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Moenaert keldert participatiedebat
In het Brugsch Handelsblad van 29 april 2011 lezen we dat burgemeester Moenaert
het verzoekschrift van Brugse kiezers voor meer participatie van tafel veegde.
Jammer is dat de gemeenteraad hem dit toestond. We geven hierna de 10 principes
van het debat dat er niet kwam. Geen nood, de gebuisde gemeenteraad krijgt
tweede zit in oktober 2012. De kiezers van Brugge zijn gewaarschuwd : hun echte
plaats is tot nader order in de kelders.
1. De stad motiveert hoe ze burgers betrekt bij beleids- en besluitvorming. Criteria
daarbij zijn: heeft het invloed op de leefomgeving; is er ruimte voor participatie.
2. De stad maakt participatie een vast onderdeel van het politieke en bestuurlijke
besluitvormingstraject.
3. De stad gaat zeer terughoudend om met de mogelijkheid participatie te beperken
vanwege het algemeen belang.
4. De stad bepaalt, voordat het participatietraject van start gaat, welke rol de burger
krijgt: meebeslissen; coproduceren; adviseren; raadplegen; informeren.
5. De stad zorgt voor een zorgvuldig vormgegeven participatieproces : welk
onderwerp staat ter discussie; wie zijn de belanghebbenden.
6 . De stad is oprecht geïnteresseerd in wat burgers naar voren brengen en laat dat
merken in woord en daad. Van burgers wordt een constructieve bijdrage verwacht.
7. De stad weegt de inbreng van burgers mee in de uiteindelijke beslissing en maakt
dat zichtbaar.
8. De stad levert extra inspanning om álle belanghebbenden actief te betrekken, ook
degenen die zich niet meteen in eerste instantie zelf aanmelden.
9. De stad informeert de burger tijdig en volledig over het onderwerp van participatie,
hun rol en de manier waarop het participatieproces vorm krijgt.
10. De stad informeert burgers gedurende het participatietraject regelmatig over wat
er gebeurt met hun inbreng. De stad motiveert haar besluit waarbij ze aandacht
besteedt aan de door burgers naar voren gebrachte (tegen)argumenten.
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