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Inspraak voor MER:

actualisatieplan-MER 'herneming regionaalstedelijk gebied Brugge ( 2015 )

Beter proces van participatie, inspraak & uitspraak ?
Wij hebben heel deskundig ons eerste bezwaar ingediend eind 2002 en nu ook weer
begin 2015. En het stoort ons enorm dat de afbakeningsoverheid geen uitspraak geeft na
de inspraak. Het blijft allemaal een anoniem proces zonder veel duiding en communicatie.
Zelfs geen regionaalstedelijke hoorzitting in de betreffende plangebieden. De afbakening
heeft geen gezicht en ook geen duidelijke woordvoerder. Zelfs geen mailtje achteraf.
Samenwerking & participatie zoeken met de bewoners & actiegroepen is zinvol. Een
update van onze gedachten vindt U hier http://www.poeziebos.be/Home/Participatie.aspx
Misschien kunnen de diverse overheden inspiratie vinden bij de Brugse participatiewijzer
met 10 spelregels voor behoorlijk omgaan met inbreng en inspraak van burgers. On line
op http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voorbrugge-2013 Zie ook http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29830
De afbakenende overheid mag zich blijvend aangesproken voelen.
- Welke zijn de mogelijke recepten voor een betere communicatie, participatie & relatie met
burgers en burgeressen in actie- en bewonersgroepen ?
- Hebben de samenwerkende overheden een thuisindestadambtenaar, die werkt aan een
blijvende thuisindestadplek waar pluralistisch overleg en diverse dwarsverbindingen tot stand
komen ? Degene die de verbindingspersoon is met het netwerk van wakkere burgers in
actie- en bewonersgroepen. De aanspreekbare civil servant die maar één belang dient: dat van
de verbinding en de zoektocht naar dialoog. Die onafhankelijk en interactief relaties en contacten
onderhoudt en de overheden en burgers blijvend rond de tafel brengt ?
Kan en wil men ( eventueel samen met sommige betrokken adviesraden en resoc ) terreinbezoeken organiseren, voor men beslissingen neemt ? Ook op het terrein in gesprek gaan met de
betrokken actie- en bewonersgroepen & wakkere burgers ?

De lokroep van ‘thuis in de stad’ verhindert niet dat burgers en burgeressen vaak
afgescheept worden door overheden die in allerlei wettelijke processen de
gezamenlijke leefomgeving vormgeven ( wat vaak samenvalt met vernielen en hun wil
doorduwen ). De wakkere burgers & burgeressen actief in bewoners- en actiegroepen
voeren vaak een éénzame strijd. Er dienen betere processen van inspraak en
participatie uitgedacht te worden. Daarom zou het goed zijn dat toekomstige ruimtelijke
planners actiever en creatiever op zoek gaan naar de mensen en actiegroepen die wonen
en leven in het plangebied. De mensen die de ruimtelijke planning doen, beschouwen we
graag als civil servants werkzaam voor overheid én burgers. Nu wordt vaak de indruk
gewekt dat ze vooral werken voor de overheid-broodheer & hun politieke lobbygroepen.
Ook in het vlaamse (p. 255) jaarverslag 2010 www.vlaamseombudsdienst.be verwijst men naar de
nederlandse participatiewijzer www.nationaleombudsman.nl en adviseert men de overheid om te
zorgen voor een meer participatieve besluitvorming. “ Inspraak moet positief bekeken worden,
omdat het succesvol beleid en maatschappelijk draagvlak bevordert." Wij vertaalden hem in en
Brugse variant en bieden hem graag aan aan de Vlaamse overheid onder Bourgeois I.
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Het concept van “de advocaat planner voor de wakkere burgers & burgeressen” is een
idee dat misschien verder gestalte kan krijgen ? Advocacy planning is een vorm van
planning waarbij de planner handelt in het belang van een gemeenschap, kritisch ten
aanzien van overheidsplannen. Het is een hulpmiddel om groepen te helpen wiens
belangen geschaad kunnen worden of niet vertegenwoordigd zijn door de overheidsplanning. De planner legt verantwoording af ten aanzien van de groep/gemeenschap en
niet ten aanzien van de overheid. Voor inspiratie zie de volgende sites.
http://encyclopedia.jrank.org/Cambridge/entries/040/advocacy-planning.html
http://jpe.sagepub.com/cgi/content/abstract/23/1/24
http://www.answers.com/topic/advocacy-planning

Hieronder enkele foto’s uit ons afbakeningsgeheugen 2002 – 2015.
Dertien lange jaren http://www.poeziebos.be/ArchiefGGF.aspx
Afbakenen is altijd een beetje reizen

BPA Ten Briele 3,2 ha bufferbos gekapt
Na de kap, bosgedicht Staf De Wilde
het bos zal blijven en wij
op wandel zullen opkijken
naar de beuken, de boomhutten
zien al zijn ze verdwenen
we horen het meisje
dat woonde boven de vijver
en het licht van duizend dagen
verzamelde in haar grote ogen
we zagen de hoop, de noodzaak
om een woning van vrede
te redden van de sloop
Bosdichters Lappersfort Poets Society
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Hoofdingang Lappersfort Poëziebos www.poeziebos.be de seizoenswandelingen

.

Een nieuwe betere brug voor Steenbrugge ?
Liever gisteren dan morgen en niet nog 13 jaar wachten.
.
Coproductie in de Hanzestad 2002 - 2015
www.natuurenbos.be/lappersfortbos www.poeziebos.be
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugoclauspad-voor-poetische-wandelaars U kan dagelijks
wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes
wonen en U ademruimte schenken

http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx
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