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Inleiding
Met deze brochure willen we u een “handleiding participatie voor beginners” aanbieden. Het is

niet de bedoeling om definities en theorieën over bewonersparticipatie uit te werken, maar wel om wat
meer duidelijkheid te scheppen over de volgende vragen : Welk nut heeft participatie? Wat betekent
participatie in de praktijk? Wanneer kan men participatie best gebruiken en op welke manier ?

Om hierop te antwoorden, vertrekken we vanuit een concrete ervaring: een pilootproject “Mobiliteit
en Participatie” bij Gemeentelijke Mobiliteitsplannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bij openbare werken in Brussel, zoals bijvoorbeeld de heraanleg van een plein, beperkt de
interventie van bewoners zich meestal tot het reglementaire openbaar onderzoek en de
overlegcommissies. Af en toe organiseert de overheid informatievergaderingen waarbij geïnteresseerde
bewoners de kans krijgen om hun mening te geven. Er wordt maar weinig gebruik gemaakt van
technieken om bewoners intensiever te betrekken bij een stedenbouw- of mobiliteitsproject.
Originaliteit en creativiteit zijn niet de regel. Er wordt gesproken over informatie aan, in het beste
geval over overleg met de bewoners, maar niet over “participatie”. Bovendien worden de meeste
projecten in hun eindstadium voorgelegd. Dat betekent dat bewoners nog maar weinig veranderingen
kunnen aanbrengen.

Deze manier van werken kenmerkt zich door een gebrek aan dynamisme in de besluitvorming en
een gebrek aan vertrouwen bij de bevolking. Vaak horen we van bewoners : “Er wordt geen rekening
gehouden met onze opmerkingen” of “We worden voor een voldongen feit gesteld...” De overheid
heeft in vele gevallen niet op voorhand met de bewoners gesproken over het project en ze ook niet
betrokken bij de voorafgaande studie. Het verwondert ons dan ook niet dat veel projecten en hun
procedures weinig vertrouwen en geloofwaardigheid genieten bij de bevolking. Ook de overheid kent
een soortgelijke ervaring : “Alleen de ontevreden bewoners laten hun stem horen, de anderen
zwijgen...”

Participatie kan hier soelaas bieden. Er bestaan heel wat technieken die overheden en verenigingen
in België en in het buitenland gebruiken. Met een beetje verbeelding en enkele geschikte instrumenten,
kan een project worden ontwikkeld samen met bewoners. In deze brochure willen we u uitdagen om
gewoontes en gebruiken in vraag te stellen en in de toekomst een efficiënte bewonersparticipatie
te integreren in elk plannings- en beslissingsproces !

Bovendien heeft participatie, indien juist toegepast, het grote voordeel dat een heraanleg
kwalitatief beter tegemoet komt aan de vraag van de bewoners.
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1. Mobiliteit & Participatie :
een pilootproject

Het pilootproject “Mobiliteit & Participatie” wil bewoners en
gebruikers beter betrekken bij de opstelling van een Gemeentelijk
Mobiliteitsplan (GMP). De Brusselse Raad voor het Leefmilieu
(Bral) en Inter-Environnement Bruxelles (IEB) hebben dit project
gedurende twee jaar begeleid in de gemeentes Anderlecht, Evere
en Jette (van eind 2003 tot eind 2005).

“Participatie” gaat in dit pilootproject niet enkel over informatie
aanbieden en luisteren naar de mening van de bevolking. Het
impliceert een pedagogisch proces dat bijdraagt tot een beter
begrip en een breder draagvlak voor het project in kwestie. Om de
steun te krijgen van de bewoners, moet een project begrepen en
aanvaard worden door die bewoners. Daarom worden zij best van
meet af aan betrokken bij de opstelling van de plannen.

Dit veronderstelt dat de ontwikkeling van het project samen gaat
met de juiste dosis  informatie en overleg, tijdens elke studie- en
uitvoeringsfase van het project : de diagnose van de bestaande
situatie, de keuze van een bepaald scenario, de uitwerking van dit
scenario en de onvermijdelijke werven.

Samen met de gemeentes en de studiebureaus hebben Bral
en IEB een strategie uitgewerkt om informatie te verspreiden
en overleg met de bevolking te organiseren, in elke fase van de
ontwikkeling van het plan.

Vooraleer we inzoomen op ons pilootproject “Mobiliteit &
Participatie”, schetsen we in het volgende hoofdstuk een kort
overzicht van de verschillende participatieniveaus waarin de
overheid de bewoners kan betrekken.

De mobiliteitsplannen in Brussel

De Gemeentelijke Mobiliteitsplannen (GMP) worden
ontwikkeld in het kader van een mobiliteitsconventie tussen
de gemeente en het gewest.

Het GMP inspireert zich op het Gemeentelijke
Ontwikkelingsplan (GemOP) en integreert daarbij de
doelstellingen en verplichtingen van de gewestelijke
plannen (GewOP, Irisplan).

Het GMP benadert op coherente wijze de verschillende
mobiliteitsaspecten en ambieert een duurzaam gemeentelijk
mobiliteitsbeleid. Het is een richtplan dat de krijtlijnen
uittekent voor de komende jaren. 

De uitvoering van het GMP bestaat uit drie fases :
1. Stand van zaken en diagnose.
2. Beschrijving van de grote opties via de uitwerking van

een duurzaam mobiliteitsscenario.
3. Actieplan en concrete uitwerking van de grote opties.

Enkel de eerste en derde fase zijn onderworpen aan een
officieel openbaar onderzoek.
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2. Participatie 
op verschillende niveaus

We onderscheiden vier
niveaus van participatie. Elk
niveau impliceert een zekere
mate van betrokkenheid.

In functie van de aard
van het project en de 
wensen van de verschillende 
actoren kiest de overheid een 
geschikt participatieniveau.
De voornaamste actoren
in deze zijn de overheid,
bewoners/gebruikers en een
studiebureau.

Minimale betrokkenheid
1. Informatie 

= een communicatiestrategie over een
vooropgesteld project.

2. Consultatie
= naar de mening polsen van de bevolking over een

vooropgesteld project.
3. Overleg

= vragen naar de mening van de bewoner vooraleer
een besluit wordt genomen.

4. Coproductie
= een gemeenschappelijk project tussen overheid

en bevolking.
Maximale betrokkenheid

Informatie

Het project (in zijn verschillende fases) wordt aan de bevolking
meegedeeld met behulp van woord, klank en beeld. Een uitgekiende
communicatie dient de uitdagingen op het vlak van mobiliteit
begrijpbaar te maken en de gemeenschappelijke waarden uit te
dragen. Het gaat hier nog niet over “echte” participatie, maar over
de noodzakelijke voorwaarde tot participatie. 

