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Ontwerp-Besluit - Raad van 28/03/2022

Wijkraad van Laken.- Benoeming van leden.

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 120 bis van de nieuwe gemeentewet, dat bepaalt dat de Gemeenteraad adviesraden kan oprichten die raad kunnen
geven over één of meer specifieke vragen;

Gezien het feit dat de Gemeenteraad op haar vergadering van 21 oktober 2019 het participatiehandvest van de Stad Brussel heeft
aangenomen;

Gezien het besluit van het College op haar vergadering van 21 november 2019 om geleidelijk aan in de wijken van de Stad Brussel
Wijkraden op te richten;

Gezien het besluit van het College op haar vergadering van 21 november 2019 om de algemene organisatie van de Wijkraden goed te
keuren;

Gezien het besluit van het College tijdens haar vergadering van 23 december 2021 om in Laken een nieuwe Wijkraad op te starten;

Gelet op de aangepaste verordeningen aangaande de Wijkraden die door het College op zijn vergadering van 17 februari 2022
werden bekrachtigd;

Gelet op de aangepaste statuten van de Wijkraden die de Gemeenteraad op haar vergadering van maandag 21 februari 2022 heeft
aangenomen;

Rekening houdend met het feit dat, om over te gaan tot de benoeming van de vertegenwoordigende inwoners, de dienst Demografie
op 13 januari 2022 en dit overeenkomstig de praktische en wettelijke bepalingen voorzien in de bovenvermelde verordeningen van de
arrondissementsraden, door een loting een lijst van 4.000 inwoners van Laken heeft opgesteld met de hulp van I-City. Deze lijst,
waarin de pariteit tussen mannen en vrouwen werd gerespecteerd, met de naam, voornaam, het volledige adres, het geslacht en het
taalregime werd aan de geselecteerde burgers werd overhandigd;

Gezien het feit dat er een gepersonaliseerde brief werd verstuurd naar de 4.000 inwoners die door middel van deze loting werden
geselecteerd om hun wens om zich kandidaat te stellen voor deze Wijkraad kenbaar te maken. In deze brief werd ook uitgelegd dat er
een tweede loting zou plaatsvinden onder de kandidaten op basis van sociaal-demografische gegevens die door hen werd ingevuld. Er
wordt onderlijnt dat het de wens van de Stad is, deze selectie door middel van loting uit te voeren, om een zo goed mogelijke
statistische vertegenwoordiging van de wijk weer te geven;

Gezien het feit dat het om 6 sociaal-demografische criteria in volgorde van belangrijkheid gaat  : 1. leeftijdsgroep 2. opleidingsniveau
3.beroep 4. taal 5. geslacht en 6. wijk (Noord- of Zuidwijk);

Gezien het feit dat van de 4.000 personen die werden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen, er op 15 februari 2022, 133 aanvragen
geldig werden verklaard;

Gezien het feit dat er op donderdag 24 februari 2022 een loting werd uitgevoerd door middel van een algoritme door “Particitiz” in
het kader van de aanbesteding CDA/011083/CMC;
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Gezien het feit dat de loting zoveel mogelijk van de statistische wijkgegevens respecteert (bijgevoegd het verslag van de resultaten
van deze loting, evenals de correlatie die wordt gezocht tussen de statistische gegevens en het aantal op te nemen zetels in de
Wijkraad);

Gezien er op 24 februari 2022, 17 kandidaten door het lot werden uitgekozen;

De volgende 17 burger-kandidaten werden telefonisch gecontacteerd en bevestigden hun interesse om deel te nemen aan de
Wijkraad:
1. Dhr. Servaes Alexis ;
2. Dhr. Marcus Jean Pierre ;
3. Dh. Van der Elst Jason;
4. Dhr. Raouane Mohamed;
5. Mevr. Kada Amel ;
6. Dhr. Amand Jean Marie;
7. Mevr. Nadeem Akhtar Sehare ;

8. Mevr. Simus Mireille;
9. Mevr. Poty Jessica;
10. Dhr. Laktibi Hichame ;
11. Dhr. Laperche  Francois;
12. Mevr. Chahir Fairouz ;
13. Mevr. Kulita Maria ;
14. Mevr. Van Ex Coelmont Émilie ;
15. Mevr.  Petrovai Moldovan Claudia Florica ;
16. Dhr. Ymziran Aboubakr ;
17. Mevr. Oravova Gabriela.

