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Persuitnodiging

Installatie van de nieuwe gemeenteraad
op 1ste december 2018 om 9.30 uur
Uitzending op groot scherm in de feestzaal EN live streaming

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Op 1ste december zal Sint-Agatha-Berchem bij de eerste Brusselse gemeenten horen die hun nieuwe
gemeenteraad installeren. Om 09.30 uur leggen de 26 nieuw verkozen raadsleden de eed af in handen van
burgemeester Joël Riguelle (de Berchemse gemeenteraad telt inderdaad 27 raadsleden, inclusief de
burgemeester). De burgemeester zal reeds op 29 november de eed hebben afgelegd bij de minister-president
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De schepenen worden vervolgens uitgenodigd om voor de tweede
keer de eed af te leggen zodat ze hun mandaat ook daadwerkelijk kunnen opnemen.
In haar streven om de bevolking zo nauw mogelijk bij het democratische proces te betrekken heeft de
gemeente besloten de mogelijkheid te bieden om de installatieplechtigheid van de nieuwe gemeenteraad
in de feestzaal, die zich overigens in hetzelfde gebouw bevindt waar de plechtigheid doorgaat, op groot
scherm te kunnen volgen. De plechtigheid zal trouwens ook in live streaming op ons Youtube-kanaal
Berchem1082 worden uitgezonden. Iedereen die het wenst en over een internetverbinding beschikt zal dan
ook tevens op afstand de plechtigheid rechtstreeks kunnen volgen. En deze video blijft achteraf op hetzelfde
Youtube-kanaal beschikbaar.
Ter herinnering: hierna de lijst van schepenen zoals ze door de partijen van de meerderheid, de LBR (Lijst
Burgemeester Riguelle), PS/S.pa+ en Ecolo/Groen werden voorgedragen, met hun bevoegdheden:
Joël RIGUELLE (LBR) (burgemeester): Algemene en juridische zaken, Politie en preventie (coördinatie van
dispositieven), Financiën, Stedenbouw, Communicatie, Noord/Zuid-betrekkingen, Human Resources,
Toezicht op het OCMW, Burgerlijke stand / Bevolking, Erediensten en begraafplaatsen.
Yonnec POLET (PS-Sp.a+) (1ste schepen): Sociale Zaken, Integratie en sociale cohesie, Franstalig onderwijs en
schoolinschakeling, Franstalige Jeugd en Naschoolse opvang, Franstalige muziekacademie en Economische
Ontwikkeling.
Katia VAN DEN BROUCKE (Ecolo-Groen) (2e schepen): Transitie (milieu, klimaat, Agenda 21), Participatie en
buurtleven, Diversiteit en Gelijkheid (gelijke kansen, mindervaliden, PBM), Nederlandstalige Cultuur en
Jeugdzaken.

Saïd CHIBANI (LBR) (3e schepen): Openbare werken, Parken en Beplantingen, Openbare netheid, Sport,
Aankoopcentrale, Economaat en Wagenpark.
Ali BEL-HOUSSEINE (PS-Sp.a+) (4e schepen): Werkgelegenheid (+ PWA en dienstencheques), Huisvesting,
Vastgoedbeheer en Gebouwen, Erfgoed en Informatica.
Thibault WAUTHIER (Ecolo-Groen) (5e schepen): Mobiliteit (en parkeren), Culturele Rechten (Franstalige
Cultuur en Franstalige Bibliotheek), Lokale handelszaken en Markten, Nieuwe energieën.
Agnes VANDEN BREMT (LBR) (6e schepen): Families en Ouderschap, Senioren en intergenerationele relaties,
Volksgezondheid, Nederlandstalig Onderwijs, Nederlandstalige muziekacademie en Nederlandstalige
Bibliotheek.
Sabrina DJERROUD (PS-Sp.a+) (7e schepen): Kinderopvang, Kinderdagverblijven, MCAE (gemeentelijk huis
voor kinderopvang) en vooropvang, Festiviteiten, Nieuwe technologieën en Dierenwelzijn.
Jean-François CULOT (LBR) wordt opnieuw voorzitter van het OCMW.
Christian LAMOULINE (LBR) neemt het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad op. Marc VANDE
WEYER (LBR) wordt voor zijn part plaatsvervanger van de voorzitter van de gemeenteraad.

Bij de installatie van de nieuwe Gemeenteraad zullen de raadsleden een tussenkomst voor het aankopen
van een tabletcomputer ontvangen zodat ze de verschillende documenten van de gemeenteraad
elektronisch kunnen raadplegen. Deze maatregel vloeit voort uit het lokale Agenda 21 project en kadert in
het beleid om het papierverbruik van het gemeentebestuur drastisch terug te dringen. Ter herinnering:
dergelijke duurzame maatregelen liggen de gemeente Sint-Agatha-Berchem immers na aan het hart. Al vele
jaren worden diverse documenten (beraadslagingen van het College, bestelbonnen, facturen, ...) niet langer
op papier, maar wel via het "elektronisch secretariaat" ter beschikking gesteld. Op die manier wil de
gemeente een extra bijdrage leveren tot het inperken van haar ecologische voetafdruk.
Alle inwoners zijn van harte welkom om de eedaflegging live te volgen en vervolgens kennis te maken met
hun nieuwe vertegenwoordigers. De ochtend wordt afgesloten met een hapje en een drankje waarop niet
alleen alle deelnemers aan de plechtigheid zijn uitgenodigd, maar ook de verkozenen, de pers, de
medewerkers van het gemeentebestuur, de familie van de verkozenen en alle toeschouwers.
Belangrijk om te weten is dat ook de officiële foto's van de mandatarissen die dag worden genomen. Op
verzoek worden de foto's ook aan de geïnteresseerde pers bezorgd.
Praktische informatie:
Wanneer? 1ste december 2018 om 09.30 uur
Waar? Gemeentelijke Raadszaal (Koning Albertlaan 33, 1082 Sint-Agatha-Berchem). Uitzending op groot
scherm in de feestzaal (zelfde adres)
Tijdsbestek: eedaflegging om 09.30 uur - Receptie en officiële foto's rond 12.00 uur (mogelijkheid tot het
afnemen van interviews tijdens de receptie)

Contactpersoon:
Mireille Walschaert
Verantwoordelijke Dienst Communicatie
Tel.: 02/464.04.85 - GSM: 0493/74.26.73
mwalschaert@berchem.brussels