De gebruikte media kunnen schriftelijk zijn (folder, magazine),
als evenement georganiseerd worden (vergadering, tentoonstelling)
of virtueel zijn (newsletter, website). Er zijn verschillende variaties
mogelijk: massacommunicatie of eerder persoonlijk, exhaustief
of eerder beknopt,...

Overheid

Bevolking
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Consultatie

Consultatie beoogt de verzameling van de meningen van
bewoners over een bestaande situatie of over een project dat in
de steigers staat. De overheid is vrij om al dan niet met de
verschillende meningen rekening te houden. Het initiatief en de
besluitvorming liggen bij de overheid.

Enkele voorbeelden die zich hier toe lenen zijn : kwalitatieve
vragenlijsten, diagnoseworkshops, fotoreportages, terreinwandelingen,
tekeningen of maquettes.

Overleg

Het fundamentele verschil tussen consultatie en overleg is het belang dat gehecht wordt aan de
mening van de bewoner. Bij overleg houdt de overheid rekening met wat de bewoner zegt. Bewoners
kunnen bijvoorbeeld kiezen tussen verschillende voorstellen van heraanleg. Overleg breekt met de
unilaterale houding en het eenzijdige beslissingsrecht die de consultatie kenmerken. De uitkomst van
dit overleg stuurt in meerdere of mindere mate de inhoud van het project.

Overleg kenmerkt zich door een “stemming” van de bewoners tussen verschillende voorstellen en
alternatieven voor een project. De overheid kan hierbij verschillende technieken hanteren zoals een
tentoonstelling die mee evolueert met de beslissingen van de bewoners, een catalogus met keuzes,
discussiegroepen of een interactieve website.

Coproductie

Onderhandeling is hier het basisprincipe. De overheid vertrekt
niet van een specifieke visie over het doel en de manier waarop dit
doel moet bereikt worden. Ze gaat wel mee in een reflectie en
dynamiek gedragen vanuit de basis. De bevolking vormt een
volwaardige partij bij de uitvoering van het project. De mogelijke
technieken zijn veelvuldig : consensusconferenties, design
workshops, burgerjury, planning for real,...

Overheid

Bevolking

Overheid

Bevolking

Overheid

BevolkingBevolking
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Verschillende participatieniveaus mengen
in één scenario

Elk participatief gebeuren baseert zich op één van bovenstaande
niveaus. Indien de overheid van meet af aan een project samen wil
uitbouwen met bewoners, kiest ze best voor coproductietechnieken.
De overheid kan tijdens het coproductieproces echter ook beroep
doen op andere participatieniveaus, afhankelijk van de fase waarin
het project zich bevindt. Bijvoorbeeld het informatieniveau is
absoluut noodzakelijk bij het begin en op het einde van het proces.
Zo kunnen verschillende technieken en verschillende niveaus
het hele participatieproces doorlopen, best in een logische en
onderlinge afstemming.

Voorbeeld
Voor de heraanleg van de openbare ruimte wordt de

bevolking geïnformeerd over het project (folder, website,
gemeentekrant) en uitgenodigd voor een terreinwandeling
om een gemeenschappelijke diagnose te stellen (consultatie).
Het studiebureau buigt zich over het project en stelt
verschillende opties voor. De opties worden aan het publiek
getoond via een tentoonstelling (overleg), waarbij men
meer informatie kan krijgen en kan stemmen voor een
scenario en een reactie kan nalaten. Over het gekozen
project wordt vervolgens ruim gecommuniceerd tijdens
een publieke vergadering en een persconferentie.

Fase 1 Fase 2 Fase 3
Informatie ...................................................................................................................
Consultatie ...................................................................................................................
Overleg ...................................................................................................................

In het kader van “Mobiliteit & Participatie” hebben we
voornamelijk gebruik gemaakt van de niveaus informatie,
consultatie en soms overleg.

De mening van het publiek werd gevraagd en verwerkt in elke
fase van de ontwikkeling van het GMP.

Uiteraard overwogen Bral en IEB coproductie workshops in het
kader van ons pilootproject “Mobiliteit & Participatie”. Dit vergde
echter een complete omkering van de gewoontes van alle
betrokkenen: politici, studiebureaus, gemeentepersoneel, maar ook
de bevolking. In plaats van een kant-en-klaar scenario voor te
schotelen aan de bevolking wordt er bij coproductie van meet af
aan een gezamenlijk project uitgebouwd.

De volgende hoofdstukken vertellen over de gebruikte 
technieken en frisse ideeën waarbij we u willen inspireren om
een participatieproces op te starten.
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3. Verloop van het project

a) Een participatiemethode

Bral en IEB contacteerden enkele Brusselse gemeenten om het
participatieproces te begeleiden in het kader van het GMP.
Uiteindelijk kwamen Anderlecht, Evere en Jette uit de bus. De
opdracht bestond uit het bepalen van een aantal “participatie-
momenten”, animatie van de vergaderingen, verslaggeving,
opvolging van de informatieverstrekking aan de burgers, evaluatie
van de gevolgde methode, enz.

Afhankelijk van de beschikbare budgetten, het beschikbaar
gemeentepersoneel en de fase waarin het GMP zich bevindt,
kunnen verschillende mogelijkheden overwogen worden : een
tentoonstelling met permanenties, een stand op de gemeentelijke
markt, een “gastenboek” waarin mensen hun opmerkingen
en contactgegevens kunnen nalaten, vorming aan wijkcomités,
tekenwedstrijd voor kinderen, rollenspelen met acteurs, enz...

Voor en na het openbaar onderzoek

De uitwerking van een GMP bestaat uit 3 fases. Enkel bij fase 1
(diagnose) en fase 3 (actieplan) is een openbaar onderzoek
verplicht. Bij elke gemeente drongen wij erop aan om tijdens fase
2 (scenario’s, krachtlijnen,...) de bevolking intensief te betrekken.
Daardoor is er op het einde van elke fase een openbaar onderzoek
geweest van ongeveer een maand.

Het is zaak om vóór het openbaar onderzoek de bevolking niet
enkel in te lichten over de inhoud van het plan maar ook over de
kanalen waarlangs ze haar mening kenbaar kan maken. In ons
pilootproject werden verschillende informatietechnieken
gehanteerd : een artikel in het gemeenteblad, folder, website,
uitdelen van flyers. Een bevattelijke taal, zonder al te veel 
jargon, is hierbij belangrijk. We staken de gemeente dan ook
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graag een handje toe. Dankzij
deze aandachtspunten was de
opkomst op de vergaderingen
relatief hoog (gemiddeld 40 à
50 personen).

