BURGERS & BURGERESSEN
BIJNA THUIS IN DE STAD…
voorstel thuisindestad-rondetafelraad
0. Inleiding
Aan de vooravond van de lente 2005 trok een meer steden beleid delegatie naar Minister Keulen
voor een thuis in de stad overleg. Toen beloofden we vanuit Brugge een concreet voorstel uit te
werken voor meer participatie en coproductie. Bij deze zijn we zover !
Het Europees Verdrag van Aarhus stelt onder andere dat overheden het publiek moeten assisteren
bij de inspraak over besluitvorming. Daarvoor moet tijdig relevante informatie over nieuwe
voorstellen beschikbaar zijn, moet het publiek zijn mening kenbaar kunnen maken en moet de
overheid met de resultaten van deze inspraak rekening kunnen houden
( zie http://www.mina.be/aarhus.html ).
Met het Verdrag van Aarhus en de sterke visie van het witboek stedenbeleid (Thuis in de stad) in
het achterhoofd willen wij constructief bijdragen aan het debat. We hopen dat Vlaanderen meer
aanzetten zal geven tot het honoreren van de dierbare verzuchtingen uit het duurzame middenveld
van burgers en Milieu- en Natuur- en Stadsbewegingen !!!

1. Ruggespraak als lichtpunt van stedelijkheid
Recent waren er in vele steden puik georganiseerde hoorzittingen rond het Thuis in de stad verhaal.
Het is hoopvol dat de overheid in tandem wil gaan met de bevolking en openbare kamers
organiseert waar rondetafeloverleg met communicatie, dialoog en samenspraak mogelijk is. Zo
maakt men openingen in de evenwichtsoefening 'openbaarheid versus geslotenheid' van bestuur. In
die openingen kunnen burgers echt thuis komen in hun stad. Helaas na zulke avond staan we weer
vaak alleen en in de kou, ver weg van de geheime gesloten kamers waar iedereen op zijn eiland
blijft. Elke raad/dienst/overheid/belangengroep apart in zijn hokje en met weinig of geen
communicatie/terugkoppeling naar de burgers en het middenveld. Er dient zich een nieuwe (nietzuil of politieke partij gebonden) aanpak aan en het idee van de communicatieraad (zie bijlage
DENKEN OVER DE COMMUNICATIERAAD ) beantwoordt aan de nood tot een permanent en
structureel overleg tussen burgers, groepen en overheden.
Wij spreken van de 'thuisindestadrondetafelraad'

2. Dwarsverbindingen vol interactie : de thuisindestadrondetafelraad
Misschien is er wel nood aan een soort regelmatig overleg (een soort kleine
hoorzitting/stadsgesprek) waarin betrokkenen en overheden met elkaar de 'staat van de stad' kunnen
bespreken en overleggen. Een mogelijkheid om samen van boven- en vanonder- uit de stad te
sturen/plannen. De kans tot een coproductie-proces...Wij noemen het

"de thuisindestadrondetafelraad"
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en baseren ons vooral op de ideeën van de communicatieraad in Turnhout; goed beseffend dat elke
stad verschillend is en dat de inspraak en medewerking (talenten en ideeën) van vele andere
betrokkenen nodig zijn in de mogelijke concretiseringsfase. ( zie hiervoor het Lappersfort-manifest
en het Hanzestad-manifest, beide over duurzame democratie in het Lappersfortmuseum online
http://ggf.regiobrugge.be of het huis van de participatie op www.stratengeneraal.be )

3. Troeven van de thuisindestadrondetafelraad : verbinding !
* Er is een publieke plaats waar op regelmatige basis ontmoeting en interactie in levende lijve (live)
kan gebeuren
* Er is ruimte om elkaar te leren kennen en te leren van elkaar
* Er is een kans om te linken en te verbinden tussen burgers, actiegroepen en overheden (stad,
ocmw, districtraden, provincie, gewest)
* Er is een plaats waar lichtende voorbeelden van elders kunnen doorgegeven worden (intercity)
* Er is een plaats voor informatiedoorstroming- en uitwisseling
* Er kan stroomlijning van communicatie gebeuren (vooral nuttig vanuit de overheden naar de
burgers of omgekeerd)
* Er is een kans om diverse inspraakraden, gemeente- en ocmw-raad, districtsraad, schepencollege
te linken met wakkere burgers en burgeressen uit alle straten
* Er is een directe mogelijkheid voor de overheid om aan haar public relations te werken. Vaak zijn
er te veel perceptie-misverstanden
* Er is ruimte voor een proces van toenadering en compatibiliteit waar nodeloze conflicten
vermeden kunnen worden
* Er is een plaats om samen ingewikkelde dossiers te leren begrijpen
* Er is een plaats om samen te (helpen) zoeken naar oplossingen in een complexe werkelijkheid
* Er is een plaats waar men wederzijds bevruchtend kan leren van elkaar en elkaars talenten
* Er is een plaats waar men samen de agenda van de stad en de burgers kan bepalen
* Er is een plaats waar dringende, lastige vragen kunnen gesteld worden
* Er is toegang op de thuisindestadrondetafelraad voor de pers (het oog van de democratie) zodat
zij haar informatie-rol als vierde macht kan gestalte geven
* Er is meer kans dat duurzame en dierbare stadsplanning niet aan het toeval wordt overgelaten. En
een proces wordt van bestuur en burgers als elkaars medekrachten...

4. Meer Steden Beleid-paasei...
Bij deze geven wij dit idee voor een thuisindestadrondetafelraad in eerste instantie aan Minister
Keulen en zijn mederwerkers . Als Brugs Paas-geschenk namens vele honderden stadswerkers uit
de Vlaamse steden die de wens voor meer steden beleid vorm geven. Het spreekt vanzelf dat dit
idee een thuisindestad-budget en dito ambtenaar vraagt die het geheel onafhankelijk kan
coördineren. Beste Minister, geef ons aub. een thuisindestad- huis/plek !!!

5. Uitleiding
" Hoop is wellicht de stof waaruit onze ziel gemaakt is " (Gabriël Marcel)

Duurzaamheid omdat de toekomstige generaties ons dierbaar zijn...
SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM VLAANDEREN

Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan…
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