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Het Groene Gordel Front in Brugge en 
Ommeland 

 

Archiefje : op http://www.ggf.be/partici/partstart.htm allereerste 
bundeling ideeën binnen www.ggf.be Participatie. Hierna 
wetgeving verzoekschriften Brugge & Vlaanderen en 5 stappen 
voor een goede aanpak. Doen ! Groet van www.poeziebos.be  

 

De 5 stappen zijn : 
 

0. Leer van vroegere ervaringen : ervaring zes vorige verzoekschriften Brugge op www.ggf.be tussen 
september 2009 en november 2011 

 
1. Je schrijft je verzoekschrift en laat het in een eerste ronde nalezen door medestanders en bevriende 
partijen. 
  
2. Je zoekt enkele medestanders die mee ondertekenen en zo een stukje draagvlak en representativiteit 
duidelijk maken. De eerste ondertekenaar is degene die aanspreekpunt is en mag gaan verdedigen op 
berek ( eventueel met tweede ondersteuner deskundige ) voor 15 minuten. 
  
3. Je dient het schriftelijk in op de secretarie met namen + adressenlijst ondertekenaars. Lokale 
verzoekschriften zijn enkel bedoeld voor de burgers en burgeressen die kiezers zijn van hun stad. 
  
4. De secretarie onderzoekt je verzoekschrift op zijn ontvankelijkheid en laat je weten of het aanvaard wordt 
en wanneer het op berek en gemeenteraad komt. Je spreekt best dan ook enkele gemeenteraadsleden aan 
met de vraag om je te steunen en tussen te komen in partij, berek en gemeenteraad.   
  
5. Je contacteert best de pers bij indienen en nav. verschijnen op berek & gemeenteraad. 

 
  

UIT HET GEMEENTEDECREET 
HOOFDSTUK III. - Verzoekschriften aan de organen van de gemeente. 
http://www.brugge.be/internet/nl/bestuur_administratie/gemeenteraad/Berekken/index.htm 

 
Art. 201. Ieder heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, 
schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen. 
  
Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de 
gemeente behoort, zijn onontvankelijk. 
 
Art. 202. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college 
van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met 
het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken. 
   
De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste 
ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door een orgaan van de 
gemeente. In dat geval, heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een 
verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze. 
 
Art. 203. De gemeenteraad verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het 
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verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift 
door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift. 
 
Art. 204. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt de nadere 
voorwaarden waaronder dit recht wordt uitgeoefend en de wijze waarop de 
verzoekschriften worden behandeld. 
 
 

UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD 
HOOFDSTUK VIII : VERZOEKSCHRIFTEN 

 
Artikel 36. Principe - Overeenkomstig artikel 201 van het gemeentedecreet heeft 
eenieder het recht om individuele of collectieve verzoekschriften te richten aan de 
gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, of de burgemeester. 
 
Artikel 37. Voorwaarden - Verzoekschriften moeten schriftelijk ingediend worden en 
ondertekend zijn, met vermelding van naam, voornaam en adres van de indiener(s). 
Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de 
gemeente behoort, zijn niet ontvankelijk. 
Worden ook niet als verzoekschriften in de zin van dit hoofdstuk beschouwd, al zouden ze 
door de indiener(s) zelf zo genoemd worden : (1) brieven die zich ertoe beperken feiten te 
signaleren, een mening of kritiek te geven, zonder een duidelijk verzoek te bevatten; (2) 
verzoeken tot het bekomen van inlichtingen, inzage of afschriften van dossiers of 
documenten; (3) beroepen of bezwaren in aangelegenheden waarvoor een specifieke 
beroeps- of bezwaarprocedure bestaat. 
 
Artikel 38. Behandeling - Voor de verzoekschriften die uitdrukkelijk aan de 
gemeenteraad gericht zijn en waarvan het voorwerp ook tot de beslissingsbevoegdheid 
van de raad behoort, bereidt het college van burgemeester en schepenen een voorstel 
van gemotiveerd antwoord voor. 
Wanneer het verzoekschrift dat uitdrukkelijk vraagt, wordt de verzoeker - of indien het 
verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is de eerste ondertekenaar - 
gehoord in het bevoegde berek. Betrokkene kan zich daarbij laten bijstaan door een 
persoon naar keuze. Het verzoek kan maximaal een kwartier toegelicht worden. 
Op basis van het collegevoorstel en de bespreking in het berek, stelt de gemeenteraad 
zijn gemotiveerd antwoord op het verzoekschrift vast. De raad kan desgevallend eerst nog 
bijkomend onderzoek aan het college vragen. 
Verzoekschriften die niet uitdrukkelijk aan de gemeenteraad gericht zijn of waarvan het 
voorwerp niet tot de beslissingsbevoegdheid van de raad behoort, worden naargelang de 
materie onderzocht en gemotiveerd beantwoord door het college van burgemeester en 
schepenen, of door de burgemeester. 
Het antwoord gaat binnen drie maanden na indiening van het verzoekschrift naar de 
verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, naar de 
eerste ondertekenaar. 
  
  
  
gemeentedecreet & verzoekschrift : Het Gemeentedecreet ( stukje ) hoe een verzoek-
schrift aan de gemeenteraad richten ? hoe een 'voorstel van burgers' doen ?  
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http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving/gemeentedecreet/inhoud-
gemeentedecreet.htm 
 
Titel VI - Participatie van de burger 
Hoofdstuk III - Verzoekschriften aan de gemeenteraad 

Art. 201 
Ieder heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk 
bij de gemeenteraad in te dienen.  
Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de 
gemeente behoort, zijn onontvankelijk. 