Feedback na het openbaar
onderzoek aan de bewoners
en alle betrokkenen is een
belangrijke taak van de
gemeente : verslag van de
vergaderingen, antwoorden op
de meest gestelde vragen,
informatie over de volgende
fase. We hebben na elke
vergadering een gedetailleerd
verslag opgesteld en over-
gemaakt aan de gemeente en
het studiebureau. De gemeente
publiceerde daarna een verslag
in het gemeenteblad en plaatste
documentatie op haar website
om de inwoners te informeren.
In Anderlecht was er zelfs een
regelmatig verschijnende nieuwsbrief “Mobiliteit & Participatie”.

Vergaderingen, maar niet zonder meer...

Om het klassieke schema van openbare vergaderingen te
doorbreken, hebben we gekozen om te werken in kleinere groepen.
Kleine werkgroepen maken een constructief debat mogelijk, zonder
te vervallen in de chaos die in grote groep gemakkelijk voorkomt.
Elke openbare wijkvergadering bestond uit verschillende luiken :
een inleiding door de schepen van mobiliteit, een presentatie
van het basisdossier door het studiebureau, een vraag en antwoord
kwartiertje en debat in kleine werkgroepen. Vervolgens werd het
resultaat van de verschillende discussies teruggekoppeld naar de
volledige groep van aanwezigen.

f
Bral en IEB als ijsbreker, brug en scharnier... Iedereen
blijft een beetje afwachtend zitten op zijn bewoners-
vergadering. En de schepen praat en praat en praat. Maar

dan blijkt dat Bral en IEB de touwtjes mee in handen hebben. En
dan is het ijs snel gebroken. De animator hangt zijn papieren aan
de muur en kietelt de aanwezigen met een paar vragen. Iedereen
komt aan bod, de papieren raken vol en op het einde hebben we
niet zomaar in het ijle staan kletsen. Voorwaar een goede zaak. Nog
een effect : de gemoederen lopen mijns inziens minder snel op. Er
wordt echt gewerkt en een frontale confrontatie buurt-overheid
blijft uit. Bral en IEB blazen een constructieve adem door de
vergaderzaal. Toch ook een zekere scepsis : beetje bevreesd voor
“recuperatie” door de lokale overheid.
Stijn Callewaert, inwoner van Jette, wijkcomité Jules Lahaye
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Kalender van de participatiemomenten in Anderlecht, Jette en Evere

Afhankelijk van de opkomst en de geografische spreiding van de
deelnemers in de gemeente stelden we twee tot vier groepen samen.
In elke groep was een animator van Bral of IEB aanwezig die de
discussie in goede banen leidde, naast een “deskundige mobiliteit”
(gemeentepersoneel, studiebureau) die de inhoud van het plan kon
toelichten. We maakten gebruik van verschillende technieken om
het debat zo constructief en objectief mogelijk te houden. Na de
uiteenzetting van het studiebureau kon bijvoorbeeld elke deelnemer op
gekleurde steekkaarten zijn of haar opmerkingen, suggesties en vragen
noteren (rode kaartjes voor negatieve opmerkingen, groene voor
positieve opmerkingen en gele voor suggesties). Alle kaartjes werden
opgehaald en daarna luidop voorgelezen. Vervolgens werden de
kaartjes opgekleefd aan een groot bord met overeenstemmend thema.

Op andere openbare wijkvergaderingen kozen we voor
thematische werkgroepen (bijvoorbeeld kruispunten, zones 30,...).
Na het debat in kleine groep volgde een korte en krachtige synthese
van het gepresteerde werk in een plenaire zitting.

De rol van de animator bestond erin een gevatte synthese te
maken, meningen te parafraseren, het debat aan te wakkeren en
erover te waken dat ieders vraag een antwoord kreeg door de
aanwezige deskundige.

2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Anderlecht fase 1

2004 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Anderlecht fase 2 fase 3
Jette fase 1
Evere fase 1 fase 2

2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Jette fase 2
Evere fase 3
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b) Anderlecht

Tijdens de eerste fase van het mobiliteitsplan in juni 2003,
organiseerde de gemeente zeven openbare wijkvergaderingen
om informatie te verzamelen en een diagnose te stellen op basis
van het overleg met de bewoners.

Voor de tweede fase van het plan in januari 2004, hebben Bral,
IEB, het studiebureau Espaces-Mobilités en de gemeente
verschillende keren vergaderd om de praktische organisatie 
van de tentoonstellingen, openbare wijkvergaderingen en 
informatieverstrekking voor te bereiden. Op verzoek van de
participatiedienst van de gemeente, concentreerde het Huis van
Participatie haar werkzaamheden rond het thema mobiliteit.

Om het plan toegankelijk te maken voor het grote publiek
werd in de schoot van het Huis van Participatie een werkgroep
“mobiliteit en participatie” opgericht, bestaande uit bewoners,
vertegenwoordigers van Bral en IEB en gemeentepersoneel. Deze
werkgroep boog zich over de organisatie van de openbare
wijkvergaderingen en zocht mee naar een geschikte manier om 
de informatie over het GMP te verspreiden (o.a. via folders en
gemeentebladen).

Mobiliteit &
Participatie in
Anderlecht

Philippe Debry : Schepen van
Openbare Werken, Leefmilieu
en Netheid
André Drouart : Schepen van
Participatie
Muriel Jadoul :
Mobiliteitsambtenaar
Catherine Van Ranst :
Kabinetchef van Schepen
A. Drouart
Caroline Lambert : Huis van
Participatie
Alix Van Cauwenberghe :
Studiebureau Espaces-
Mobilités 
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Het resultaat van dit vergaderwerk was de organisatie van vier
openbare wijkvergaderingen gedurende de maand maart in
verschillende zones van de gemeente (Kuregem, Dapperheid, Het
Rad en Peterbos). Vervolgens was er een plenaire vergadering in
het gemeentehuis met meer dan 300 deelnemers. In samenwerking
met de gemeentediensten en het studiebureau Espaces-Mobilités
verzorgden we de animatie van de vergaderingen (in kleine 
groepen om zoveel mogelijk reacties uit te lokken). Bral en IEB
stonden ook in voor de redactie van de verslagen. Naast deze
openbare wijkvergaderingen was er gedurende drie weken een
tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis. Op die manier
kreeg een ruim publiek de kans om de grote opties van het plan
te leren kennen.

De derde fase van het plan (actieplan) eind 2004 gaf ons de
kans om opnieuw de bevolking te consulteren. Hier ging het om
heel concrete opmerkingen en ideeën. In dit stadium liggen de
grote principes (duurzame mobiliteit e.d.) uit de tweede fase
al vast. We hebben dan ook de wijkvergaderingen ingedeeld in
discussiegroepen met specifieke thema’s, zoals de heraanleg van
een kruispunt, het parkeerbeleid, enz.

