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Voorwoord
Deze algemene beleidsverklaring bevat de voornaamste doelstellingen van de meerderheid voor de
legislatuur 2018-2024.
Het is geen vast kader maar een leidraad met de belangrijkste principes en verbintenissen voor deze
ambtsperiode. Deze verbintenissen kunnen in de toekomst evolueren of wijzigen ingevolge feiten,
omstandigheden en bijzondere gebeurtenissen van onder meer hogere overheden op gewestelijk,
federaal of Europees niveau.
Ons project voor Ukkel is innovatief, ambitieus, duurzaam en realistisch. We willen zorgen voor het
behoud en de ontwikkeling van de levenskwaliteit van de inwoners van onze gemeente en het
project richt zich tot alle Ukkelaars van elke generatie, categorie en origine. Het project zal
uitgevoerd worden door een gemotiveerde ploeg die bestaat uit vertegenwoordigers van
verschillende ideologieën die samen tijdens de verkiezingen van 14 oktober twee derde van de
stemmen behaalden. We zijn ervan overtuigd dat de complementariteit van onze aanpakken en
voorstellen zal beantwoorden aan de verwachtingen van onze medeburgers.
Onze voornaamste prioriteiten: mobiliteit, veiligheid, bescherming van het milieu, fiscaliteit,
burgerinspraak, ontwikkeling van een duurzame economie, hernieuwde solidariteit, toegang tot
culturele goederen en diensten, kwalitatief onderwijs en versterking van de opvangmogelijkheden
voor kleine kinderen. Er zal hierbij op een transversale manier gewerkt worden.
De toekomst voorbereiden houdt in dat een gemeente rekening moet houden met de
klimaatwijziging. Bijna 60 % van de maatregelen om de klimaatwijziging een halt toe te roepen en
zich aan te passen liggen namelijk op gemeentelijk niveau. De meerderheid zal hierbij in alle
beleidsdomeinen een voorbeeldfunctie op zich nemen en de nodige sensibiliseringscampagnes
en -acties organiseren voor de gehele bevolking om gewoontes te laten evolueren. De lokale
Agenda 21 zal zo bijvoorbeeld herzien worden en ambitieuzere doelstellingen nastreven.
Er zullen op regelmatige basis vrijwillig bijzondere synergieën ontwikkeld worden met het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de buurgemeentes om constructief te werk te gaan. Er zal bijzondere
aandacht geschonken worden aan projectoproepen op gewestelijk, federaal en Europees niveau die
in de lijn liggen van onze prioriteiten (duurzaamheid, mobiliteit, huisvesting, veiligheid, gezondheid,
cultureel aanbod, solidariteit, …), zodat Ukkel een plaatsje krijgt bij de meest dynamische en
proactieve gemeentes.
Er zal een samenwerking met een Vlaamse gemeente uitgewerkt worden, meer bepaald voor
uitwisselingen rond cultuur en onderwijs.
Er zal bijzondere aandacht geschonken worden aan transparantie en ethiek van het openbare beleid.
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I. Een ambitieuze, participatieve en vreedzame gemeente
1. Mobiliteit en openbare werken
In deze ambtsperiode vormt een betere mobiliteit op het gemeentelijk grondgebied een prioriteit.
We moeten erover waken om verschillende verplaatsingsmethodes niet tegen elkaar op te zetten.
We gaan resoluut voor de ontwikkeling van duurzame mobiliteit in onze gemeente en de aanmoediging van actieve verplaatsingsmethodes (per fiets, te voet, …) en het openbaar vervoer door een
kwalitatief intermodaal aanbod te voorzien.


In dit kader, en in overleg met een adviesraad rond actieve methodes die opgericht zal
worden, zullen de aanbevelingen van de audits BYPAD (fiets) en PAVE (voetgangersPBM's) geleidelijk ingevoerd worden.



We verbinden ons ertoe om tijdens de komende zes jaar minstens 10 km fietspaden (gescheiden paden of via wegmarkeringen) aan te leggen. De aanleg van een fietspad in het
Wolvendaelpark zal bestudeerd worden. De fietsersbrug aan Verrewinkel zal voltooid
worden.



Het gemeentelijk mobiliteitsplan van 2006 zal herbekeken worden.



De meerderheid zal ook zorgen voor kwalitatieve - en indien mogelijk beveiligde - fietsenstallingen vlakbij alle activiteitencentra in de gemeente (winkels en horeca, culturele
plaatsen en sportinfrastructuur, knooppunten van het openbaar vervoer, scholen en besturen). In deze ambtsperiode zullen erg veel fietsboxen geïnstalleerd worden. Er zullen
gratis fietspompen beschikbaar zijn in het openbaar domein en sommige trappen zullen
een fietsgoot krijgen. Er zullen samenwerkingen tussen openbare en privé-instellingen
tot stand komen om het aanbod aan elektrische fietsen via free floating en in vaste stations uit te breiden. Er zullen gratis laadpalen voorzien worden op het gemeentelijk grondgebied. Deze maatregelen zullen steeds in overleg met de betrokken partners genomen
worden om te vermijden dat het free floating aanbod de doorgang van voetgangers in de
openbare ruimte hindert.



We zullen ook de kwaliteit van de voetpaden verbeteren en de voetwegen opwaarderen
(gepaste straatverlichting, breedte, kwalitatieve wegbedekking, bredere trottoirs aan
kruispunten, bescherming tegen wildparkeren dat vaak een oorzaak van beschadigde
trottoirs is, regelmatig onderhoud van de wegmarkeringen voor veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en de aanleg van nieuwe oversteekplaatsen voor voetgangers). De
aanpassing van de openbare ruimtes voor personen met beperkte mobiliteit en senioren
zal voortgezet en nog versterkt worden, waarbij een beroep gedaan zal worden op verenigingen die in deze domeinen gespecialiseerd zijn.



De meerderheid wil de gemeente nog groener maken en de openbare ruimtes zodanig
inrichten dat iedereen er zich veilig voelt.



De inrichting van de openbare ruimte moet een middel zijn ten dienste van de mobiliteit,
de volksgezondheid, de gezelligheid en de sociale cohesie.



Tijdens deze legislatuur zal de inrichting van meerdere openbare plaatsen bestudeerd
en/of uitgevoerd worden: Sint-Pietersvoorplein, Jean Vander Elstplein en/of Sint-Jobs-
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plein. Er zullen gelijkaardige herinrichtingen voorzien worden in nauw overleg met de
bevolking, door middel van projectoproepen. De meerderheid zal hierbij meer op een
systematische manier een beroep doen op externe deskundigen (architecten, studenten
architectuur, …).


In het algemeen willen we de bevolking aanmoedigen om te participeren bij alle
projecten en overlegsessies rond de inrichting van openbare ruimtes.



Om dit te verwezenlijken, zullen specifieke budgetten voorzien worden voor inrichtingen
bestemd voor fietsers, voetgangers en personen met beperkte mobiliteit. Binnen de
dienst Mobiliteit zal bovendien een ambtenaar aangesteld worden als fietscontactpersoon.



We steunen de initiatieven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de ontwikkeling
van het fiets-GEN langs lijn 26 en de gewestelijke fietsroutes op het gemeentelijk grondgebied. We zullen het netwerk van de gemeentelijke fietsroutes (GemFR) verder uitbouwen in overleg met de buurgemeentes en het gewest. In dit kader moeten we eveneens
op alle gemeentewegen technische verbeteringen invoeren die vlot en veilig fietsen mogelijk maken: algemene invoering van beperkt eenrichtingsverkeer (BEV) - wat overigens
verplicht is - door een inventaris van ontbrekende borden op te stellen en invoering van
BEV in de wegen waar dit nog niet het geval was en waar dit mogelijk is, plaatsing van
borden B22-B23 (waarbij fietsers zonder te stoppen rechtsaf mogen slaan bij een rood
verkeerslicht), herinrichting en beveiliging van kruispunten, opstelvakken voor fietsers
aan verkeerslichten, aanbrengen van fietslogo's en een beter onderhoud van wegmarkeringen, …



We zijn voorstander van de uitbreiding van het netwerk deelfietsen en -auto's op het
gemeentelijk grondgebied.



Aangezien een daadkrachtig mobiliteitsbeleid een goed overleg met de andere beleidsniveaus (gewestelijk en federaal) vereist, zal het nieuwe college nauw samenwerken met
de hogere overheden, in het bijzonder Brussel Mobiliteit, de MIVB en de NMBS om het
aanbod aan openbaar vervoer te versterken en op te waarderen.



In het kader van de belangrijke vervanging van de tramsporen door de MIVB in de Alsembergsesteenweg tussen Globe en Coghen streeft de meerderheid een kwalitatieve herinrichting van de openbare ruimte na en zullen de inwoners en handelaars tijdens deze
moeilijke periode ondersteund worden: parkeermaatregelen, reinheidsacties, overmaken
van bezorgdheden aan de MIVB en het gewest, …



De meerderheid zal steeds elke verbetering van het aanbod aan openbaar vervoer van de
MIVB en de NMBS ondersteunen, zowel op het niveau van haltes, de dienstregeling, de
frequentie als het comfort (wachthokjes, infoborden met wachttijden, ticketautomaten, …) voor de gebruikers. De gemeente wil het aantal reisonderbrekingen voor de Ukkelaars zo sterk mogelijk beperken.



De meerderheid zal het gebruik van de vijf NMBS-stations (zes met het station Linkebeek
meegerekend) op het gemeentelijk grondgebied aanmoedigen door er intermodale centra te ontwikkelen in samenwerking met Infrabel en de MIVB. Het comfort voor de gebruikers van onze stations moet ook aanzienlijk verbeterd worden (toegankelijkheid
PBM, wachtcomfort, verlichting, veiligheid, parkings, fietsenstallingen, …). We zullen bijzondere aandacht schenken aan de komende werken in Sint-Job, Kalevoet en Moensberg. Er zal opnieuw nagedacht worden over de omgeving van het station Uk-
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kel-Kalevoet: er komt een nieuwe voetgangersbrug of -tunnel met meer comfort aan de
spoorlijnen in Kalevoet en de Wagenstraat - voorbehouden voor voetgangers, fietsers en
het openbaar vervoer - zal heringericht worden om een vlotte verbinding te creëren tussen het station Ukkel-Kalevoet en de Stallestraat, waar het nieuwe gemeentehuis komt.


Er zal een overstapparking aan het station Linkebeek aangelegd worden. De gemeente
Ukkel zal verder strijden om opgenomen te worden in de Brusselse tariefzone. Ukkel zal
eveneens de aanleg van een NBMS-stopplaats Frans Lyceum-Verrewinkel blijven verdedigen.



De Ukkelaars moeten bovendien beter geïnformeerd worden over de trajecten, de
frequenties en de verbindingen met het openbaar vervoer aan onze stations. De gemeente zal deze informatie zelf op regelmatigere basis verspreiden via de verschillende
kanalen (website, Wolvendael, Facebook, …). Er zal een kaart en een gids rond actieve
verplaatsingsmethodes en openbaar vervoer opgesteld worden. Nieuwe inwoners binnen
de gemeente zullen bij hun inschrijving informatie krijgen over de alternatieve verplaatsingsmethodes: openbaar vervoer, deelauto's, deelfietsen, fietsboxen, premies voor elektrische fietsen, …



Via een premie zal de gemeente de aankoop van elektrische fietsen blijven aanmoedigen.
De herziening van de voorzieningen zal echter overwogen worden om andere zachte verplaatsingsmethodes te kunnen ondersteunen.



