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Jaarverslag 2021 van de UAO 

 

De UAO heeft plenair vergaderd op 15/02, 21/06, 20/09 en 22/11/2021 en in werkgroepen 

(WG) op 23/02, 23/03, 27/04, 29/06 en 21/12/2021, meestal via videoconferentie wegens 

de gezondheidsmaatregelen. 

Ingevolge een oproep tot kandidaatstelling werden twee ontslagnemende werkende leden 

vervangen door twee plaatsvervangende leden en hebben twee plaatsvervangende leden de 

vacante plaatsen van plaatsvervangers ingevuld. 

De regelmatigheid van de voornoemde vergaderingen bleek bijzonder verrijkend en 

constructief wat betreft de voornaamste besproken thema's: de mobiliteit, de 

toegankelijkheid van de groene ruimtes en de digitale kloof van de Ukkelse senioren. 

In de zitting van 15/02 kreeg Thibaud Wyngaard, schepen van Mobiliteit, de kans om 

bepaalde concrete situaties te verduidelijken, zoals de vraag naar openbare toiletten, de 

herstelling van de beschadigde trottoirs of de wegmarkering van fietspaden. Mevrouw 

Maëlle De Brouwer, schepen van Groene Ruimten, heeft er de moeilijkheden en de lopende 

verbeterpistes uiteengezet voor het Montjoiepark, het Wolvendaelpark en het 

Brugmannpark, die door de gemeente beheerd worden. 

In de plenaire vergadering van 21/06 heeft dhr. Brichant, de verantwoordelijke voor de OCR 

die ook uitgenodigd werd door onze schepen, François Lambert-Limbosch, onder andere de 

opleidings- en begeleidingsactiviteiten van de OCR in de lokalen van Actiris, 

Alsembergsesteenweg 1011, voorgesteld ten gunste van senioren die getroffen zijn door de 

digitale kloof. 

De efficiënte co-constructie tussen de WG en de plenaire vergaderingen heeft geleid tot de 

eenparige goedkeuring van een advies over de digitale kloof op 21/06, dat aan het college 

voorgesteld werd op 21/12/2021, en van een reeks conclusies en aanbevelingen over de 

mobiliteit van senioren op 20/09. Deze laatste zijn het resultaat van een grondige reflectie 

gebaseerd op een enquête die gehouden werd van april tot juli met een laatste extractie in 

september, dankzij de bedachtzame ervaring van een van onze leden en de steun van onze 

schepen, die het mogelijk maakte de vragenlijsten op papier en digitaal te verspreiden. We 

hebben meer dan 200 antwoorden ontvangen, wat de belangstelling van de senioren in 

Ukkel voor deze problematiek aantoont. De documenten in kwestie werden op 21/12/2021 

ook aan het college voorgesteld om opgenomen te worden in het nieuwe GMP en 

vervolgens doorgestuurd te worden naar de verschillende wijkcomités; ze werden allemaal 

gepubliceerd op de website van de gemeente. 

 

De leden van de WG Groene ruimtes hebben fiches opgemaakt op basis van een 

modelschema met daarin de toegankelijkheid van de groene ruimtes in de gemeente, die 

door de gemeente of Leefmilieu Brussel beheerd worden. Het is de bedoeling om binnenkort 
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onze wensen tot verbetering en promotie kenbaar te maken zodat senioren in elk seizoen zo 

goed mogelijk van "groen Ukkel" kunnen genieten.  

Voor de mobiliteit en de begaanbaarheid van de groene ruimtes kwam er een samenwerking 

tot stand met de GAPH, waarvan heel wat bezorgdheden identiek zijn. 

Twee nieuwe werkgroepen zagen op het eind van het jaar het levenslicht: de ene over 

woongelegenheid met een eerste vergadering in december rond intergenerationeel wonen, 

een van de vele luiken die er behandeld zullen worden, en de andere WG met het oog op 

een intergenerationele activiteit rond het klimaat. 

Uit het voorgaande en ondanks de pandemie kunnen we vaststellen dat de UAO zijn 

ambities nastreeft om het welzijn van de senioren in Ukkel te verbeteren, in 2022 de 

opvolging zal verzekeren van wat al verricht werd inzake digitale kloof of mobiliteit en zijn 

werk rond de groene ruimtes en de woongelegenheid zal voortzetten, zonder de 

klimaatuitdagingen te vergeten. 

 

 