Net zoals in de tweede fase, waren er vier wijkvergaderingen en
een plenaire vergadering. Nieuw in deze derde fase was :
f een grotere deelname van handelaars en ondernemingen ;
f een vorming over de inhoud van het dossier gericht aan

vertegenwoordigers van verenigingen, handelaars en
geïnteresseerde wijkcomités. Zij fungeerden als brug
naar het publiek in hun wijk. Het studiebureau gaf deze
vorming ;

f een tentoonstelling op tal van sleutelplaatsen zoals een
shopping center (Westland), de kerstmarkt,...

Naar het einde van de derde fase toe, in december 2004, hebben
wij bij het studiebureau en de gemeente aangedrongen om
rekening te houden met de uitkomst van het participatieproces
(de opmerkingen, de suggesties, klachten). We benadrukten
ook het belang van  terugkoppeling van het resultaat naar heel
de bevolking.

f
In 2002 heeft een groepje van Anderlechtse wijkcomités
het initiatief genomen om een coalitie van comités te
vormen rond het thema mobiliteit. Met de steun van

Bral, IEB en het Gemeenschapscentrum De Rinck startte in januari
2003 het netwerk Interwijken. De doelstelling was tweeledig :
inspraak van de wijkcomités afdwingen bij het gemeentebestuur
bij de opmaak van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan en de
gemeenschappelijke eisen van de wijkcomités bundelen in een
eisenplatform en dat ter ondertekening aan alle Anderlechtse
comités voorleggen. Zo’n 17 comités ondertekenden de tekst. De
comités vroegen inspraak bij de drie fases van het mobiliteitsplan.
De gemeente kwam tegemoet aan onze eisen op verschillende
manieren: een Consultatieve Commissie Mobiliteit waar de
wijkcomités vertegenwoordigd waren, een werkgroep mobiliteit
in het Huis van Participatie en vooral de organisatie van een groot
aantal wijkvergaderingen (...) De bewoners en wijkcomités kregen
op die manier de gelegenheid om hun opmerkingen en wensen
mee te geven bij de opmaak van het GMP (...) Enkele “minpunten”
toch : de vele wijkvergaderingen, commissies en werkgroepen
deden het aantal avondvergaderingen sterk toenemen terwijl daar
niet altijd tastbare resultaten tegenover stonden. De vergaderingen
van de consultatieve commissie waren eerder informatief dan
consultatief...

Bernadette Stallaert, “Interwijken” Anderlecht
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Mobiliteit &
Participatie in Evere

Christine Collin : Schepen van
Mobiliteit en Leefmilieu
Pierre Muylle : Schepen van
Financiën en Cultuur
Paul Defawe : Directeur van
Openbare Werken
Philippe Lederer :
Wegbeheerder
Catherine Noël :
Milieuraadgever
Paul Plack en Olivier
Vandamme : Studiebureau
Agora 

c) Evere

Het GMP van Evere was al in haar tweede fase toen Bral en IEB
op de kar sprongen. Het studiebureau Agora had in het najaar van
2003 de bestaande mobiliteitssituatie van de gemeente in kaart
gebracht. Het bureau stelde vervolgens twee grote scenario’s
voor : een scenario waarbij de bestaande situatie behouden 
bleef en een voluntaristisch scenario waarin de bewoners
maatregelen terugvonden om op duurzame wijze de verschillende
verplaatsingsvormen met elkaar in evenwicht te brengen. Het
werk van Bral en IEB bestond erin de bevolking zich te laten
uitspreken over beide scenario’s. Inzet was het nauwgezet
verzamelen van alle opmerkingen en suggesties. We hebben
twee openbare wijkvergaderingen georganiseerd in Hoog en Laag
Evere in het najaar van 2004. Daarnaast was er een stand op de
plaatselijke markt, een tentoonstelling en een permanentie in het
gemeentehuis.

Voor de derde fase van het plan hebben we deze ervaring
overgedaan in november 2005. Het accent lag in deze fase ook op
“participatie en sensibilisatie van jongeren”. We stelden de
gemeente verschillende mogelijkheden voor : animaties in scholen
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en jeugdhuizen en een tekenwedstrijd over het thema GMP. Dit alles
tijdens het openbaar onderzoek.

Hoog en Laag Evere kregen elk een openbare wijkvergadering.
Net voor de vergadering boden we de inwoners van Evere de
gelegenheid om met een bus een terreinverkenning te maken
langs de geplande (her)inrichtingen van het actieplan dat was
opgesteld door het studiebureau. Het studiebureau gaf commentaar
ter plaatse. Op die manier kregen de deelnemende bewoners
inzicht in de grote principes op het terrein.

Het openbaar onderzoek duurde anderhalve maand. Tijdens
het openbaar onderzoek was er een speciale tentoonstelling over
het “mobiliteitsplan” in de grote hal van het gemeentehuis. De
belangrijkste kaarten hingen er op (heraanleg kruispunten, openbaar
vervoer,...), samen met de tekeningen die door de scholen werden
ingezonden in het kader van de wedstrijd. Op die manier konden
de bezoekers reageren op de plannen van de gemeente en terzelfder
tijd stemmen voor hun favoriete tekening.

f
Het College en de gemeentediensten zijn blij met 
het project “Mobiliteit en Participatie” en steunen 
het initiatief volledig. Te meer omdat de twee 

avondvergaderingen in de eerste fase niet het verwachte
succes opleverden, ondanks het onderwerp “mobiliteit”, dat
normaliter niemand koud laat. Het opstellen van een GMP is
geen sinecure. De visie over participatie van Bral en IEB heeft
in de gemeente een nieuwe wind doen waaien. We dachten
volop na over kwesties zoals : hoe kunnen we beter de 
bevolking bereiken, welke middelen kunnen we daarvoor
gebruiken, is onze boodschap duidelijk, enz. We waren niet meer
tevreden met het gewone, gebruikelijke openbaar onderzoek. De
ervaring was voor iedereen zeer overtuigend (gemeentediensten
en schepenen inbegrepen).

Enkele bewoners die deelnamen aan de vergaderingen van de
derde fase, hebben ons laten weten dat ze heel tevreden waren met
het verloop van de vergaderingen en met het feit dat ze hun
mening konden geven. De bevolking ruimte geven om te reageren
blijft een moeilijke taak. Je moet mensen niet misleiden. Dank zij
de hulp en vernieuwende initiatieven van Bral en IEB hebben we
een maximum aantal personen bereikt binnen ons beschikbaar
budget. We waarderen deze ervaring en staan open om ze over te
doen in andere, toekomstige projecten. Het gemeentebestuur
heeft het verlangen om participatie met de bevolking verder te
bevorderen.

