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Gemeentelijke wijkraden. Erkenningsvoorwaarden, bevoegdheden en
algemeen reglement van inwendige orde voor de legislatuur 2019-2024.
Goedkeuring.
De gemeenteraad,
RECHTSGROND:
Het gemeenteraadsbesluiten van 25.01.2007 en 28.01.2013 houdende de vaststelling van de
erkenningsvoorwaarden, bevoegdheden en het algemeen reglement van inwendige orde van de
gemeentelijke wijkraden.
AANLEIDING:
De inwoners van onze gemeente moeten de mogelijkheid krijgen om zich actief in te zetten voor hun
directe omgeving.
De oprichting en goede werking van de wijkraden is een zeer geschikt middel om deze betrokkenheid
van haar inwoners aan te moedigen en te organiseren.
De gemeente op haar beurt zal via deze wijkraden eveneens meer en directer betrokken zijn bij wat
reilt en zeilt bij haar inwoners.
BESLUIT:
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
De gemeente Aartselaar telt 8 wijken waarvoor een wijkraad kan erkend worden:, namelijk
Bruynenbaert, Ten Dorpe, Ysselaer, De Leug, ’t Heiken, Lindenbos, Koekoek en Buerstede.
Artikel 2
De leden van een wijkbestuur worden bij gewone meerderheid verkozen door de inwoners van de wijk
voor een periode van drie jaar. Deze verkiezingen worden gehouden op een algemene vergadering die
uiterlijk gehouden wordt op 15 31 mei volgend op de gemeenteraadsverkiezingen. Na drie jaar worden
in de loop van de maanden februari tot en met mei nieuwe verkiezingen gehouden.
De procedure van de verkiezing van een wijkbestuur wordt minimum zes weken voorafgaand aan de
verkiezing gepubliceerd in het gemeentelijk informatieblad en op de gemeentelijke website.
Gemeentepersoneelsleden en zetelende mandatarissen in de gemeenteraad , de O.C.M.W.Raad of het
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst kunnen geen lid zijn van een wijkbestuur.
Een wijkbestuur telt minimum vier en maximum veertien leden.

Artikel 3
Het verkozen wijkbestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en
een penningmeester en deelt zijn samenstelling mee aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 4
Elke wijkraad roept elk jaar uiterlijk op 31 mei een algemene vergadering samen waarop alle
wijkbewoners worden uitgenodigd..
Op deze algemene vergadering wordt een activiteitenverslag en een financieel verslag van het voorbije
werkingsjaar, naast een overzicht van geplande initiatieven voorgesteld.
Indien nodig kunnen de wijkbewoners op deze algemene vergadering tevens nieuwe kandidaten ter
vervanging of ter aanvulling van het wijkbestuur verkiezen.
Artikel 5
Alle wijkraadvoorzitters worden door de schepen van burgerparticipatie minstens om de drie vier
maanden uitgenodigd om verslag uit te brengen over werking van hun wijkraad. Aan de
wijkraadvoorzitters wordt dan meteen gevraagd om minstens 10 dagen voor deze vergadering nieuwe
agendapunten aan te voeren zodat deze al meteen besproken kunnen worden tijdens de vergadering.
De notulen van deze vergaderingen worden binnen de tien werkdagen opgemaakt door een door het
gemeentebestuur ter beschikking gestelde ambtenaar.
Artikel 6
De wijkraden adviseren het gemeentebestuur zonder zelf aan politiek te doen. Wijkraden die toch aan
politiek doen, kunnen hun erkenning als wijkraad verliezen.
Ingediende adviezen of voorstellen van de wijkraad kunnen alleen behandeld worden, indien zij
ressorteren onder de bevoegdheden van het gemeentebestuur.
Adviezen of voorstellen worden gericht naar het college van burgemeester en schepenen.
Na bespreking zal het college van burgemeester en schepenen hieromtrent de wijkraad zo snel
mogelijk en uiterlijk tegen de volgende voorzittersvergadering een schriftelijk en gemotiveerd
antwoord bezorgen.
