Persbericht burgers Brugge vijfde verzoekschrift Participatie,
2 maart 2011
Verzoekschrift “Participatiewijzer, een spiegel voor
Brugge: overheid & burgers”
De stad ademt in wat wij uitademen, laat het in hemelsnaam
liefde zijn ( Italo Calvino )
Vandaag, op de dag dat we de dood van Karel de
Goede, Graaf van Vlaanderen, herdenken (overleden in Brugge
op 2 maart 1127), dienen 23 kiezers een verzoekschrift in bij de
Brugse gemeenteraad. We houden van onze Unesco
Werelderfgoedstad en haar bestuurders en staan in een lange
traditie van mondigheid. Onze weerbare stem willen we
gebruiken om op te komen voor het democratische grondrecht
van 'participatie'. Het algemeen belang zal erbij winnen.
Schepen van dialoog & luisteren
Onder het motto 'plus est en nous' gaan we op zoek naar
vertegenwoordigers die geloven in de dialoog. We hopen die
zelf ook te worden. De gemeenteraadsverkiezingen van 2012
komen eraan. We willen de politieke programma's voor onze
toekomstige stad & burgemeester mee beïnvloeden vanuit de
waarden duurzaamheid & dierbaarheid: harmonie met de
anderen en de omgeving. We willen dat er in woord en daad
gekozen wordt voor mededeelzaamheid, zorg, eerlijkheid,
verantwoordelijkheid, transparantie, gelijkwaardigheid,
liefdevolle conflicten... van wij(k) tot wereld.
In het door de Unesco bezochte Brugge is de afbakening van
het regionaalstedelijk gebied grotendeels afgerond. Er werd
een Poëziebos gered, veel bomen werden gekapt en we
plantten komoptegenkanker- en geboortebossen. De cultuur
bloeide in Brugge en Ommeland, waar kanalen, groene gordels
en polderdorpen blijven vechten voor hun ongeschonden
bestaan in het landschap van Uilenspiegel en Brel. Mensen in
actiegroepen worden vooral weer bewoners: burgers en
kiezers. We dragen positieve ervaringen en ontgoochelingen

met ons mee. Stad: luister aub. beter naar uw kritische
bewonersgroepen! Er bestaat zelfs een Brugse filmpje over op
You Tube http://www.youtube.com/watch?v=w_mnDsgj0hE
Participatiewijzer
We willen – in alle bescheidenheid – deze Participatiewijzer aan
onze stad aanreiken als instrument om samen de dialoog aan
te vatten. Omdat het beter kan in onze stad: met meer begrip
voor elkaar. De participatiewijzer geeft een overzicht van tien
belangrijke spelregels. Die spelregels zijn een hulp voor
zowel de overheid als de burgers om in de praktijk tot een
behoorlijke participatie te komen. U leest in de bijlages de
participatiewijzer en ons begeleidende verzoekschrift. We
bieden hem aan aan de bestuurders en aan de 117.000
medeburgers van Brugge.
Kan de gemeenteraad van Brugge deze Participatiewijzer
onderschrijven? Welke zijn in Brugge de spelregels? Kan
de gemeenteraad van Brugge ze verduidelijken in een
participatiewijzer voor de Bruggelingen. Wij bieden graag
een spiegel aan uit een buurland.
Luc Vanneste, Sint-Michiels * Erik Ver Eecke, Sint-Andries *
Marc Van De Vijvere, Sint-Kruis * Filip Lersberghe, Brugge *
Ingrid Fockedey, Brugge * Maarten Vander Vennet en
Kathelijne Van Steenkiste, Brugge * Johan Mistiaen,
Zeebrugge * Rudi en Miriam Huyghebaert, Lissewege * Piet
Crauwels en Jeanneke Heuts, Brugge * Erna Willems &
Jozef De Coster, Assebroek * Paul Saccasyn & Betsy
Ruysschaert, Brugge * Wouter Priem, Brugge * Geert
Tuerlinckx, Sint-Andries * Rose-Anne Coens, Sint-Andries *
Thomas Ducheyne, Assebroek * Jef Ravelingien, SintAndries * Paul De Corte, Brugge * Aarnoud Vanhouteghem,
Sint-Andries
Een dierbare groet van de bosGezellen Peter Theunynck, voorzitter Groene
Gordel Front in Brugge en Ommeland (GGF) & woordvoerder Lappersfort
Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste, secretaris GGF &
medewoordvoerder Hanzestadcoalitie, 050/390957 www.ggf.be