Catherine Noël, Milieuraadgever in Evere
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Jongeren betrekken

De heraanleg van de open-
bare ruimte, gemeentelijke
mobi l i te i tsp lannen, . . .
Moeilijke thema’s voor grote
mensen ? Waarom onze
kleinsten niet betrekken
bij de participatieprocessen
van deze projecten ? Het
doel ? Frisse ideeën en een
vernieuwende kijk. Op die
manier vormen we de
burgers van morgen !

Helaas zien we enkel de
wakkere burger en veelal
oudere mensen opdagen op de avondvergaderingen. Kinderen en jongeren sensibiliseren, vergt
een andere aanpak.

Een tekenwedstrijd rond de thema’s van het mobiliteitsplan
(autodelen, openbaar vervoer, snelheidsbeperking rond scholen,
fietsen,...) is een aangewezen middel. In Evere hebben we alle
basisscholen en buurthuizen uitgenodigd om aan een wedstrijd
deel te nemen. Op vraag van een aantal scholen zijn er ook
animaties geweest rond het thema duurzame mobiliteit.

De tekeningen van de kinderen zijn tijdens het ganse openbaar
onderzoek tentoongesteld in de hal van het gemeentehuis.
Bezoekers konden stemmen voor hun favoriete tekening. Dit
interesseerde ook de ouders van de kinderen. De tekeningen
zorgden voor inventiviteit en kleur op de technische stand van
het GMP.
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d) Jette

Jette is gestart met de
realisatie van haar GMP in
het voorjaar van 2004. Het
studiebureau BRAT bracht de
zwarte punten en troeven van
de gemeente in kaart en sprak
de verschillende actoren
aan. Een vragenlijst voor alle
bewoners van de gemeente
verscheen in een heel vroeg
stadium in het gemeenteblad.
De resultaten waren voor BRAT
heel nuttig.

De eerste fase werd afgerond
in de zomer. Om de diagnose verder aan te vullen stelden wij de gemeente voor om de bevolking beter
te betrekken tijdens verschillende participatiemomenten: een stand op de jaarmarkt, permanenties
op de tentoonstelling “mobiliteit” in het gemeentehuis en vier wijkvergaderingen in de verschillende
Jetse wijken. Een waaier van mogelijkheden dus voor de bevolking om de diagnose mee vorm te geven,
hun mening kenbaar te maken en aanvullingen te doen. Een reeks pertinente opmerkingen en

suggesties werdt zo overgebracht aan het studiebureau.
Dezelfde ervaring werd overgedaan in februari 2005 tijdens de

tweede fase van het plan. Tijdens twee wijkvergaderingen, een
tentoonstelling en een permanentie op de gemeentelijke markt
kregen de bewoners de kans hun mening te geven over de twee
scenario’s die door het studiebureau werden voorgesteld.

Naast de tentoonstelling en de “interactieve” avondvergaderingen,
hadden we nog enkele vernieuwende ideeën voor de derde fase
gelanceerd, zoals geleide bezoeken voor scholen rond het station
van Jette, een workshop met scholen en jeugdbewegingen. Omwille
van de timing hebben we in Jette onze opdracht rond het GMP
niet ten gronde kunnen uitvoeren.

Mobiliteit &
Participatie in Jette

Jean-Louis Pirottin : Schepen
van Openbare Ruimte en
Mobiliteit
Philippe Caudron :
Mobiliteitsambtenaar
Peter Pillen en Didier
Recollecte : Studiebureau
BRAT
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4. Participatie rijmt met verbeelding :
voor ieder wat wils

Om een stapje verder te gaan dan ons pilootproject, stellen we per participatieniveau een aantal
instrumenten voor die gebruikt worden in België en in het buitenland. De lijst is verre van volledig.
Wat volgt zijn een aantal typevoorbeelden. U zult zien dat u op verschillende manieren de bevolking
kan betrekken bij projecten met een publiek belang. Dat vraagt geen immense investeringen. Er bestaat
een waaier aan mogelijkheden, in functie van het budget en het personeel dat u ter beschikking hebt
voor het project.

a) Informatie

Geschreven informatie is op zijn plaats doorheen het hele proces: aankondigingen over een
overlegmoment, de participatiemodaliteiten, de doelstelling en de intenties van de overheid. Geschreven
informatie kan uitnodigend zijn, waardoor ze mening of reflectie uitlokt bij de lezer. De informatie
kan verspreid worden op een eenvoudige en beknopte manier, zoals bus-aan-bus folders, brochures,
persoonlijke brieven. In een grotere publicatie kan de informatie gedetailleerder en uitgebreider zijn.

Een voorbeeld uit Namen : op het einde van de uitwerking van het mobiliteitsplan liet de stad “place
mats” drukken met daarop een duidelijke, didactische kaart met de verschillende voorziene
maatregelen van het plan. De “place mats” werden verspreid in de horeca met de bedoeling een breder

publiek op een eenvoudige en originele manier te bereiken.

Een ander voorbeeld komt uit de Zwitserse stad Lausanne.
Voor het project “Agenda 21” (verbeteren van de levenskwaliteit
in de stad) voegde de stad een speciaal krantje toe aan een 
lokaal dagblad. In een 16 paginatellende publicatie werd het 
project uitgelegd en kregen politieke figuren, inwoners en de
verschillende actoren van het project het woord. Het was de 
aanzet naar een grote volksraadpleging. In het krantje zat 
een inschrijvingsformulier voor de verschillende workshops 
waarin elke bewoner de kans kreeg om opmerkingen, wensen
en voorstellen te formuleren.

Evenementen : informatie voor bewoners over mobiliteit of over
de heraanleg van de openbare ruimte kan op een ludieke manier
gebeuren. Acteurs kunnen sketches brengen en met het publiek
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interageren tijdens markten of tentoonstellingen om de bestaande
mobiliteitsproblemen aan te kaarten. Een mobiele eenheid, een bus
of een tram kan de wijken aandoen om er op een toegankelijke
manier de informatie aan te bieden.

Bij het ontwerp van het nieuwe tramnetwerk in Straatsburg
bijvoorbeeld, was er een expo-bus die op verschillende plaatsen
het tram-project ging voorstellen.

Nieuwe technologie : een website is een interessant medium
voor discussieforums, FAQS (Frequently Asked Questions),
werfnieuws, informatie over de vordering van het project, enz.
De inhoud van de website moet regelmatig worden bijgewerkt met
nieuws over het project en de stand van de werven. Een website
geeft ook de mogelijkheid om gedetailleerde plannen op
verschillende manieren aan te bieden.

