Verzoekschrift 8 Poëziebosnetwerk & Erfgoedforum – Antwoord

Het nieuwe bestuur wil in de komende legislatuur voluit gaan voor communicatie
en participatie voor de domeinen wegen, mobiliteit, ruimtelijke ordening, groen
en speelruimte. Doelstelling moet zijn om voor alle grote projecten een goed
communicatie- en participatietraject op te zetten.
Elk jaar wordt daarvoor een overzicht gemaakt van alle projecten uit het budget
van dat jaar waarrond er communicatie kan gebeuren, en dit in een overleg met
de betrokken dienst, het bevoegd lid van het college en de Communicatiedienst.
Dit overleg moet voor elk project een communicatietraject opleveren met een
tijdslijn met de verschillende stappen. Het klassieke pad van de
bewonersvergadering wordt daarbij waar mogelijk voorafgegaan door een
bevraging of een knelpunteninventaris (wat is goed en minder goed?), of een
brainstorming waarbij men ideeën of suggesties kan geven. Tijdens de eigenlijke
info- en inspraakvergadering wordt het ontwerp voorgesteld en afgetoetst bij de
bewoners. Naderhand wordt er via bewonersbrieven enkele keren
teruggekoppeld over de voortgang van het project en de manier waarop de
inbreng van de bewoners er is in verwerkt.
De uiteindelijke beslissingen komen, volgens het model van de representatieve
democratie, toe aan de verkozen mandatarissen (gemeenteraadsleden, college
van burgemeester en schepenen). Nadien wordt er breed gecommuniceerd over
de start en de uitvoering van het project. De Stad wil daarbij niet enkel
informeren maar ook opinie- en attitudevormend zijn bij thema’s zoals mobiliteit,
milieu, gemeenschappelijke voorzieningen,…
Bij de communicatie wordt een mediamix gebruikt waarbij de klassieke gedrukte
media een belangrijke rol blijven spelen. Maar daarnaast zijn er met de nieuwe
stedelijke website, die deze zomer gelanceerd werd, ook meer digitale
mogelijkheden: een intenser en ruimer gebruik van de sociale media facebook en
twitter – onder andere om meer jongeren te bereiken - , het gebruik van
nieuwsbrieven, de verdere uitbouw van het elektronisch loket met o.m. de
mogelijkheid om bevragingen ook digitaal in te vullen.
De Stad heeft met het project Zeebrugge Open ook de communicatie
gecoördineerd van de verschillende betrokken besturen die de komende jaren
ingrijpende werken zullen uitvoeren voor een betere ontsluiting van de haven
van Zeebrugge. Voor de werken van Infrabel in Zwankendamme werd eind vorig
jaar een mobiel infopunt ingericht waar bewoners terecht konden met hun
vragen en opmerkingen. In juni zette Zeebrugge Open een vierde infomarkt op,
dit keer over de aanleg van de A11. De A11 zal de N31 in Brugge verbinden met
de N49 in Westkapelle; het is het grootste en meest omvangrijke openbare werk

dat de komende jaren in de Brugse regio zal uitgevoerd worden. De stad Brugge
zal daarover samen met het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse
overheid een continue communicatie opzetten. Het is daarbij onder meer de
bedoeling om als de werken eind dit jaar of begin volgend jaar effectief starten,
de infocontainer te verplaatsen van Zwankendamme naar Dudzele, zodat de
bewoners en alle belangstellenden daar vlak bij de werf een direct contact- en
aanspreekpunt hebben.
Wij willen ook een groot nieuw participatietraject uitwerken dat nu eens niet op
het verleden van Brugge betrekking heeft, maar op de toekomst. Wij willen
contacten leggen met mensen en verenigingen die inspirerende ideeën hebben,
zuurstof kunnen leveren, en met wie wij samen trajecten kunnen opzetten voor
de verdere ontwikkeling van onze stad. Wij willen dus als stadsbestuur een
nieuwe verhouding aangaan met geëngageerde personen en groepen in Brugge
om samen die uitdaging waar te maken. Rekening houdend met opzegtermijnen
van mogelijke kandidaten hopen wij om nog dit jaar een coördinator voor dit
project ‘De toekomst van Brugge’ contractueel te kunnen aanstellen. Na een
oriënterende ronde hopen wij dan om vrij snel mensen bij mekaar te brengen en
met een aantal thema’s aan de slag te kunnen gaan.
***
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