
 
De Ontmoeting van de Brusseleirs: 

Een dag vol ontmoetingen, uitwisseling en debat om Brussel heruit te vinden 
 

Inspirerende getuigenissen, brainstormsessies, tal van participatieve activiteiten: tijdens de eerste 
Ontmoeting van de Brusseleirs werd er veel ontdekt, nagedacht en uitgewisseld. En dat om samen te 
bouwen aan een meer duurzame en solidaire stad. Een stad die haar inwoners beter informeert. Een 

stad die Brusselaars meer betrekt. 
 

De Brusselaars tekenden present voor de Ontmoeting van de Brusseleirs, georganiseerd door de Stad 
Brussel op zaterdag 15 juni 2019. Zowat 200 mensen namen deel aan het grootschalige burgeroverleg in 

de Beurs, in navolging van de wijkontmoetingen. Brussel stuurt aan op een ander beleidsmodel: een 
model gebaseerd op transparantie, op het actief luisteren naar behoeften en op het meebouwen aan 

collectieve oplossingen. 
 

'De Brusselaars zijn expert van hun straat, hun wijk en hun stad. Elke dag zijn ze in de weer om Brussel 
levendiger en dynamischer te maken. De nieuwe meerderheid wil die ervaring, die kennis en die expertise 

valoriseren', stelt burgemeester Philippe Close. 
 

'We willen onze democratie heruitvinden, weer samen de handen uit de mouwen steken, de manieren 
waarop Stad Brussel samenwerkt met haar inwoners, handelaars, verenigingen en iedereen die dagelijks 

in onze stad actief een nieuwe invulling geven', verduidelijkt Arnaud Pinxteren. 
 

In de loop van de dag passeerden op het vlak van participatie enkele erkende sprekers en verenigingen 
de revue: Borja Prieto (Madrid), Stephan Boucher (Dreamocracy) en David Michiels (District Antwerpen). 

Zij deelden hun inspirerende ervaringen. 
 

Brusselaars, wijkverenigingen, buurtcomités, verkozenen en stadsdiensten kwamen samen op de 
symbolische locatie van de Beurs om de gezamenlijke krijtlijnen uit te zetten en na te denken over de 

prioriteiten voor onder andere de wijkraden en de participatieve budgetten. 
 

'Het werk van vandaag zal uitmonden in duidelijke engagementen, een strikte timing en effectief 
vrijgemaakte middelen. Vandaag was slechts één stap in het proces dat we verder zullen evalueren, 

bijsturen en doortrekken', verduidelijkt Arnaud Pinxteren. 
 
 

Contact: 



 
Wafaa Hammich, woordvoerder van Philippe Close, wafaa.hammich@brucity.be, 0484 87 06 61 

Jérémie Spinazze, persattaché van Arnaud Pinxteren, jeremie.spinazze@brucity.be, 0493 65 35 52 
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