Een voorbeeld uit Engeland : de stad Cambridge wou dat
mensen resultaten van verschillende antwoordscenario’s op de
mobiliteitsvraagstukken konden visualiseren. De administratie
heeft er een informaticaprogramma ontwikkeld dat de
verkeersstroom simuleert. Dit instrument wordt tijdens
tentoonstellingen en vergaderingen ter beschikking gesteld 
van de bevolking.

b) Consultatie

Er bestaan verschillende technieken om de bevolking te consulteren
over :
f de bestaande situatie: verzamelen van informatie over de

problemen en zwarte punten van een buurt, een plein,... samen
met ideeën tot verbetering ;

f een project.

De workshop collectieve diagnose vormt een soort onderzoek
“in groep”. Dat maakt het mogelijk om met gebruikers en bewoners
een beeld van de situatie (behoeften, problemen, beschikbare
hulpbronnen) te vormen.
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Een diagnosewandeling / fotoreportage met bewoners en
gebruikers is vaak een goed uitgangspunt voor dit soort workshops.
Gedurende de wandeling (alleen of in groep) gebruiken de
deelnemers een checklist (zwarte punten, kwaliteit openbare
ruimte,...), schetsen ze de knelpunten en nemen ze foto's. Aan het
einde van de wandeling is er een debriefing.

Als voorbeeld is er de “Cyclus Route Implementation Meeting”
in Londen. Het is een wandeling of een fietstocht die een potentiële
fietsroute beschrijft. Zij brengt fietsverenigingen, automobilisten
en bewoners samen, evenals de verantwoordelijke autoriteiten.

De mental mapping workshop. Elke deelnemer maakt een
eigen voorstelling van de wijk of de publieke ruimte die hij
gebruikt. In deze workshop projecteren de deelnemers hun
voorstelling op papier of op een kaart. Zo krijgen de overheid en
de studiebureaus inzicht in de manier waarop de bewoners de
stad waarnemen. Het resultaat kan gebruikt worden bij een
diagnose. Deskundigen kunnen als bemiddelaar optreden en
deelnemers helpen bij de projectie van hun denkbeelden.

En natuurlijk vergeten we de klassieke technieken niet die het
mogelijk maken om advies in te winnen over een bepaald project :
een “gastenboek”, de afscheurbare antwoordstrook aan een folder
en de vragenlijst. De vragenlijst wordt vooral gebruikt voor een
“peiling” bij de bevolking betreffende de bestaande situatie, de
verwachtingen ten opzichte van het project of het project zelf.

Een tijdelijke video-installatie maakt het eveneens mogelijk
om de mening van de bevolking te registreren. Veel mensen uiten
gemakkelijker hun ideeën en meningen voor een camera, vooral
jongeren. Deze groep is trouwens zelden aanwezig op openbare
vergaderingen. Met een video-installatie maakt men een
momentopname van de publieke opinie.
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c) Overleg 

Zoals al werd aangegeven, is het fundamentele verschil tussen consultatie en overleg, het belang
dat de overheid hecht aan de mening van de bewoners. Het overleg kan zich kenmerken door een 
“stemming”, bijvoorbeeld over de verschillende alternatieven tot herinrichting.

De discussiegroepen laten een echt overleg toe tussen de overheid en de bevolking en de
bewoners onderling. Deze werkgroepen bestaan in verschillende varianten, afhankelijk van de factor
tijd (een ochtend, een weekend, een reeks vergaderingen), van het materiaal (kaarten, uiteenzettingen,
projecties), van de gebruikte methodes (brainstorming, opstellen van de prioriteiten, post-it ideeën,
terreinbezoek) en van de gebruikte procedures (verdeling in “teams”, het woord nemen).

Hierbij kan de Delphi 66 techniek als voorbeeld dienen. Elke groep stelt een verslaggever en een
tijdsbewaker aan. Iedereen beschikt over 5 minuten om op een vraag te antwoorden (of om advies
te geven over een voorstel). De verslaggever maakt een synthese voor de terugkoppeling in de
groep.

De “interactieve tentoonstelling” stelt het project dynamisch voor en geeft de mogelijkheid
tot stemming of het verzamelen van opmerkingen tijdens de presentatie. De bewoner kan ideeën en
voorstellen opperen over een algemeen scenario of kiezen tussen verschillende scenario’s. Bezoekers
van een tentoonstelling kunnen bijvoorbeeld hun opmerkingen opschrijven en opkleven aan een bord
“Uw advies over het gemeentelijk mobiliteitsplan ?”. Dit kan in verschillende kleuren in functie van
het behandelde thema (fiets, voetganger, auto). Een andere mogelijkheid is een “stand” : grote

witte panelen in een belangrijke openbare plaats of op de plaats van
het project, die door gebruikers, inwoners, voorbijgangers gelei-
delijk aan worden volhangen met tekeningen en post-its.

Een voorbeeld uit Groot-Brittannië. De bezoekers van de
tentoonstelling krijgen elk een jeton van een bepaalde kleur, in
functie van hun wijk of het soort gebruiker dat ze zijn (bewoner,
pendelaar, handelaar). Ze gooien de jetons in transparante buizen.
Elke buis vertegenwoordigt een alternatief van een project. De
telling van  jetons in de buizen en het identificeren van hun kleur
laat zien welk alternatief werd gekozen door welk soort gebruiker.



21

De keuzecatalogus is de visuele variant van de vragenlijst
en kan nuttig zijn voor een keuze over de heraanleg (tekening van
een plaats, stadsmeubilair).

Een reeks deskundigen bepaalt de mogelijke opties, bij voorkeur
samen met de bevolking. Een presentatie maakt het vervolgens
mogelijk om een keuze te maken in een workshop of via stemming.

d) Coproductie

Coproductietechnieken zijn participatie-instrumenten waarbij de
bewoners in het middelpunt van het proces staan.

In “design workshops” kunnen de bewoners met plaatselijke
artiesten elementen van het stadsdecor ontwerpen en 
vervaardigen : fresco’s, openbare verlichting, fonteinen, tegels,
beeldhouwwerk, banken, enz.

