
Dienst Burgerparticipatie

Gemeentebestuur  – Dienst Burgerparticipatie 
Kazernenlaan 31/1 1040 
Etterbeek      

  02 627 23 30
  participatie@etterbeek.brussels 

Bescherming van persoonsgegevens:  De dienst Burgerparticipatie verzamelt uw persoonsgegevens om de kandidaten voor de gemengde 
participatieve commissie te selecteren. Die gegevens worden niet doorgegeven aan derden.  

U kunt op elk moment vragen om uw gegevens te raadplegen, te verbeteren of te verwijderen door contact op te nemen met de dienst 
Burgerparticipatie : participatie@etterbeek.brussels. 

Met vragen over de verwerking van uw gegevens kunt u ook terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming:  dpo@etterbeek.brussels.

Ik wil deel uitmaken van de gemengde participatieve commissie om te debatteren over de 
koloniale tekens in de openbare ruimte (er wordt een loting gehouden onder de kandidaten als er meer 
kandidaten dan plaatsen zijn).

Ik wil op de hoogte worden gehouden van de debatten en beslissingen van de gemengde 

participatieve commissie.

  Ik wil op de hoogte worden gehouden van andere activiteiten of informatie in verband met 

burgerparticipatie.
   Ik verklaar mij niet in een situatie van onverenigbaarheid te bevinden. **

Voornaam:  

Gegevens van de aanvrager :

Titel:

Naam:

Adres :

Straat:

Tel.:

E-mail:

Nr: Bus: 1040 Etterbeek

** Niet een van de volgende mandaten of functies uit te oefenen :
1. Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Brusselse Parlement of het Europees Parlement; 
2. Lid van de federale regering of een gemeenschaps- of gewestregering; 
3. Burgemeester, schepen, OCMW-voorzitter, gemeenteraadslid of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.
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