De strijd tegen transitverkeer zal versterkt worden in samenwerking met het gewest en
de buurgemeentes in het kader van het toekomstig gewestelijk mobiliteitsplan (Goodmove).



De zones 30 zullen de komende jaren uitgebreid worden tot een erg groot aantal
buurtwegen. Er komen nieuwe zones 20 (ontmoetingszones) om wijken rustiger en veiliger te maken. Tijdens bepaalde periodes in het jaar zal de weg in woonerven voorbehouden worden voor voetgangers, spelende kinderen en fietsers, meer bepaald op verzoek
van de inwoners. Er zal gewaakt worden over de naleving van deze verschillende zones
en inrichtingen en de strijd tegen verkeersovertredingen zal versterkt worden (overdreven snelheid, gevaarlijk rijden en/of rijden onder invloed van alcohol, parkeren op trottoirs en fietspaden, …).



Er komen sensibiliseringscampagnes rond verkeersveiligheid voor alle weggebruikers
(automobilisten, motorrijders, fietsers, …).



Om de veiligheid van de leerlingen en een betere luchtkwaliteit aan scholen te verzekeren, zullen we waar mogelijk schoolstraten invoeren. Er zal hiervoor eerst een pilootproject opgestart worden dat nadien geëvalueerd zal worden met het oog op een eventuele
invoering ervan op grote schaal. In de mate van het mogelijke zal er een beveiligd fietslokaal voorzien worden in elke Ukkelse school om leerlingen en leerkrachten aan te moedigen de fiets te nemen.



Het gevoerde parkeerbeleid streeft tot slot twee doelstellingen na: parkeerrotatie in handelscentra en parkeermogelijkheden voor inwoners vlakbij hun woning verzekeren. Het
GPAP zal geëvalueerd en waar nodig aangepast worden.
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2. Veiligheid en preventie
Veiligheid in alle mogelijke vormen draagt bij aan de levenskwaliteit van iedereen die in Ukkel woont,
werkt, de gemeente bezoekt of er zich verplaatst. Veiligheid creëert een gemeenschap die ons
verenigt. We zullen steeds waken over de bescherming van de fysieke en morele integriteit van
iedereen, de naleving van de regels en de openbare rust en elke vorm van straffeloosheid
voorkomen met respect voor de individuele vrijheden.
Het gevoerde veiligheids- en preventiebeleid van de laatste jaren heeft goede resultaten opgeleverd
en zal voortgezet worden.
Aanzien de aanwezigheid van politie en gemeenschapswachten op het terrein ontradend werkt, zal
de meerderheid dit ondersteunen via patrouilles per fiets, te voet en met de hondenbrigade op de
openbare weg (vlakbij scholen, in handelswijken en groene ruimtes, …) en in het openbaar vervoer,
in het bijzonder 's avonds en tijdens het weekend.
Het huidige videobewakingssysteem zal aangevuld worden met tijdelijke mobiele camera's in
probleemgebieden. De patrouille "betrappen op heterdaad" is erg efficiënt en zal nog versterkt
worden.



Een goed veiligheidsbeleid voorziet een aangepaste opvang van slachtoffers van elk misdrijf, speciaal gericht tot vrouwen (met een bijzondere aandacht voor seksuele agressie),
ouderen, slachtoffers van racistische, xenofobe of antisemitische daden en van geweld
op basis van seksuele geaardheid. Het beleid zal versterkt worden bij zowel de politie als
de andere gemeentediensten via specifieke opleidingen, de aanstelling van een of meerdere referentiepersonen en via een aanpak in de opvangstructuur van de slachtoffers.



Om de werkomgeving en het onthaal van de burgers te verbeteren, zal er nagedacht worden over het commissariaat in de Rodestraat.



Permanente preventie rond alle sociale aspecten is de eerste pijler die voor veiligheid
voor iedereen moet zorgen. De Preventiedienst - die voor zijn opdrachten subsidies ontvangt van gewestelijke en federale overheden - zal zijn essentiële taak ten bate van het
welzijn en de veiligheid binnen de gemeente voortzetten. We willen dit nog versterken
door onder andere meer gemeenschapswachten en straathoekwerkers aan te stellen.



Het gaat onder meer om: verhoging van het aantal preventieve bezoeken rond
diefstalpreventie, in nauwere samenwerking met de diensten Stedenbouw en Burgerlijke
Stand bij aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, een vestiging in of een verhuizing naar Ukkel, aandacht voor cyberveiligheid, online haat en pestgedrag in het preventiebeleid (onze gemeente moet hierbij het initiatief nemen in samenwerking met Brussel
Preventie & Veiligheid).



Preventie moet ook via opvoeding en op school gebeuren. Door normen en het leven in
een gemeenschap al vanaf erg jonge leeftijd bij te brengen, kan bovendien ook schooluitval voorkomen worden. De medewerking van alle partners binnen de onderwijsinstellingen aan het lokale preventiebeleid is dan ook onontbeerlijk.



De meerderheid wenst het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS)
uit te breiden. Er zal vanaf het eerste feit steeds een sanctie opgelegd blijven worden,
ongeacht wie ervoor verantwoordelijk is. Hiermee kan de gemeente, via de facultatieve
gemeenschapsdienst, asociaal gedrag dat het welzijn binnen de gemeente schaadt op
een rechtvaardige manier bestraffen.
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In nauwe samenwerking met de politie zullen we de nodige middelen blijven voorzien om
criminaliteit (met 30% gedaald de afgelopen vijf jaar) te blijven bestrijden, net zoals alle
vormen van asociaal gedrag en pestgedrag op school (afpersing, online pesten, …).



De huidige specifieke campagnes rond openbare rust en reinheid zullen behouden en nog
versterkt worden.



Ons algemeen nood- en interventieplan (ANIP) zal op regelmatige basis geëvalueerd worden.



Er zullen eveneens campagnes rond bedelarij opgezet worden.

3. Financiën
De meerderheid zal de openbare middelen nauwgezet blijven beheren en daarbij de nodige
ruimte laten voor investeringen en de beheersing van de gemeentelijke schuld.


De meerderheid zal elke uitgave blijven analyseren op de noodzaak hiervan. De fiscaliteit
zal voor elke Ukkelse belastingplichtige op een rechtvaardig niveau gehouden worden,
met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen, ondernemingen en
handelszaken.



De gemeentelijke schuld - aangegaan om de nodige openbare investeringen ten bate van
het goede beheer van ons patrimonium en onze openbare ruimtes te kunnen uitvoeren moet gestabiliseerd worden, waarbij toch rekening gehouden moet worden met de
belangrijke investering voor het nieuw administratief centrum.



Bij een herziening van de belastingreglementen zal erover gewaakt worden dat de
verhoging lager is dan de inflatie/indexering.



De meerderheid streeft volledige transparantie na ten aanzien van de bevolking in de
voorstelling van begrotingen en rekeningen, want goed gemotiveerde uitgaven worden
ook sneller aanvaard. Deze transparantie zal mogelijk worden dankzij openbare
infosessies over de begroting en de verspreiding van didactisch materiaal op de website
en in de Wolvendael.



Vanaf de begroting 2020 wordt er werk gemaakt van een participatieve begroting waarbij
burgers desgewenst kunnen meehelpen bij de bestemming van een deel van de
openbare middelen aan bijzondere projecten. Vanaf 2020 zal er ook extra aandacht
geschonken worden aan de genderproblematiek in de opmaak van de begroting.



De verhoging van subsidies aan verenigingen (sport, cultuur, jeugd, milieu,
Noord-Zuid, …) zal individueel bekeken worden, maar de globale enveloppe hiervoor zal
vanaf 2019 met 25 % stijgen.



Waar mogelijk zal gekozen worden voor ethische spaarformules.

4. Burgerinspraak en lokale democratie
De meerderheid wil de inwoners betrekken en hun projecten ondersteunen door meer informatie
over de uitdagingen te verstrekken en rekening te houden met hun advies in de opmaak van
gemeentelijke beleidsplannen. We zullen hiervoor steeds een beroep doen op overlegmomenten.

7



Alle gemeentediensten zullen betrokken worden in deze participatieve werkmethode,
aangespoord door de dienst Burgerinspraak die recent gecreëerd werd.



De werking van de gemeenteraad zal gemoderniseerd worden, meer bepaald via online
uitzendingen (minstens audio, indien technisch en financieel mogelijk ook video), onder
leiding van een gemeenteraadslid.



De bevolking zal kunnen beschikken over complete informatie die op een didactische
manier voorgesteld zal worden. De documenten die aan beraadslagingen van de
gemeenteraad toegevoegd worden, zullen behoudens uitzonderingen door de bevolking
geraadpleegd kunnen worden.



De gemeentelijke website zal bijgewerkt worden om de bezoekers sneller naar de
gezochte informatie te leiden, waarbij inclusief gewerkt zal worden met betrekking tot
gelijkheid van gender en kansen, met duidelijke teksten en gemeentereglementen.



De meerderheid verbindt zich er onder andere eveneens toe:
o

het gemeentelijke magazine Wolvendael te hervormen tot een evenwichtige
informatiedrager met meer plaats voor de verenigingen en de bevolking;

o

op regelmatige basis gemeentelijke infostands te voorzien op openbare
evenementen;

o

de mogelijkheid te bestuderen om bepaalde gemeentediensten op vaste
data/uren twee keer per jaar naar de opvangstructuren te brengen.



De gemeente beheren en geregeld advies vragen aan: verenigingen, die voor dynamiek
en projecten zorgen; (Ukkelse) academische partners inzake analyse, observatie en
animatie; het gemeentepersoneel dat een ondersteunende rol zal spelen in deze
participatieve werkmethode; burgers en inwoners voor projecten waarbij hun expertise
en terreinkennis nuttig kunnen zijn voor het algemeen belang. We zullen de inwoners zo
veel mogelijk betrekken in de uitwerking van belangrijke projecten (BBP, gemeentelijke
projecten) maar ook voor kleinschalige plannen. We zullen wijkcomités betrekken in
effectenstudies voor grootschalige stedenbouwkundige projecten.



Open en transparant besturen en informeren, met publicatie tijdens de ambtsperiode
van indicatoren over duurzame ontwikkeling, administratieve termijnen, verbruik van de
gemeente (energie, grondstoffen, …), schadelijke uitstoot, afvalproductie en -vermindering, informatie rond schoolondersteuning, …; halverwege de ambtsperiode zal een
kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie gemaakt worden van de participatieve stappen
die al ondernomen werden, een evaluatie die samen met haar conclusies en
aanbevelingen besproken zal worden tijdens de gemeenteraad; met meer ontmoetingen
met de burgers via regelmatige bezoeken aan de wijken om de twee jaar; door de
terbeschikkingstelling van administratieve gegevens (met uitzondering van persoonlijke
gegevens of vertrouwelijke documenten) zodat deze informatie voor iedereen
toegankelijk is (Open Data); met voortzetting van de vorming van het gemeentepersoneel, de politiezone en het OCMW rond onthaaltechnieken en vriendelijke, geweldloze communicatie.



