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STAD BRUSSEL -  PERSBERICHT
DAVID WEYTSMAN, SCHEPEN VOOR BURGERPARTICIPATIE

BRUSSEL IN HET HART  
VAN DE ‘EUROPEAN LOCAL  

DEMOCRACY WEEK’
Van 9 tot 15 oktober is het de Europese Week van de Lokale Democratie. Dit is de kans voor de schepen voor 
burgerparticipatie om ideeën en meningen van Brusselaars in te zamelen. Het is ook de gelenheid om een oproep te 
doen bij de inwoners om projecten te lanceren met het oog op het verbeteren van het samen leven in een straat of wijk. 
David Weytsman zal zelf met de fiets naar inwoners en werknemers uit verschillende wijken van de stad trekken. Op 
dinsdag 10 oktober wordt een «burger afterwork» georganiseerd waar iedereen welkom is. Voor burgers worden ook 
verschillende bezoeken aan het stadshuis georganiseerd.

De Europese Week van Lokale Democratie (ELDW), die in 2007 door de Raad van Europa is opgericht, viert zijn dit 
jaar zijn 10 jarig bestaan. Het doel is participatie en democratie, op het niveau dat het dichtst bij de burger ligt, aan te 
moedigen en te bevorderen. Van 9 tot en met 15 oktober worden in 47 Europese landen een hele reeks initiatieven 
gelanceerd. Natuurlijk zal de stad Brussel ook deelnemen aangezien het thema van dit jaar «Participatie, overleg en 
burgerlijke betrokkenheid: zodat de democratie kan leven» is. Het College van de Stad Brussel staat geheel achter deze 
Week en biedt de Brusselaars een aantal concrete acties aan.

DE WEG VAN DE BURGERSCHAP
Elke ochtend van 7:30 tot 9:00 uur zal schepen David Weytsman inwoners en werknemers in verschillende delen 
van de stad ontmoeten. Individuen die het wensen kunnen hun vragen, opmerkingen, projecten, en adviezen om 
burgerparticipatie te verbeteren in een stembus (ideeëndoos) plaatsen. Het is een rechtstreekse burgerconsultatie.

AFTERWORK
Op dinsdag 10 oktober om 17.30 uur stelt de schepen een debatconferentie voor rond het thema burgerparticipatie. 
Het evenement vindt plaats in de lokalen van «Brussel Participatie» (Emile Jacqmainlaan, 19) en heeft als titel: «Anders 
regeren, burgers en verkozen op gelijke voet!». Verschillende deskundigen zullen enkele voorbeelden van goed bestuur 
in Europa voorstellen en de vragen van de burgers rond een drankje beantwoorden.

BEZOEK AAN HET GEMEENTEHUIS
Gedurende de zondagse rondleidingen van het Stadshuis op 15 oktober zal het college van de burgemeester en 
schepenen de bezoekers begeleiden en zullen ze tot hun beschikking zijn. Dit is een gelegenheid om de werking van 
de gemeenteraad uit te leggen, om eventuele vragen hierover te beantwoorden, en om meningen en ideeën voor een 
betere lokale democratie in te zamelen.

STRAATDEMOCRATIE
Samen met Brussel Participatie lanceert de Stad Brussel gedurende de komende twee jaar een grote oproep voor 
burgerprojecten rond ‘leefstraaten’. Het doel: burgers aan te zetten tot het nadenken en experimenteren met nieuwe 
manieren van samen te leven in een straat of een deel van een wijk. Net als een echt «stedelijk laboratorium», versterken 
deze nieuwe ideeën de collectieve dynamiek.



BURGERPARTICIPATIETOOLS EN ANDERE INITIATIEVEN
Brussel Participatie: aarzel niet om op bezoek te gaan bij «Brussel Participatie», het is uw antenne voor burgerparticipatie. 
Emile Jacqmainlaan 19 te 1000 Brussel. Tel: 02 279 21 30. org.particip@brucity.be

Facebook Live: Volgende week zal David Weytsman, uw schepen voor burgerparticipatie, online permanenties via 
Facebook houden. Het doel: de vragen van de burgers «live» te beantwoorden.

Deze initiatieven vormen een aanvulling op alle wijkfora die al door het college worden uitgevoerd.

Nieuwe instrumenten voor burgerparticipatie zullen binnenkort worden voorgesteld.
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