Statuten Stationswijkraad
Art. 1 Oprichting
Te Dilbeek wordt een wijkraad opgericht op 12/09/2017
Art. 2 Doel
De wijkraad wil de plaatselijke bevolking informeren over nieuwe projecten. Na
overleg kan een gemeenschappelijk advies aan de betrokkenen worden
overgemaakt. Ook kan de wijkraad verzuchtingen van de plaatselijke bevolking aan
de betrokken instanties overmaken.
Art. 3 Opdracht
De wijkraad heeft o.m. volgende opdrachten:
a. De bevolking informeren over nieuwe projecten in de wijk.
b. Verlangens die bij de bevolking leven i.v.m. projecten of plaatselijke
toestanden formuleren en elk voorstel trachten verder vorm te geven.
c. Advies uitbrengen bij de overheid i.v.m. het plaatselijk beleid in zijn meest
verscheiden aspecten.
Art. 4 Algemene vergadering – samenstelling
Elkeen die zich betrokken voelt bij de plaatselijke problematiek of bij de
uitvoering van bepaalde projecten, is welkom op de AV.
Art. 5 Beslissingsrecht
Iedereen die in de actieradius van de Raad woont, heeft stemrecht voor zijn straat.
Een opsomming van alle betrokken straten vindt men in bijlage.
Om een objectieve uitslag van eventuele stemmingen te verzekeren, heeft elke
straat slechts 1 stem. Telt een straat meer dan 50 brievenbussen, wordt 1 stem
toegevoegd. Vanaf 101 bussen 2 stemmen en zo verder per veelvoud van 50.
De vertegenwoordigers van de adviesraden, van de politieke fracties, van externe
deskundigen of van burgers buiten de actieradius zijn niet stemgerechtigd.
Art. 6 Bestuur – aanstelling
Het bestuur van de Wijkraad wordt aangesteld door de AV met inachtneming van de
modaliteiten voorzien in art. 5.
Het bestuur bestaat uit minimaal 4 tot maximaal 10 leden. Het bestuur is verkozen
voor een periode van 2 jaar.
Art. 7 Bestuur – samenstelling en taken

Het bestuur kiest onder zijn leden
-

een voorzitter die de vergaderingen samenroept en leidt
een ondervoorzitter die de voorzitter bijstaat in zijn taak en deze vervangt
bij eventuele afwezigheid of onmogelijkheid zijn taak uit te oefenen.
een secretaris die zorgt voor het opstellen en het bijhouden van de notulen,
de briefwisseling, het versturen van de uitnodigingen.
een penningmeester die onder toezicht van de voorzitter belast is met het
beheer van de gelden en een regelmatig ingevuld kasboek bijhoudt.
…

Vertegenwoordigers van politieke partijen, bewegingen of burgers die niet in de
actieradius van de Wijkraad wonen, kunnen geen van de opgesomde
bestuursfuncties waarnemen. Tevens mag men geen politieke activiteit in de
gemeente hebben verricht gedurende de laatste 4 jaar. Politieke mandatarissen
kunnen evenmin een bestuursfunctie waarnemen.
Het bestuur moet kunnen optreden naar buiten op basis van een beslissing van de
Algemene Vergadering. Het bestuur voert de besluiten van de AV uit.
Art. 8 Samenkomsten van de AV en bestuur
De AV komt minstens driemaal per jaar samen in Dilbeek. Het bestuur eveneens.
Art. 9 Gebruik van de beschikbare gelden
De vereniging kan maar ontbonden worden indien aan de resterende kasgelden een
bestemming werd gegeven. De beslissing hierover verloopt als aangegeven in art.
10.
Art. 10 Wijziging van statuten
Deze statuten zijn bindend voor alle deelnemers aan de AV van de Wijkraad.
Wijzigingen kunnen slechts in overweging genomen worden indien de inwoners van
ten minste 10 straten hierom verzoeken. Op een speciale AV die hierover beslist,
dienen minstens inwoners van 10 verschillende straten aanwezig te zijn om een
beslissing te kunnen nemen.
Indien dit niet het geval is, wordt een nieuwe vergadering belegd en kan de
beslissing tot wijziging genomen worden door de helft + 1 van de aanwezige
stemgerechtigden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
Deze statuten werden goedgekeurd op de AV van ………………
Art. 11 De voertaal tijdens alle vergaderingen is het Nederlands. Alle notulen
worden uitsluitend in het Nederlands opgesteld. Anderstalige interpellaties worden
niet in overweging genomen. Wel kan een anderstalige zich laten begeleiden door
een tolk.