Organisatie van burgerinspraak vanaf hun straat of wijk tot in de gemeenteraad met
betere communicatie rond het bestaan van het interpellatierecht van burgers binnen de
gemeenteraad en de politieraad, met de terbeschikkingstelling aan wijkcomités en/of
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adviesraden en/of burgergroeperingen van een jaarlijkse enveloppe om buurtprojecten
te kunnen uitvoeren; met tools rond advies en co-creatie, zowel voor het beheer van
grote projecten als inrichtingen op straat- of wijkniveau (met aanmoediging van
informatieverstrekking en uitwisseling); met in de loop van de ambtsperiode een
participatieve gemeenteraad op basis van loting van burgers om te debatteren en
voorstellen rond specifieke thema's over te maken aan de gemeente, met de organisatie
van een Ukkelse Staten-Generaal in 2019 voor iedereen, waarbij burgers en lokale
verenigingen (ACQU, verenigingen rond cultuur, sport, milieu, handel, solidariteit,
jeugd, …) samengebracht zullen worden rond thema's die betrekking hebben op het
dagelijkse leven en het welzijn van de bevolking, om samen de prioriteiten van onze
gemeente voor de komende jaren vast te leggen met een evaluatie halverwege de
ambtsperiode; door een gedeelte van het gemeentehuis open te stellen voor burgers en
verenigingen en er onthaallokalen voor openbare vergaderingen en activiteiten in te
richten; met een studie over de oprichting van themaplatformen die verenigingen en
burgers samenbrengen (cultuur, milieu, mobiliteit, …); met een betere ondersteuning van
het bestaande lokale verenigingsleven (noden, diagnoses, projecten, financiering) en
begeleiding bij hun campagnes.

5. Stedenbouw en huisvesting
De ontwikkeling van het grondgebied staat centraal in de uitdagingen rond duurzame ontwikkeling
en het milieu. Dit transversaal beleid regelt het subtiele evenwicht tussen ontwikkeling (economisch,
menselijk, …) en milieubehoud (biodiversiteit, landschappen, …). Het staat dus ook centraal in de
uitdagingen rond de socio-economische ontwikkeling van onze gemeente.
Er moet een kwalitatieve en aantrekkelijkere stedenbouw komen om concentratie te omkaderen en
het essentiële groene karakter van onze gemeente te bewaren, via doordachte, duurzame en
kwalitatieve stedenbouw die respect heeft voor de inwoners, met duidelijke bakens, wegens
rechtszekerheid en rechtvaardigheid tussen de burgers.


De stedenbouwkundige uitdagingen zijn erg gevarieerd, rekening houdend met de
diversiteit van de wijken. Ukkel moet echter een groene gemeente blijven, versterkt door
haar blauw netwerk.



De landelijke gebieden zullen behouden worden, met een billijke concentratie waarbij de
voorkeur uitgaat naar bebouwde percelen.



Er zal een evenwicht zijn tussen nieuwbouw, groene ruimtes, voorzieningen, handel en
productie. Binnenruimtes van woningblokken moeten eveneens behouden blijven omdat
dergelijke binnentuinen en -ruimtes een grote rijkdom bieden in Brussel en in het
bijzonder in onze gemeente. Ze hebben immers een ecologische en sociale rol. Het is ook
een grote rijkdom voor wijken met erg veel bebouwing en weinig openbare groene
ruimtes. De gemeente zal geen afwijkingen aan binnenruimtes toelaten, overeenkomstig
de motie hiervoor van de gemeenteraad enkele jaren geleden, behalve indien ze een
significante verbetering toelaten van de integratie van het project in zijn omgeving.



Bij nieuwe projecten zal de auto geen plaats krijgen in binnenruimtes (lawaai, vervuiling,
koplampen).



Het architecturaal patrimonium is een rijkdom voor de huidige en volgende generaties en
moet dus beschermd en uitgebreid worden met nieuwe kwalitatieve architectuur. De
gemeente zal klasseringsaanvragen indienen en ondersteunen van opmerkelijke
onroerende goederen die momenteel nog niet wettelijk beschermd worden.
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Het gemeentelijk beleid inzake stedenbouwkundige vergunningen zal een rechtvaardig
evenwicht nastreven tussen architecturale vrijheid en kwalitatieve constructies die zich
optimaal integreren in de omgeving (bestaande gebouwen, landschap en natuur).



De gemeente zal eigenaars sensibiliseren en aanmoedigen om hun klein architecturaal
patrimonium te behouden (brievenbussen, omheiningen en hekjes, beeldhouwwerken,
graffito en mozaïek aan gevels, …). De voorkeur zal uitgaan naar kwalitatieve ramen en
deuren, essentiële elementen van gebouwen en voor de samenhang van architecturale
gehelen. Raamwerk in pvc zal zo veel mogelijk vermeden worden.



Schotelantennes zonder vergunning die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte zullen
niet getolereerd worden.



Alles zal in het werk gesteld worden om de wildgroei aan lichtgevende reclameborden te
stoppen en om een betere harmonie in de uithangborden te bereiken. Er zullen enkel
stedenbouwkundige vergunningen aan lichtreclames afgeleverd worden indien deze
correct in het stedelijk landschap geïntegreerd worden. Interactieve en dynamische
reclameborden (schermen) zullen vermeden worden omdat ze erg veel energie
verbruiken, te veel de aandacht trekken (en zo de verkeersveiligheid benadelen) en het
straatbeeld sterk verstoren.



Bij grote projecten inzake het grondgebied moet er een betere methode komen om
rekening te houden met de mening van de bevolking, meegedeeld via burgerinspraak.



Gemengde zones zullen aangemoedigd worden: winkels, groene zones, huisvesting,
scholen, kinderdagverblijven, sport en cultuur, openbare pleinen, ... Er zal hierbij actief
werk gemaakt worden van de herbestemming van de bovenverdiepingen van
handelszaken.



De beheermiddelen van gebouwen zullen gemoderniseerd worden (BIM-software) voor
een betere kennis van het patrimonium.



De uitvoering van het BBP Gulden Kasteel en de toekomst van de site van het Institut
Pasteur zijn belangrijke projecten waar we de nodige tijd voor zullen vrijmaken. Het
eerste voorziet de aanleg van een nieuwe gemengde wijk (woningen, winkels,
economische activiteit, voorzieningen van collectief belang).



De stedenbouwkundige planning zal zorgen voor een betere toegankelijkheid van
woningen voor jonge gezinnen en een ondersteuning van middelgrote gezinswoningen.
Intergenerationele woningen en projecten rond gegroepeerd wonen zullen eveneens
ondersteund worden.



De dienst Stedenbouw moet de bepalingen van het nieuwe BWRO implementeren en de
termijnen strikt naleven. Er moet meer transversaliteit komen bij de analyse van
aanvragen om conformiteit ervan met de gemeentelijke doelstellingen inzake stadsontwikkeling, huisvesting, milieu, mobiliteit en economische ontwikkeling te garanderen.
Er zullen meer controles voorzien worden op private onroerende werven en de
gemeente zal waken over de strikte naleving van de wettelijke verplichtingen door
aannemers die actief zijn op ons grondgebied (informatie, uren, parkeren, …) en de
beperking van vervuiling door deze projecten (lawaai, lucht, gezondheid).



Het kadaster zal verder bijgewerkt worden.
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Controles inzake conformiteit zijn noodzakelijk en dragen bij aan het naleven van de
planningsdoelstellingen en aan het vertrouwen in de overheid.



Er zal een tweejaarlijkse gemeentelijke ecoprijs (al dan niet in het kader van de
architectuurwedstrijd) uitgereikt worden om innovatieve bouwwerken en renovaties te
bekronen die inspanningen leveren inzake ecologie: energiebesparing, hernieuwbare
energie, waterbeheer en/of duurzame en recycleerbare gezonde materialen.



Er zal een handvest "Kwaliteit natuur" voorgesteld worden aan de aanvragers van
stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen (maatregel overwogen in de Lokale
Agenda 21) om hen te verzoeken kale gronden te behouden (voor onder meer het
behoud van de aanwezigheid van wilde bijen), de voorkeur te geven aan winterharde en
wilde flora, aan groene gevels, omheiningen te voorzien die onderaan steeds open zijn,
om op een ecologische manier vogelkastjes en insectenhotels te voorzien, om te kiezen
voor compostering ...

Huisvesting is één van de eerste voorwaarden voor een menswaardig bestaan. Het recht op een
degelijke woning staat bovendien ook vermeld in de Grondwet. De gemeente zal zo goed mogelijk
proberen te beantwoorden op de vraag naar betaalbare woningen voor kwetsbare groepen, met
ondersteuning van personen met één enkel eigendom en aanmoediging van gezinnen om zich in
Ukkel te vestigen.


Het gemeentelijk huisvestingsbeleid zal efficiënter verlopen dankzij de invoering van
beheersystemen van het onroerend park (huurleegstand, werken, noden en
verwachtingen) om het park te ontwikkelen op basis van de reële noden, en dit om jonge
gezinnen in Ukkel te houden. Ukkel zal projecten rond co-living verwelkomen.



Er zal een uniek huisvestingsloket gecreëerd worden waar burgers allerlei informatie
kunnen krijgen over huisvesting (premies, alternatieve huisvesting, hulp om woningen
aan te passen aan de noden, …) en zich kunnen inschrijven op verschillende wachtlijsten
voor openbare woningen (sociale woningen van Binhôme, het SWU en
gemeentewoningen).



De ontwikkeling van het woningpark van het SWU (Sociaal Woningbureau Ukkel) zal
voortgezet worden waarbij privé-eigenaars aangemoedigd worden om hun woningen toe
te vertrouwen, via een gemeentelijke premie of een terugbetaling van het gemeentelijk
aandeel van de onroerende voorheffing. Er zal een actieve infocampagne georganiseerd
worden over de verschillende (vooral fiscale) voordelen van dit systeem. Onze ambitie:
het woningpark uitbreiden tot minstens 300 eenheden in de loop van de volgende
ambtsperiode, met een grote meerderheid van de nieuwe beheerde woningen op het
gemeentelijk grondgebied. De opdrachten van het SWU kunnen uitgebreid worden tot de
promotie van intergenerationele huisvesting.



De renovatie (verbetering van de energieprestaties) en de ontwikkeling van het openbaar
woningpark van Binhôme zullen voortgezet worden.



Een campagne rond verwaarloosde of leegstaande goederen zal het woningaanbod
helpen verhogen en bepaalde eigenaars ontraden om hun goed te verwaarlozen. Er zal
werk gemaakt worden van een betere inning van de belasting op leegstand, met
aandacht voor gebouwen die het onderwerp zijn van speculatie. Indien een gebouw
ondanks de belasting langer dan twee jaar leegstaat, zouden andere middelen zoals
onteigening en renovatie overwogen kunnen worden (gewestelijke subsidie "stadsvernieuwing" voor leegstaande gebouwen).
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Het openbaar beheersrecht moet geactiveerd worden met aandacht voor woningen die
middels kleinere werken op de markt gebracht kunnen worden.



Inzake de Grondregie zal het gewestelijk systeem van huurtoelagen systematisch in
werking treden.



Projecten rond gemengde woonvormen (sociaal, middelgroot en privé) zullen
ondersteund worden.



De meerderheid wil personen ondersteunen die in hun enige eigendom wonen en een
laag of bescheiden inkomen hebben: de compensatiepremie die ingevoerd werd als
gevolg van de verhoging van de onroerende voorheffing in 2015 zal voor meer mensen
toegankelijk worden na een analyse ingevolge een studie hierover door Brussel
Fiscaliteit.