Overwegende dat in de Wijkraad ook 8 leden uit de associatieve, economische, culturele en sportwereld moet tellen, die door het
college zijn aangewezen met de aandacht voor een maximale diversiteit op basis van de volgende criteria: sociale objectieven, de
reikwijdte van de acties in de wijk, de doelgroepen;

Gezien dat op 01 maart 2022, 39 verenigingen werden uitgenodigd om zich in te schrijven;

Gezien dat er tot 11 aanvragen werden ontvangen;

Aangezien de analyse bij de selectie van de kandidaten die een vereniging vertegenwoordigen, er op gericht is om de associatieve,
culturele, linguïstische en sociale diversiteit van de betrokken wijk te weerspiegelen;

Op basis van deze analyse werden op 8 maart 2022, 8 kandidaat-verenigingen geselecteerd, waarvan de volgende een precieze lijst is:
1. BRAVVO vzw gelegen Kazernestraat, 37 te 1000 Brussel,
2. Buurtcomité Triangle gelegen Heizelstraat 60 te 1020 Laken,
3. "Maisons de Quartier" gelegen Antwerpselaan, 31 1000 Brussel,
4. Laeken Découverte ASBL ; gelegen te Kerkeveldstraat 2, 1020 Laeken,
5. Public vzw (projet Au Bord De L'Eau) ; gelegen te Emile Bockstaellaan 107, 1020 Laken,
6. PICOL vzw (Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken) ; gelegen te Emile Bockstaellaan 160, 1020 Laeken,
7. Laken.Brussel; gelegen te Duikerstraat 62, 1020 Laken,
8. GC Nekkersdal ; gelegen te Emile Bockstaellaan 107, 1020 Laken;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT:

Artikel 1: De volgende 17 burger-kandidaten worden benoemd tot lid van de Wijkraad van Laken :

1. Dhr. Servaes Alexis ;
2. Dhr. Marcus Jean Pierre ;
3. Dh. Van der Elst Jason;
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4. Dhr. Raouane Mohamed;
5. Mevr. Kada Amel ;
6. Dhr. Amand Jean Marie;
7. Mevr. Nadeem Akhtar Sehare ;
8. Mevr. Simus Mireille;
9. Mevr. Poty Jessica;
10. Dhr. Laktibi Hichame ;
11. Dhr. Laperche  Francois;
12. Mevr. Chahir Fairouz ;
13. Mevr. Kulita Maria ;
14. Mevr. Van Ex Coelmont Émilie ;
15. Mevr.  Petrovai Moldovan Claudia Florica ;
16. Dhr. Ymziran Aboubakr ;
17. Mevr. Oravova Gabriela.

Artikel 2: Na analyse van de ontvangen aanvragen worden de volgende 8 verenigingen benoemd tot lid van de Wijkraad van Laken :

1. BRAVVO vzw gelegen Kazernestraat, 37 te 1000 Brussel,
2. Buurtcomité Triangle gelegen Heizelstraat 60 te 1020 Laken,
3. "Maisons de Quartier" gelegen Antwerpselaan, 31 1000 Brussel,
4. Laeken Découverte ASBL ; gelegen te Kerkeveldstraat 2, 1020 Laeken,
5. Public vzw (projet Au Bord De L'Eau) ; gelegen te Emile Bockstaellaan 107, 1020 Laken,
6. PICOL vzw (Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken) ; gelegen te Emile Bockstaellaan 160, 1020 Laeken,
7. Laken.Brussel; gelegen te Duikerstraat 62, 1020 Laken,
8. GC Nekkersdal ; gelegen te Emile Bockstaellaan 107, 1020 Laken.

Bijlagen :
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