PARTICIPATIEDEBAT GEKELDERD TE B
Burgemeester Moenaert veegt verzoekschrift participatie van tafel
Burgemeester Patrick Moenaert (CD &V) veegde het verzoekschrift van Brugse
kiezers voor meer participatie van tafel : " Er is voldoende inspraak. Bruggelingen
kunnen met klachten terecht bij ons meldpunt en de ombudsman ." (Brugsch
Handelsblad 29 april 2011)
" Wees zelf een rolmodel als je een bepaalde verandering in gedachten hebt.
Reken op weerstand, dat betekent dat je iets op gang hebt gebracht. " www.ggf.be
Dat bekekent natuurlijk niet dat het Brugs stadsbestuur inspraak genegen is en in de
praktijk streeft naar echte inspraak. Dankzij de Indiase activiste Aruna Roy is in
India in 2005 de 'Right to Information Act' tot stand gekomen. Deze wet betekende
een belangrijke doorbraak voor de gewone, vaak zeer arme Indiërs die nu hun
rechten kunnen verdedigen tegenover een niet-transparante, overwegend corrupte
bureaucratie. Velen hebben de indruk dat er voor Bruggelingen voldoende wettelijke
en administratieve mogelijkheden bestaan om zich te laten horen bij de Stad.
Vlaanderen is India niet. Maar ook naar de burgers die zich laten horen luistert de
Stad niet of veel te weinig. Goed dus dat er in 2012 weer eens een grote wissel van
politiek personeel mogelijk is. Komt die wissel er niet dan zijn de Brugse kiezers
daaraan schuldig en moeten ze maar op de blaren zitten.
Goed om weten 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.
Onderaan lees je ook onze pers-reactie. 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.
De stad ademt in wat wij uitademen, laat het in hemelsnaam liefde zijn. (Italo
Calvino)

Zeggen
Niets zeggen.
Niets zinnigs zeggen.
Niets zinnigs zeggen te weten.
Niets zinnigs weten te zeggen.
Niets weten te zeggen.
Niets zinnigs.
Niets.
Niet dat het je spijt.
Niet dat je geen tijd.
Niet dat het niet in je macht.
Niet dat het niet aan jezelf.
Niets zinnigs.
Niets zeggen.

Niets.
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society
Press Releases op www.ggf.be
• Burgeractiegroepen & gemeenteraad Brugge zetten verkiezingscampagne in om participatiewijzer
te

worden in 2013
• http://antwerpen.indymedia.org/node/3606 http://ovl.indymedia.org/news/2011/04/31435.php
• Witte Bosolifanten op één mei in Lappersfort Poëziebos Brugge
• Geef ons de ruimte : boompje van de participatie bij Dirk De Fauw
• http://www.ademloos.be/nieuws/geef-ons-de-ruimte-voor-participatie
• 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
• GGF vraagt stadsbestuur van Brugge een duidelijk verbond met bewonersgroepen
• 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)
• platformtekst 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
• http://www.ggf.be/partici/partstart.htm