De gemeente zal intergenerationele woonprojecten (zoals de kangoeroewoning waar
jongeren en ouderen elkaar helpen) en elk mogelijk project van de Community land trust
(CLT) in het kader van een samenwerking overheid-verenigingsleven ondersteunen. Dit
type project leidt tot een lagere kostprijs om eigenaar te kunnen worden voor een
doelpubliek, in het kader van een collectief project.



De gemeente juicht het afsluiten van precaire bezettingsovereenkomsten toe tussen
private of openbare eigenaars van gebouwen en verenigingen.
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II. Een nette en groene gemeente voor iedereen
1. Reinheid
Een nette en aantrekkelijke gemeente is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Deze ambitieuze
doelstelling voor een aangenamere en gezondere leefomgeving is realiseerbaar dankzij dagelijkse
inspanningen van de inwoners, de 80 terreinwerkers van de dienst Reinheid, talrijke sensibiliseringsen repressiecampagnes en een optimale coördinatie met Net Brussel en de buurgemeentes. De
gemeente verbindt zich tot het volgende:


Een preventief beleid voeren (verdelen van brochures, reinheidscampagne per wijk, actie
"Voorjaar van de reinheid", voortzetting van de mobiele containerparken met publiciteit,
aanmoediging van de inwoners, affiches in probleemgebieden, informatie in scholen, …);



Politieagenten nog meer sensibiliseren rond respect voor het milieu en de reinheid;



Nultolerantie bij asociaal gedrag (meer bepaald sluikstorten en hondenuitwerpselen op
de openbare weg), via administratieve sancties om de levenskwaliteit en de veiligheid
van de burgers te verbeteren;



Leerlingen al op jonge leeftijd sensibiliseren rond respect voor de natuur en de reinheid
via infocampagnes in scholen;



Burgeracties rond reinheid ondersteunen (ophalen van zwerfvuil zoals blikjes, peuken, …)
om bewustwording te creëren;



Voortzetten van de plaatsing van ondergrondse glas- en kledingcontainers;



Meer Olioboxen plaatsen;



Beperking van de hoeveelheid afval bij openbare feesten en culturele of
sportevenementen die georganiseerd worden door de gemeente en in de werking van de
gemeentediensten, gebruik maken van herbruikbare bekers;



Opstart van een pilootproject rond sorteren in de openbare ruimte;



Meer sensibilisering van en samenwerking met de horecasector om de reinheid vlakbij
hun zaak te verbeteren (responsabilisering, ondersteuning);



Meer preventieambtenaars en stewards mobiliseren in het kader van sensibiliseringscampagnes rond reinheid.

2. Milieu, energie, klimaat, dierenrechten en -welzijn
We willen onze ecologische voetafdruk verkleinen. De gemeente zal daarvoor de Lokale Agenda 21
updaten en gebruiken als een transversaal beleidsmiddel. We zullen de doelstellingen ervan verder
verwezenlijken in samenspraak met de verschillende gemeentediensten. De gemeente gaat voor
zero waste, meer bepaald via een communicatieplan gericht aan de bevolking.
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De gemeente zal transversaal te werk gaan om haar energieverbruik te verminderen en
meer hernieuwbare energie te produceren. De gemeente zal daarom experimenten
uitvoeren, innovatieve energieprojecten ondersteunen en gezinnen stimuleren en helpen
om hun woning beter te isoleren en hun verbruik te verminderen. Ze zal waken over een
zorgvuldig gebruik van het milieu en zijn bronnen binnen het bestuur en strikte
energienormen toepassen bij de renovatie van gemeentegebouwen. De verhoging van de
productie van hernieuwbare energie via gemeentegebouwen zal voortgezet en nog
versterkt worden. De gemeente zal zo het actieplan Koolstofbalans, NRClick en Solarclick
volgen.



De gemeente zal verder samenwerken met Sibelga om energiebesparende middelen te
ontwikkelen, een transversale Energiecoördinatie oprichten naar het voorbeeld van de
Watercoördinatie en de toetreding tot het Global Covenant of Mayors en Energy Cities
bestuderen. Indien dit mogelijk is, zal de gemeente samenwerken met burgercoöperaties.



De gemeente zal burgerinitiatieven ondersteunen (duurzame wijken, Incredible Edible,
collectieve compostsites, …). Overgangsmaatregelen zullen aangemoedigd worden om
van Ukkel een modelgemeente te maken en de gemeente zal een vergroeningsvergunning invoeren.



De gemeente zal ongebruikte oppervlaktes en ruimtes opwaarderen tot groene en
natuurlijke ruimtes (stadsmoestuinen, hangtuinen, …) voor de bevolking. Sommige
asfaltzones zullen gedemineraliseerd worden en er komt een meerjarenplan rond
duurzame herinrichting.



Het Natuurplan moet geleidelijk aan uitgewerkt worden. De gemeente zal lokale fauna en
flora aanmoedigen en waken over de bescherming van in Ukkel bedreigde soorten, in
samenwerking met Leefmilieu Brussel, Natagora, de bevolking en het lokale
verenigingsleven. De gemeente zal burgeracties voortzetten, inventariseren en in
stedenbouwkundige vergunningen aanmoedigen om bestaande habitats te behouden in
geval van renovatie (zie het handvest inzake kwaliteit bij Stedenbouw). De gemeente zal
de invoering bestuderen van premies voor groene projecten, composteerinstallaties en
de plaatsing van nestkastjes aanmoedigen.



Om de biodiversiteit op het grondgebied te versterken, zal de gemeente de
aanplantingen verbeteren, meer bepaald door nieuwe groene zones aan te leggen en het
groen netwerk uit te bouwen. De gemeente zal bermen, moestuinen en groene
binnenruimtes van woningblokken beschermen, stadslandbouw aanmoedigen, meer
bepaald door een verhoging van het aantal collectieve moestuintjes en de aanplanting
van eetbare gewassen (kruiden, fruitbomen, …) en stadsboerderijen ondersteunen. Het
aantal collectieve composteersites zal toenemen.



Grootschalige kapwerken van bomen zullen goedgekeurd moeten worden door een
boomdeskundige of een andere beëdigde expert. De gemeente zal enkel inheemse
bomen aanplanten. Ze zal strikter omgaan met aanvragen voor kapwerken, meer bepaald
langs spoorlijnen, en sneller juridische stappen ondernemen om milieuovertredingen aan
te pakken.



De gemeente zal een herziening plannen van haar beheerplannen van openbare ruimtes,
groene ruimtes en parken met meer milieubewustzijn. Ze zal werk maken van
ecologische weilanden, in synergie met la Ferme d’Uccle of dierenopvangcentra, meer
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bepaald in de strijd tegen de Japanse duizendknoop (vb.: de begraafplaats Verrewinkel).
De gemeente zal onder meer zorgen voor meer bebloemde grasgebieden op haar
grondgebied en laattijdig maaien. Ze zal de installatie van een uitspanning in het
Wolvendaelpark aanmoedigen. Het Raspailpark zal op een duurzame wijze ingericht
worden. Onderaanneming in het kader van het onderhoud van haar groene ruimtes zal
zo sterk mogelijk beperkt worden. Er zal nagedacht worden over de integratie van
kunstwerken in parken en groene ruimtes.


De gemeente zal de site van de Groendienst (Paul Stroobantlaan) herinrichten om de
werking ervan te verbeteren voor de terreinwerkers en er een voorbeeldfunctie aan te
geven inzake ecologie en duurzaamheid, met de mogelijkheid van bezoeken door al dan
niet Ukkelse scholen en de bevolking.



Tijdens wegwerkzaamheden zal de gemeente pleiten voor hellingen, betere
wateropvang, integratie van teeltzones voor inwoners, opslagplaatsen voor dode
bladeren (in plaats van ze te komen ophalen), inheemse en honing voortbrengende
soorten die niet met pesticiden behandeld werden, … Tijdens werven zal de gemeente
het water duurzaam beheren en de opening van beken en het regennetwerk
aanmoedigen in adviezen voor stedenbouwkundige vergunningen of bij het onderzoek
van vergunningsaanvragen.



De gemeente moet een pionier blijven inzake duurzaam waterbeheer, zowel op
ecologisch vlak als op het niveau van de strijd tegen overstromingen. Water moet terug
vrij komen (bovengronds stromen), helder water moet gescheiden worden van
afvalwater, … Hiervoor wordt onder andere het volgende overwogen: aanleg van de
benedenloop van de Ukkelbeek, herstelling van de Geleytsbeek tot aan de historische
bronnen (Vronerodepark), heraanleg van de historische verbinding tussen de
Verrewinkelbeek en de Geleytsbeek, groene inrichting van de bovenloop van de
Verrewinkelbeek.



De gemeente zal waterprojecten toegankelijk maken voor het publiek (regentuin,
wandelingen, …), meer bepaald via een didactische aanpak, bijvoorbeeld door in de vallei
van de Geleytsbeek informatieborden te plaatsen over de hydrologie ervan. De
gemeente zal nadenken over de transformatie van de visvijver tot een echte groene
ruimte van de wijk.



De gemeente zal actief percelen blijven aankopen (onder andere het moerasgebied
Broek, de Kauwberg en/of kadastrale percelen van de gewestelijke Grondregie op de
Sint-Jobsesteenweg).



De gemeente zal de naleving van de voorwaarden van milieuvergunningen beter
controleren en opvolgen.



De gemeente zal maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren, meer bepaald
door: meting van de luchtkwaliteit, aanmoediging van zachte mobiliteit (begeleiding per
fiets of te voet naar scholen), vermindering van de autodruk, meer groen in scholen,
openbare plaatsen, wegen waar geen bomen geplant kunnen worden. De gemeente zal
sensibiliseringscampagnes rond luchtvervuiling in schoolomgevingen organiseren. Ze zal
het aantal collectieve composteersites verhogen. De meerderheid zal ook nadenken over
de vervanging en het gebruik van bladblazers.



In het kader van het dierenwelzijn wil Ukkel een diervriendelijke gemeente worden. We
zullen in scholen sensibiliseringscampagnes voeren rond respect voor dieren (vb.:
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Activ’dog) en de onderlinge samenhang tussen levende wezens. De gemeente zal
sensibiliseringscampagnes organiseren rond de beperking van en alternatieven voor
rattenvergif, bestemd voor apotheken en de bevolking. Ze zal de opvang van huisdieren
in asielen aanmoedigen. De gemeente zal een dierenwelzijnambtenaar aanstellen binnen
de politiezone. Tijdens openbare evenementen (zoals de jaarmarkt van Sint-Job),
schooluitstappen, … zal de gemeente veel aandacht besteden aan het dierenwelzijn.


Het Avijlplateau is een groene long, een katalysator voor sociale banden en een troef in
het patrimonium van onze gemeente. Deze site moet zo goed mogelijk behouden blijven.
De functies ervan moeten echter herbekeken worden in nauw overleg met de inwoners
om er een centrale plek van te maken in de Sint-Jobswijk. Het Avijlplateau moet beheerd
worden (strijd tegen invasieve soorten, onderhoud van paden, creatie van waterpunten,
renovatie van het speelplein en het basketterrein, …) en biedt een uitzonderlijk kader
voor de opwaardering van projecten rond pedagogie, milieu en sociale integratie (vb.:
permacultuur).

