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D AV I D WEY T S M A N , S C H E P E N VO O R S T ED ELI JK E HERWA A RD ERI N G, V O O R B URGERP A RTI CI P A TIE

BRUSSELS PARTICIPATIEBUDGET EEN
PRIMEUR IN BELGIË !
200.000 €, het eerste participatiebudget in België dat burgers helemaal van a tot z zelf kunnen beheren. Met
het budget kunnen inwoners van Brussel samen projecten voor hun buurt voorstellen, vastklikken en uitvoeren.
Voor het eerst in België trekt een stad een echt «Participatiebudget» uit voor haar burgers. Op aanzet van
David Weytsman, de nieuwe schepen van Burgerparticipatie, krijgen Brusselaars de kans om een deel van het
gemeentebudget te gebruiken om zelf projecten te ontwikkelen die het leven in de stad aangenamer maken. Die
som moet burgers in staat stellen om hun eigen gemeente mee vorm te geven en wordt jaarlijks opgeschroefd.
« De tijden veranderen en de vorm van een stad wordt niet langer achter gesloten deuren uitgetekend door politici,
bestuursleden en specialisten, maar wel vanuit en samen met de inwoners. Het burgerbudget is al een succes gebleken in
grote steden zoals Parijs en New York. Als hoofdstad van België en van Europa moet Brussel dus het voortouw nemen op het
gebied van burgerparticipatie, een essentieel onderdeel van goed bestuur in de 21ste eeuw », benadrukt David Weytsman.
Door in 2018 een Participatiebudget voor haar volledige grondgebied te lanceren, toont de Stad Brussel haar
ambitie om een modern, transparant en goed openbaar bestuur te voeren. Ze stelt al haar inwoners, ongeacht
hun achtergrond, in staat om burgerprojecten voor te stellen, te bespreken, vast te klikken en uit te voeren in
samenwerking met overheden, privéactoren, handelaars, ondernemers en verenigingen. Iedere deelnemer aan het
proces kan op eender welk moment de gemeentelijke overheden evalueren.
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