
REGLEMENT BETTREFFENDE DE ADVIESRAAD VOOR MOBILITEIT

VOORWOORD

De mobiliteit werd gedurende lange tijd behandeld als een doel op zich, een “behoefte aan 
mobiliteit” waaraan nagenoeg koste wat het kost moet voldoen worden. Vandaag is er een 
bewustwording dat de mobiliteit niet enkel een afgeleide behoefte is, om te voldoen aan de 
werkelijke sociale interactieve behoeften. Dit is geen individueel recht, maar een verschijnsel met 
een sociale impact.

De mobiliteitspolitiek bevat een uitgebreid gamma van maatregelen en keuzes om bij te dragen tot 
een stad met duurzame mobiliteit. De oprichting of renovatie van een gebouw, een heraanleg van 
een openbare ruimte, de behoeftes en verplichtingen van de handelaars, en het parkeren onder 
andere zijn evenzeer parameters die moeten bestudeerd en geïntegreerd worden.

De intermodaliteit, of de combinatie van meerdere transportmiddelen om twee punten te verbinden, 
is vereist in de stad. Een efficiënt netwerk tussen de verschillende verkeersknooppunten is uiterst 
belangrijk en moet toegankelijk zijn voor iedereen.

De gemeente Evere, reeds zeer actief op het gebied van mobiliteit, wenst de burgerlijke deelname te
ondersteunen in het proces van raadgeving en overleg en wil elke Everenaar (eveneens in het 
verenigingsleven) aanmoedigen om deel uit te maken van deze doelstelling. Het is in dit opzicht dat 
de Adviesraad van de Mobiliteit tot stand werd gebracht.

VOORWERP – BEVOEGDHEID

Art. 1 Oprichting

De Gemeenteraad richt een “Adviesraad voor mobiliteit” op, volgens de NGW, art.120bis.

Art. 2 Bevoegdheid

Deze beschikt  over  een  adviesbevoegdheid in  alle  materies die  betrekking  hebben op zachte
mobiliteit,  de beslissingsbevoegdheid  uitsluitend berustend bij  het College van Burgemeester en
Schepenen en de Gemeenteraad.

OPDRACHTEN

Art. 3 Algemene opdracht

De  adviesraad  voor  zachte  mobiliteit  heeft  als  algemene  opdracht,  het  verlenen  van  advies,
voorstellen of aanbevelingen formuleren in alle zaken die de zachte mobiliteit kunnen bevorderen.

Art. 4 Bijzondere opdrachten

De raad heeft als bijzondere opdrachten :

a) Een aanleg van het grondgebied promoten dat de zachte verplaatsingen bevoorrecht;
b) Een  advies  verlenen  aangaande  de  effecten  van  de  gemeentelijke  politiek  op  de

zachte  mobiliteit,  die  aan  de  raad  voorgelegd  worden  door  het  College  van
Burgemeester en Schepenen of door de Gemeenteraad;

   c) Op initiatief van één of meer van zijn leden, beraadslagen over alle projecten die een
effect  hebben  op  de  zachte  mobiliteit  en  aan  de  gemeentelijke  autoriteiten  alle
mogelijke maatregelen voorstellen die op dit vlak nodig blijken;

   d) Een jaarlijkse nota opstellen aangaande zijn eigen actie;
e) Deelnemen aan het opstarten van sensibilisatiecampagnes naar de bevolking toe om

deze bewust te maken met de problematiek verbonden aan de mobiliteit;



SAMENSTELLING 

Art. 5 Aantal leden

De adviesraad voor zachte mobiliteit bevat minimaal zes leden met een maximum van vijfentwintig.

Art. 6 Samenstelling

a) De Schepen voor Mobiliteit;
b) Vijf Gemeenteraadsleden, aangeduid door de Gemeenteraad;
c) Als expert, en met adviserende stem, gemeenteambtenaren die de mobiliteit binnen

hun bevoegdheden hebben en aangeduid door het College;
d) Een  vertegenwoordiger  van  een Everse  vereniging  of  actief  zijnde  in  het  Brussels

Gewest  en  die  een  bewezen  interesse  vertoont  inzake  zachte  mobiliteit  en  wiens
kandidatuur op voorhand weerhouden werd door de adviesraad;

e) Ieder  fysiek  persoon  (op  voorwaarde  dat  deze  meerderjarig  is  en  de  burger-  en
politieke  rechten  bezit),  gedomicilieerd  of  werkend  in  Evere  en  die  een  bewezen
interesse  vertoont  inzake  zachte  mobiliteit  en  wiens  kandidatuur  op  voorhand
weerhouden werd door de adviesraad;

Art. 7 Vertegenwoordiging der seksen

In de uitvoering van zijn opdracht, wanneer de vertegenwoordiging van beide seksen niet verzekerd
kan  worden,  conform aan  artikel  120  bis  van de  nieuwe gemeentewet,  kan  de  adviesraad  een
verzoek indienen bij de Gemeenteraad om een afwijking te bekomen.

