwetgeving: burgers hebben het recht om documenten in 
hun eigen taal te krijgen voor alles wat met vaccinatie te maken heeft (vaccinatiebewijs, CST, enz.). In 
het vaccinatiecentrum in Vorst ontvingen sommigen de helft van de documenten in het Nederlands 
en de andere helft in het Frans, ook al hadden zij uitdrukkelijk gevraagd dat alle documenten in het 
Frans zouden zijn. Het zou ook nuttig zijn als het personeel van de vaccinatiecentra ook over mensen 
zou beschikken die de andere talen spreken die in het Brusselse gewest worden gesproken. 

 
De h. Hayette merkt op dat het vaccinatieproces voor de derde dosis in Frankrijk veel 

soepeler is. Hij erkent de complexiteit van de situatie aangezien het erom gaat het meest geschikte 
evenwicht te vinden tussen solidariteit en vrijheid. Hij is het met de h. Cools eens dat alle 
belanghebbende partijen moeten worden ingeschakeld om democratische transparantie te 
waarborgen en steunt ook de uitbreiding van de vaccinatiecentra. Meer flexibiliteit moet een grotere 
betrokkenheid van verpleegkundigen en artsen bij de vaccinatiecampagne mogelijk maken om de 
pandemie zo snel mogelijk uit te roeien. 

 
Mevr. Lederman-Bucquet verklaart dat de GGC talrijke initiatieven heeft genomen om de 

weerstand tegen vaccinatie in kaart te brengen en sociale banden te herstellen. Dit is met name het 
geval voor "Spoc" (Single point of contact) en "RAQ" (Relais d'action des quartiers), die, nadat zij de 
gebieden met een lage vaccinatiegraad hebben geïdentificeerd, daar acties uitvoeren via "Brico" 
(Bureaux de recherches et d'investigations sur le commun). Al deze structuren werken samen met de 
GGC, de gemeentebesturen en de verenigingen.  

 
Mevr. Alami merkt op dat de Ahmadiyya gemeenschap haar moskee beschikbaar heeft 

gesteld voor vaccinaties. Kunnen ook kerken indien nodig als vaccinatiecentra worden gebruikt? 
 

De h. Zygas zegt dat mensen die zich niet willen laten vaccineren de behandeling van 
patiënten met andere ziekten dan covid kunnen verhinderen door de ziekenhuizen te overbelasten. 
Het vaccineren van niet-gevaccineerden is een prioriteit t.o.v. het toedienen van de derde dosis aan 
burgers die reeds gevaccineerd zijn. 

 
Schepen Hublet antwoordt dat Ukkel een bijzonder proactieve gemeente was in de 

campagne voor de eerste en tweede dosis dankzij het vaccinatiecentrum op haar eigen grondgebied 
waardoor het mogelijk was een percentage van 80% Ukkelaars (12+) te laten vaccineren, terwijl het 
aantal niet-gevaccineerden 15.041 bedroeg.  
 



Toen dit centrum werd gesloten, heeft de gemeente geïnvesteerd in extra vaccinatieacties 
via de vaccibus. De plaatsen die voor de bussen werden gekozen, werden bepaald op basis van de 
vaccinatiegraad per wijk. Daarom werden achtereenvolgens de wijken Vanderkinderestraat rond de 
kerk Heilig Hart, Coghen-Ster, Horzel en Edith Cavellstraat voor de school Longchamp School 
geviseerd. Op 3 en 4 december zal er ook een vaccibus geparkeerd staan op het Sint-
Pietersvoorplein. De wijken Homborch en Melkriek zijn niet geselecteerd omdat de vaccinatiegraad 
daar al hoog is.  

 
De bewoners werden over de bussen geïnformeerd via flyers in de brievenbussen van 

aangrenzende straten. Er was ook informatie beschikbaar op de website van de GGC en de 
Facebookpagina van het gemeentebestuur. 
 

De resultaten van de vaccibus, waarvoor telkens 5 personen moeten worden ingezet (arts, 
verpleegster, chauffeur en twee administratieve medewerkers), zijn nogal wisselend, aangezien een 
groot deel van de Ukkelse bevolking al gevaccineerd is. Bovendien gebeurt het vaak dat de burgers 
die in deze bussen worden gevaccineerd, geen Ukkelaars zijn. In ieder geval is het college bereid de 
vaccinatie van de derde dosis te bevorderen voor de burgers die reeds tweemaal zijn gevaccineerd 
(of van de tweede dosis in geval van Johnson & Johnson) of van de twee oorspronkelijke doses voor 
de 20% van de nog niet gevaccineerde Ukkelaars. 

 
Het college heeft minister Maron en de GGC laten weten dat de gemeente Ukkel bereid is 

onderdak te bieden aan een nieuw vaccinatiecentrum. De GGC, die de kosten zal dragen, is er 
voorstander van, maar de plaats en de partnerschappen zijn nog niet bepaald. Het is echter 
waarschijnlijk dat het Rode Kruis zal helpen. Volgende week is een vergadering met de GGC om de 
details uit te werken. Zodra de praktische details van het centrum duidelijk zijn, zal de gemeentelijke 
website de Ukkelaars uitnodigen voor een derde dosis. Op de Facebookpagina van het 
gemeentebestuur wordt de informatie al regelmatig bijgewerkt. Bovendien bevatten 8 van de 11 
nummers van Wolvendael die in 2021 verschenen een artikel over de gezondheidscrisis.  
 

Schepen Hublet verklaart ook dat 80% van het gemeentepersoneel reeds volledig 
gevaccineerd is. Hij beschikte niet over statistieken over de weging tussen arbeiders en bedienden. 
Binnen het bestuur is een e-mail verspreid om erop te wijzen dat het personeel dat niet gevaccineerd 
is, naar de vaccibus kan gaan op het Sint-Pietersvoorplein.  

 
De h. Cools verzoekt het college de gemeenteraadsleden regelmatig per e-mail te informeren 

over de ontwikkeling van de gezondheidscrisis, zoals bij het begin van de pandemie. Hij deelt de 
bezorgdheid van de h. De Bock over de eerbiediging van de taalwetgeving omdat burgers het recht 
hebben alle nodige informatie in hun eigen taal te verkrijgen.  

 
De h. De Bock verzoekt het college een officiële brief te sturen naar ministers Maron en Van 

den Brandt om hen te herinneren aan de verplichting om documenten in de taal van de ontvanger te 
verzenden.  

 
De h. Cohen vindt dat het college zich niet moet beperken tot het sturen van een e-mail om 

gemeentepersoneel dat zich niet wil laten vaccineren op andere gedachten te brengen.  
 
De h. Cornelis bevestigt dat er gesproken is over taalproblemen in het toesturen van 

inlichtingen om vaccineerd te worden. De sprekers hebben gelijk: iedereen heeft het recht om 
uitnodigingen in zijn eigen taal te ontvangen. Maar het is ook noodzakelijk dat de mensen aan het 
onthaal van het Ukkelse vaccinatiecentrum een voldoende kennis van Nederlands hebben want hij 
heeft daar soms klachten over gehoord. Hij dankt vooraf het college voor de inspanningen die 
geleverd zullen worden.  



Schepen Hublet antwoordt dat het college de taalkundige bezwaren van de h. De Bock zeker 
zal doorgeven aan de GGC. Het eerste vaccinatiecentrum in Ukkel had ten minste twee 
personeelsleden die Nederlands spraken. Het college zal erop toezien dat de tweetaligheid in het 
nieuwe centrum wordt gewaarborgd.  

 
 