3. Gezondheid
De meerderheid zal een nabijheidsrol vervullen inzake sensibilisering van de bevolking rond gezondheidskwesties. Het college verbindt zich tot het volgende:



In samenwerking met gezondheidspartners, zorginstellingen, medische centra, het
gezondheidscentrum, … een transversaal gezondheidsbeleid uitbouwen en van Ukkel een
gemeente maken die veel belang hecht aan gezondheid;



Actieve ondersteuning en coördinatie van preventiecampagnes (kanker, soa's,
bloedinzameling, …);



Verbetering van de eerstelijnszorg: de nabijheidsrol van de huisarts zal opgewaardeerd
en ondersteund worden, meer bepaald door huisartsenwachtposten, en de regionale
multidisciplinaire netwerken zullen aangemoedigd worden;



Ziektes voorkomen door de toegang tot lichamelijke activiteiten en gezonde voeding te
verbeteren, met een beperking van stressfactoren en een sterkere strijd tegen verslaving;



Ongelijkheid verminderen bij de toegang tot gezondheidszorg voor alleenstaanden,
zwakkeren of inwoners met een bescheiden inkomen;



Preventiebeleid voor alle vormen van overlast (lawaai, stank, lucht, trillingen, …);



Coördinatie van sensibiliseringscampagnes rond evenwichtige voeding, het gevaar van
alcohol en andere verslavingen bij het grote publiek en in scholen en kinderdagverblijven;



Ontwikkeling van sport bij het grote publiek als preventief middel;



Opwaardering van initiatieven rond mentale gezondheidsproblemen (vb.: Alzheimercafé);



Een echt informatiebeleid rond het zorgaanbod, met verduidelijking van erkende
dienstverleners op het Ukkelse grondgebied;



Uitbouw van het netwerk drinkfonteintjes zodat iedereen zijn dorst kan lessen en plastic
flessen vermeden worden;
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Orgaandonatie bij de Ukkelaars aanmoedigen, via verenigingen in deze materie;



Specifieke acties rond borstkanker en een terugkerende campagne (roze oktober);



Betere uitwisseling over gezondheidsthema's tussen experts en burgers via conferenties,
infocampagnes rond bepaalde ziektes, geregelde gezondheidsadviezen.

4. Gelijke kansen en gendergelijkheid
De gemeente promoot gelijke kansen en gendergelijkheid en bestrijdt structurele discriminatie,
zowel binnen het bestuur als daarbuiten (openbare ruimte, geweld tegen vrouwen,
beroepssector, …). We zullen een inclusief beleid voeren met oplossingen op basis van de dagelijkse
realiteit, ongeacht gender, geslacht, leeftijd, sociale toestand, opleidingsniveau, gezondheidstoestand, seksuele geaardheid, afkomst, religie, cultuur of filosofische voorkeur.


De gemeente zal transversale middelen ontwikkelen, zoals een handvest rond gelijkheid
man-vrouw en een plan rond gendergelijkheid met kwalitatieve en kwantitatieve
doelstellingen. Ze zal gespecialiseerde feministische verenigingen en groeperingen
raadplegen om deze middelen te helpen ontwikkelen. Het diversiteitscomité wordt
behouden en verder ondersteund.



Gender zal geïntegreerd worden in de werking van de gemeente via gendermainstreaming en genderbudgeting. Gender zal opgenomen worden in sommige overheidsopdrachten en toekenningsvoorwaarden van subsidies. Er zal aandacht besteed worden
aan de genderneutraliteit van de taal. Er zal nagedacht worden over de verdeling van de
openbare ruimte, cultuur, opvoeding en geweld tegen vrouwen.



De gemeente zal deelnemen aan de campagne "All Gender Welcome" van Rainbowhouse
en minstens een sensibiliseringscampagne organiseren rond allerlei ongelijkheden. De
gemeente zal optreden als tussenpersoon en samenwerken met verenigingen en
collectieven die zich inzetten voor gelijke kansen.

Om personen met een handicap beter te kunnen helpen, verbindt de meerderheid zich tot het volgende:


Voortzetting van het werk van de vorige legislatuur door de adviesraad voor personen
met een handicap en in ruime mate rekening houden met zijn adviezen;



Voortzetting van de integratie van personen met een handicap in het gemeentepersoneel
in naleving van de wetgeving en sensibiliseren van het gemeentepersoneel rond het onthaal van gehandicapte burgers, inclusief mentale handicap en autisme;



Alle wegen en gemeentediensten voor iedereen toegankelijk maken en eenvoudige en
begrijpbare informatie beschikbaar stellen voor iedereen, ook voor slechtzienden, slechthorenden en personen met een mentale achterstand;



De rol van Handicontact van de gemeente uitbreiden als referent voor alle administratieve stappen rond handicap en de promotie van alle gespecialiseerde verenigingen en
activiteiten;



Behalen van het label Handycity®: een erkenning van personen met een handicap voor
de dagelijkse inspanningen van de gemeente;
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Gehandicaptensport promoten en de toegang ertoe vergemakkelijken;



Ondersteuning van verenigingen die zich inzetten voor personen met een handicap, meer
bepaald door de uitbreiding van het EOP-festival op het Ukkelse grondgebied;



Voortzetting en uitbouw van duurzame acties om de levenskwaliteit en de leefomgeving
van personen met een handicap te verbeteren;



Op 3 december (internationale dag van personen met een handicap) een gerichte
sensibilisering rond een specifieke handicap organiseren in de Ukkelse scholen.
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III. Een gemeente ten dienste van de bevolking en haar
ontplooiing
1. Onderwijs
Ukkel mag trots zijn op haar performante onderwijsinstellingen die voldoen aan de verschillende
behoeften van de ouders: nabijheid van de scholen en keuze voor gemeentelijk of vrij onderwijs.
De gemeente is de organiserende macht van 9 gewone basisscholen (kleuter- en lager onderwijs),
een gespecialiseerde basisschool en een gespecialiseerde middelbare school, maar ook een school
voor sociale promotie, een muziekacademie en een kunstschool. In Ukkel is er ook een
Nederlandstalige academie.


De school is dé plaats om te leren, waar leerlingen een degelijke vorming en kennis,
goede werkgewoontes en fierheid voor het geleverde werk bijgebracht worden. De
school wil vrije, verantwoordelijke en solidaire leerlingen vormen met de nodige bagage
om verder te studeren en te slagen in hun leven. Het is een plaats voor ontplooiing en
een fundamenteel middel voor de sociale verbondenheid en de strijd tegen
ongelijkheden.



De gemeenteschool respecteert de persoonlijkheid van elk kind en garandeert de
emancipatie ervan. Elk kind kan er zijn potentieel ontwikkelen en alle kansen te krijgen
om zich op een harmonieuze manier te integreren in de maatschappij. Gelijkheid van
kansen is een principe dat op school toegepast moet worden. De rol van leerkrachten en
opvoeders - in samenspraak met de ouders - is essentieel om zo snel mogelijk
leerproblemen te identificeren en hier een gepast antwoord op te bieden. Omdat
iedereen gelijke kansen moet krijgen in ons onderwijs, zal er meer werk gemaakt worden
van remedial teaching. De pedagogische projecten van onze scholen zullen
langzamerhand nog versterkt worden via relevante actieve pedagogische elementen,
leren leren en opvoeding over cultuur en sensibilisering rond het milieu.



Naast de essentiële onderwijsdoelstelling (leren) zijn scholen ook belangrijk voor de
sociale integratie door deel te nemen aan het gemeenschapsleven van een wijk of een
hele gemeente. De gemeentescholen zullen daarom systematisch meer burgerscholen
worden waarbij de leerlingen kunnen deelnemen aan de opvoeding rond een solidair
wereldburgerschap.



De eerste taak van de school is het aanleren en het beheersen van de onderwijstaal, de
basis van een gelukkige en diverse samenleving. De taal leren is prioriteit voor de
integratie van nieuwkomers. De school moet een plek blijven waar iedereen ongeacht
zijn socio-culturele afkomst zich kan ontplooien, boven zichzelf kan uitstijgen en zijn
plaats kan vinden in de maatschappij. Kwalitatief onderwijs is hiervoor de beste garantie.



Op basis van deze gemeenschappelijke waarden van ons onderwijs heeft elke school een
eigen project ontwikkeld (vb.: Calevoet: vroegtijdig aanleren van het Nederlands –
Centre: muzikale initiatie – Homborch: immersieklassen in het Nederlands). Sommige
scholen hebben eveneens een project uitgewerkt rond beroepsopleiding, in
samenwerking met het efp.

19



Er moeten nieuwe contacten komen met de scholen van de verschillende netten en ook
met de Nederlandstalige scholen, waar Franstalige leerlingen op een minder schoolse
manier hun kennis kunnen gebruiken.



Er zal verder geïnvesteerd worden in computermateriaal en er moeten vormingen komen
voor het onderwijzend personeel.



De strijd tegen pesten op school is een prioriteit van de opvoedkundige teams, die
eveneens erg waakzaam moeten zijn voor armoede en sociale uitsluiting vóór en tijdens
de schooltijd en op een gecoördineerde manier de gepaste oplossingen moeten voorzien.



Er komt een pilootproject rond 15 minuten lezen per dag.



De sensibilisering - vanaf de kleuterschool - rond gelijkheid van mannen en vrouwen en
de bestrijding van stereotypes inzake gender moeten de nodige aandacht krijgen.



De initiatieven rond de herinneringsplicht (bezoek aan het joods museum, de kazerne
Dossin in Mechelen, het fort van Breendonk, inhuldiging van herdenkingsstenen, …)
zullen voortgezet en nog versterkt worden.



Er zal bijzondere aandacht uitgaan naar de specifieke noden van bepaalde kinderen:
overgevoelige kinderen, hoogbegaafde kinderen, dyslexie, eerst-ingeschreven (Europese
en niet-Europese) kinderen.



De vorming van de kinderen rond verkeersveiligheid en fietsen zal versterkt worden. Het
fiets- en voetgangersbrevet voor alle klassen van het 5e en 6e jaar basisonderwijs zal
uitgebreid worden.



De kwaliteit van de schoolmaaltijden vereist bijzondere aandacht. Enkele prioriteiten
voor een volgende overheidsopdracht: een hoger percentage bio-, lokale en
fairtradeproducten, minder vlees, een beter vegetarisch aanbod en behoud van de
betaalbaarheid van de maaltijden.



De sensibilisering rond rationeel energie- en waterverbruik zal voortgezet worden. Er zal
een voorkeur gegeven worden aan kraantjeswater (vb.: via drinkfonteintjes) in plaats van
flessenwater en frisdrank.



De kinderen zullen in contact gebracht worden met voeding en de natuur via
moestuinen, kippenhokken, fruitbomen en -struiken in of nabij scholen en openbare
ruimtes. Elke actie in dit domein zal aangemoedigd en ondersteund worden.



Er zal in schoolgebouwen geïnvesteerd worden: uitbreiding van de school Calevoet en
fase 2 van de transformatie van de school Merlo. Tegelijkertijd zal er steeds aandacht
geschonken worden aan de kwaliteit van de infrastructuur in de verschillende scholen en
academies.

