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Geacht e heer,
Uw verzoekschrift van 17 sept em ber 2009 bet reffende "de opricht ing van een
com m unicat ieraad in Brugge" werd behandeld in de gem eent eraad van 23 nov em ber ll.
De gem eent eraad beslist e om u t e ant woorden als volgt .
I n uw verzoekschrift vraagt u de inst allat ie van een com m unicat ieraad in Brugge en
verwij st u daarvoor naar het voorbeeld van Turnhout . Dat init iat ief is ons bekend: de
com m unicat ieraad in Turnhout ont st ond in de j aren ’70, bij de com m unicat ie rond het
nieuwe verkeer splan. Turnhout t elt 40.000 inwoners. Men heeft er gekozen voor dit m odel
waarbij de algem ene com m unicat ie in een specifiek orgaan besproken wordt . Het heeft
onget wij feld zij n verdienst en voor een st ad m et dergelij ke om vang. Voor zover ons bekend
is dit m om ent eel de enige st ad of gem eent e in Vlaanderen waar t hans zo’n
com m unicat ieraad act ief is.
En Turnhout is Br ugge niet . Sinds het begin van de j aren ’80 best aat er hier een t radit ie
van inform at ie en com m unicat ie, die weliswaar niet vanuit een algem een orgaan verloopt ,
m aar proj ect per proj ect . Met succes. Voor nagenoeg alle grot e wegen- en groenproj ect en
wordt er een com m unicat ieproces opgest art : een inspraakvergadering, m et het plan vooraf
t er inzage, daarna verscheidene bewonersbrieven, bekendm aking via de websit es
www.br ugge.be en ww w.bruggebereikbaar.be, persbericht en, indien nodig aanm aak van
flyers om in grot e oplage t e v erspreiden in handelszaken, scholen, e.a.
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Twee voorbeelden:
( 1) Bij elke aanpassing van het m obilit eit splan wordt bv. een uit gebreid
com m unicat ieproces opgest art , m et 4 bewoner svergaderingen in heel Brugge. Nadien
volgden een aant al aanpassingen aan het m obiplan. Aansluit end st art t e een uit gebreide
com m unicat iecam pagne m et een brochure, diverse folders, affiches, borden langs de
invalswegen en in de binnenst ad.
( 2) Rond de verdere ont sluit ing van de haven van Zeebrugge is onlangs, op 17 okt ober j l.,
de com m unicat iecam pagne Zeebrugge Open voorgest eld. Bedoeling is om m et de
bewoner s van de havendorpen Zeebrugge, Zwankendam m e, Lissewege en Dudzele open
en volledig t e com m uniceren over de geplande ingrepen, o.a. via overleg, infom arkt en en
de websit e www.zeebruggeopen.be.
Ook ext erne inst ant ies zij n posit ief over het com m unicat iebeleid in Brugge.
Dit voorj aar verscheen de edit ie 2008 van de St adsm onit or voor leefbare en duurzam e
Vlaam se st eden ( Thuis in de st ad – Agent schap binnenlands best uur – Vlaam se overheid) .
Enkele conclusies uit het r apport :
"I nzake inform at ieverst rekking door de st ad scoort Brugge voor de inform at ieverst rekking
overal bovengem iddeld. M.b.t . ingrepen en plannen v oelt de Bruggeling zich het m eest
geïnform eerd van alle Vlaam se cent rum st eden. Ouderen zij n globaal nog iet s m eer
t evreden."
"I nzake consult at ie van bewoners scoort Brugge erg goed voor het bet rekken van haar
inwoners bij het beleid. Tevredenheid is nog iet s grot er bij ouderen dan bij j ongeren en 3454- j arigen. Geen significant e verschillen t ussen kern en rand."
Brugge heeft sinds de j aren ’70 op ruim e schaal nog een ander inspraak- en com m unicat ieinst rum ent ont wikkeld, nl. de st edelij ke adviesraden. I n vele dom einen van het st edelij k
beleid, van m obilit eit t ot m ilieu, van cult uur t ot de derde- wereld- t hem at iek, zij n dergelij ke
raden act ief, een 20- t al in t ot aal. I n hun specifiek deeldom ein zij n al deze raden zonder
t wij fel ook goed uit gebouwde kanalen voor com m unicat ie t ussen de basis en het beleid in
beide richt ingen.
Conclusie:
Wij erkennnen dat de com m unicat ieraad in Turnhout zij n nut heeft . Maar het blij ft een vrij
uniek en specifiek gegroeid m odel waarvan het ons niet zinvol lij kt om dit nu op de Brugse
sit uat ie t e ent en. Brugge heeft een inspraak- en com m unicat iem odel waarbij proj ect per
proj ect wordt aangepakt . Wij hebben dat in het verleden gehant eerd en wij zullen dit m et
veel overt uiging in de t oekom st ook zo blij ven doen.
Wij beschouwen hierm ee uw verzoekschrift afgehandeld conform art ikel 203 van het
gem eent edecreet .

Met beleefde groet ,
Johan COENS
St adssecret aris
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