Samen op zoek naar behoorlijke participatie met een participatiewijzer als leidraad? Kunt u als
vereniging/burgergroep deze participatiewijzer voor Brugge 2013 onderschrijven? Zo ja, laat het vóór
1 september 2011 weten aan de Hanzestadcoalitie voor een duurzame & dierbare stad, Bij het begin
van de herfst vragen we de Brugse politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen 2012
deelnemen of ze ons steunen door de participatiewijzer voor Brugge 2013 volledig/deels te
onderschrijven en van commentaar te voorzien. U kunt als groep tevens een elfde punt inbrengen : uw
eigen programmavraag aan de politieke partijen. Wees ervan overtuigd dat we hiermee een steen
verleggen in een stadhuis op aarde (naar Bram Vermeulen) hanzestadcoalitie@skynet.be 050/390957
Luc Vanneste www.ggf.be

Dit is onze participatiewijzer voor Brugge 2013
De stad ademt in wat wij uitademen, laat het in hemelsnaam liefde zijn. (Italo Calvino)
Als Brugse verenigingen willen wij het goede van Brugge waarderen en verfijnen. Ook de
participatie. Burgerparticipatie omvat alle methoden om burgers bij het stedelijk beleid te
betrekken. Het gaat daarbij zowel om de inbreng van burgers op het moment dat er nog
beleidsruimte is als om de wettelijke inspraakprocedure. Burgerparticipatie kent veel
verschijningsvormen. Dat gaat van het verstrekken van informatie aan burgers, het
raadplegen van burgers, het vragen van advies aan burgers, burgers die samen met de stad
beslissen tot − de meest vergaande vorm − burgers die zelf beslissen. Dank aan
www.nationaleombudsman.nl voor inspiratie bij deze participatiewijzer Brugge 2013. Het
gaat over 10 principes, door de ombudsman een participatiewijzer voor behoorlijke
participatie genoemd (hierna de lange Nederlandse versie Downloaden). Deze spelregels
zijn een houvast voor de stad en de burger, om het waardevolle concept van participatie in
de dagelijkse praktijk in te vullen. Hopelijk een werkinstrument voor toekomstige dialoog in
Brugge 2013. Onderschrijft uw vereniging ze ook? Zeg het ons? Voeg er uw elfde punt aan
toe: uw eigen programma-vraag aan de politieke partijen!

1. De stad motiveert of en zo ja hoe ze burgers betrekt bij beleids- en besluitvorming.
Criteria daarbij zijn: heeft het invloed op de leefomgeving en 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. Dit betekent
dat de stad expliciet maakt: welk onderwerp ter discussie staat; wie ze bij de beleids/
besluitvorming betrekt, wie de belanghebbenden zijn; op welke wijze ze het
participatieproces inricht, in overleg met de belanghebbenden; op welke wijze ze de
burger het best kan bereiken.
6 . De stad is oprecht geïnteresseerd in wat burgers naar voren brengen en laat dat
merken in woord en daad. Van burgers mag een constructieve bijdrage worden
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 inbreng van burgers wordt schriftelijk vastgelegd.

De stad informeert burgers over wijzigingen van voornemens of plannen van de stad.
De stad motiveert haar besluit waarbij ze aandacht besteedt aan de door burgers
naar voren gebrachte (tegen)argumenten.
Deze participatiewijzer werd onderschreven door de Hanzestadcoalitie voor een duurzame &
dierbare werelderfgoedstad bestaande uit : de Bosdichters van de Lappersfort Poets Society
* het Groene Gordel Front in Brugge & Ommeland * de naam van uw vereniging ???

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voorgeschiedenis Participatie Press releases op www.ggf.be
Burgeractiegroepen & gemeenteraad Brugge zetten verkiezingscampagne in om
participatiewijzer te worden in 2013 Geef ons de ruimte : boompje van de participatie
bij Dirk De Fauw Rond de tafel : overheden & burgers ! Lees hier de
verdedigingsteksten bij vijfde verzoekschrift participatie Participatiewijzer voor
Brugge : een spiegel voor de dialoog ? Twee getuigenissen rond participatie
Persbericht '23 wakkere burgers dromen van een Brugge van dialoog & luisteren'
Lees hier het vijfde verzoekschrift 'Participatie' aan de gemeenteraad van Brugge
Vlaamse wetgeving verzoekschriften in Brugge Participatiewijzer Nationale
Ombudsman Nederland (met dank voor de inspiratie)

Participatie niet beperken, wel verbeteren
Diverse middenveld- en burgerorganisaties vragen aandacht
voor de kwaliteit van de organisatie van inspraak en
betrokkenheid. De betrokken organisaties formuleerden hun
aandachtspunten (zoals de burgers sneller betrekken in het
proces of ruimte bieden voor alternatieven) in een
platformtekst. De landelijke context dus.
COPRODUCTIE
In het verleden werden in onze stad reeds enkele
verzoekschriften ingediend. Twee handelden over het
Lappersfortbos en twee over Participatie. U vindt ze terug op www.ggf.be de site die
9 jaar lang het wel & wee communiceerde van wakkere burgers. Helaas werd hun
stem vaak veel te weinig gehoord. Toch was de beginnende (verzoekschriften-)
dialoog in vragen en antwoorden een zinvolle oefening in ideeënuitwisseling. Zo
werden muren en burchten iets transparanter en toegankelijker. Hierna de link naar
de vorige verzoekschriften over Participatie. Lees hier het verzoekschrift aan de
gemeenteraad over actiegroepen & communicatie in Brugge Antwoord op
verzoekschrift communicatieraad van de burger door de Brugse gemeenteraad
Burgers actief in actiegroepen dienen participatie-verzoekschrift in bij gemeenteraad
Brugge Antwoord op verzoekschrift participatie van de burgemeester & de
gemeenteraad van B

