Op een dag doken ze op en zwermden uit. We gaven ze te eten van onszelf.
Op een dag waren ze verdwenen. Maar ze bleven. 's Nachts worden
we bezocht in onze eigen, vreemdkleurige dromen. ( Peter Verhelst )

Dinsdagavond 27 april 2010 was er in Brugge gemeenteraad. Op het einde behandelde
men zonder veel debat het verzoekschrift van 12 burgers uit 6 actiegroepen over
“communicatie, participatie & relatie van en met burgers in actiegroepen”.
In november was het Pascal Ennaert ( SP.a ) die ons pleidooi ondersteunde. Dit keer was
Guido Maertens (Groen!) de enige die tussenkwam. De antwoorden op het eerste en het
tweede verzoekschrift door het schepencollege & de gemeenteraad zijn teleurstellend,
maar toch ook interessant. Al was het maar omdat ze ons, als actiegroepen, toelaten de
denkwereld en strategieën van de lokale overheid beter te doorgronden. Maar we blijven
wel in de kou staan en zijn nog steeds op zoek naar een thuisindestadplaats.
Wij ervaren het stadhuis vaak als een anonieme burcht zonder aanspreekbaar gezicht.
Actiegroepen botsen nu op muren en gesloten deuren. Het gunstig of ongunstig klimaat
tav. actiegroepen mag niet afhangen van het humeur van één man of de goede wil van
één vrouw. Een houding van openheid moet ingebed zijn in het beleid. Wat zullen de
verkozen politici, schepencollege en gemeenteraad, elk op hun terrein doen om de
dialoog met de ,,wakkere burgers'' meer concreet en duidelijk tastbaar te voeren?
Het is een lang verhaal : de verzuchtingen om betere participatie. Mei 2003 was er in de
schoot van het GGF het Lappersfortmanifest (zie http://ggf.regiobrugge.be) en daarna de
ideeën voor een communicatieraad of rondetafelraad voor Brugge. De twee recentste
verzoekschriften liggen in dezelfde lijn. En die traditie zal na vanavond niet stoppen. In
2013 dromen we van een “schepen van actiegroepen”. Een schepen die de poorten
van de stad opengooit voor wakkere burgers & burgeressen in bewoners- en
actiegroepen. Een schepen die de dialoog aandurft. De 12 indieners wensen
te beklemtonen dat zij graag nog een persoonlijke ontvangst zouden hebben met
burgemeester & enkele schepenen. Ze kijken ook uit naar een rondleiding op het stadhuis
voor actiegroepen! De manier waarop ons verzoekschrift werd behandeld blijft een teken
aan de wand. Het is een grotendeels onbeantwoorde schreeuw voor een beter contact.
We wachten nog steeds op een concreet signaal waaruit blijkt dat we au sérieux genomen
worden. We weten nog altijd niet wie er in het stadhuis voor actiegroepen de
verbinding kan/wil/mag maken.
We geven de moed niet op. Integendeel. We zullen proberen participatiegesprekken te
voeren met de politieke partijen van de meerderheid ( NVA, SP.a, CD&V en Open Vld ) en
met de geïnteresseerde oppositie. Daarna overwegen we de komende zomer een nieuw
verzoekschrift in te dienen. We willen de lokale politici in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen van 2012 wakker houden voor de thema's rond erfgoed &
leefmilieu die in ons midden leven. We doen dat uit liefde voor Brugge en om er voor te
zorgen dat verzoekschriften van de burgers in Brugge geen doodgeboren kinderen blijven.
Bruges, plus est en nous !
Luc Vanneste, secretaris GGF als Hanzestadnetwerk wakkere burgers, 050/390957
www.ggf.be www.vbv.be/netwerk www.openruimteademruimte.be

Wees welkom op volgende gedichtenwandelingen in het literaire bos van Brugge :
23 mei , 14u30 ( een Poëziebos waar Kasper Hauser thuis kan komen ) & zaterdag
16 oktober, 21u ( nacht van de duisternis ) 12 december 14u30 ( afscheid )
(hoofdingang hoek Ten Briele/Vaartdijkstraat langs kanaal) zie www.ggf.be ( plaats Lappersfort
Poëziebos Brugge, aan hoofdingang ANB-bord, hoek Ten Briele/Vaartdijkstraat, toegang gratis,
bij regenweer paraplu & laarzen - bussen 7 & 17 stoppen in de buurt van rond punt Ten Briele)
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