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10. Democratische staD

stanDpunt

In Mechelen leven we vandaag met 86.000 mensen samen. De stad groeit snel, wellicht zullen we in de 
nabije toekomst al met 100.000 Mechelaars zijn. Hoe Mechelen er in de toekomst uit zal zien, is niet alleen 
de zaak van negen schepenen, maar van ons allemaal. 

Hoe meer Mechelaars bij het beleid van onze stad betrokken worden, hoe groter de collectieve kennis, 
ervaring, capaciteit en draagkracht. Inspraak en participatie verbeteren het samenleven. Ze zijn essentieel, 
want iedereen moet meetellen. Mensen uit alle lagen van de bevolking - ook wie in de samenleving door-
gaans onzichtbaar blijft - moeten opgezocht, geïnformeerd en betrokken worden.

onZe VoorsteLLen

EEn. InformatIe over het reIlen en zeIlen van de stad 
voor Iedereen toegankelIjk maken

•	 Inspraak	en	participatie	beginnen	met	informatie.	De	toegang	tot	informatie	over	het	reilen	en	zeilen	van	
de stad moet voor alle inwoners gegarandeerd worden.

•	 Open	source	online	platformen	van	de	 stad	kunnen	alle	 info	groeperen.	Deze	platformen	moeten	 in	
handen van de gemeenschap zijn en blijven.

•	 We	voorzien	gratis	wifi	in	de	hele	stad.	Er	moeten	openbare	plaatsen	zijn	waar	je	gratis	en	onbeperkt	
online kan gaan.

•	 Een	deur-aan-deur	infoblad	en	specifieke	informatiedragers	zijn	nodig	om	alle	inwoners	van	Mechelen,	
jong en oud, Maneblusser en nieuwkomer, te bereiken.

•	 Het	stadsmagazine	De Nieuwe Maan mag geen reclamefolder voor het bestuur zijn, maar moet Meche-
laars objectief informeren.

TwEE. geen nIeuwe projecten zonder echte Inspraak
•	 Inspraak	en	participatie	kunnen	niet	zonder	informatie	en	overleg.	Overleg	vraagt	openheid	en	soepel-

heid van het beleid en van de administratie.
•	 Bij	grote	en	 ingrijpende	projecten	worden	de	Mechelaars	van	bij	het	begin	meegenomen	 in	ernstige	

inspraaktrajecten. 
•	 Buurt-	en	informatievergaderingen	zijn	niet	bedoeld	om	genomen	beslissingen	mee	te	delen,	maar	om	

daadwerkelijk te overleggen.
•	 Met	de	technologische	middelen	van	vandaag	kan	de	stad	via	online	platformen	gemakkelijk	en	objectief	

allerlei bevragingen, peilingen en stemmingen organiseren.
•	 De	stad	heeft	openbare	ontmoetingsruimtes	nodig,	gericht	op	informatie,	uitwisseling,	inspraak	en	par-

ticipatie. Dat kunnen vaste ontmoetingsruimtes zijn of pop-ups in functie van bepaalde projecten.
•	 Bij	openbare	onderzoeken	zorgt	de	stad	voor	actieve	communicatie.

Geen nieuwe 
projecten zonder
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DriE. een sterk mIddenveld

•	 Een	stad	op	mensenmaat	bouwen	we	op	van	onderuit,	met	alle	inwoners,	met	mensen	die	zich	inzetten,	
samenwerken, participeren en als het moet ook actie voeren.

•	 De	stedelijke	overheid	moet	het	middenveld	ondersteunen.	Een	sterk	ontwikkeld	middenveld	doet	de	
democratie	opleven.	Wij	pleiten	in	dat	verband	voor	het	versterken	van	de	thematische	adviesraden	en	
voor een goede organisatie van de algemene bewoners-vergaderingen.

•	 We	versterken	wijkraden	en	buurtcomités.	
•	 Adviesraden	krijgen	de	nodige	ondersteuning	om	hun	werking	opener	te	maken	en	een	bredere	betrok-

kenheid te realiseren.
•	 Het	middenveld	moet	alle	ruimte	en	vrijheid	krijgen	om	opnieuw	een	gepolitiseerde	rol	te	spelen.
•	 De	stad	ontwikkelt	een	stedelijk	labo	voor	burgerinitiatieven	en	creëert	ruimte	voor	lokale	commons.
•	 Het	recht	van	burgers	om	publiekelijk	actie	te	voeren,	mag	op	geen	enkele	manier	ingeperkt	worden.

