Participatie - idee voor de toekomst van Brugge ingevoerd op
www.detoekomstvanbrugge.be
Meer info ? http://www.poeziebos.be/Home/Participatie.aspx
10 spelregels voor overheid & burgers om samen thuis in stad & publieke ruimte te komen

1. De stad motiveert of en zo ja hoe ze burgers betrekt bij beleids- en besluitvorming.
Criteria daarbij zijn: heeft het invloed op de leefomgeving en is er ruimte voor participatie.
2. De stad maakt participatie een vast onderdeel van het politieke en bestuurlijke
besluitvormingstraject.
3. De stad gaat zeer terughoudend om met de mogelijkheid participatie te beperken
vanwege het algemeen belang.
4. De stad bepaalt, voordat het participatietraject van start gaat, welke rol de burger krijgt:
meebeslissen; coproduceren; adviseren; raadplegen; informeren.
5. De stad zorgt voor een zorgvuldig vormgegeven participatieproces. Dit betekent dat de
stad expliciet maakt: welk onderwerp ter discussie staat; wie ze bij de beleids/
besluitvorming betrekt, wie de belanghebbenden zijn; op welke wijze ze het
participatieproces inricht, in overleg met de belanghebbenden; op welke wijze ze de
burger het best kan bereiken.
6 . De stad is oprecht geïnteresseerd in wat burgers naar voren brengen en laat dat
merken in woord en daad. Van burgers mag een constructieve bijdrage worden verwacht.
7. De stad weegt de inbreng van burgers mee in de uiteindelijke beslissing en maakt dat
zichtbaar.
8. De stad levert extra inspanning om álle belanghebbenden actief te betrekken, ook
degenen die zich niet meteen in eerste instantie zelf aanmelden.
9. De stad informeert de burger tijdig en volledig over het onderwerp van participatie, hun
rol en de manier waarop het participatieproces vorm krijgt.
10. De stad informeert burgers gedurende het participatietraject regelmatig over wat er
gebeurt met hun inbreng. De inbreng van burgers wordt schriftelijk vastgelegd. De stad
informeert burgers over wijzigingen van voornemens of plannen van de stad. De stad
motiveert haar besluit waarbij ze aandacht besteedt aan de door burgers naar voren
gebrachte (tegen)argumenten.
Tien spelregels voor overheid & burgers om samen thuis in stad & publieke ruimte te
komen ( participatiewijzer )
Dit http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voorbrugge-2013 is onze participatiewijzer (*) voor Brugge. De commentaren van 7 partijen op
http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/581-participatiewijzer-brugge-metantwoorden-politieke-partijen?cat=27

( * ) Participatiewijzer was op Forumdag over Lokale Participatie & Verenigingen. Het
verslag staat nu op de website www.deverenigdeverenigingen.be . Deze participatiewijzer
werd onderschreven door de Hanzestadcoalitie voor een duurzame & dierbare Unesco
werelderfgoedstad http://www.poeziebos.be/Home/Participatie.aspx
De stad ademt in wat wij uitademen, laat het in hemelsnaam liefde zijn. ( Italo Calvino )
Als verenigde verenigingen en burgeractiegroepen willen wij het goede van Brugge
waarderen en verfijnen. Ook de participatie. Burgerparticipatie omvat alle methoden om
burgers bij het stedelijk beleid te betrekken. Het gaat daarbij zowel om de inbreng van
burgers op het moment dat er nog beleidsruimte is als om de wettelijke
inspraakprocedures. Burgerparticipatie kent veel verschijningsvormen. Dat gaat van het
verstrekken van informatie aan burgers, het raadplegen van burgers, het vragen van
advies aan burgers, burgers die samen met de stad beslissen tot − de meest vergaande
vorm − burgers die zelf beslissen. Samen beter stad worden.
Dank aan www.nationaleombudsman.nl voor inspiratie bij deze participatiewijzer Brugge.
Het gaat over 10 principes, door de ombudsman een participatiewijzer voor behoorlijke
participatie genoemd. Deze spelregels zijn een houvast voor de stad en de burgers, om
het waardevolle concept van participatie in de dagelijkse praktijk in te vullen. Hopelijk een
werk- en meetinstrument voor toekomstige dialoog in Brugge. We spelen graag mee in het
spel van de stadsdemocratie. Als er tenminste duidelijke spelregels zijn. De
participatiewijzer is dat : kort & krachtig. Conform het twittertijdperk ...

