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PARTICIPATIE 

Participatie zit in het DNA van Groen. Het is voor Groen een basishouding om burgers te 

betrekken bij de voorbereiding, evaluatie en zelfs uitvoering van beslissingen. 

Participatie geeft kansen aan inwoners tot ontmoeting en engagementen. Het creëert 

betrokkenheid en draagvlak voor beslissingen. 

Participatie verzilvert de inzichten, ervaringen, expertise en energie van burgers en 

raadsleden. 

Participeren is niet per sé uw goesting krijgen maar van gedachten wisselen, samen dingen 

doen, verantwoordelijkheid nemen, op zoek gaan naar gedeelde meningen en visies en leren 

van elkaar. 

 PARTICIPATIE IS MAATWERK 1.

Groen durft anders te werken dan met de klassieke adviesraden.  

Participatie organiseren kan zowel doelgericht, gebiedsgericht, themagericht, 

projectgericht als doelgroepgericht aangepakt worden. 

Participatie kunnen we online en offline aanpakken afhankelijk van de te bespreken kwestie 

en de doelgroep die we er willen bij betrekken. 

Groen maakt werk van een bewonersplatform in het centrum zodat gans de gemeente is 

afgedekt. 

 PARTICIPATIE IS EEN KWESTIE VAN… 2.

 Ruimte en tijd maken voor het veramelen van meningen, het delen van visies, Pro 
actief te denken en werken. 

 Open en eerlijke communicatie voor, tijdens en na. 

 Vertrouwen en minder een spel van regels en procedures. 

 Duidelijkheid scheppen over ieders rol en waarover men kan mee-praten. 

 Ontmijnen en bemiddelen en steeds duiden waarom een of andere beslissing 
genomen is. 

 Tijdig en toegankelijke informatie aan bieden om te weten waarover men kan 

denken en praten. 

 Burgers uitdagen om te inspireren en mee-verantwoordelijkheid te dragen. 
Bijvoorbeeld samen een speelplek uitbouwen. 

 Inwoners mee eigenaar maken van gemeentelijke projecten. Bijvoorbeeld de zorg 
voor trage wegen. 

 



 

 

 PARTICIPATIE STIMULEREN 3.

We stimuleren en ondersteunen initiaitieven van onderuit en zorgen ervoor dat vraag en 

aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Bijvoorbeeld het faciliteren van woon -en energie 

coöperaties. 

We soigneren vrijwilligers die zich inzetten rond sport en beweging, cultuur, erfgoed, 

milieu, natuur, klimaat, voedsel, noord-zuid, welzijn,… 

We creëren nieuwe platforms en participatiemodellen waar inwoners, experts en politici 

elkaar kunnen inspireren en hun deskundigheid en ervaring ter beschikking stellen. 

Jaarlijks gaat er in de deelgemeenten en de centrumgemeente een dorpsschouw door. Deze 

rondgang heeft aandacht voor de lokale bezorgdheden. 

We hebben aandacht voor kansengroepen door na te gaan hoe we best hun stem horen. 

 PARTICPATIE VRAAGT OM EEN ANDERE ORGANISATIE VAN 4.

HET GEMEENTEHUIS 

De gemeenteraadszaal is ook van de burgers. Hét is het forum voor ontmoeting en debat 

over de partijgrenzen heen tussen bewoners en verkozenen. Dus we herschikken de 

gemeenteraadszaal wanneer er overleg is met burgers, we lassen een vragenuur in bij 

aanvang van de gemeenteraad. De rol van de voorzitter van de gemeenteraad is hierin 

cruciaal. Ook de gemeenteraadscommissies worden opgewaardeerd. 

Op en rond het gemeentehuis hebben we ook oog voor kwetsbare burgers en het uiten van 

hun noden en behoeften. Dit wil ook zeggen dat de werking en organisatie van de 

administratie vanuit participatief oogpunt moet worden bijgestuurd. 

Een betere dienstverlening en klachtenbehandeling is meer dan de woorden “we nemen het 

mee”… Op alle meldingen en klachten moet er snel en adequaat geantwoord worden. 

Medewerkers krijgen tijd, middelen en coaching om hierin expertise op te bouwen. 