ViEr. openbaarheId van bestuur en de gemeenteraad als 
democratIsch orgaan

•	 Er	moet	volledige	openbaarheid	van	bestuur	komen.
•	 De	begroting	van	de	stad	wordt	op	een	eenvoudige	en	overzichtelijke	manier	online	gezet,	naar	het	

voorbeeld van www.jegemeentetelt.be.
•	 De	rol	van	de	gemeenteraad	moet	geherwaardeerd	worden.
•	 De	gemeenteraad	moet	openstaan	voor	vragen	en	adviezen	uit	andere	raden.	Die	moeten	daar	ook	toe	

uitgenodigd worden. 
•	 De	procedure	voor	burgers	om	voorstellen	en	vragen	op	de	agenda	van	de	gemeenteraad	te	zetten,	

moet eenvoudiger. Ze moeten daar ook goed over geïnformeerd worden.
•	 Het	college	van	burgemeester	en	schepenen	en	de	gemeenteraadsleden	moeten	“onder	de	mensen”	

komen en hen concreet aanzetten tot een actief burgerschap.

Visie

EEn. InformatIe over het reIlen en zeIlen van de stad 
voor Iedereen toegankelIjk maken 

Inspraak en participatie beginnen met communicatie en informatie bestemd voor alle inwoners van de stad. 
Zonder	dat	kan	je	onmogelijk	iedereen	betrekken.	Onderzoeker	Eric	Goubin	schrijft	in	het	maandblad	van	
de	Vlaamse	Vereniging	van	Steden	en	Gemeenten	(VVSG):	“Gemeentelijke	communicatie	is	de	belangrijkste	
overheidscommunicatie. Van alle overheden hebben burgers het meest vertrouwen in de lokale overheid. 
Tegelijk	speelt	het	gevoel	van	nabijheid.”	Goubin	voegt	eraan	toe	dat	er	twee	topkanalen	zijn:	de	website	
en het informatieblad, zij bereiken drie kwart van de inwoners. 

Voor alle inwoners moet er de garantie zijn dat ze toegang hebben tot de info over het reilen en zeilen van 
de	stad.	Open	source	online	platformen	–	waar	iedereen	samen	aan	kan	werken	onder	supervisie	van	de	
stad	–	kunnen	die	info	groeperen.	Ze	moeten	in	handen	van	de	gemeenschap	zijn	en	blijven.	Wij	willen	
gratis	wifi	bieden	in	de	hele	stad.	Wij	dringen	aan	op	openbare	plaatsen	waar	je	gratis	en	onbeperkt	online	
kan gaan. 
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We	pleiten	voor	een	objectief	informatieblad	en	stadsinfo	op	specifieke	dragers,	zodat	alle	inwoners	van	
Mechelen bereikt worden.

TwEE. geen nIeuwe projecten zonder echte Inspraak
De	Maneblussers	willen	inspraak.	Dat	is	logisch	en	goed.	“De	burgers	zelf	weten	gewoonlijk	het	best	wat	
hun behoeften zijn en kunnen oplossingen of middelen aandragen om deze behoeften te bevredigen. Ze 
kunnen	ook	zelf	oplossingen	aanreiken,	zowel	in	de	vorm	van	suggesties	of	creatieve	ideeën,	als	van	con-
crete	acties”,	besluiten	VUB-onderzoekers	in	het	boek	“De	humane	stad”.	Die	burgerbijdrage	kan	effectief	
het	verschil	maken.	Want,	zo	gaan	de	onderzoekers	verder:	“Op	die	manier	gaan	de	burgers	zelf	actief	
participeren	in	het	beheer	van	hun	gemeente.	Aldus	krijgen	ze	het	gevoel	dat	ze	wonen	in	een	stad	op	maat	
van	de	mensen,	en	niet	alleen	van	de	bureaucratie,	economie,	technologie,	of	politiek.”

De technische mogelijkheden om iedereen te raadplegen en te betrekken zijn vandaag eindeloos veel 
groter dan vroeger. Met de sociale media en de smartphone volstaat een druk op een knop om je mening 
te	geven.	Open	source	publieke	stadsplatformen	maken	 interactie	mogelijk.	Ze	horen	 in	handen	van	de	
gemeenschap	thuis,	niet	in	handen	van	een	of	ander	privébedrijf	dat	vroeg	of	laat	informatie	kan	achterhou-
den of alleen tegen betaling vrijgeven.

Digitale	platformen	bereiken	niet	iedereen.	Daarom	zijn	ook	openbare	ontmoetingsruimtes	nodig.	Ontmoe-
tingsruimtes	waar	je	niets	hoeft	te	consumeren,	maar	wel	van	alles	aangeboden	krijgt:	boeken,	kranten,	
internet,	televisie,	kleine	optredens,	debatten,	administratieve	diensten...	Waar	je	kennis	kan	uitwisselen	
en inspraak en participatie kan organiseren. Zulke ontmoetingsruimtes organiseren we het best per wijk, 
mogelijk met een aanvullend buddysysteem dat mensen actief opzoekt en uitnodigt om naar de plaatselijke 
ontmoetingsruimte te komen. Zo betrekken we ook de vele mensen die vandaag al te veel op zichzelf zijn 
aangewezen en vereenzaamd zijn.

