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Persbericht 
 

Eerste vergadering van de gloednieuwe adviesraad van de Berchemse wijkcomités  
 
De ALKL of ‘Adviesraad voor het Leefmilieu en de Kwaliteit van het Leven’ bestaat nu 25 jaar. Deze werd in 
1995 door Joël Riguelle, toen schepen van stedenbouw, ingevoerd, en biedt de mogelijkheid aan de 
vertegenwoordigers van verschillende wijkcomités van de gemeente om met de gemeentelijke autoriteiten 
diverse aspecten te bespreken die hun wijk betreffen en in het bijzonder in relatie staan met het leefmilieu, de 
mobiliteit, de preventie, de werken, enz.     

 
Op initiatief van Katia Van den Broucke, schepen van participatie en buurtleven werd, in samenwerking van 
het Huis van Participatie en Burgerschap, een nieuw handvest voor de erkenning van wijkcomités geschreven 
en werd een oproep voor kandidaten gelanceerd. De procedure werd vereenvoudigd en de regels inzake 
representativiteit werden herzien. Voortaan verplicht het handvest een minimum aan 15 huishoudens om een 
wijkcomité samen te stellen. De gemeentelijke diensten ondersteunen de erkende wijkcomités, stellen zalen 
voor de vergaderingen ter beschikking, en bieden hulp voor evenementen en communicatie.   
 
Na een eerste uitwisselingsavond in juni, waarbij de bestaande buurtcomités en de potentiële kandidaten over 
hun visie hebben kunnen babbelen, zijn we heel blij dat we vandaag 8 erkende wijkcomités hebben; van 3 
comités is de erkenningsprocedure bijna rond; en 5 comités staan in de kinderschoenen. Dankzij deze 
uitbreiding zullen we binnenkort het hele grondgebied van de gemeente beslaan.   
 
De gloednieuwe ALKL komt vanavond voor de eerste keer samen. Naast de agendapunten aangaande 
kwesties over stedenbouw, openbare ruimte en mobiliteit zal deze zitting de kans zijn om de leden voor te 
stellen, de functionering van de ALKL te herhalen, en ook de Vicevoorzitter te verkiezen.  
 
Katia Van den Broucke, schepen van participatie en buurtleven en Voorzitster van de ALKL verheugt zich van 
deze nieuwe impulsen: “Ik kijk ernaar uit om nieuwe interacties met de inwoners aan te moedigen, om nog 
meer naar hun behoeften en projecten te mogen luisteren.” Sint-Agatha-Berchem is en blijft immers een 
gemeente op menselijke maat. “Om een harmonieus samenleven te kunnen bouwen zijn we ervan overtuigd 
dat de politici dichter bij de burger moeten zijn, maar ook dat de burger een stap moet zetten in de richting van 
de democratisch verkozen vertegenwoordigers, dit in het kader van een constructieve benadering” voegt Joël 
Riguelle toe. 
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