Het basisprincipe van “Planning for real” is dat de inwoners het
best geplaatst zijn om de problemen van hun wijk te beschrijven
en oplossingen voor te stellen. Deze heraanleg “in real time” kan
zich voordoen in de vorm van een interactief spel met een maquette
van de wijk. Dit laat de deelnemers toe om zich de problemen en
verwachtingen ruimtelijk voor te stellen en te beschrijven. Zij maken
gebruik van kaartjes met suggesties die ze op de maquette plaatsen
om aan te geven waar zij wat willen (parkeerterrein, speelplein,
enz.). Een prioritair actieplan wordt opgesteld in verschillende
thematische werkgroepen. Zij komen vervolgens samen om de
prioriteiten op termijn te bepalen. Dit proces vereist de inbreng
van moderators, deskundigen en beleidsmakers. De planning for
real kan eveneens “in situ” gebeuren, op de opnieuw in te richten
plaats: piepschuimblokken, krijt en potplanten geven een beeld van
de verschillende elementen die in de heraanleg moeten verenigd
worden. Deze methode is bijzonder eenvoudig en toegankelijk,
bijvoorbeeld om te werken met mensen die moeilijkheden hebben
met het lezen van plannen en andere technische documenten.

De innovatie–ateliers. Elke workshop duurt gemiddeld 7 uur.
In een eerste fase worden de deelnemers verzocht om een diagnose
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te stellen over de bestaande situatie, om hun klachten en kritieken
uit te spreken. In de volgende fase kunnen ze hun creativiteit,
hun visies en ideeën de vrije loop laten. Het derde deel maakt het
mogelijk om de diagnose van de eerste fase en de utopische
ideeën van de tweede op elkaar af te stemmen. Het doel van deze
workshops is het creëren van een maximum aantal mogelijkheden
en ideeën tot verandering.

De consensusconferentie verenigt gedurende enkele dagen
een groep van 10 tot 15 deelnemers met als taak het evalueren van
een maatschappelijk belangrijk onderwerp. Na een uitgebreid
beraad stellen zij vragen aan een panel van deskundigen. Ze
evalueren hun antwoorden en maken vervolgens een keuze. Het
resultaat van deze conferentie wordt openbaar gemaakt onder
de vorm van een schriftelijk verslag. Het principe van de
consensusconferentie kan verschillende vormen aannemen:

f het burgerpanel, een participatief mechanisme dat één of meer
vrijwilligers samenbrengt die op basis van het discours van
enkele experts advies geven over stadsprojecten.

f de planningscellen zijn een soort van consensusconferenties op
lokaal niveau. Hun doel is de planningsprocedures te verbeteren
door de integratie van direct betrokken personen, bewoners dus.
Zij worden betrokken op gemeentelijk niveau, vooral op het
gebied van stadsplanning.

Een voorbeeld van coproductie is een stadontwikkelingsproject
in Bazel (Agenda 21). “Werkstadt Basel” is gestart in 1997 om de
stadsvlucht tegen te gaan. De autoriteiten nodigden alle 
inwoners van de stad uit om aan 38 workshops deel te nemen. 
Ongeveer 1000 personen hebben er meer dan 400 ideeën 
ontwikkeld, die na 25 consensusconferenties geleid hebben tot een
actieprogramma met 200 projecten. Een groot deel van die
projecten zijn in uitvoering of reeds gerealiseerd. Op het vlak van
“stedenbouw en vervoer” gaat het bijvoorbeeld om de inrichting
van “ontmoetingsstraten”, voetgangerszones, herinrichting van
straten, beperking van het verkeer in woonwijken, oprichting van
park&rides, enz.
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5. Evaluatie : voorwaarden tot slagen
Voorafgaand...

U denkt eraan als overheid bewoners te betrekken bij een stedenbouwkundig- of mobiliteitsproject ?
U wilt de gebruikers vragen wat ze denken van de verlenging of wijziging van een bus- of tramlijn ?
Stel u dan eerst de vraag of uw project werkelijk een participatief proces nodig heeft.

Het proces kan een meerwaarde bieden, zowel voor de overheid als voor de bewoners, zeker bij
complexe problemen of controversiële projecten. Het is goed om u van bij het begin af te vragen wat
uw motivatie is voor het proces dat u wilt starten. Gaat het om het goed geweten en het temperen
van negatieve reacties uit de buurt ? Of gaat het werkelijk om het verrijken van uw project door
inbreng van de bewoners ?

Het proces ontwikkelt zich in verschillende etappes : het “waarom” van de participatie, de
keuze van de methodiek en communicatiemiddelen, de animaties en workshops en de evaluatie van

het project.

Een belangrijk element om
bij het begin van het proces te
bepalen is wie deelneemt en
wie niet. De volgende vragen
zijn daarbij van tel. Wilt u
enkel de bewoners, handelaars
en gebruikers van een wijk
betrekken ? Of gaat het om
een breder publiek ? Welke 
leeftijdscategorie wilt u
bereiken ? Bij het werken met
een “staal” van de bevolking
bestaat er gevaar om contact
te verliezen met de “basis”. Er
moet dus gedacht worden aan
een constante terugkoppeling
naar deze basis (informatie,
tentoonstelling), anders
dreigt het participatieproces
ongeloofwaardig te worden.
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De bevolking motiveren om te participeren is een niet te
onderschatten taak. Tenminste als u niet wilt dat enkel een
kleine groep geïnteresseerden en wakkere burgers deelneemt.
De manieren waarop u een publiek aantrekt, moeten divers 
en aantrekkelijk zijn. Versnaperingen, een buurtfeest,
vervoersmogelijkheden, verschillende tijdsschema’s, brede en
gemakkelijk te begrijpen informatie trekken de aandacht. Wanneer
u werkt in een wijk met veel migranten, kan u voorzien in
uitnodigingen en teksten in hun taal.

Benodigdheden

Participatie organiseert u niet à l’improviste. Van meet af aan
moet u grondig nadenken over  geschikte locaties en gepaste
momenten. Een nuchtere kijk op de beschikbare middelen is
eveneens onontbeerlijk. Een wijkvergadering in drie subgroepjes
splitsen, heeft als gevolg dat u drie animatoren en deskundigen
moet voorzien. “Neutrale” animatoren zijn onmisbaar.

Als de gemeente beschikt over structurele middelen en personeel
op het vlak van burgerparticipatie (in een dienst participatie of een
Huis van Participatie), gaan sommige zaken vlotter :
f beter verloop van de wijkvergaderingen omdat u meer personeel

kan inzetten ;
f een groter aantal vergaderingen in verschillende wijken ;
f bewoners meer betrekken bij de voorbereiding van de

vergaderingen en het communicatiemateriaal ;
f een hogere kwaliteit van het communicatiemateriaal

(aantrekkelijke folder) ;
f meer terugkoppeling aan de deelnemers (versturen van een

volledig dossier).