Inspraak	is	in	onze	stad	een	ernstig	pijnpunt.	Op	buurt-	en	informatievergaderingen	krijgen	bewoners	zel-
den	meer	dan	wat	promotalk	te	horen	en	worden	ze	geconfronteerd	met	voldongen	feiten.	Wijkraden	en	
buurtcomités	hebben	weinig	slagkracht.	Het	werk	van	adviesraden	wordt	ondergewaardeerd.	Het	bestuur	
behoudt	een	te	sterke	greep	op	het	middenveld	en	beperkt	de	kritische	en	politiserende	rol	ervan.	Actie-
comités	worden	niet	gerespecteerd	en	systematisch	als	onbeduidend	weggezet:	we	hebben	dat	gezien	bij	
de mobiliteitsplannen in de wijk Nekkerspoel, bij de heraanleg van de Speeqvest, bij de woonuitbreiding 
Spreeuwenhoek,	bij	de	plannen	om	het	stedelijk	zwembad	aan	de	Geerdegemvaart	te	sluiten,	bij	de	plan-
nen	voor	de	komst	van	Plopsaqua	achter	Technopolis,	...		Bij	een	openbaar	onderzoek	voor	een	bouwaan-
vraag, wordt het inzagerecht van betrokken bewoners beperkt. 

Bij	inspraak	rond	specifieke	projecten	moet	het	proces	zo	veel	mogelijk	begeleid	worden	door	onafhanke-
lijke externe deskundigen. Vóór de aanvang van het proces geeft het stadsbestuur duidelijk de grenzen aan 
waarbinnen	de	inspraak	zal	gebeuren	(welke	beleidsbeslissingen	zijn	reeds	genomen	en	vallen	bijgevolg	
buiten	het	participatieproces.)	Op	deze	manier	weten	alle	betrokkenen	duidelijk	waaraan	en	waaraf	en	wor-
den frustraties vermeden. In functie van de agenda kunnen bevoegde ambtenaren en externe deskundigen 
uitgenodigd worden om hun visie weer te geven.
 
Het stadsbestuur geeft gemotiveerde feedback over de beslissingen die het uiteindelijk neemt naar aanlei-
ding van de aanbevelingen.

Over	 lopende	openbare	onderzoeken	 zorgt	de	 stad	 voor	actieve	 communicatie,	 bijvoorbeeld	door	aan-
kondiging	via	de	website,	nieuwsbrieven,	Nieuwe	Maan,	...	.	Bij	openbare	onderzoeken	over	projecten	die	
een grote impact hebben, neemt het stadsbestuur het initiatief om informatievergaderingen te beleggen 
waarop de initiatiefnemer het project kan toelichten en vragen kan beantwoorden. Zo’n informatievergade-
ringen worden niet beperkt tot die situaties waarin dit wettelijk verplicht is. Het tijdstip van de vergadering 
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is	zodanig	gekozen	dat	er	nadien	nog	voldoende	tijd	is	om	bezwaar	in	te	dienen.	Een	inspraak-ambtenaar	
staat ter beschikking om minder mondige burgers bij te staan om hun bezwaar te formuleren.

DriE. een sterk mIddenveld
Een	stad	op	mensenmaat	kan	maar	gerealiseerd	worden	door	druk	van	onderuit.	Als	mensen	zich	inzet-
ten,	samenwerken	en	zo	nodig	ook	actie	voeren:	in	de	wijken,	op	de	werkvloer,	bij	het	stadspersoneel,	…	
Een	sterk	middenveld	is	belangrijk	voor	deze	democratie-van-onderuit,	omdat	het	allerlei	groepen	betrekt,	
mensen	versterkt	en	kennis	samenbrengt.	Bewoners	weten	vaak	heel	goed	welke	oplossingen	voor	een	
specifiek	probleem	al	dan	niet	werken.	Een	brede	en	diepe	democratie	kan	niet	zonder	een	goed	ontwik-
keld middenveld. Van actiegroepen tot vakbonden, van vrouwenorganisaties tot natuurverenigingen en 
wijkcomités:	zij	zijn	een	essentiële	schakel	in	het	democratische	proces.	Ze	vormen	de	buik	van	de	samen-
leving waar het debat wordt georganiseerd en mensen samenkomen. Ze kunnen mee de agenda bepalen 
en meningen helpen vormen. 

