Vijfde verzoekschrift
van Brugse kiezers aan hun gemeenteraad
De stad ademt in wat wij uitademen, laat het in hemelsnaam liefde zijn.
(Italo Calvino)
In de bijlage vindt u de pdf-file van www.nationaleombudsman.nl "Participatiewijzer".
Die Participatiewijzer bevat 10 spelregels voor behoorlijke participatie in de
dagelijkse praktijk. Hij is bestemd voor burgers én bestuur. Voor ons was het bestaan
en de inhoud van die tekst een verademing. Tenminste een instantie die onze
zoektocht naar actief en positief samenleven duidelijk en warm omarmt.
Inspraak wordt door veel burgers en burgeressen ervaren als een poppenkast. Vaak
mogen ze wel hun mening geven, maar het is volstrekt onduidelijk in hoeverre de
overheid zich hun mening aantrekt. Vaak is er enkel een éénmalig moment zonder
opvolging met blijvende betrokkenheid in een participatietraject. Al te vaak is de
stedelijke overheid een doolhof waar overheden en burgers de weg naar elkaar kwijt
raken. Politieke partijen & politici in gemeenteraad en schepencollege die zeggen
hun kiezers te willen vertegenwoordigen, moeten beseffen dat kiezers meer
verwachten dan om de zes jaar een bolletje rood te kleuren. Dit vraagt wellicht een
gezamenlijke investering in communicatie en educatie.

De Nationale Ombudsman van Nederland geeft 10 aanbevelingen waaraan inspraak
moet voldoen. Wij als burgers & wakkere kiezers van Brugge bevelen dit instrument
aan bij onze lokale overheid. Wij hebben aan dit instrument niets veranderd. Zo is het
een neutrale onpartijdige spiegel voor overheid en burgers van onze stad, die zich
dagelijks inzetten voor een beter Brugge. Wij zullen het te gepasten tijde aanvullen
met enkele participatie-getuigenissen. Hopelijk werkt het ook inspirerend voor anderen in Vlaanderen. De Participatiewijzer van de Nederlandse Ombudsman kan je hier
ook Downloaden of Bekijken .

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
COPRODUCTIE

Wij beseffen dat een stad besturen voor 117.000 Bruggelingen een complex verhaal
is en we willen meer doen dan een klaagzang houden. Juist daarom is het
verduidelijken van de spel- en machtsregels relevant en vandaar onze enige vraag
aan de gemeenteraad.
Kunt U deze 10 punten Participatiewijzer onderschrijven ?
Welke zijn in Brugge de spelregels? Kunt u ze verduidelijken in een
participatiewijzer voor de Bruggelingen. Wij bieden u een spiegel aan uit een
buurland, zodat u niet van een wit blad moet beginnen. Uiteraard bent u vrij om
hiervan een Brugse spiegel te maken met of zonder ons en met of zonder de
vele diensten en raden die onze stad rijk is.
We kijken uit naar het antwoord van gemeenteraad en schepencollege en zijn bereid
om toelichtingen te verschaffen in het voorbereidende berek ( de commissievergadering die de gemeenteraad voorbereidt ) & aan de ambtenaren en/of schepenen die
het overheidsantwoord voor het berek moeten voorbereiden. Tot slot wensen wij een
pluim te geven voor het goede dat in onze stad gebeurt. We willen hierbij even de 4
partijvoorzitters van de Brugse meerderheid bedanken voor hun luisterend oor dat ze
ons geboden hebben.
Luc Vanneste, Sint-Michiels, actief in het Groene Gordel Front www.ggf.be & het
Lappersfort Poëziebos http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspadvoor-poetische-wandelaars * Erik Ver Eecke, Sint-Andries, voorzitter vzw Groen *
Marc Van De Vijvere, Sint-Kruis * Filip Lersberghe, Brugge, bestuurslid en erevoorzitter VZW Annabil * Ingrid Fockedey, Brugge, actief in bewonersgroep Rode
Nonnen Klooster & Erfgoedforum * Maarten Vander Vennet en Kathelijne Van
Steenkiste, Brugge, geëngageerd in de hoop op structurele oplossingen,
voorschriften, maatregelen, verplichtingen om te komen tot een gezond/proper milieu
en veilig verkeer voor sterke ( dwz. op eigen kracht en dus zonder motor )
weggebruikers en goed openbaar vervoer * Johan Mistiaen, Zeebrugge, voorzitter
vzw Leefbare Polderdorpen * Rudi en Miriam Huyghebaert, Lissewege, weblogmasters “Tlissewegenartje” http://www.bloggen.be/tlissewegenartje alsook actieve
leden van de VZW Leefbare Polderdorpen www.leefbarepolderdorpen.be * Piet
Crauwels en Jeanneke Heuts, Brugge * Erna Willems & Jozef De Coster,
Assebroek, grootouders actief voor behoud Klein Appelmoes als open ruimte
waterbuffer natuur * Paul Saccasyn & Betsy Ruysschaert, Brugge, grootouders
actief bij de bosdichters http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php van de
Lappersfort Poets Society * Wouter Priem, Brugge, namens Erfgoedforum Brugge
vzw www.erfgoedforumbrugge.be * Geert Tuerlinckx, Sint-Andries, voorzitter Raad
voor Buurtwerken en grootouder actief in de West-Vlaamse Basisgroepen * RoseAnne Coens, Sint-Andries, lid van de West-Vlaamse Basisgroepen * Thomas
Ducheyne, Assebroek, actief in 11.11.11. Brugge * Jef Ravelingien, Sint-Andries,
priester werkzaam in de West-Vlaamse Basisgroepen * Paul De Corte, Brugge,
bestuurslid van de competitiescrabbleclub Brugge Die Score * Aarnoud
Vanhouteghem, Sint-Andries, gewezen gemeenteraadslid en milieu-activist
Indien U als kiezer & burger van Brugge ook dit verzoekschrift wilt steunen met uw naam en
uw engagement; dan graag reageren bij Luc Vanneste, hanzestadcoalitie@skynet.be
050/390957

