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Interpellatie van mevr. Van Offelen: Opwaardering en verfraaiing van de Vanderkinderestraat.
Mevr. Van Offelen herinnert eraan dat de Vanderkinderestraat een van de aantrekkelijkste winkelstraten
van Ukkel is. De inrichting van de openbare ruimte laat echter te wensen over. Als men vanaf Bascule door de
straat loopt, ziet men enkele grijze vuilnisbakken ongelijk verdeeld en bevuild door sigarettenpeuken, blikjes en
hondenpoep. Na deze grijze vuilnisbakken volgen houten bakken, vaak beschadigd, afgewisseld met struiken,
palen, vuilnisbakken en reclamevlaggen die door sommige handelaars midden op het trottoir worden geplaatst.
Verschillende handelaars hebben haar laten weten dat de esthetische omgeving van de Vanderkinderestraat in de
loop van de tijd geleidelijk is verslechterd. Om de harmonie in deze straat te herstellen zijn geen grote
investeringen nodig, te meer omdat er in het kader van de aanleg van een fietspad al bredere trottoirbanden
voorzien zullen worden. Sommige winkeliers moeten ook aan de voorschriften rond het plaatsen van
reclamevlaggen worden herinnerd. Mevr. Van Offelen wil daarom graag dat het college een plan opstelt voor de
renovatie van straatmeubilair in de Vanderkinderestraat, in samenwerking met inwoners, handelaars en
wijkcomités.
Mevr. Culer steunt het verzoek van mevr. Van Offelen. De troeven van elke wijk moeten worden versterkt
om kwaliteitswinkels aan te trekken. De Vanderkinderestraat zou zo het gastronomisch centrum van Ukkel
kunnen worden.
De h. De Bock is het eens met mevr. Van Offelen en Culer. Wanneer zal de aanplanting van bomen
plaatsvinden? Kan in de nabije toekomst een architectuurwedstrijd voor deze wijk worden overwogen?
Schepen De Brouwer antwoordt dat het college bewust is van het gebrek aan harmonie in de
Vanderkinderestraat maar wijst erop dat de huidige meerderheid deze situatie heeft geërfd waarvoor zij niet
verantwoordelijk is. Het college wil een globaal en structureel plan i.p.v. ad-hocoplossingen per geval.
Naar aanleiding van de wegwerkzaamheden waarbij de trottoirs werden verbreed, heeft de Groendienst
het plan opgevat het straatmeubilair te harmoniseren dankzij meer groen in de openbare ruimte en bomen op de
kruispunten. Eventuele ontmoetingszones zullen worden onderzocht. Er zijn besprekingen gepland met de
ambachtswijk die subsidies heeft gekregen voor de aankoop van straatmeubilair (banken en plantenbakken voor
duurzame planten en zaden), boomschors voor bloemenperken en een sensibiliseringscampagne over duurzaam
voedsel. In dit kader kan het college voorstellen doen ter bevordering van de esthetiek van de
Vanderkinderestraat.
De pandemie heeft geleid tot vertragingen in het onderhoud van vuilnisbakken die normaal door
bewoners beheerd zouden moeten worden. Dankzij vergaderingen met het buurtcomité "Fais une fleur" konden
verbeteringen aangebracht worden, o.a. dankzij ondersteunende subsidies.
De dienst Cultuur heeft een project gelanceerd voor de versiering van betonnen bakken door Ukkelse
street artists in de komende maanden, als aanvulling op de aanplantingen door de bewoners van de
Vanderkinderestraat.
In januari werd deze straat al volledig schoongemaakt door de dienst Reinheid.
De h. Vanraes wijst erop dat het OCMW onder de vorige legislatuur een studie heeft uitgevoerd om het
straatmeubilair in deze weg comfortabeler te maken voor de zwakkeren.
Schepen De Brouwer zal de OCMW-voorzitter hiervoor contacteren. Op verzoek van sommige handelaars
werden de banken al voorzien van rugleuningen zodat ook ouderen kunnen gaan zitten.

