Lezersbrief Brugsch Handelsblad : Geen fiat voor Mercedes !
Respect voor méér dan 3.300 bezwaren tegen afbakening stedelijk gebied
Het Brugsch Handelsblad van 21 mei meldt dat de Vlaamse Commissie voor
Ruimtelijke Ordening (Vlacoro) veel werk voor de boeg heeft. Tijdens het openbaar
onderzoek van het ontwerp van afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge
werden 3.321 bezwaarschriften ingediend. Dit ontwerp bepaalt wat in de toekomst in
de ruime regio rond Brugge nog mag en niet mag. Schepen van ruimtelijke ordening
Mercedes Van Volcem relativeert vrolijk en zegt "Als je het in zijn geheel bekijkt, dan
betekenen die 3.321 bezwaarschriften amper anderhalf procent van de bewoners
van het gebied waarop het plan betrekking heeft. ".
Als je op die manier redeneert, stelt een schepencollege helemaal niets voor. Want
nog geen één procent van de bevolking. Gelukkig denken wij niet zo. Wij verwachten
van de overheid hetzelfde. Alle democratie begint bij de basis. Daar waar mensen
leven, binnen de menselijke maat. Actiegroepen zijn de afgevaardigden van grond
en water, licht en lucht, planten en dieren, bos en open ademruimte. En van de
mensen die daarmee leven en daarvan afhankelijk zijn. Wij allemaal dus. De
signalen van de actiegroepen verdienen fundamenteel respect.
Om meer respect te laten kiemen in de schoot van regio Brugge formuleerden wij bij
ons bezwaar tevens enkele gedachten (on line op www.ggf.be) rond participatie. Het
stoort ons enorm dat er geen actief en deugdelijk inspraakproces op gang komt. Er
was zelfs geen regionaalstedelijke hoorzitting in de betreffende plangebieden.
Samenwerking & participatie zoeken met de bewoners & actiegroepen is
desondanks heel zinvol. Je creëert een draagvlak voor de beslissingen die je neemt
en je neemt gewoon betere beslissingen. Misschien kunnen de diverse overheden
inspiratie vinden bij www.trosregelrecht.nl www.nationaleombudsman.nl. Daar vindt
u de participatiewijzer met 10 spelregels voor het omgaan met inbreng en inspraak.
In Brugge worden burgers en burgeressen nog te vaak als een storende factor
gezien door bestuurders die gewoon graag hun eigen wil doorduwen en niet die van
de mensen die ze zeggen te vertegenwoordigen. Ook bij ons moeten overheden
actiever en creatiever op zoek gaan naar de mensen en actiegroepen die wonen en
leven in het plangebied.
In het jaarverslag van de Vlaamse ombudsdienst www.vlaamseombudsdienst.be
verwijst men naar die Nederlandse participatiewijzer en adviseert men de overheid
om te zorgen voor een meer participatieve besluitvorming. “Inspraak moet positief
bekeken worden, omdat het succesvol beleid en maatschappelijk draagvlak
bevordert."
Wij bevelen daarnaast ook ‘Advocacy planning’ aan. Dit is een vorm van
stadsplanning waarbij een professionele planner handelt in het belang van de
gemeenschap wier belangen geschaad kunnen worden of die niet vertegenwoordigd
is in de overheidsplanning. Vanuit die gedachten dienen wij de komende herfst een
verzoekschrift in bij de overheid.
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