2. Bestuur
De kwaliteit van een gemeente hangt eveneens af van de kwaliteit van haar bestuur. Elke aanwerving
of promotie van gemeentepersoneel is volledig gedepolitiseerd en gebeurt op een neutrale manier,
meestal enkel op basis van een examen.
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De nieuwe meerderheid zal in het algemeen zorgen voor het behoud van de hoge kwaliteit van de
gemeentediensten voor de gehele bevolking, waarbij niemand vergeten mag worden. De meerderheid zal een stabiele werkomgeving bieden aan het gemeentepersoneel, waarbij loopbanen kunnen
evolueren met weldoordachte mutaties via interne mobiliteit. Ze wil een modelbestuur zijn inzake
gelijke kansen en de promotie van diversiteit.
De doorlopende vorming van ambtenaren zal voortgezet worden.
Neutraliteit wordt gegarandeerd in alle contacten met de bevolking.


Voor de toekomstige verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis zijn er talrijke projecten
gepland: een kwalitatieve werkomgeving voor de gemeenteambtenaren creëren voor
een betere dienstverlening, een bedrijfsvervoerplan uitwerken en telewerk mogelijk
maken om ons bestuur nog performanter te kunnen maken. De groepering van het
gemeentebestuur op één enkele site zal zorgen voor een beter onthaal van de burger,
betere werkomstandigheden voor het personeel en schaalbesparingen inzake energie.
Het gemeentebestuur zal deze aanpassing zo optimaal mogelijk aanpakken om zijn
werking zo efficiënt mogelijk te kunnen maken.



Administratieve stappen moeten voor burgers zo eenvoudig mogelijk blijven
(frequenties, verplaatsingen naar het gemeentehuis, …). De meerderheid zal hiervoor
pietluttige stappen proberen te beperken: zo zullen handelaars niet elk jaar een toelating
voor een terras moeten indienen.



De dematerialisatie en de verhoging van het aantal stappen via de elektronische weg
(internet) zullen nog versterkt worden.



De termijnen voor de behandeling van dossiers zullen waar mogelijk ingekort worden en
het bestuur gaat voor paperless met online betalingen via de gemeentelijke website voor
de afgifte van administratieve aktes en andere prestaties.



Elektronische facturen zullen mogelijk worden.



Inzake overheidsopdrachten zal er meer aandacht zijn voor de toegankelijkheid ertoe
door kmo's en eenvoudigere inschrijvingsprocedures via Digiflow, waar nagekeken kan
worden of een onderneming al dan niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden van een
opdracht.

3. Gezin, kleine kinderen, jeugd en senioren
De opvangstructuren (kinderdagverblijven, tijdelijke opvang, …) zijn de eerste plaats waar kinderen
buiten het gezin sociale vaardigheden leren. Ze moeten kwaliteit bieden, de basisontwikkeling van
het kind stimuleren en flexibel zijn voor alle werkende ouders. Om ouders van jonge kinderen in onze
gemeente te houden, moeten er bijkomende plaatsen gecreëerd worden voor kinderen van 0 tot
3 jaar. De doelstellingen van het college zijn:


Ontwikkeling en versterking op het gemeentelijk grondgebied van het onthaalnetwerk
voor kinderen tot 3 jaar, met waakzaamheid voor de kwaliteit en de kwantiteit van de
opvang, en dit om in te spelen op de komst van nieuwe inwoners in bepaalde wijken.
Samen met de ONE, Kind en Gezin en de betrokken verenigingen zal het college alle
mogelijkheden onderzoeken om de opvangcapaciteit in de bestaande structuren te
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verhogen of om nieuwe kinderdagverblijven of opvangdiensten te creëren, zowel
Nederlandstalig als Franstalig, openbaar als privé, …;


Openbare en private opvangstructuur aanmoedigen om deel te nemen aan het
programma GoodFood inzake kwalitatieve voeding in kinderdagverblijven, scholen,
rusthuizen of voor maaltijden-aan-huis;



Aanmoediging van inclusieve opvangstructuren voor jonge kinderen met een handicap en
ontwikkeling van vroegtijdige opsporing van verschillende vormen van handicap
(autisme, doofheid, …);



Aanmoediging van de opvang van kinderen in moeilijkheden of gevaar met meer
ondersteuning van opvanggezinnen, samen met onze onderwijsinstellingen;



Bijzondere aandacht voor de opvang van kinderen in kwetsbare omgevingen, met een
specifieke focus op eenoudergezinnen;



Waken over de verzoening werk-privé door de uren van kinderen en ouders beter op
elkaar af te stemmen;



Gelijkheid tussen jongens en meisjes al vanaf jonge leeftijd aanmoedigen;



Meer speelruimtes en spelen inrichten in wijken, met bijzondere aandacht voor de
allerkleinsten.

Ingevolge de veranderingen van het gezinsmodel (nieuwe gezinsvormen: eenoudergezinnen,
samengestelde gezinnen, ouders van hetzelfde geslacht, een grotere groep 65-plussers en
alleenstaanden, …) verbindt het college zich tot het volgende:


Versterking van de synergieën en zorgen voor een betere dienstverlening aan alle
gezinnen om solidariteit en intergenerationele banden aan te moedigen;



Ouderschap meer ondersteunen door meer ontmoetingsplaatsen te voorzien;



Ontwikkeling van de thuiszorgdiensten voor ouderen die zo lang mogelijk thuis willen
blijven wonen (maaltijden-aan-huis, thuiszorg, teletoezicht, …) in samenwerking met
lokale experts (vzw's, vrijwilligers, privésector);



Onderlinge hulp en vrijwilligerswerk ondersteunen;



Via uitwisselingsprojecten, gemeentelijke initiatieven of logistieke ondersteuning
intergenerationele activiteiten aanmoedigen (vb.: jongeren die ouderen wegwijs maken
in de digitale wereld, ervaren senioren die jongeren begeleiden, extra aandacht voor
andere generaties tijdens de Veertiendaagse van het kleine kind, …).

De meerderheid wil de Ukkelse jongeren hun plaats geven in de stad en bij openbare beslissingen.
Jongeren zijn belangrijke spelers in onze maatschappij. Ze moeten leren, zich kunnen ontplooien, zich
kunnen uiten en een kritische geest ontwikkelen.


De jeugdraad is een geschikte plek om kennis te maken met de democratie. Er zal een
verkiezing van jonge verkozenen georganiseerd worden binnen deze adviesraad, in
samenwerking met de verenigingen en scholen op het Ukkelse grondgebied.
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De oprichting van een jeugdhuis in het centrum van onze gemeente door jongeren voor
uitwisselingen en projecten zal bestudeerd worden.



De meerderheid wenst meer informatiekanalen voor jongeren rond opleidingen,
persoonlijke ontwikkeling, actieve participatie, reizen en cultuur.



Jeugdbewegingen zorgen voor burgerzin op ons grondgebied en moeten ondersteund
worden. Er zullen projectoproepen gelanceerd worden om te zorgen voor een betere
vorming van het personeel rond EHBO, omkadering (meer bepaald voor de opvang van
kinderen met een handicap) en milieu (zero waste kamp). De gemeente wil de Ukkelse
jeugdbewegingen ook meer betrekken bij sensibiliserings- en solidariteitscampagnes of
sportevenementen.



De Ukkelse Jeugddienst moet voor de allerkleinsten leuke momenten blijven organiseren.



De Bijschoolse Activiteiten van Ukkel moet het aanbod diversifiëren en inspelen op de
nieuwe bezorgdheden van de maatschappij (programmeren, kunst, natuur, zachte
mobiliteit, opvang van kinderen met een handicap, …). Gezinnen met bescheiden
inkomens moeten gemakkelijker toegang krijgen tot de activiteiten, onder meer via
eventuele gedifferentieerde tarieven voor grote gezinnen.



In een gemeente met meer dan 15.000 schoolgaande kinderen moet het aanbod van de
takenscholen uitgebreid worden om kinderen de nodige begeleiding te kunnen geven.
Buitenschoolse activiteiten zijn een verrijking en iedereen moet hier toegang tot hebben.

Ukkel (derde Brusselse gemeente inzake ouderen) telt meer ouderen dan het gewestelijk
gemiddelde. Senioren moet zich een volwaardige burger van hun gemeente voelen en we zullen
hiervoor de nodige inspanningen leveren.


Ukkel zal hiervoor toetreden tot het wereldwijde netwerk "Villes amies des aînés",
georganiseerd
onder
de
vlag
van
de
Wereldgezondheidsorganisatie
(www.who.int/ageing/en). Dit houdt in dat men concrete dagelijkse noden van de
Ukkelse senioren inventariseert om gericht te kunnen werken, waarbij rekening
gehouden wordt met nieuwe sociale fenomenen zoals de "sandwichgeneratie". Hiervoor
is een participatieve aanpak noodzakelijk.



Als "Ville amie des séniors" moet Ukkel een evaluatie maken van het onthaal en de
begeleiding van ouderen tijdens hun contacten met de diensten van de gemeente, het
OCMW en andere (winkels, cultuur, gezondheidscentra, …). In navolging van de
aanbevelingen van gendermainstreaming zal er in het beleid rekening gehouden worden
met de factor leeftijd.



De dienst Senioren moet een centraal punt worden voor het gehele bestuur om te
helpen bij de invoering van faciliteiten voor ouderen, waar vervolgens de gehele Ukkelse
bevolking zal van kunnen genieten.



Ukkel zal een aantrekkelijk aanbod blijven voorzien voor al haar senioren door de
activiteiten van de UDDL te diversifiëren. Het magazine Allo Senior zal hervormd worden,
bijvoorbeeld door plaats te voorzien voor de senioren zelf, verenigingen en andere
partners die in Ukkel actief zijn, meer bepaald Nederlandstalige partners. De herinnering
en de banden tussen generaties zijn kernbegrippen in deze dynamiek.
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De gemeente zal meer samenwerken met de verenigingen, met een focus op
intergenerationele projecten, in het bijzonder voor huisvesting. Er moet een kader
komen om gedeeld wonen te vergemakkelijken, zowel binnen de gemeentelijke
bevoegdheden als daarbuiten. We zullen de andere beleidsniveaus sensibiliseren over de
noodzaak om oplossingen te voorzien voor de ontwikkeling van intergenerationeel
wonen (onder andere het sociale of fiscale statuut van medebewoners).

4. Sociale actie en OCMW
Er zal een beleid ontwikkeld worden ten bate van de zwakste inwoners van onze gemeente op basis
van de volgende pijlers:


Globale aandacht voor de persoon en zijn waardigheid: er moet meer aandacht besteed
worden aan de begunstigden van de Sociale Actie, zowel van de gemeente als het
OCMW. Er moet een onthaal- en begeleidingsstrategie opgezet worden om de
allerzwaksten op lange termijn te helpen via een globale en geïndividualiseerde aanpak;



Transversaliteit: de holistische visie van de Sociale Actie impliceert ook banden scheppen
of versterken tussen de betrokken gemeentediensten. De hergroepering onder één
schepenambt van Sociale Actie, Senioren, Tewerkstelling en Preventie zal leiden tot een
coherent beleid. Andere diensten zullen vaker gecontacteerd worden ten bate van
verschillende hulpbehoevende bevolkingscategorieën: de diensten Opvoeding, Gelijke
Kansen, Gendergelijkheid, Gezin, Jeugd, Handicap, Cultuur en de lokale politie. De
coördinatie tussen de gemeente en het OCMW zal bijdragen aan deze transversaliteit;



Efficiëntie: een goed gebruik van de beschikbare middelen, meer bepaald door
synergieën tussen de gemeente en het OCMW te onderzoeken, naar het voorbeeld van
andere gemeentes, en dit niet enkel om te besparen maar vooral om de dienstverlening
te verbeteren.

