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Interpellatie van de h. Cohen: promotie van een gratis uur parkeren in Ukkel. 
 

De h. Cohen feliciteert het college om het gratis parkeren uit te breiden van een kwartier naar een uur 
voor de parkings van de handelswijk Ukkel-Centrum. Volgens de handelaars zijn maar weinig mensen hiervan op 
de hoogte. De stickers die dit aangeven op de parkeerautomaten zijn erg klein en op het scherm ervan wordt nog 
steeds het gratis kwartier weergegeven. De h. Cohen heeft enkele voorstellen om deze handelswijk, die erg 
getroffen wordt door de werken in de Alsembergsesteenweg, te ondersteunen. 

 
- plaatsing van bordjes bovenop de automaten om het gratis uur aan te geven; 
- melding van het gratis uur op het scherm van de automaten; 
- opmaak van affiches en kaartjes, in samenwerking met de handelsvereniging, zodat handelaars hun 

cliënteel hierover kunnen informeren; 
- ophangen van een groot spandoek boven elk gedeelte van de Xavier De Buestraat, zoals tijdens de 

jaarlijkse brocante van Ukkel-Centrum; 
- publicatie van deze maatregel in de Wolvendael en op de gemeentelijke website. 
 
Het college heeft vast en zeker nog andere voorstellen. In deze moeilijke periode moeten alle middelen 

ingezet worden om deze handelswijk te ondersteunen. 
 
Schepen Wyngaard bevestigt dat het college erg begaan is met de handelswijk Ukkel-Centrum. Het 

college heeft beslist om het gratis parkeren uit te breiden van een kwartier naar een uur, ook al heeft dit gevolgen 
voor de parkeerinkomsten (rode zone) en deze maatregel zal verlengd worden tussen twee werffases. De 
schepen vindt eveneens dat er hierover beter gecommuniceerd kan worden (herinnering in de Wolvendael, op de 
website, op Facebook, in de lokale pers). De MIVB wil ook haar bijdrage leveren om deze wijk te ondersteunen die 
hinder ondervindt door de werf. 

 
De aanpassing van de parkeerautomaten aan de nieuwe maatregel is erg complex. De integratie van de 

overgang naar een gratis uur in de automaten is moeilijk en erg kostelijk. Er moet nagedacht worden over een 
eventuele vernieuwing van deze parkeerautomaten. Er moeten op dit moment zeker stickers aangebracht 
worden die groter en zichtbaarder zijn. 

 
Schepen Delwart geeft aan dat het college elke communicatiecampagne rond het gratis uur wil 

ondersteunen. De communicatie hierover zou zich ook niet mogen beperken tot enkel dit punt. De andere 
troeven van deze wijk kunnen ook benadrukt worden. 


