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van en te Lokeren 
 
 



Samenvatting 

 
De acht ondertekenende adviesraden zijn er van overtuigd dat adviesraden – nog meer dan 
vroeger – een belangrijke rol kunnen spelen bij de uitbouw van een stad die de wensen, ver-
zuchtingen en inzichten van zijn inwoners ter harte neemt.  
 
In het lopend BBC is er aandacht voor het functioneren van de adviesraden via de actie  
S01 B07 AP07. Deze actie voorziet in “een evaluatie van de taak, de structuur en de werking 
van de adviesraden”.  
 
In het volgende BBC is het aangewezen om de hier logisch op volgende stap te zetten. Een 
optimaal omschreven taak, werking en structuur is immers maar effectief, als deze ingebed 
is in een beleid dat het activeren van het burgerinitiatief heel belangrijk vindt. Een beleid dat 
het uitwerken van een participatiecultuur als corebusiness beschouwt. Een beleid dat het 
maximaal exploiteren van het in de stad aanwezige kapitaal aan kennis en inzichten als een 
kans ervaart.  
 
Zij dringen er dan ook op aan dat in het volgende bestuursakkoord het belang van de uit-
bouw van stevige adviesraden expliciet vermeld wordt en dat in het daarop aansluitend BBC 
de acties omschreven worden die het bestuur zal ondernemen om dit te realiseren.  
 
 

Adviesraden als bouwstenen van een beter beleid 

Sedert de jaren 70 zijn de adviesraden nadrukkelijk aanwezig in het participatielandschap.  
 
Op veertig jaar tijd zijn de evoluties rond inspraak en participatie evenwel grondig geëvolu-
eerd. Om het met een beeld van David Van Reybrouck te zeggen: de inspraak van toen is 
vergelijkbaar met een commodore 64 die op DOS draait. Je kan er nog mee werken, je kan 
een tekst schrijven of pacman spelen, maar voor veel dingen komt hij tekort en het gevaar op 
een crash is groot.  
 
Er zijn inderdaad enerzijds de lokale overheden, waarbij het functioneren de voorbije decen-
nia grondig evolueerde door de instroom van hooggeschoolde vak-ambtenaren in gemeente-
diensten, de ontwikkeling van complexe regelgeving en procedures, de meerjarenplanning 
en de managementslogica. Het lijkt erop dat participatiegerichte burgers nog slechts kunnen 
meespelen wanneer ze de concurrentie kunnen aangaan met het professionele niveau.  
 
Anderzijds zijn er de veel mondiger geworden actieve burgers zelf. Je kan ze niet meer te-
vreden stellen met hoorzittingen waar ze louter geïnformeerd worden over masterplannen 
waar in essentie niets meer aan gewijzigd kan worden en waar het aanhoren van opmerkin-
gen, ideeën en bezwaren enkel als opgelegd nummer pro forma afgehandeld wordt   
Mensen met een groot hart voor hun gemeente en hun eigen buurt, denken vandaag in ter-
men van “bottom up” en “doe-democratie”. Ze willen hun omgeving zelf mee vorm geven. Er 
ontstaan buurtcomité’s en progressieve besturen werken met wijkbudgetten die burgerinitia-
tieven ondersteunen, … 
 
In 71 van de 308 Vlaamse gemeenten heeft men ondertussen duidelijk stappen ondernomen 
om het tijdperk van de commodore 64 achter zich te laten: zij beschikken er over een sche-
pen die bevoegd is voor inspraak en participatie.  
 



Sedert 2009 bestaat ook het handboek “Burgerparticipatie in Vlaamse Steden” dat onder im-
puls van toenmalig minister Marino Keulen geschreven werd en nog altijd als handleiding 
kan dienen voor wie rond innoverend participatiebeleid actief wil zijn.  
 
Zo lezen wij er onder meer dat we – in de commodore 64 versie - bij het formuleren van het 
belang van instrumenten zoals adviesraden en hoorzittingen - vertrekken vanuit het oogpunt 
van het bestuur. Het leidt tot het idee dat adviesraden en hoorzittingen belangrijk zijn om de 
beslissingen van het beleid meer draagkracht te geven.  
 
In de praktijk vertaalt zich dat echter nogal gemakkelijk in adviesraden en hoorzittingen die 
weinig met participatie te maken hebben, maar beperkt zijn tot passieve inspraak: “Wij - het 
bestuur - zijn klaar met ons huiswerk. Nu de burgers nog.”  
Hierbij worden de burgers eerder gezien als een laatste te nemen hindernis alvorens een be-
slissing genomen kan worden.  
 
Steden die op Androïd Nougat niveau draaien en dus eerder gericht zijn op een innoverend 
participatiebeleid, zullen liever vertrekken vanuit het oogpunt van de burger. Het leidt tot de 
vraag: “Hoe kunnen we het bestuur beter betrekken bij wat er in de samenleving leeft en hoe 
kunnen we maximaal beroep doen op het sociaal kapitaal dat in de stad aanwezig is?” 
 