(Art. 201 datum inwerkingtreding 1.1.2007 cfr. Besl. Vl. Reg. 24.11.2006 - art. 1, 22° en 
art. 5 - B.S. 30.11.2006) 

Art. 202 
De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van 
burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het 
verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.  

De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste 
ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door de gemeenteraad of een 
gemeenteraadscommissie. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar 
van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze. 

(Art. 202 datum inwerkingtreding 1.1.2007 cfr. Besl. Vl. Reg. 24.11.2006 - art. 1, 22° en 
art. 5 - B.S. 30.11.2006) 

Art. 203 
De gemeenteraad verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, 
een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer 
personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift. 

(Art. 203 datum inwerkingtreding 1.1.2007 cfr. Besl. Vl. Reg. 24.11.2006 - art. 1, 22° en 
art. 5 - B.S. 30.11.2006) 

Art. 204 
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt de nadere voorwaarden 
waaronder dit recht wordt uitgeoefend en de wijze waarop de verzoekschriften worden 
behandeld. 

(Art. 204 datum inwerkingtreding 1.1.2007 cfr. Besl. Vl. Reg. 24.11.2006 - art. 1, 22° en 
art. 5 - B.S. 30.11.2006) 

Het Gemeentedecreet 
 
Titel VI - Participatie van de burger 
Hoofdstuk IIbis - Voorstellen van burgers 
(Nieuw hoofdstuk ingevoegd bij decr. van 2.6.2006 - art. 10 - B.S. 26.6.2006 - datum 
inwerkingtreding 1.1.2007 cfr. Besl. Vl. Reg. 24.11.2006 - art. 1, 22° en art. 5 - B.S. 
30.11.2006) 

http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving/gemeentedecreet/inhoud-gemeentedecreet.htm
http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving/gemeentedecreet/inhoud-gemeentedecreet.htm
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Art. 200bis 
(Art. 200bis. ingevoegd bij decr. van 2.6.2006 - art. 10 - B.S. 26.6.2006 - datum 
inwerkingtreding 1.1.2007 cfr. Besl. Vl. Reg. 24.11.2006 - art. 1, 22° en art. 5 - B.S. 
30.11.2006) 
De inwoners hebben het recht te verzoeken om de door hen in een gemotiveerde nota 
nader omschreven voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en 
dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze 
agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad. Ze voegen bij die nota eventueel 
alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten. 

Dat verzoek moet worden gesteund door ten minste : 

1° 2 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minder dan 15 000 
inwoners; 
2° 300 inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 15 000 inwoners en 
minder dan 30 000 inwoners; 
3° 1 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 30 000 
inwoners. 

Art. 200ter 
(Art. 200ter. ingevoegd bij decr. van 2.6.2006 - art. 10 - B.S. 26.6.2006 - datum 
inwerkingtreding 1.1.2007 cfr. Besl. Vl. Reg. 24.11.2006 - art. 1, 22° en art. 5 - B.S. 
30.11.2006) 
Het verzoek wordt ingediend met een formulier, dat het gemeentebestuur ter beschikking 
stelt, en wordt met een aangetekende brief gestuurd aan het college van burgemeester en 
schepenen. Het moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden 
van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat na of aan die voorwaarden voldaan is. 

Art. 200quater 
(Art. 200quater. ingevoegd bij decr. van 2.6.2006 - art. 10 - B.S. 26.6.2006 - datum 
inwerkingtreding 1.1.2007 cfr. Besl. Vl. Reg. 24.11.2006 - art. 1, 22° en art. 5 - B.S. 
30.11.2006) 
Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de 
gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de 
eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek 
behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad. 

Art. 200quinquies 
(Art. 200quinquies. ingevoegd bij decr. van 2.6.2006 - art. 10 - B.S. 26.6.2006 - datum 
inwerkingtreding 1.1.2007 cfr. Besl. Vl. Reg. 24.11.2006 - art. 1, 22° en art. 5 - B.S. 
30.11.2006) 
De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het 
verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de 
gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt 
bekendgemaakt. 

Het Gemeentedecreet 
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Titel VI - Participatie van de burger 
Hoofdstuk II - Inspraak 

Art. 199 
De gemeenteraad neemt initiatieven om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers 
of van de doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de 
gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan. 

(Art. 199 datum inwerkingtreding 1.1.2007 cfr. Besl. Vl. Reg. 24.11.2006 - art. 1, 22° en 
art. 5 - B.S. 30.11.2006) 

Art. 200 
§1. Onder voorbehoud van de toepassing van de op dit gebied geldende wettelijke en 
decretale bepalingen, kan alleen de gemeenteraad overgaan tot de organisatie van raden 
en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het 
gemeentebestuur te adviseren. 

§2. Ten hoogste twee derde van de leden van de hier bedoelde raden en 
overlegstructuren is van hetzelfde geslacht. Zoniet kan niet op rechtsgeldige wijze advies 
worden uitgebracht. 

§3. De gemeenteraad stelt de nadere voorwaarden vast voor de representativiteit en 
regelt de samenstelling, de werkwijze en de procedures van de hier bedoelde raden en 
overlegstructuren. Daarbij wordt uitdrukkelijk bepaald op welke wijze het gevolg dat aan 
de adviezen wordt gegeven, zal worden meegedeeld. De gemeenteraad waakt erover dat 
de nodige middelen ter beschikking worden gesteld voor de vervulling van de 
adviesopdracht.  

De verslagen en einddocumenten van de hier bedoelde raden en overlegstructuren 
worden meegedeeld aan de gemeenteraad. 

§4. Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen 
kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de hier bedoelde raden en overlegstructuren. 

(Art. 200 datum inwerkingtreding 1.1.2007 cfr. Besl. Vl. Reg. 24.11.2006 - art. 1, 22° en 
art. 5 - B.S. 30.11.2006) 

  


