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Onderwerp : kandidatenoproep voor de samenstelling van de jury « Burgerinitiatievenoproep - made in 
Marolles » 

Mevrouw, Mijnheer, 

Geachte leden van de WCo van de Marollen, 

Overeenkomstig de voorschriften hernomen onder artikel 7 van het reglement aangaande de 
Burgerinitiatievenoproep « made in Marolles », dienen wij een jury samen te stellen teneinde de 
projectlaureaten te kunnen aanduiden. 

Deze laatste zal de Stad Brussel bijstaan teneinde de concordantie van de ontvangen voorstellen met de 
criteria hernomen in artikel 3 van desbetreffend reglement te evalueren. 

Deze eerste jury zal plaatshebben op 26 juni 2019 om 14u00. 

Deze zal moeten bestaan uit een kern, met de volgende leden : 

o Twee vertegenwoordigers van het coördinatieteam van het DWC De Marollen en/of van de
Stadsvernieuwingscel van de Stad Brussel;

o De verantwoordelijke voor de opvolging van het DWC De Marollen bij de Directie Stadsvernieuwing
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

o Een medewerker van de verenigingssector van de wijk, van wie de kandidatuur door de WCo werd
goedgekeurd;

o Een buurtbewoner woonachtig binnen de perimeter, al dan niet lid van de WCo, van wie de
kandidatuur door de Wijkcommissie werd goedgekeurd.

Wij starten vanaf nu een kandidatenoproep tot diegenen die wensen deel uit te maken van deze jury, hetzij in 
de hoedanigheid van medewerker van de verenigingssector van de wijk, hetzij in de hoedanigheid van 
buurtbewoner (woonachtig binnen de perimeter). De kandidaturen van de leden van de jury zullen op de 
volgende WCo vergadering van 21/05 goedgekeurd worden. 

Ter herinnering, geen enkel lid van de jury mag bij een initiatief betrokken zijn. 

Mocht u geïnteresseerd zijn, bedankt om ons uw kandidatuur per e-mail (marol@brucity.be) te laten 
geworden, ten laatste op 20/05 (met als onderwerp : « Kandidatuur jury Made in Marolles »). 
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