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Persbericht 

Schepen Agnès Vanden Bremt geeft de fakkel door aan Gladys Kazadi 
binnen het College van  Burgemeester en Schepenen  

 
Zoals aangekondigd, heeft Agnès Vanden Bremt tijdens de gemeenteraad van 16 december afscheid 
genomen van het Schepenambt.   
 
Mevrouw Vanden Bremt zetelde als sinds 2000 in de gemeenteraad en heeft tussen 2012 en 2021 
verschillende mandaten als Schepen vervuld: Nederlandstalig onderwijs, Nederlandstalige academie, 
Nederlandstalige bibliotheek ; Nederlandstalige jeugd en Cultuur, Parken en Aanplantingen, Openbare 
werken en Mobiliteit, Gezinnen en Ouderschap, Senioren en Intergenerationele relaties, 
Volksgezondheid.  
 
Nu ze de fakkel doorgeeft, willen we even blijven stilstaan bij haar vele verwezenlijkingen: uitwerken 
van een ‘bloemenbeleid’ voor het gehele gemeentelijke grondgebied, opzetten van een uitleendienst 
voor kinderfietsen (de Fietsbieb), integratie van de Openveld-site met de basis- en kleuterschool De 
Knapzak in het Gemeentschapsonderwijs GO!, uitbreiding van het gebouw van de Nederlandstalige 
academie, opstart van SEN’NEWS, het driemaandelijkse informatieblad voor senioren, opetten van tal 
van activiteiten gericht op de senioren en organisatie van een jaarlijkse conferentie rond de 
gezondheidsproblematiek.  

 
Mevrouw Vanden Bremt blijft tot de verkiezingen van 2024 zetelen in de gemeenteraad. 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen verwelkomt voortaan Mevrouw Gladys Kazadi, 27 jaar. 
Mevrouw Kazadi is geboren in Nijvel, ze bracht een deel van haar jeugd door in Brussel en verhuisde 
in 2003 naar Sint-Agatha-Berchem. Door haar dubbele cultuur, de Belgische en de Congolese, heeft zij 
een grote openheid van geest verworven die zij ten dienste zal stellen van de Berchemse bevolking. 
 
Als humaniste in hart en nieren is zij sinds haar jeugd betrokken geweest bij verschillende 
studentenbewegingen en verenigingen.  
Na het behalen van haar diploma's Politieke Wetenschappen en Internationale Betrekkingen, werkte 
zij in het kabinet van de regionale minister Céline Fremault. Zij is momenteel lid van het Brussels 
Parlement en werd in 2018 verkozen tot gemeenteraadslid in Sint-Agatha-Berchem. 
 
De (zelf)ontplooiing, de integratie en het welzijn van de burgers zijn de rode draad in haar engagement. 
Zij wil daaraan bijdragen via haar functie als Schepen. 
Als oudste van een gezin van vier kinderen en moeder van een jonge dochter, hecht zij veel belang aan 
het gezin. 
 
Onze nieuwe schepen Gladys Kazadi heeft de bevoegdheden Gezin en Ouderschap, Senioren en 
Intergenerationele Relaties en Volksgezondheid op zich genomen, terwijl mevrouw Katia Van den 
Broucke de bevoegdheden Nederlandstalig Onderwijs, Nederlandstalige Muziekacademie en 
Nederlandstalige Bibliotheek heeft verworven. 
 



 
Burgemeester Christian Lamouline en alle leden van het College wensen Agnès Vanden Bremt van 
harte te danken voor haar inzet in het Gemeentecollege en zijn verheugd Gladys Kazadi te 
verwelkomen.  
 
 
 

Contactpersonen: 

Christian LAMOULINE  

Burgemeester van Sint-Agatha-Berchem 

0494/43 62 88 - christian.lamouline@berchem.brussels 

  

Gladys KAZADI 

Schepen 

0475/27 70 31 – gkazadi@berchem.brussels 

 

Mireille WALSCHAERT 

Vertantwoordelijke dienst Communicatie 

0493/74 26 73 - mwalschaert@berchem.brussels 

 

 

 

 

 

Volg de actualiteit van de gemeente op www.berchem.brussels 
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