Er zullen verschillende actielijnen uitgewerkt worden om de fundamentele pijlers van de Sociale
Actie uit te bouwen, onder meer:


Voortzetting en versterking van de gezinshulp, met bijzondere aandacht voor
eenoudergezinnen, met informatieverstrekking en hulp om hun dossier bij DAVO in te
dienen in geval van achterstallige alimentatie van hun ex-partner;



Te veel schulden helpen voorkomen;



Ontwikkeling van communicatiemiddelen en tools rond opleiding en informatie;



Ondersteuning van alle initiatieven inzake housing first;



Kinderen van kwetsbare gezinnen gemakkelijk toegang geven tot bijschoolse activiteiten,
cultuur of voorstellingen.

Het OCMW speelt hierin een centrale rol in Ukkel en moet inspelen op de realiteit binnen onze
gemeente met een uitgebreid takenpakket dat steeds moet evolueren.
Tijdens deze ambtsperiode zullen de twee rust- en verzorgingstehuizen van het OCMW
samensmelten. De opmerkelijke inspanningen ten bate van de kinderen in het tehuis Asselberghs
moeten voortgezet worden. Tegen eind 2020 moeten er extra opvangplaatsen komen voor
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eenoudergezinnen. Het OCMW zal andere beleidsniveaus vragen het tehuis Asselberghs en het
voedselverdeelcentrum nog meer te ondersteunen.
Het OCMW zal opnieuw een permanent kantoor voorzien. Er zal nagedacht worden over de
opdrachten, het aantal en de samenstelling van de verschillende OCMW-organen om een perfecte
coördinatie en een beheersing van het budget te kunnen bereiken.
De modernisering, rationalisering en digitalisering van de sociale en administratieve diensten,
waaronder de ontvanger, zullen steeds de nodige aandacht krijgen van het OCMW en de
toezichthoudende schepen. Dit zal bijdragen aan de continuïteit van ons rechtvaardig sociaal beleid
en het OCMW-personeel een beroepskader bieden dat aangepast is aan onze sociale noden.
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IV. Een dynamische, open en transparante gemeente

1. Economie en handel
De economische gezondheid van een gemeente valt af te leiden van de inplanting en de welvaart van
haar ondernemingen en winkels. Buurthandel is vitaal voor de economische ontwikkeling en één van
de kwaliteitsgaranties van een wijk. In het kader van herinrichtingen en renovaties van het openbaar
vervoer zullen we bij de gewestelijke overheden druk uitoefenen om meer rekening te houden met
de dagelijkse problemen die handelaars en bedrijven ondervinden, meer bepaald tijdens
wegwerkzaamheden, en hulpmiddelen voorzien waarmee we hen beter kunnen ondersteunen (zoals
inzake parkeren).
Ook al is de bewegingsruimte van de gemeente beperkt, toch willen we omstandigheden creëren die
bevorderlijk zijn voor de activiteiten van zelfstandigen (handelaars, ambachtslui, vrije beroepen, …)
en kmo's om zowel centra, randwijken als gebieden voor economische activiteiten te vitaliseren. Er
zal bijzondere aandacht uitgaan naar de ontwikkeling van verdienstelijke ondernemingen (verhoogde
sociale verantwoordelijkheid, energiebeleid, kringloopeconomie, …) met een groot potentieel in
innovatie en tewerkstelling (mobiliteit, cultuur, energie, stadslandbouw). Er is een nauwe band
tussen handel en het veiligheidsbeleid. Een aantrekkelijke handelswijk moet onder andere ook veilig
en net zijn.


De meerderheid zal in de eerste plaats een commercieel ontwikkelingsplan opstellen in
samenwerking met de handelsverenigingen en gewestelijke instanties om te kunnen
beschikken over een dynamisch hulpmiddel voor de ontwikkeling van het lokale
handelsbeleid om elke wijk te laten opleven door betere banden te smeden.



Pietluttige belastingen (terras, …) zullen niet geactiveerd worden.



Er zal bijzonder aandacht uitgaan naar de ondersteuning van de lokale handel, met een
focus op duurzame ontwikkeling om de levenskwaliteit van onze inwoners te
verbeteren en hen aan te moedigen lokaal te kopen. In dit kader zullen kwalitatieve
buurtwinkels en in het bijzonder zaken die de lokale economie stimuleren, die bio,
fairtrade of in bulk verkopen of zero waste nastreven zo veel mogelijk aangemoedigd
worden, meer bepaald door een administratieve ondersteuning van onze diensten en in
het kader van overheidsopdrachten (met uiteraard aandacht voor de strikte naleving
van de betreffende wetgeving).



De gemeente zal elk initiatief rond een lokale munt ondersteunen, bijvoorbeeld via
sensibiliseringscampagnes voor de bevolking.



Lege handelszaken zullen aangepakt en geactiveerd worden in samenwerking met
handelsverenigingen en eigenaars, mede dankzij de belasting op leegstaande
gebouwen.



Er zal bijzondere aandacht uitgaan naar de harmonisering van uithangborden in
handelswijken met het oog op een samenhangend straatbeeld.



De bouw van een ruimte voor digitale ontwikkeling om lokale talenten en startups aan
te moedigen zal geanalyseerd worden in samenwerking met de andere beleidsniveaus
(gewestelijk en federaal).
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Ukkel moet een bedrijfsvriendelijke gemeente worden die economische activiteit op
ons grondgebied te stimuleert, via een aantrekkelijk fiscaal en reglementair kader.



De mogelijkheid zal onderzocht worden om op strategische plaatsen ondergrondse
parkings aan te leggen wanneer er bovengronds plaatsen geschrapt worden (vb.: Ukkel
centrum).
Er komt een gemeentelijke taskforce om de Alsembergsesteenweg en de aangrenzende
wegen aan te pakken, met daarin vertegenwoordigers van handelsverenigingen,
gemeentediensten en wijkverenigingen.

2. Tewerkstelling
Het huidige beleid van de gemeente met de partners van het Jobhuis richt zich op moeilijkheden van
bepaalde specifieke categorieën van de Ukkelse bevolking. We zullen dit voortzetten en nieuwe
accenten leggen, zoals groene, lokale of sociale economie.


Opleidingen rond ecologie en solidariteit (besparing van energie en bronnen,
kinderopvang, …) zullen aangemoedigd worden. Het beleid moet stabiliseren waar dit
mogelijk is en de tewerkstelling via artikel 60 zal voortgezet worden.



Innovatie zal aangemoedigd worden met bijzondere aandacht voor bevolkingscategorieën die het minst geneigd zijn ondernemingen op te starten. De gemeente zal
ondernemerschap aanmoedigen, meer bepaald in de sociale sector.



Naast innovatie zal de gemeente de oprichting van een fablab organiseren of
aanmoedigen, met initiatieven van verenigingen en burgers of van de overheden en in
samenwerking met de Ukkelse scholen. Initiatie in nieuwe technologieën, in het
bijzonder voor personen met problemen op school of in de maatschappij, zal
aangemoedigd worden.

3. Cultuur
Cultuur verhoogt de individuele en collectieve levenskwaliteit van de burgers en zorgt voor
emancipatie en een opening op de wereld. We zullen een levendig en open cultuurbeleid voeren dat
multicultureel en innovatief is. Lokale cultuur is bovendien erg belangrijk. Via culturele centra,
bibliotheken, Nederlandstalige en Franstalige academies, het OCMW, culturele plaatsen (Ferme rose,
Roseraie, Het Huys) maar ook via talrijke lokale cultuurpartners (collectieven, stichtingen, musea, …)
beschikt de gemeente over verschillende middelen om de toegang tot cultuur en creativiteit
maximaal te ondersteunen. Deze lokale verankering is belangrijk voor de culturele opvoeding en
expressie en geeft de kans aan de Ukkelaars om zich de openbare ruimte terug toe te eigenen. Het
stimuleert de sociale cohesie binnen onze gemeente en versterkt de banden tussen onze
verschillende gemeenschappen. Het is daarom essentieel om cultuur toegankelijk te houden voor
iedereen, ongeacht leeftijd, origine en inkomen.
Het cultuurbeleid van de gemeente zal daarom opgesteld worden rond de doelstellingen en
indicatoren van het Cultuurbeleidplan 2020-2025. Dit actieplan zal opgesteld worden na raadpleging
van de betrokken partijen en burgers en een overzicht van de bestaande noden en partners.



Ondersteuning van creatie en tentoonstelling van kunst in Ukkel: de mogelijkheid om van
la Ferme rose een ruimte voor artistieke creatie te maken met artistieke workshops en
culturele evenementen; een dynamischer programma van de Dekenij - Kunstenhuis Ukkel
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en opening van de tuin voor het publiek; mogelijke lancering van een filmfestival in de
open lucht; aanmoediging van culturele en artistieke activiteiten (artistieke workshops,
residenties); aanmoediging van contacten tussen kunstenaars en burgers
(multidisciplinaire kunstenaarsroute, invoering van een muzikaal parcours tijdens het
muziekfeest, ondersteuning van residenties van kunstenaars, meer kunst in de openbare
ruimte en op nieuwe en ongewone plaatsen om een zo breed mogelijk publiek te
bereiken).



Het cultureel centrum moet een belangrijke en innovatieve cultuurplek worden in Ukkel:
meer transparantie in het beheer en de strategie, onder andere via vrijwillige mandaten
binnen het bestuur en de invoering van de functie van artistiek directeur; een innovatief
en gedurfd programma aanbieden met aandacht voor jonge Belgische en internationale
creaties, de culturele diversiteit en alle kunstdisciplines; bijzondere aandacht voor de
filmprogrammatie en debatten; versterking van de banden tussen de Ukkelse kunst- en
cultuurgemeenschap en met de culturele gemeenschap in ruimere zin. Er zal een
erkenningsaanvraag van het CCU ingediend worden bij de Federatie Wallonië-Brussel.



Cultuur zorgt voor emancipatie: aandacht voor de culturele diversiteit op ons
grondgebied; ondersteuning van culturele activiteiten met een interculturele aard
Noord-Zuid en Europees; samenwerking met lokale verenigingen om lezen en schrijven
aan te moedigen en artistieke creatie bij personen in kwetsbare omgevingen; versterking
van het gemeentelijk bibliotheeknetwerk en synergieën tussen de Franstalige
bibliotheken en de Nederlandstalige bibliotheek; uitbouwen van Europese en
internationale samenwerkingen; decentralisatie van uitlenen en uitwisselen van boeken
via tussenpersonen in de wijken.



Invoering vanaf 2020 van een Cultuurpas waarmee jongeren en personen met
bescheiden inkomens van lagere tarieven kunnen genieten tijdens culturele
evenementen op het gemeentelijk grondgebied.



We wensen ook meer overleg met de cultuurcel van het OCMW, die de toegang tot
cultuur en culturele plaatsen voor de zwaksten aanmoedigt, en de lokalen van de
gemeente openstellen.



