
 

 

 

 

 

 

De stad Brussel in opmars naar 
Europese hoofdstad van de democratie! 

Stad Brussel, 07 december 2022 – Aanvankelijk stelden 22 steden zich kandidaat. Nu blijven 3 
finalisten over: Brussel, Braga en Barcelona zijn geselecteerd voor de shortlist en maken kans om 
als eerste “Europese hoofdstad van de Democratie” te worden. In januari 2023 zullen we weten wie 
de titel kan claimen, maar eerst moet een burgerjury van 10.000 leden zich nog over de inzendingen 
buigen. 

Dankzij de talrijke participatie-initiatieven van de stad Brussel is onze hoofdstad geselecteerd als één 
van de drie finalisten van deze nieuwe wedstrijd. "We hebben deze eerste overwinning te danken aan 
degenen die burgerparticipatie elke dag opnieuw mogelijk maken. Ik denk met name aan de burgers 
die deelnemen aan de wijkraden die de afgelopen jaren zijn opgericht en zich inzetten voor een betere 
kwaliteit van de uitwisselingen met de overheid. We willen samen bouwen aan de toekomst van 
Brussel en de verschillende wijken. Dit werd duidelijk waargenomen door een internationale jury die 
de stad kwam bezoeken,” aldus Arnaud Pinxteren, schepen van Stadsvernieuwing en 
Burgerparticipatie van Stad Brussel.  

Als de burgerjury kiest voor Brussel, zal de stad in 2023 een reeks evenementen en conferenties 
organiseren die gewijd zijn aan burgerparticipatie.  

« Vanwege de nabijheid is de gemeente het machtsniveau dat het dichtst bij de noden van de burger 
staat. Voor de Stad Brussel is het betrekken van de burgers bij de ontwikkeling van projecten 
essentieel. Deze co-creatie maakt het mogelijk de expertise van de burgers te benutten om openbare 
projecten te verbeteren, door verschillende soorten structurele participatieprocessen voor te stellen. 
Burgers de kans geven om zelf over hun buurt te beslissen activeert de lokale democratie, » zegt 
Philippe Close, Burgemeester van Stad Brussel. 

Wie deel wil uitmaken van de jury van 10.000 burgers kan zich tot 31 december inschrijven via deze 
link: https://capitalofdemocracy.eu/join-the-citizens-jury/ 

« Onze bezoeken aan de steden waren bijzonder inspirerend: we zagen ongelooflijke projecten op 
politiek, bestuurlijk en maatschappelijk niveau. De inspanningen die al deze steden leveren om burgers 
te betrekken en een langetermijneffect op gemeenschappen te hebben, zijn zeer duidelijk! Wij danken 
alle kandidaten voor hun inzet en zijn er zeer trots op dat wij Barcelona, Braga en Brussel een stap 
verder kunnen brengen op hun weg naar de eerste Europese hoofdstad van de democratie, » aldus 
Antonella Valmorbida, voorzitster van de jury van deskundigen en secretaris-generaal van de 
Europese vereniging voor lokale democratie (ALDA). 

https://capitalofdemocracy.eu/join-the-citizens-jury/


Ga voor meer informatie over de Europese hoofdstad van de democratie naar: 
https://capitalofdemocracy.eu 

Contact : 

François Descamps, woordvoerder van Arnaud Pinxteren, 
schepen van Stadsvernieuwing en Burgerparticipatie, 0474 90 28 39 

https://capitalofdemocracy.eu/

