De sp.a-fractie was de enige fractie die aandacht besteedde in de Brugse
gemeenteraad van 23 november 2009
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29306 aan de 2 verzoekschriften van
een burger. Hieronder, als antwoord op verzoek naar een communicatieraad, de
tussenkomst van Pascal Ennaert. Jurgen Vanpraet hield een pleidooi voor een
ruimtebalans, ook op lokaal vlak, en sprak een bezorgdheid uit aangaande het
verdwijnen van bosgebieden, ook in onze gemeente
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29388 . De andere fracties vonden de
verzoekschriften geen woord waard.
Luc Vanneste, secretaris GGF www.ggf.be
----------------------------------------------------------Met onze sp.a-fractie willen we dit allereerste verzoekschrift niet zonder debat laten
voorbijgaan. Het is een decretaal voorziene vorm van burgerparticipatie, of we dat nu leuk
vinden of niet.
Met de fractie kunnen we akkoord gaan met het vooropgestelde antwoord.
In een vorige gemeenteraad hebben we vanuit onze fractie evenwel ook al geduid op de
noodzaak aan zorg voor de burgergroeperingen, vaak rond zeer concrete dossiers, gaande van
de inplanting van een nieuw voetbalstadion, kasseien of geen kasseien, het behoud van een bos,
de inplanting van een woonzone, het beschermen van havendorpen, het inplanten van een
fuifzaal, enzovoort.
Deze spontane bewoners- of actiegroepen zijn kinderen van onze informatiemaatschappij. Ze
luiden waarschijnlijk een nieuwe periode in onze participatiecultuur in. Ze hebben geen of
nauwelijks boodschap aan de bestaande adviesorganen of de bestaande informatielijnen. Ze
behoren niet tot het traditionele middenveld dat bij dergelijke adviesorganen de dienst
uitmaakt. Ze wantrouwen de beslissingsprocedures waarin ze niet of nauwelijks aan bod komen.
Ze kijken misprijzend naar bestaande en dure informatielijnen omdat die meestal informatie
brengen in een zeer laat stadium van de besluitvorming en waarin vooral de sterke economische
actoren hun gewicht in de schaal kunnen leggen. Gevolg is dat deze actiegroepen de betrokken
dossiers haarfijn uitpluizen en ze minstens even goed kennen als de beleidsmakers zelf of
diegenen die daarover berichten. Ze beroepen zich op de openbaarheid van bestuur en zijn niet
bang om te procederen wanneer er in de normale procedure mogelijks fouten zijn gemaakt. Het
is voor deze actiegroepen een ultieme reflex.
Daar het dikwijls gevoelige ruimtelijke dossiers betreft lijkt het ons nodig dergelijke actiegroepen
serieus te nemen, al is het maar om zeer lange gerechtelijke procedures te voorkomen.
Gezagsargumenten brengen geen soelaas en werken als een rode lap op een stier. Stevige
dossiers, waar alle inhoudelijke aspecten in overweging worden genomen en worden uitgelegd,
waarbij de juridisch voorziene procedures niet alleen correct worden gevolgd, maar bovendien
ook nog eens duidelijk en doorzichtig zijn voor de betrokken burgers, zijn de enige goede
antwoorden die we kunnen bieden. De opkomst van dergelijke actiegroepen is dan ook een

rechtstreeks appel naar een nog steviger democratie waar dossiers nog steviger onderbouwd
worden en van politici verwacht wordt dat men de dossiers goed uitlegt, en dat in de
verschillende fases van de besluitvorming. Ja, dat men zelfs op een genomen beslissing durft
terug te komen, gedeeltelijk of geheel, wanneer deze niet goed was onderbouwd.
Dit is voor onze fractie het kader waarbinnen het geformuleerde voorstel van antwoord kan
worden goedgekeurd.
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