Bij deze laatste benadering zal men de burger betrekken in het volledige proces van besluit-
vorming: van het foetaal stadium van een idee tot en met de opvolging van de realisatie er-
van. De aanhorende politicus wordt er vervangen door de gedreven politicus die met een 
passende mix van empathie en creativiteit probeert mee te denken met de inzichten die de 
burgers aanbrengen. Het is een voorwaarde om over participatie te kunnen spreken. Het is 
de benadering waarbij men de inbreng van de burger niet ziet als een hindernis of een be-
dreiging maar als een kans.  Meer nog: het is exact wat beschreven staat in artikel 199 van 
het gemeentedrecreet.  
 
Maar ook zonder gemeentedecreet mag duidelijk zijn dat dit – anno 2017 – de aangewezen 
benaderingswijze is. De representatiedemocratie alleen volstaat niet meer. In onze steeds 
complexer wordende wereld is het belangrijk om beslissingen te voeden met de inzichten 
van allen die over relevante informatie beschikken. Het is niet overdreven om te stellen dat 
participatie een even belangrijke grondstof voor een goed beleid is, als personeel en financi-
ele middelen. Het stimuleren van participatie en burgerinitiatief behoort dan ook tot de core-
business van de besturen en politici die het belang van de stad centraal stellen.  
 
Vraag is evenwel hoe je de burger bereikt. En past de klassiek functionerende adviesraad 
nog in het participatie-instrumentarium van een hedendaagse stad?   
 
Het antwoord is positief: ja, een bestuur kan via een adviesraad extra voeling hebben met de 
wensen, verzuchtingen en inzichten die in de samenleving leven. De adviesraden onder-
scheiden zich immers van de meeste burgerinitiatieven door het feit dat zij niet tijds- of pro-
jectgebonden zijn maar het beleid op duurzame wijze volgen, hetgeen hen uitermate ge-
schikt maakt om de draaischijven te worden van lokale participatie. 
 
Dit vereist evenwel een lokale meerderheid die in dit verhaal meestapt en bijgevolg de uit-
bouw van stevige adviesorganen expliciet  voorziet in de doelstellingen van het bestuursak-
koord.  
 



Concrete voorstellen  

Als aanzet – en zeker niet als limitatieve opsomming – denken de adviesraden aan volgende 
realisaties:  
 
- Het stadsbestuur garandeert de doorlopende aandacht voor inspraak en participatie door 
de aanduiding van een schepen die dit expliciet als deel van zijn bevoegdheden heeft.  
 
- De attitude om adviesraden van meet af aan te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe 
plannen, dus niet vanaf het moment dat de masterplannen uitgetekend zijn. 
 
- De attitude om spontaan advies te vragen en de adviesraden bijgevolg niet over het hoofd 
te zien (zoals nu b.v. bij de herinrichting van de stationswijk). 
 
- De adviezen van de adviesraden op een ernstige manier behandelen, van ontvangstmel-
ding tot eventueel gemotiveerde afwijzing. Hierbij de vaardigheid ontwikkelen om actief te 
luisteren om tot een invoelen te komen van wat er werkelijk leeft aan verzuchtingen en hier 
passend op in te spelen.  
 
- Voor elke adviesraad een ambtenaar aanstellen die de raad inhoudelijk met kennis van za-
ken kan ondersteunen en op een professionele wijze instaat voor adminstratieve en logis-
tieke begeleiding. 
 
- Het informeren en betrekken van de adviesraden bij de BBC met een jaarlijks voortgangs-
rapport waarbij de gerealiseerde acties en de plannen voor het volgende jaar (jaren) verdui-
delijkt en toegelicht worden. Ook met inbegrip van querries die het mogelijk maken om de re-
alisaties per beleidsdomein te kunnen weergeven.  
 
- Het organiseren van scholing/vorming van adviesraden zodat ze met kennis van zaken 
kunnen meedenken en adviseren. 
 
- Uitnodigen van de adviesraden op hoorzittingen die de stad in de wijken organiseert, zodat 
zij eveneens voeling hebben met wat er leeft. 
 
- Plaats geven op de website van de stad waardoor de bevolking de nodige informatie heeft 
over de samenstelling, de werking en de realisaties van de adviesraden, en de mogelijkhe-
den om er actief op in te spelen.  
 
 
Aldus goedgekeurd door:  
 
 Culturele Raad (nog te bevestigen) 
Gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking 
 Jeugdraad (nog te bevestigen) 
 Middenstandsraad (nog te bevestigen) 
Milieuraad 
Seniorenraad 
Gemeentelijke raad voor Toerisme 
Welzijnsraad 
 
 


