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Vorstse burgemeester Mariam El Hamidine legt eed af 
  
Na 18 maanden als waarnemend burgemeester, bovenop haar bevoegdheden als tweede schepen, 
legt Mariam El Hamidine op 24 mei bij de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen Bernard 
Clerfayt de eed af als burgemeester van Vorst. 
 

De eedaflegging vindt volgende dinsdag om 11 uur plaats op het kabinet van minister 
Clerfayt (Sint-Lazaruslaan 10 in 1210 Brussel). 
 
Midden november 2020 nam Mariam El Hamidine de rol van burgemeester op zich, wegens 
de afwezigheid van Stéphane Roberti om familiale en gezondheidsredenen, gevolgd door zijn 
ontslag. Naast haar bevoegdheden als schepen oefende zij dus dit mandaat uit, waarmee zij 
het dagelijks bestuur van de gemeente op zich nam, het voorzitterschap van het College van 
Burgemeester en Schepenen, maar ook de vertegenwoordiging binnen de instanties van de 
politiezone.  
 
Zij is al tien jaar schepen en is zeer begaan met sociale en intergenerationele 
aangelegenheden. Zij heeft zich voor 100% ingezet in deze rol en ervoor gezorgd dat de 
gemeentediensten een kwaliteitsdienst aan de Vorstenaren leveren, ondanks de crisissen 
die we doormaken. Tijdens haar 18 maanden als waarnemend burgemeester heeft zij 
bovendien de projecten in goede banen geleid die de meerderheid van Ecolo/Groen-PS/sp.a 
opzette om de levenskwaliteit van alle burgers van haar gemeente te verbeteren nu en in de 
toekomst. 
 
Na het ontslag van de heer Roberti heeft de Algemene Vergadering van Ecolo Forest in 
februari jl. unaniem de voordracht van Mariam El Hamidine als kandidaat-burgemeester van 
Vorst bekrachtigd. Vorige donderdag legde het kabinet van de minister van Plaatselijke 
Besturen de officiële beëdigingsdatum definitief vast op dinsdag 24 mei. 
 
“Het is de officialisering van de functies die ik al meer dan een jaar bekleed, in het verlengde 
van het werk waarvoor Stéphane Roberti de aanzet gaf. Met deze benoeming kunnen wij het 
College reorganiseren door een nieuwe schepen aan te stellen. Als vrouw met een 
diversiteitsachtergrond aan het hoofd komen te staan van een Brusselse gemeente, bewijst 
eens te meer dat wij ook een voortrekkersrol kunnen spelen bij de opbouw van een groenere 
en solidaire samenleving”, benadrukt de toekomstige Vorstse burgemeester, die verheugd is 
over de toenemende vervrouwelijking van het ambt in het Brussels Gewest. 
 
Aan het hoofd van het College zal zij blijven toezien op de transversaliteit van het beleid op 
het vlak van sociale cohesie en de strijd tegen de klimaatverandering en de gevolgen 
daarvan in de stad, overtuigd dat deze domeinen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn 
en dat wij op lokaal niveau heel veel kunnen ondernemen. 
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