In	dat	verband	pleiten	wij	voor	het	versterken	van	de	thematische	adviesraden	( jeugd,	cultuur,	ouderen,	
ontwikkelingssamenwerking,	sport,	wijkraden,	...).	De	thematische	raden	hebben	in	de	eerste	plaats	de	rol	
om het bestuur te adviseren over het te voeren beleid binnen hun thema. Het secretariaat wordt waargeno-
men door een ambtenaar van de bevoegde stadsdienst. De bevoegde schepen woont de vergaderingen bij 
maar heeft geen stemrecht. In functie van de agenda kan de adviesraad bevoegde ambtenaren en externe 
deskundigen uitnodigen om hun visie weer te geven. Het stadsbestuur kan binnen af te spreken grenzen 
bepaalde	beslissingsbevoegdheden	delegeren	naar	de	adviesraad	(bijvoorbeeld	rond	de	verdeling	van	de	
subsidies	binnen	de	goedgekeurde	kredieten).	Bij	het	begin	van	de	bestuursperiode	maakt	het	stadsbe-
stuur afspraken met elke adviesraad over de aspecten waarin de raad beslissingen kan nemen.

Wij	pleiten	ook	voor	een	goede	organisatie	van	de	algemene	bewoners-vergaderingen	per	wijk	en	deelge-
meente. Het stadsbestuur zorgt ervoor dat er op de vergaderingen voldoende ruimte is om de aanwezigen 
aan	het	woord	te	laten	en	dat	ook	de	oppositie	inbreng	kan	hebben.	Er	wordt	strikt	over	gewaakt	de	agenda	
niet	te	overladen.	Het	is	beter	meerdere	vergaderingen	(2	à	3)	per	jaar	te	organiseren	met	een	beperkte	
agenda	in	plaats	van	één	vergadering	met	een	overladen	agenda.

De	Mechelaars	zijn	mondige	burgers	met	 tal	van	zinvolle	 ideeën,	die	ze	vaak	ook	zelf	 in	handen	willen	
nemen.	Ze	moeten	daarin	door	het	bestuur	gesteund	worden.	Er	kan	een	stedelijk	labo	komen	waarbinnen	
burgerinitiatieven	uitgewerkt	worden	en	concreet	vorm	krijgen.	Binnen	dit	labo	kan	ook	onderzoek	gedaan	
worden naar het ontwikkelen van lokale commons.

ViEr. openbaarheId van bestuur en de gemeenteraad als 
democratIsch orgaan

In de jaarlijkse gemeentetest van het Nieuwsblad kreeg het Mechels stadsbestuur een nul voor openbaar-
heid van bestuur. Dat kan tellen. De website www.asgaupaust.be schreef ook dat Mechelen van alle steden 
en gemeenten de meeste openbaarheidsverzoeken weigert. 

Wij	willen	volledige	openbaarheid	van	bestuur.	Alleen	welbepaalde	dossiers,	specifieke	en	concrete	bedrei-
ging van de openbare veiligheid en individuele personeelsdossiers kunnen daar buiten vallen.

De gemeenteraad hoort een democratisch orgaan te zijn. De beslissingsmacht is de voorbije jaren echter 
vooral bij het schepencollege en de burgemeester komen te liggen. De rol van de raadsleden is in de prak-
tijk	erg	ingeperkt.	Johan	Ackaert,	politicoloog	aan	de	Universiteit	van	Hasselt,	zegt	daarover:	“Sommige	
steden en gemeenten evolueren naar een presidentieel regime met een sterke uitvoerende macht, waar 
gemeenteraadsleden	louter	nog	een	controlefunctie	bekleden.”	De	democratische	rol	van	de	raad	moet	
opnieuw versterkt worden.
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Het	lokaal	bestuur	bepaalt	volgens	het	jongste	decreet	Lokaal	Bestuur	zelf	op	welke	manier	burgers	voor-
stellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad kunnen brengen. Mechelen hanteert nog altijd de 
regels	uit	het	oude	decreet.	Wie	een	punt	op	de	agenda	wil	brengen,	moet	daarvoor	de	handtekeningen	
van	minstens	1%	van	de	Mechelaars	boven	de	16	jaar	verzamelen.	Dat	kan	soepeler.	In	het	Brussels	Hoofd-
stedelijk	Gewest	bestaan	bijvoorbeeld	“burgerinterpellaties”.	Iedere	inwoner	van	minstens	16	jaar	kan	een	
onderwerp	aankaarten	zodra	hij	daarvoor	20	handtekening	verzameld	heeft.	

De	adviezen	van	de	inspraakorganen	moeten	ernstig	genomen	worden.	Als	de	gemeenteraad	zaken	be-
handelt die betrekking hebben op bepaalde wijken of op bepaalde groepen, dan moeten de betrokkenen 
(raden	en	burgers)	uitgenodigd	worden.	

We	pleiten	ook	voor	een	“vragenuurtje”	waarbij	burgers	en	actiecomités	met	vragen	en	voorstellen	voor	de	
dag kunnen komen.
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