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Mondelinge vraag van de h. Cools: Gratis parkeren op zaterdag.
De h. Cools wijst op de problemen die de handel ondervindt door de talrijke werkzaamheden,
verkeersproblemen en de gevolgen van de pandemie. Het college van burgemeester en schepenen van Aarlen
heeft beslist om parkeren gratis te maken op zaterdagen in december zodat de inwoners in alle rust hun
eindejaarsinkopen kunnen doen. Is dit ook mogelijk in Ukkel, met een eventuele verlenging tot de
koopjesperiode, om de handelaars te ondersteunen in deze moeilijke periode?
Wat is de balans van de invoering van een gratis uur parkeren (wegens werkzaamheden) in UkkelCentrum in deze sector? Deze maatregel was niet van kracht in juli en augustus (hoe werd dit meegedeeld?) maar
wel opnieuw vanaf september (tot wanneer?).
Schepen Wyngaard geeft toe dat het systeem in Aarlen verleidelijk is maar dit verhindert wel de rotatie
van voertuigen. Het college heeft regelmatig contact met handelsverenigingen en daaruit is gebleken dat zij
voorstander zijn van gratis parkeren als dit beperkt is in de tijd om de parkeerrotatie te behouden. Het college
heeft daarom een uur gratis parkeren ingevoerd.
De schepen is bewust van de problemen die de handelaars van Ukkel-Centrum ondervinden. Dit geldt ook
voor de sector Edith Cavellstraat door de rioleringswerken van Vivaqua (die noodzakelijk zijn om een inzakking te
voorkomen). Door de uitzonderlijke aard van deze werken zal daar ook een uur gratis parkeren ingevoerd
worden. Voor de wijk Ukkel-Centrum kan men discussiëren over de perimeter maar het college heeft gekozen
voor de zone die overeenkomt met de wegen Alsemberg, Coghen en Brugmann.
Gratis parkeren was niet van kracht tijdens de zomermaanden omdat er geen werven waren. Het blijft
van kracht de komende maanden in Ukkel-Centrum. Er werd hierover gecommuniceerd in de Wolvendael.
De h. Cools begrijpt dat het belangrijk is langparkeerders te voorkomen. De toestand is echter anders op
zaterdag en de inwoners beschikken over kaarten om te kunnen parkeren in groene zones. Het zou gepast zijn
een uur gratis parkeren in te voeren in alle Ukkelse handelscentra tijdens de koopjesperiode en in de maand
december. De perimeter van Ukkel-Centrum zou ook herzien moeten worden. Het is niet normaal dat het
gedeelte van de Brugmannlaan tussen het Emile Dancoplein en de Georges Marlowsquare niet inbegrepen is.

