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Gemeenteraad van 27 juni 2019
De laatste zitting van de Gemeenteraad vond plaats op donderdag 27 juni 2019 om 20.00 uur.
Voor volgende geagendeerde punten vragen we graag uw aandacht.
Mobiliteitscontract en veiligheid - hand in hand
Gemeenten die mobiliteitscontracten opzetten ontvangen daarvoor al sinds 1996 subsidies van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
In ruil wordt van hen verwacht dat ze maatregelen treffen om het verkeer in goede banen te leiden; concreet
komt dat erop neer dat ze specifieke agenten ter beschikking houden en bij verkeersongevallen op drukke
wegen snel optreden om hinder maximaal te beperken.
Het punt dat donderdag ter stemming aan de Gemeenteraad werd voorgelegd, betreft de steun van het
Gewest om het verkeer rond scholen zo vlot mogelijk te laten doorstromen. Een toelage van 9000 EUR
voor de inzet van beide politieagenten die instaan voor de veiligheid en voor een vlotte verkeersstroom aan
het Schweitzerplein.
De raadsleden stemden voor de vernieuwing van deze elementen van het mobiliteitscontract voor de periode
van 24.02.2019 tot 23.02.2020.
Aankoop door de gemeente van 7 percelen langs de Ferdinand Elbersstraat.
Dankzij een lening van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën kan
de gemeente 7 gronden aankopen. Met de verwerving van 7 bijkomende percelen die grenzen aan 2 gronden
waarvan de gemeente reeds eigenaar is, beschikt de gemeente over een oppervlakte van om en bij de 4000
m².
Opzet van het Gewestelijk Fonds is om de Brusselse gemeenten te steunen in hun investeringsbeleid om een
antwoord te bieden op de bevolkingsaangroei. “Onze gemeente heeft nood aan bijkomende
opvangstructuren. De beslissing of het nu om een crèche, een school dan wel om een uitbreiding van de
muziekacademie gaat, valt later; maar het doel blijft om de impact van de enorme bevolkingsgroei binnen
onze gemeente het hoofd te bieden.” benadrukt Joël Riguelle, Burgemeester.
Nieuwigheden voor de Raad voor Leefmilieu & Levenskwaliteit
Onze gemeente kan prat gaan op heel wat inspirerende wijkprojecten. Om die burgerinitiatieven te kaderen
stelt het College de Raad voor om een nieuw charter goed te keuren dat de Raad voor Leefmilieu &
Levenskwaliteit (of RLLK) niet alleen meer inspraak verleent, maar de wijkprojecten en de projecten van
algemeen gemeentelijk belang terugbrengt tot de essentie.

Tijdens de voorbereidende vergaderingen hielpen de vroegere wijkcomités van de RLLK bij de opstelling en
aanpassing van het nieuwe RLLK-reglement. De RLLK treedt op als adviesorgaan. De
beslissingsbevoegdheid blijft onveranderd bij de Gemeenteraad en bij het College van Burgemeester en
Schepenen.
De RLLK wordt betrokken bij de organisatie van een goede ruimtelijke ordening en bij de bescherming en
verbetering van leefomgeving, levenskwaliteit en mobiliteit binnen de wijken; tot slot kan het orgaan ook de
relevante informatie van de wijken doorspelen.
De Gemeenteraad benoemt de leden van deze Raad voor een periode van 6 jaar. Een aantal leden van de
raad hebben stemrecht; meer bepaald, een vertegenwoordiger aangesteld door elk van de wijkcomités die
het erkenningscharter van het wijkcomité onderschreven en een lid van het College bevoegd voor het
Buurtleven dat van rechtswege zetelt in de Raad.
De stemgerechtigde leden zijn de leden van het College bevoegd voor leefmilieu, stedenbouw, mobiliteit,
openbare werken en preventie; gemeenteambtenaren die specifiek onderlegd zijn op het vlak van de
geagendeerde punten en daarvoor voor de vergadering werden opgeroepen; een vertegenwoordiger van het
Huis van Participatie; een lid van het gemeentepersoneel dat het secretariaat van de raad verzorgt.
“Een samenwerking tussen burgers en gemeentevertegenwoordigers met eenzelfde doel voor ogen: iedere
dag de handen uit de mouwen steken om de kwaliteit van de leefomgeving van de Berchemnaren te
waarborgen.” besluit Katia Van den Broucke, Schepen voor Participatie en Buurtleven.
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