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Ontwerp-Besluit - Raad van 28/03/2022

Europese Wijkraad.- Vernieuwing en benoeming van de leden van de Wijkraad.

De Gemeenteraad,

Gelet op besluit nr. 364 van 21 november 2019 heeft het college de oprichting van 8 wijkraden stapsgewijs vastgesteld met een raden
op een geleidelijke manier met de oprichting van een eerste wijkraad in 2020.

Gelet op besluit nr. 635 van 20 februari 2020 heeft het college de globale organisatie van de wijkraden van de Stad Brussel en zijn
reglementen.

Gelet op besluit nr. 56 van 2 maart 2020, heeft de gemeenteraad de oprichting en het reglement van de wijkraden van de Stad
Brussel.

Gelet op besluit nr. 190 van 21 januari 2021 heeft het college de 11 burgerleden en 6 verenigingsleden benoemd om de europese
wijkraad te vormen.

Gelet op besluit nr. 131 van 25 januari 2021 heeft de gemeenteraad 11 burgerleden en 6 verenigingsleden benoemd om de europese
wijkraad te vormen.

Gelet op besluit nr. 196 van 17 februari 2022 heeft de gemeenteraad de nieuwe versie van het reglement van de Wijkraden
vastgesteld.

Gelet op besluit nr. 55 van 21 februari 2022 heeft de gemeenteraad de nieuwe versie van het reglement van de Wijkraden vastgesteld.

Overwegende dat het reglement van de wijkraden bepaalt dat de leden, zowel de burgers als de vertegenwoordigers van de
verenigingen, voor een termijn van één jaar, die met één jaar kan worden verlengd, op vrijwillige basis worden benoemd.

Aangezien het eerste jaar van de wijkraad in maart van dit jaar ten einde loopt, aanvaarden 5 burgerleden en 5 leden die verenigingen
vertegenwoordigen ermee in hun deelname met een tweede jaar te verlengen.

Overwegende dat de loting die in 2021 voor het eerste jaar is verricht, het mogelijk heeft gemaakt een voldoende aantal kandidaten
samen te stellen die representatief zijn voor de profielen van de doelgroep. Het was derhalve niet nodig de oproep tot gegadigden te
heropenen.

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Artikel 1: De volgende 11 "burger"-kandidaten aanwijzen als lid van de europese Wijkraad te benoemen (de eerste vijf burgers op
deze lijst die in het eerste jaar van de Raad zijn aangewezen, verlengen hun deelname met een tweede jaar):

1. Mevr. Wood Joséphine ;
2. Dhr. Qarnouf Youssef ;
3. Dhr. Keppers Michel ;
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4. Dhr. Mertens Charles ;
5. Mevr. Baligant Christine ;
6. Dhr. El Mimouni Daoud ;
7. Mevr. Galle Daphne ;
8. Mevr. Djovannie Ndona ;
9. Dhr. Zwart Metin ;
10. Mevr. Avramov Dragana ;
11. Dhr. Sangare Mama.

Artikel 2: Benoeming van de volgende 5 verenigingen als leden van de Europese Wijkraad (de eerste vier verenigingen op deze lijst,
die in het eerste jaar van de Wijkraad zijn benoemd, verlengen hun deelname met een tweede jaar. Aangezien de laatste kandidaat-
vereniging niet heeft gereageerd, gaan we verder met 5 verenigingen in plaats van 6):

1. "Luther bewonerscomité", gelegen Lutherstraat 24, 1000 Brussel.
2. "L’association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet (ACCJM)", gelegen Archimedesstraat 14, 1000 Brussel.
3. "Groupement d'animation du quartier Européen de la Ville de Bruxelles (GAQ)", gelegen Keizer Karelstraat 130, 1000 Brussel.
4. "Buurthuis Noord-Oost", gelegen Van Campenhoutstraat 16, 1000 Brussel.
5. Square Schuman ; gelegen te Schuman-rondpunt 9, 1000 Brussel.
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