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Ref. Farde e-Vergaderingen : 2455468 VERTALING

Ontwerp-Besluit - Raad van 28/03/2022

Wijkraad Haren.- 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. 189 van 21 januari 2021 heeft het college de 11 burgerleden en 6 verenigingsleden benoemd om de wijkraad van
Haren te vormen;

Gelet op besluit nr. 130 van 25 januari 2021 heeft de gemeenteraad 11 burgerleden en 6 verenigingsleden benoemd om de wijkraad
van Haren 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 8 burgerleden en 6 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 Wijkraad Haren te benoemen (de eerste acht burgers op deze
lijst die in het eerste jaar van de Raad zijn aangewezen, verlengen hun deelname met een tweede jaar):

1. dhr. Diafas Jean;
2. dhr Louise Jean-Alexandre;
3. dhr Benkahla Abdelkader;

Onderwerp : 

Nr DO : 24
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4. mevr. Koumar Shaurnally;
5. dhr Debruyne Marc;
6. dhr Wetchi Cyprien;
7. mevr. Gullu Belce;
8. mevr. Tshiala Pascaline;
9. mevr. Tamoud Rania;
10. dhr. Saghir Saïd;
11. mevr. Szymczuk Dorota.

Artikel 2: Verlenging van het mandaat van de volgende 6 verenigingen met een tweede jaar :

• vzw Comité van Haren + gelegen te Verdunstraat 230, 1130 Haren,
• Gemeenschapscentrum De Linde gelegen te Kortenbachstraat 7, 1130 Haren,
• Comité van Haren gelegen te Ganzenweidestraat 192, 1130 Haren,
• Solidharen gelegen te Ganzenweidestraat 114, 1130 Haren,
• De Ark te Brussel vzw gelegen te Verdunstraat 521, 1130 Haren,
• Buurthuis Haren gelegen te Kortenbachstraat 11, 1130 Haren.

Bijlagen :
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