LS, vandaag 3 juli 2013, feest van de (on)gelovige Thomas, patroonheilige architecten & stedenbouwkundigen dienen 9 wakkere Bruggelingen achtste verzoekschrift in bij hun gemeenteraad. Hoopvol
tussen herinnering & verwachting. Bouwend aan de stad van onze dromen waar brood, rozen &
bossen één zijn http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voorbrugge-2013 hanzegroet namens de negen Brugge-gezellen
“Steden zouden zo wel eens de behoeders van onze planeet kunnen worden, niet alleen omdat ze wel
verplicht zijn om pragmatisch naar oplossingen te zoeken, maar ook omdat hun schaal nog echte
participatie en dus echte democratie kan toelaten.” Uit opiniestuk lid beschermcomité L-bos Kathleen Van Brempt in DM 17/06/13, n.a.v. lezing Benjamin Barber, voormalig adviseur Bill Clinton.

Verzoekschrift 8. Meer participatie in Brugge, zomer 2013
Geachte heer burgemeester, fractieleiders, schepenen en gemeenteraadsleden van Brugge;
Beste partijvoorzitters & beste André Vannieuwkerke, voorzitter Brugse gemeenteraad;
Beste medewerkers civil servants van de stad : de secretarie, diensten & adviesraden

Na zeven verzoekschriften ( online op www.ggf.be en www.poeziebos.be ) willen wij
de rode draad van de participatie in onze stad nog een laatste keer met volle
overtuiging opnemen. We zijn met 117.000 Bruggelingen in onze stad. Brugge dat is
overheid, burgers & burgeressen samen. Veel goede dingen gebeuren vanuit ons
stadhuis : bossen redden, bomen planten, wegenherstel organiseren, straten vegen,
meldpunt verzorgen, musea & erfgoed beheren. Bedankt ! Net als grote broer
www.bosplus.be is Brugge vaak + positief bezig.

Vandaag 3 juli 2013 vieren we de apostel Thomas, beter bekend als degene die wou
zien i.p.v. te geloven. Beter getimed kan dit verzoekschrift niet vallen!
Gemeentepolitiek moet toch meer zijn dan een georganiseerd dovemansgesprek?
Brugge, plus est en nous ! Echte participatie van de burgers: wanneer beginnen we
er eens serieus aan ?

In het algemeen beleidsprogramma van de stad Brugge voor 2013-2018 is er sprake
van een open partnership. Proficiat. Maar geloven jullie dat zelf wel ? Wat zagen we
de voorbije maanden vanuit ons stadhuis? Een politieke vertoning waarbij veel
mensen juist afhaken!

Het is weinig origineel en de vorige stadsbesturen & gemeenteraden hebben het ook
al eerder gedaan: het kiezerskorps vertegenwoordigen met georganiseerd
ruziemaken in pers & gemeenteraad. Wij willen niet te veel (ver) oordelen; maar toch
mag u niet denken dat u ons zo op een goede manier bereikt ! Dit is niet het
samenspel van bestuur & vertegenwoordiging waar kiezers voor stemmen ?

Daarom deze concrete vraag: Hoe gaat de lokale overheid de komende 6 jaar
daadwerkelijk & constructief verbindingen leggen met de inwoners van Brugge ? Hoe
gaat u die participatie concreet organiseren, zodat ze anders en beter werkt dan
vroeger ? Kunnen de verenigingen en burgeractiegroepen daarbij helpen ? Ons
geloof en geduld blijven groot…

We krijgen graag transparante antwoorden van meerderheid en oppositie. Maar het
liefst van al van een verenigde gemeenteraad! Zoals steeds zijn wij bereid om dit
verzoekschrift te verdedigen op plaatsen rond de tafel waar men ons uitnodigt.

U weet dat 13 verenigingen
http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voorbrugge-2013 een participatiewijzer hanteren. Dit is een uitstekend instrument dat
een participatief burgerschap een stap dichterbij brengt. Wanneer doen we er iets
mee ?

Tot slot nog dit : n.a.v. de Poëzieweek 2014; na Anthonis de Roovere, Hedwig
Speliers & Peter Theunynck is er weer een jaar lang een vrije stadsdichter(es) voor
Brugge.
Luc Vanneste & Kathelijne Van Steenkiste, Poëziebosnetwerk voor een duurzame &
dierbare stad www.poeziebos.be
Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
Ingrid Fockedey, Actiegroep Rode Nonnen
Wouter Priem, Erfgoedforum Brugge vzw www.erfgoedforumbrugge.be
Erik Ver Eecke, Jozef De Coster & Erna Willems, vzw Groen
http://users.telenet.be/a150254/
Jef Ravelingien, priester actief in de West-Vlaamse Basisgroepen
http://basisgroepen.brugseverenigingen.be/Wiezijnwij
( zie wetgeving op http://www.poeziebos.be/Home/Participatie.aspx )
PS. Participatie niet beperken, wel verbeteren : middenveld- en burgerorganisaties met aandacht
voor de kwaliteit van de organisatie van inspraak en betrokkenheid hebben een platformtekst
http://www.apache.be/2010/03/de-weg-naar-een-meer-participatieve-besluitvorming/ www.adviesraden.be

“ Mother, should I trust the government ? Mother should I build a wall ? Ooooh aah, or is it just a waste
of time ? “ Pink Floyd in the Wall & “Achter iedere deur die ik open doe, doe jij een andere deur weer
dicht en zo blijf je verborgen. Nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht.“ B. de Groot

