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OPEN PARTICIPATIE BRIEF AAN DE BRUGSE OMBUDSMAN
& DE NIEUWE BESTUURSCOALITIE, DRIE KONINGEN 2007
13 rondetafel aanbevelingen 2007 - 2012 over betrokkenheid &
communicatie met burgers en middenveld thuis in de stad (*)

BRUGGE, PLUS EST EN NOUS
Een grootvader vertelde eens aan zijn kleinzoon :
" Het lijkt er wel op alsof er twee wolven in mij vechten met elkaar. De ene wolf is
zwart en de andere blank. De witte wolf is goed en bijt niet. Hij leeft met alles rondom zich in harmonie en gaat niet in de aanval wanneer iets niet als aanval is bedoeld.
Hij gaat slechts vechten op het juiste moment en op de juiste manier. Maar de zwarte
wolf is vol angst. Het kleinste ding brengt hem in paniek. Hij vecht tegen iedereen,
heel de tijd, zonder reden. Hij kan niet meer nadenken, want zijn angst en zijn haat
beletten hem dat te doen. Het is nutteloze angst, want door zijn angst verandert er
niets. Soms is het heel moeilijk om met deze twee wolven in mij samen te leven,
want allebei proberen ze over mijn ziel te heersen. " De kleine jongen keek heel
intens in de ogen van zijn grootvader en vroeg toen: " En welke wolf haalt het dan
opa? " De grootvader glimlachte en zei: " Die wolf die ik voed! "
( uit TGL, Pijnlijk getroffen. Wat met geweld ? www.tgl.be )

beste ombudsman van Brugge, beste nieuwe bestuursploeg van Brugge,
In http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=453
onze eerste open brief aan de ombudsman spraken we nog van ‘Brugge
plus est en vous’. Nu gebruiken we volmondig ‘nous’... We zitten in
dezelfde boot...We hopen met deze 13 haalbare suggesties om samen
thuis te komen in bos en stad. Want op onze vorige plek is het koud…
Onze basisvisie rond inspraak en participatie, communicatie en betrokkenheid vind je op www.ggf.be bij het luik participatie en bij alternatieven.
De communicatie- of de rondetafelraad zijn voor ons maar modellen voor
hoe we samen thuis in de stad zouden kunnen komen. In de officieuze
duurzaamheidsspiegel rapporteerden we lente 2006 volgende conclusies :
* de overheid dient meer actief te luisteren naar de advies-raden en vooral
de ideeën van de ronde-tafel-raad ernstig te nemen * de overheid dient de
pleinvrees te overwinnen en dient actiegroepen vooral te beschouwen als
medestanders voor meer kwaliteit * politieke partijen functioneren veel te
veel als eilanden en reservaten voor de eigen soort : meer mengen en
samenwerken !!
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Aan de nieuwe Brugse ploeg stellen we graag 13 tergend haalbare
suggesties voor. Zo willen we de witte wolf die in onze stad huist voeden.
Hierna dus onze 13 aanbevelingen. Natuurlijk hopen we dat de bijlen in
2007 definitief opgeborgen blijven.
1. Het éénmalige thuis in de stad forum van de Vlaamse overheid is voor
herhaling vatbaar en dient een blijvende thuisindestadsplek te worden
waar pluralistisch overleg en diverse dwarsverbindingen tot stand komen.
2. Een thuisindestad-ombudsvrouw voor de burgers en burgeressen en
middenveld. Vaak is het discours van bestuurders en poltici ongeloofwaardig daar zij te veel verschillende belangen moeten dienen. Daarom is
een aanspreekbare civil servant nodig. Die kan onafhankelijk en interactief
relaties en contacten onderhouden.
3. Terreinbezoeken van de zetelende raadsleden en adviesraden
alvorens ze beslissingen nemen. Ook gesprek met de betrokken bewoners.
4. Een actieve communicatie van de advies-, gemeente-, en ocmw-, resoc-,
afbakenings-, en andere raden en een toegankelijke gebruiksvriendelijke
burgersite die de besluiten en de tussenkomsten snel bundelt. Eilanden
openbreken door een actief en interactief communicatiebeleid.
5. Resoc, Gecoro, Wvi, Ivbo en andere raden moeten een onafhankelijke
voorzit(st)ter krijgen : politici hebben niet overal het laatste woord !
6. Mailgroepen of telefoongroepen voor geïnteresseerde verenigingen
en burgers : communiceer en informeer breder dan de eigen club.
7. Een gemeenschappelijke lente-receptie van de diverse adviesraden
met wereldwinkelkoffie en verbinding met elkaar, kan een jaarlijkse
traditie worden. De thuisindestad-ombudsvrouw nodigt uit…
8. Aanstellen van ideeënfluisteraars bij alle openbare werken en bouwplannen. Bezoekers, bewoners, passanten denken ook na over de stad en
zijn meer dan kiesvee dat om de zes jaar gaat stemmen. Politici, luister
meer en beter naar de stemmen van het volk.
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9. De stadskrant Exit openbreken naar het brede maatschappelijke veld
en sociale leven. Cultuur is ook zorg voor de stad en het ommeland. De
thuisindestad-ombudsvrouw kan hier ook een rubriek krijgen.
10. Drempels afbouwen door de aanplakborden van openbare onderzoeken op 1 site te bundelen. Nu hangen ze vaak op de meest onmogelijke plaatsen waar vaak niemand kan stoppen om ze te lezen.
11. Een stadsplakploeg voor de kleine niet-commerciële lokale initiatieven op gereserveerde beveiligde plaatsen. Geef op de toekomstige
stationspleinen ruimte aan burgers en burgeressen en het middenveld.
12. Stadsjutters - Zorgwachters per Brugse wijk die het zwerfafval aanpakken maar vooral de luisterende oren, ogen, handen, harten zijn van de
overheden. Nu is vaak de anonimiteit & de bureaucratie het overheersende
gevoel. Overheden, geef je zelf een vriendelijk en zorgend aanwezig
gezicht in de wijken. De thuisindestad-ombudsvrouw maakt deel uit van
de ploeg zorgwachters - stadsjutters.
13. In elke wijk een ideeënbus voor zorgen en klachten & kleine wrevels en voorstellen. Bewonersdromen en -zorgen ernstig nemen en zo verzuring en verloedering voorkomen. De thuisindestad-ombudsvrouw
antwoordt na overleg met de betrokken diensten.
(*) Tijdens de vorige bestuursperiode 2001 - 2006 vond het drama in het Lappersfortbos plaats. Dat liet een diepe indruk na in brede lagen van de bevolking en het
middenveld. Zie http://ggf.regiobrugge.be/ Lappersfortmuseum on line met archief
als getuige van deze barre tijden Met drie koningen 2007 hopen wij niet te moeten
vluchten naar Egypte. We zijn hoopvol dat ook in Brugge nieuwe tijden kunnen aanbreken en dat er genezing komt voor het valse conflict burgers & burgeressen versus
politici & overheden.
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