Dit verzoek moet schriftelijk gebeuren, gedateerd en ondertekend door de voorzitter. 

Zij zal het voorwerp van het debat, de omstandigheden en de motieven die deze afwijking staven
verduidelijken alsook de voorziene samenstelling.

De Gemeenteraad zal binnen één van de twee vergaderingen die volgen op het verzoek, uitsluitsel
geven.  Bij  gebrek  aan  beslissing  zal  het  verzoek  van  ambtswege  als  goedgekeurd  beschouwd
worden.

Een afschrift van de beraadslaging wordt overgemaakt aan de Voorzitter van de adviesraad.

Art. 8 Uitgenodigde experts

De raad mag personen uitnodigen om te fungeren als expert, als dit kan bijdragen tot de uitoefening
van zijn taak;

Art. 9 Duur van de mandaten 

Het vernieuwbaar mandaat van de raadsleden verstrijkt op 1 januari van het jaar volgend op het jaar
van de gemeenteraadsverkiezingen.

Art. 10 Ontslag

Elk lid is vrij om zich terug te trekken uit de Raad. Zijn ontslag wordt schriftelijk ingediend en gericht
aan het College om daarna bevestigd en geacteerd te worden door de Gemeenteraad.
Elk  lid  dat  niet  meer  voldoet  aan  één van  de  voorwaarden  voorzien  door  huidig  reglement  en
diegene die zonder zich te verontschuldigen, niet deelneemt aan 3 opeenvolgende vergaderingen
van de raad, wordt beschouwd als ontslagnemend.

Art. 11 Vervanging

In geval van overlijden of ontslag van een lid verkozen door de Gemeenteraad zal deze over gaan tot
de vervanging.



ORGANISATIE en WERKING

Art. 12 Voorzitterschap

De Schepen belast met Mobiliteit is van rechtswege voorzitter van de raad.

Art. 13 Secretariaat

De Secretaris is afkomstig uit de dienst Openbare Werken van het gemeentebestuur.

Art. 14 Delegatie

Een lid mag zich doen vertegenwoordigen, door een lid van de vereniging die hem mandateerde.
Deze delegatie gebeurt door de procuratie die gehecht wordt aan elke oproeping door de raad. 

Art. 15 Frequentie van de vergaderingen

De voorzitter roept de vergadering samen zo vaak als hij dit nodig acht en minstens twee maal per
jaar. Hij is verplicht de raad samen te roepen wanneer ten minste een derde van de leden dit vraagt.

Art. 16 Oproeping

De oproeping geschiedt per brief. Ze wordt opgestuurd, ten minste 14 kalenderdagen voor de datum
van de vergadering, ten huize van elk van de leden of het adres op voorhand opgegeven aan de
raad. Deze oproeping bevat de dagorde.

Art. 17 Dagorde

De dagorde van de vergadering wordt vastgelegd door de Voorzitter. Ieder lid mag de inschrijving
vragen  van  een  punt  op  de  dagorde.  Deze  aanvraag  moet  schriftelijk  gedaan  worden  aan  de
Voorzitter en ten laatste vijf dagen voor de vergadering.

Art. 18 Rol van de Voorzitter

De Voorzitter van de raad :

a) ontvangt de kandidaturen tot deelneming aan de adviesraad alsook de eventuele
ontslagbrieven die hij op de volgende vergadering voorlegt;

b)stelt de dagorde op;
c)roept de vergadering samen en dit conform aan artikel 16;
d)opent en sluit de vergaderingen van de adviesraad;
e) legt aan het College van Burgemeester en Schepenen de genomen besluiten voor

die geacteerd werden in het proces-verbaal;

Art. 19 Proces-verbaal

De Secretaris stelt het proces-verbaal van iedere vergadering op. Het proces-verbaal wordt aan de
leden opgestuurd in de maand volgend op de vergadering waar het betrekking op heeft. Het verslag
wordt goedgekeurd of aangepast tijdens de volgende vergadering.

Art. 20 Adres

Het correspondentieadres van de Raad is :

Adviesraad voor de zachte Mobiliteit
Kabinet van de Schepen van Mobiliteit
Gemeentehuis
Square Servaes Hoedemaekers 10
1140 Evere

EINDBEPALINGEN



Art. 21 Inwerkingtreding

Huidig reglement treedt in werking op datum van zijn goedkeuring door de Gemeenteraad.

Art. 22 Onvoorziene situaties

Elke  situatie  betreffende  de  werking  die  niet  door  huidig  reglement  voorzien  is  valt  onder  de
bevoegdheid van de adviesraad.

Elke situatie ander dan deze betreffende de werking en dat niet dor huidig reglement voorzien is,
valt onder de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen. Hetzelfde geldt
voor elke moeilijkheid qua interpretatie.
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