Als overheid moet u natuurlijk niet wachten op een participatie-
dienst voor u met de participatie van start gaat. Veel hangt af van
de politieke wil en de middelen die vrijgemaakt worden om
participatie te organiseren.

f
Door de bewonersparticipatie in het kader van het GMP
konden we de doelstellingen en het actieplan van dit
GMP ten gronde uitgeleggen aan de bevolking. Het

was een gelegenheid om komaf te maken met een resem
misverstanden (bv. : het gevaar van een straat met Beperkt
Eenrichtings Verkeer) en een reflectie op gang te brengen rond onze
eigen verplaatsingswijzen.

De bewoners hebben ons heel wat reacties en opmerkingen
overgemaakt, zowel over punctuele zaken, als over globalere
mobiliteitsproblemen in de gemeente.  De opmerkingen waren
vaak heel gedetailleerd en gesitueerd in de eigen straat of wijk.
Maar wie kan er beter weten wat er schort in de wijk dan een
bewoner van de wijk? De bemerkingen gingen ook vaak verder dan
de thema’s van het GMP. De vergaderingen zijn momenten waarop
verschillende problemen aan de lokale overheden kunnen worden
gesignaleerd (netheid, openbare werken...).

Het is niet altijd gemakkelijk om het debat te structureren en
constructief te houden. Niet zelden zijn het de negatieve punten
die het sterkst naar voor komen. Een goede neutrale moderator is
zeer belangrijk voor het welslagen van de openbare vergaderingen.

We stonden versteld van de angst tot verandering bij de
bevolking, zelfs al ging het over situaties waar men ontevreden over
was. Een daadkrachtig mobiliteitsplan, met al zijn verplichtingen
rond verplaatsingswijzen en parkeerplaatsen, zal in elk geval
onderhevig zijn aan hevige kritiek. Nochtans brengt dit plan een
betere levenskwaliteit met zich mee  en zou het ook op die manier
gezien kunnen worden.

In hoeverre moeten we dus rekening houden met de
opmerkingen van de vergaderingen ? In welke mate zijn die
opmerkingen representatief voor de ganse bevolking ?

Zonder op deze vragen te kunnen antwoorden, kunnen we toch
besluiten dat de participatie aan velen de kans heeft gegeven
het GMP beter te leren kennen en het  zelfs bij te sturen. Het
grootste voordeel is dat de bevolking het plan heeft leren kennen
en er mee heeft over nagedacht . We denken dat dit de uitvoering
van het plan zal vergemakkelijken en het plan zal doen stand
houden, ook na deze legislatuur.

Muriel Jadoul, Mobiliteitsambtenaar in Anderlecht
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Investering in de politiek en respect voor de bewoner

Rekening houden met de bewonersparticipatie bij de
besluitvoering op politiek niveau is van groot belang. De gemeente
moet de resultaten van de participatiemomenten integreren in
haar besluitvorming. Transparantie is in deze zeer belangrijk.
Daarom moet de initiatiefnemende overheid duidelijk het statuut
bepalen dat aan de mening van de bewoner wordt gegeven. Dit
moet de overheid als zodanig communiceren aan de bevolking. Het
kan niet de bedoeling zijn dat het plan binnenskamers naar eigen
goeddunken wordt gewijzigd nadat de bewoners uitgebreid werden
geraadpleegd !

Na informatie, raadpleging en overleg, is het belangrijk dat de
deelnemers feedback krijgen van de organiserende overheid.

Zoniet dreigt de participatie een politiek alibi te worden. In ons
project “Mobiliteit en Participatie” hebben de studiebureaus geprobeerd de opmerkingen en
suggesties van de bevolking te integreren in hun studie. Tevens hebben de gemeenten zich
ingezet om de bewoners te antwoorden via briefwisseling, een gemeentelijke website en andere
publicaties. 

Het project “Mobiliteit en Participatie” werd positief onthaald door de bewoners van de gemeentes.
Ze kwamen massaal naar de vergaderingen, maakten constructieve opmerkingen en waren tevreden
over de manier waarop hun opmerkingen werden geïntegreerd. Natuurlijk komen ook bij participatie
“NIMBY”-reacties om de hoek kijken en zijn niet alle deelnemers even constructief. Als animator is
het zaak om kordaat te zijn en te vermijden dat het debat gehypothekeerd wordt door enkelingen.
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Bij wijze van conclusie...
Dit tweejarig pilootproject toont aan hoe belangrijk het is om

participatie (informatie – sensibiliseren – consultatie – overleg)
te organiseren met bewoners en gebruikers in het kader van de
ontwikkeling van een Gemeentelijk Mobiliteitsplan. De resultaten
daarvan zijn:

1. Een betere relatie tussen de politieke overheid en de
bevolking. De bevolking voelt zich gehoord, betrokken en ziet
haar opmerkingen, suggesties en vragen opgenomen in de
ontwikkeling van het plan. De bevolking begrijpt beter de
standpunten van de gemeente en de doelstellingen van
een duurzaam mobiliteitsbeleid.

2. Een gestructureerde uitwisseling tussen bewoners,
handelaars, gebruikers. Een debat, een ervaringsuitwisseling,
een sensibilisering over  mobiliteit. De bevolking begrijpt
de noodzaak en de moeilijkheid om verschillende aanwezige
mobiliteitsvisies te verenigen.

3. Een kwalitatieve verbetering van het project als gevolg van
de vragen, opmerkingen en suggesties van de bewoners.

Veel hangt af van de motivatie van de overheid om een
participatief proces met de bevolking op gang te brengen en de
middelen die daarvoor ter beschikking worden gesteld.

Volgens Bral en IEB moeten bewoners van bij het begin betrokken
worden bij elk stedenbouw- en mobiliteitsproject. Het proces
kan verschillende vormen aannemen maar de regels van het
“participatiespel” moeten gerespecteerd worden. Verbeelding en
eenvoud, aangepaste technieken en politieke wil... Aan u om de
tandem te berijden !

De regels van het « participatiespel »

f het gepaste participatieniveau kiezen ; 
f alle spelers nauwgezet in kaart brengen ; 
f definiëren van de rol van alle betrokkenen en deelnemers

in het proces ;
f bepalen wat onderhandelbaar is en wat niet ;
f vertrekken vanuit een consensus over de noodzaak aan

verandering ;
f een duidelijk “contract” opstellen tussen de overheid en

de deelnemers van het proces ;
f aansluiten bij het bestaande verenigingsleven

(buurthuizen, senioren– en jeugdverenigingen) ;
f het participatieproces moet gedragen worden door een

duidelijk identificeerbare overheid (belangenconflicten
tussen verschillende overheden vermijden) ;

f niet teruggekomen op een beslissing die in een 
vorige fase werd genomen. Elke stap afsluiten en
vergrendelen.


