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In 2012 beslissen we ook 
hoeveel inspraak we de komende jaren krijgen…  
 
In het Brugsch Handelsblad van 21 oktober 2011 lazen we dat de burgemeester, het 
schepencollege en de stadsdiensten met veel interesse kennismaakten met de 
nieuwe inwoners van de stad Brugge. Dat is een goed begin. Als de bestuurders nu 
ook nog kennismaken met en luisteren naar de mensen die al lang(er) in Brugge 
wonen, zijn we helemaal op de goede weg. 
 
Voor dat overleg tussen burgers en bestuur bestaat een officieel kanaal: het 
verzoekschrift aan berek (gemeenteraadscommissie) en gemeenteraad. Brugge is de 
eerste stad in Vlaanderen die al ervaringen heeft met dergelijke verzoekschriften van 
burgers die in en met een gemeenteraadscommissie besproken worden.  
 
Vijf keer dienden wij zo’n verzoekschrift in en was er overleg. Positief dus. Het zesde 
verzoekschrift echter werd in de vuilnisbak gegooid. Er kwam een surrealistische 
weigering volgens artikel 37. Nochtans ging het om het meest relevante van alle 
verzoekschriften tot hiertoe. Het ging namelijk over de evaluatie van dit nieuwe 
participatie-instrument. Maar zie: plots klappen de bestuurders dicht en lijkt de 
inspraak terug naar af. 
 
Als bosdiplomaten hebben wij altijd gekozen voor de dialoog eerder dan voor het 
conflict. Ook nu weer. We leggen die botte weigering naast ons neer en blijven 
positief denken.  Met de “participatiewijzer” doen we concrete voorstellen om tot een 
betere samenwerking tussen overheid en burgers te komen. Daarbovenop doen we  
Brugge een stadsdichter cadeau voor 2012. U leest er alles over op 
www.poeziebos.be. 
 
De participatiewijzer Brugge 2013 handelt in 10 punten over de wederzijdsheid van 
burgers en bestuur. Als we hen verkiezen tot ons bestuur dan moeten er toch 
minimaal enkele afspraken zijn met rechten en plichten. Geen vrijblijvende 
vertegenwoordiging meer. De stad moet oprecht geïnteresseerd zijn in wat burgers 
naar voren brengen en dat duidelijk laten merken in woord en daad. Van de burgers 
mag een constructieve bijdrage verwacht worden. 
 
Met 13 verenigingen steunen we alvast een Participatiewijzer Brugge 2013 
http://www.dewakkereburger.be/index.php/de-wakkere-burger-blogt/participatie-in-
de-praktijk/152-brugse-verenigingen-schrijven-participatiewijzer. Nu is het uitkijken 
naar wat de politieke partijen erover te zeggen hebben en of de participatiewijzer in 
het nieuwe bestuursakkoord komt. We roepen alvast de Bruggelingen op om wakker 
te zijn de dag dat ze naar het stemhokje trekken. Laat hen kiezen voor politieke 
partijen die de democratie ernstig nemen en duidelijk zeggen hoe ze in de toekomst 
met wakkere burgers en burgeressen willen omgaan. 
 
Tot slot richten wij ons nog kort tot het college van burgemeester en schepenen: 
wees niet bang van ons, integendeel, wees welkom in het Poëziebos !  
 
Luc Vanneste, coördinator Poëziebosnetwerk & Peter Theunynck,  woordvoerder van 
de stadsdichter van Brugge Hedwig Speliers 
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