GEEF ONS DE RUIMTE VOOR PARTICIPATIE
Onder dit motto blijven burgergroepen actie & diplomatie voeren voor een beter Brugge.
We hebben met de verzoekschriften rond participatie zaadjes geplant in het hart van de
democratie. We vragen de Brugse politiek om zorgvuldig water te geven, en veel liefde.
Vrijdagavond 22.04.11 woonden vertegenwoordigers van de burgergroepen als gast het
berek bij. Dinsdagavond waren ze publiek tijdens de gemeenteraadszitting. Flitsen van
tussenkomst in berek hoor je hier http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=31992
Symbolisch overhandigden ze in het berek de heer Dirk De Fauw het boompje van de
participatie. "Koester het en laat het groeien tot een sterke boom. Zijn wortels nemen al
het goede van Brugge in zich op. Zijn ritselende bladeren fluisteren van het betere
Brugge, de droom die in elk van ons sterk leeft." De verdedigingsteksten zijn on line op
www.ggf.be Rond de tafel : overheden & burgers ! Lees hier de verdedigingsteksten bij
vijfde verzoekschrift participatie Participatiewijzer voor Brugge : een spiegel voor de
dialoog ? Foto hier http://www.ademloos.be/nieuws/geef-ons-de-ruimte-voor-participatie
De 23 Bruggelingen – die elk een vereniging vertegenwoordigen – die het vijfde verzoekschrift participatie indienden danken de gemeenteraad voor haar antwoord. We zullen het
bestuderen en zullen daarna onze conclusies meedelen. We zijn ontgoocheld dat de kern
van het verzoekschrift onvoldoende beantwoord is. De kern is de participatie van alle
belanghebbende burgergroepen van bij het concept en de uitgangspunten van een
project. Niet alleen informatie maar echte constructieve deelname. Zoals de Vlaamse
ombudsman het stelt, wordt op die manier commotie achteraf vermeden. Zo zullen projecten beter aansluiten bij de wensen van de burgers. Overleg tussen de indieners van het
verzoekschrift en de voorbereiders van het antwoord was wellicht aangewezen. Maar we
blijven sportief en zien het als deel uitmakend van het grote leerproces van de lokale democratie. Het boompje van de participatie moet nog veel liefde, water en zorg krijgen.
Democratie van dialoog & luisteren hier !
Alle democratie begint bij de basis. Daar waar mensen leven, binnen de menselijke maat.
Als “Burgeractiegroepen” zijn wij afgevaardigden van grond & water, licht & lucht, planten
& dieren, bos en open ademruimte, milieu & erfgoed in onze Unesco werelderfgoedstad.
En van de mensen die daarmee leven en daarvan afhankelijk zijn. Wij allemaal dus. De
signalen van de burgeractiegroepen verdienen fundamenteel respect. Als overheid
samenwerking & participatie zoeken met de burgeractiegroepen is heel zinvol. Je creëert
een draagvlak voor de beslissingen die je neemt en je neemt gewoon betere beslissingen.
In veel steden worden burgers en burgeressen nog te vaak als een storende factor
gezien. Ook bij ons moeten overheden actiever en creatiever op zoek gaan naar de
mensen en burgeractiegroepen die wonen en leven in het gebied waar zij hun plannen
smeden. Inspraak moet positief bekeken worden, omdat het succesvol beleid en
maatschappelijk draagvlak bevordert. Ons wachten is niet zinloos, wist Vaclav Havel al.
Om meer respect voor participatie te laten kiemen in de schoot van Brugge zullen wij In
de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 met diverse burgergroepen in
de hanzestadcoalitie stappen zetten naar de politieke partijen (die in Brugge de kiezer
willen vertegenwoordigen). We zullen hen vragen om de participatiewijzer voor Brugge te
ondertekenen in zijn 10 punten (& van commentaar te voorzien). Ook plannen we een
bezoek aan de ombudsman van Brugge, de voorzitters van de berekken & anderen.
Ons wachten is niet zinloos, Vaclav Havel Ik geloof dat wij moeten leren wachten zoals wij leren
scheppen. Wij moeten geduldig de graankorrels zaaien en de aarde waarin zij gezaaid zijn koppig
water blijven geven en het gewas zelf zijn tijd gunnen. We kunnen een plant niet voor de gek
houden, net zomin als wij de geschiedenis voor de gek kunnen houden. Maar we kunnen haar wel
water geven. Geduldig elke dag opnieuw, met begrip, met mededogen, met liefde.
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