Artikel 7
De wijkraden kunnen activiteiten organiseren die het sociaal contact en samenhorigheid van de wijk
bevorderen.
Om de leefbaarheid en de veiligheid van hun wijk te verhogen beheert de wijkraad een door de
gemeenteraad vastgelegd wijkbudget, dat de vorm heeft van een projectsubsidie, en waarvoor de
bestedingsvoorwaarden door de gemeenteraad worden vastgelegd in een apart reglement.
Artikel 8
Het wijkbestuur vergadert minstens één keer per trimester en organiseert één maal per jaar een
algemene vergadering. Indien de wijkraden hierom verzoeken stelt het gemeentebestuur hen hiervoor
een geschikt gemeentelijke lokaal gratis ter beschikking.
De vergaderingen van het wijkbestuur en de algemene vergaderingen van de wijkraad zijn openbaar.
Een wijkbestuur kan slechts vergaderen indien de meerderheid van de leden aanwezig is.
Indien dit niet het geval is wordt een tweede vergadering, met dezelfde dagorde, binnen de tien dagen
opnieuw samengeroepen worden. Is er opnieuw geen meerderheid van de leden van de wijkraad
aanwezig, wordt de schepen van burgerparticipatie op de hoogte gebracht.
Indien de wijkraad gedurende zes maanden niet geldig kan vergaderen , zal het gemeentebestuur
nieuwe bestuursverkiezingen organiseren.
Artikel 9
De vergaderingen worden door de voorzitter van de wijkraad bijeengeroepen.
Elke wijkbewoner kan op eenvoudig verzoek aan de voorzitter de agenda van de wijkvergadering
verkrijgen.
De schepen van burgerparticipatie wordt eveneens op de vergaderingen uitgenodigd en kan aan de
beraadslagingen deelnemen zonder stemrecht.

Alle verzoeken en opmerkingen van wijkbewoners dienen op de agenda geplaatst te worden.
Verzoeken en opmerkingen, die worden ingediend nadat de agenda is afgesloten , worden uiterlijk op
de eerstvolgende vergadering besproken
De voorzitter (of zijn plaatsvervanger) leidt de vergadering en bepaalt de volgorde van de agenda.
Elk voorstel waarover dient gestemd te worden, wordt uitvoerig toegelicht.
De voorzitter stemt steeds als laatste. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De notulen van de vergadering worden door de wijksecretaris binnen de veertien dagen overgemaakt
aan de leden van het wijkbestuur en de schepen van inspraak.
Deze notulen moeten na afspraak steeds door elke wijkbewoner geraadpleegd kunnen worden.
Artikel 10
Mits naleving van dit reglement krijgt elke erkende wijkraad een toelage van 250 euro , verhoogd met
0,20 euro per wijkbewoner.
Het inwonersaantal per wijk wordt elke drie jaar opnieuw vastgelegd.
Het gemeentebestuur kan jaarlijks de grootte van deze toelagen herbekijken.
Alvorens deze toelage wordt uitbetaald dient een wijkraad het activiteitenverslag en financieel verslag
van het voorbije werkingsjaar indienen bij het gemeentebestuur.
Een opstartende wijkraad krijgt eveneens zo’n toelage.
Op eenvoudig verzoek dienen zij aan de daartoe gemachtigde ambtenaren inzage te verlenen in hun
boekhouding.
Een wijkraad kan voor buitengewone activiteiten steeds een dossier indienen voor het bekomen van
bijkomende projectsubsidies.
Artikel 11
Opbrengsten van activiteiten die een wijkraad organiseert, worden beheerd door deze wijkraad en
blijven ter beschikking van de wijk.
Als een actieve wijkraad er de brui aangeeft, zullen de resterende financiële middelen door het
gemeentebestuur beheerd worden en bij een heropstart aan de nieuwe wijkraad bezorgd worden.
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering.
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