Cultuur moet participatief en duurzaam zijn, met ondersteuning van publieke en private
actoren, in de lijn van de Lokale Agenda 21, met raadpleging van de bevolking om haar
culturele voorkeuren te kennen in het kader van een Ukkelse Staten-Generaal en een
cultuurraad met alle Ukkelse culturele partners.



De gemeente promoten via haar materieel en immaterieel erfgoed, met aandacht voor
haar rijke omgeving en het Ukkelse patrimonium (inclusief folklore en tradities), in het
bijzonder beschermde landschappen en monumenten, het landelijke en architecturale
patrimonium van de gemeente; door Ukkel als toeristische gemeente kenbaar te maken,
in samenwerking met het gewest en de Ukkelse verenigingen die zich inzetten voor het
patrimonium.

4. Sport
Sport en in bredere zin voldoende dagelijkse lichaamsbeweging is fundamenteel voor de gezondheid.
Het creëert ook sociale banden, het is een plaats om te leren over diversiteit en teamgeest.
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De gemeente moet sport promoten en voor iedereen toegankelijk maken, met bijzondere aandacht voor de toegang tot sportinfrastructuur voor vrouwenteams.



De gemeente moet overleg plegen en coördineren met de verschillende sportpartners in
Ukkel. Er zal een algemene vergadering van sportclubs georganiseerd worden.



We zullen meer als tussenpersoon optreden tussen sportclubs en scholen in Ukkel om
sportzalen ter beschikking te stellen buiten de lesuren en clubterreinen voor scholen
overdag. Op school zal sport al vanaf jonge leeftijd aangemoedigd worden, in samenwerking met de sportclubs.



Onze gemeente beschikt over een uitgebreide sportinfrastructuur voor allerlei
disciplines. Sommige plaatsen moeten gerenoveerd worden. Zo komen er nieuwe
kleedkamers aan het centrum Deridder, in nauw overleg met de buurtbewoners, om de
overlast zo sterk mogelijk te beperken.



De bestaande sportactiviteiten (petanqueclub, zalen Van Offelen en 1180) in de binnenruimte Brugmann-Wolvendael-Delvaux-Scott zijn belangrijke katalysatoren voor sociale
banden en de meerderheid wil deze dan ook in de huidige vorm behouden of in een
vorm die in nauw overleg met de betrokken partners besproken kan worden.



Het zwembad moet redelijke prijzen blijven vragen (geen tariefverhogingen, met
uitzondering van een eventuele inflatie). Een uitbreiding van de openingsuren op
zondagnamiddag zal bestudeerd worden.



De 10 km van Ukkel zal blijven bestaan, maar het evenement kan evolueren in de
toekomst.



De organisatie van een wielerwedstrijd voor amateurs zal bestudeerd worden.



De bezetting van de gemeentelijke sportzalen zal op een objectieve manier
geoptimaliseerd worden.



Er zal bijzondere aandacht zijn voor het onderhoud van sportinfrastructuur in de open
lucht die vrij en gratis toegankelijk is. In overleg met de spelers zal het historische basketbalterrein in het Sauvagèrepark gerenoveerd worden. Het sportterrein Berg van
Sint-Job zal eveneens gerenoveerd worden in het kader van een participatief project.



De aanleg van nieuwe sportinfrastructuur en speelterreinen in de openbare ruimte zal
overwogen worden.



De mogelijkheid van een hockeyterrein voor internationale wedstrijden zal onderzocht
worden, in het kader van een publiek-private samenwerking en middels financiering door
de hogere overheden (gewest, gemeenschappen, federaal).



Er komt meer ondersteuning (subsidies, materiaal uitlenen, lokalen ter beschikking stellen, …) voor talrijke sportclubs die voor dynamiek in onze gemeente zorgen, met een prioriteit voor clubs met veel jongeren, die een kwalitatieve opleiding geven, die sociale cohesie en een gemengde samenleving aanmoedigen, die activiteiten organiseren voor personen met een handicap, die gezonde voeding aanbieden aan hun leden, …
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Om de talrijke vrijwilligers binnen deze sportclubs te bedanken zal er elk jaar een feest
georganiseerd worden.

5. Erediensten
Inzake erediensten verbindt het college zich tot het volgende:


De dialoog tussen overtuigingen aanmoedigen via concrete acties in samenwerking met
de gemeente, in het bijzonder de dienst Erediensten, met ondersteuning van elk initiatief
in dit domein. De nodige collectieve voorwaarden creëren om deze dialoog te ontwikkelen en het samenleven binnen onze gemeente te verbeteren;



Begeleiding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de inrichting van neutrale plaatsen voor niet-confessionele plechtigheden;



Blijvende uitwisseling van informatie tussen de gemeentediensten en de kerkfabrieken,
ook in niet-financiële domeinen: bouw en renovatie van plaatsen voor erediensten, evenementen.

6. Nieuwe technologieën
De digitale strategie van de gemeente heeft twee doelstellingen: ontwikkeling of heruitvinding van
het bestuur via nieuwe technologieën voor de bevolking en ervoor zorgen dat er bij de digitale
overgang niemand vergeten wordt.


De website en de gemeentelijke app zullen volledig herzien worden en elk middel zal
ingezet worden op basis van zijn troeven.



In de lijn van transparantie en de ontwikkeling van innovatieve diensten zal Ukkel een
open strategie inzake haar gegevens nastreven (Open Data) en dit concretiseren, in
samenwerking met de bevolking en gespecialiseerde partners.



Het ethische aspect inzake nieuwe technologieën zal bijzondere aandacht krijgen.
Digitale technologie moet een middel voor persoonlijke ontwikkeling vormen. Er moet
eveneens nagedacht worden over de risico's hiervan, in het bijzonder voor jongeren en
ouderen. De gemeente zal initiatieven of projecten lanceren of ondersteunen inzake
programmeren of de oprichting van een fablab, maar ook rond de bewustwording rond
deze technologie door de bevolking te sensibiliseren over de verslavingsrisico's en de
preventiemaatregelen inzake online veiligheid en pesten.



De gemeente kan deze digitale strategie niet alleen verwezenlijken. Er zal samengewerkt
moeten worden met het agentschap voor administratieve vereenvoudiging easy.brussels,
met het CIBG of GIAL voor diensten of projecten die een meerwaarde bieden voor de
gemeente en haar bevolking, of elke andere innovatieve IT-partner. We zullen er
eveneens bij Brussel Preventie en Veiligheid op aandringen om de risico's van nieuwe
technologieën op te nemen in hun preventiebeleid.

7. Solidariteit en Europese aangelegenheden
Internationale solidariteit is een volwaardige gemeentelijke bevoegdheid: solidariteit dankzij
informeren, sensibiliseren en opvoeden, en via concrete ontwikkelingsprojecten Noord-Zuid.
Internationale solidariteit moet ook in het Noorden toegepast worden door van Ukkel een gastvrije,
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solidaire en duurzame gemeente te maken die samenwerking nastreeft met andere entiteiten in het
Noorden en in het Zuiden.


Gastvrij Ukkel: onze gemeente moet een gastvrije gemeente worden, met verbintenissen
inzake opvang van vluchtelingen in alle waardigheid en tolerantie, met respect voor de
keuzes en religieuze overtuiging van elkeen, in het kader van de naleving van de wet. De
acties zullen onder meer een sensibilisering van de bevolking omvatten over migratie en
opvang van anderen, verbetering van het onthaal en het verblijf van migranten met
respect voor de mensenrechten en solidariteit ten aanzien van regio's waar veel
migranten toestromen. De gemeente zal meer acties voorzien rond samenleving en
respect voor gemeenschappelijke waarden, met onder andere ontmoetingen om
vooroordelen af te breken. De gemeente staat open voor burgerinitiatieven rond opvang
en onderdak. De sociale diensten zullen ondersteuning blijven bieden. Er zal steeds
bijzondere aandacht uitgaan naar de begeleiding van migrantenkinderen binnen de
gemeentelijke structuren (scholen, opvangplaatsen voor kleine kinderen, academies,
zwembad, …) om ze beter te laten integreren en zo samenleven en solidariteit tussen
gezinnen aan te moedigen.



Invoering van een echt beleid inzake internationale solidariteit dat kwalitatief, efficiënt
en duurzaam is, met een coherente coördinatie van alle activiteiten van gemeentediensten die zich inzetten voor internationale solidariteit.



Informeren en sensibiliseren rond internationale solidariteit en wereldburgerschap, via
sensibilisering van het publiek en het gemeentepersoneel rond de Noord-Zuidgedachte;
met een mogelijke oprichting van een adviesraad rond internationale solidariteit; met
een Ukkelse dag rond internationale solidariteit in het kader van de Veertiendaagse van
de internationale solidariteit.



Voortzetting van de acties om van Ukkel een fairtradegemeente te maken, met
ondersteuning van de opening van fairtradewinkels in Ukkel.



Uitbouwen van samenwerkingen die ideaal zijn in het kader van ons beleid inzake
internationale solidariteit, met voortzetting of ontwikkeling van de samenwerking met de
gemeente Kintambo (DRC), indien relevant na evaluatie; met integratie van
gemeentelijke initiatieven in internationale netwerken en uitbouwen van samenwerkingen met andere gemeentes en organisaties die zich inzetten voor internationale
solidariteit in het kader van Europese en nationale projectoproepen.



Vandaag moet onze Europese identiteit meer dan ooit gepromoot en gevaloriseerd
worden. We zullen daarom de Europese dimensie van onze gemeente versterken:
ontwikkeling van een cultureel aanbod ten bate van de Europese nationaliteiten binnen
onze bevolking, inschrijving van de gemeente in het netwerk van Europese steden,
Europese samenwerkingen bij alle gemeentelijke bevoegdheden, promotie van Europese
waarden en burgerschap bij de bevolking, in het bijzonder jongeren, versterking van de
banden met de Ukkelse Europese gemeenschap, … Dat zijn onze prioriteiten voor de
komende zes jaar, onder meer via de invoering van een Ukkelse prijs Europese ereburger.
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8. Ethiek en bestuur


Alle mandaten binnen beheersorganen van gemeentelijke vzw's zullen voortaan gratis
uitgevoerd worden, met uitzondering van de kosten voor de functie van voorzitter, ondervoorzitter en afgevaardigd bestuurder, overeenkomstig het toegepaste plafond voor
vrijwilligerswerk.



De ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen zal strikt nageleefd worden.



Voor elke verkozene zullen de aanwezigheidsgraad op vergaderingen en de ontvangen
openbare vergoedingen en privélonen per schijf (deze laatste enkel voor de collegeleden)
gepubliceerd worden op de gemeentelijke website. Er zal hiervoor een rubriek Transparantie gecreëerd worden.



Wat er ook te raadplegen zal zijn: een kadaster van de gemeentelijke vzw's en hun
mandatarissen, een lijst van toegekende subsidies en de begunstigden hiervan, een lijst
van overheidsopdrachten van de gemeente en de begunstigden hiervan en een overzicht
van gemeentelijke participaties en financiële beleggingen.



De gemeente, de gemeentelijke vzw's, de politiezone en het OCMW zullen aangemoedigd worden om waar mogelijk een beroep te doen op ethische bankinstellingen.



De namen van schepenen of burgemeesters zullen niet meer vermeld worden op borden
aan de ingang van een sportzaal, feestzaal, kinderdagverblijf of culturele plaats (met uitzondering van de administratieve gebouwen).
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