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Park van Vorst

Parc Dudenpark

Abbaye de Forest
Abdij van Vorst

Appel à projet Village  
de la Mobilité

mobilite@forest.brussels 
(voir pge. 18)

Projectoproep Mobiliteitsdorp
mobiliteit@vorst.brussels 

(zie blz. 18) 

Concrètement...
Concreet...

Le dossier thématique que nous vous proposons dans ce numéro 
porte sur la participation citoyenne à Forest. Déjà bien ancrée 
à travers les actions des nombreuses associations, comités 
de quartiers et initiatives citoyennes qui existent déjà dans 
notre commune, la participation citoyenne peut prendre 
des formes multiples qui viennent toutes enrichir la 
démocratie locale. Vous (re)découvrirez dans les 
pages suivantes certains des outils participatifs 
qui contribuent à renforcer le partenariat 
entre l’administration communale et ses  
citoyens/citoyennes, c’est-à-dire vous.

Projets socio-économiques  
du Contrat de Quartier Durable 
Wiels-sur-Senne (voir p. 20)

Socio-economische projecten van  
het Duurzaam Wijkcontract Wiels  
aan de Zenne (zie blz. 20)

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS PARTICIPATIVES À FOREST… 

ENKELE VOORBEELDEN VAN PARTICIPATIEVE ACTIES IN VORST…

DOSSIER

Het thematische dossier dat we u in dit 
nummer voorstellen, heeft betrekking 
op de burgerparticipatie in Vorst. 
Reeds stevig verankerd doorheen 
de acties van heel wat 
verenigingen, wijkcomités 
en burgerinitiatieven die al 
in onze gemeente bestaan, 
kan de burgerparticipatie 
veelvuldige vormen 
aannemen die allen de lokale
participatie komen verrijken. 
Op de volgende pagina’s zal u (opnieuw) 
kennismaken met bepaalde participatieve 
instrumenten die bijdragen tot het verstevigen 
van het partnerschap tussen het gemeentebestuur 
en zijn burgers, u dus.
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Abbaye de Forest
Abdij van Vorst

Des SuperBénévoles pour le 
SuperVliegSuperMouche 2019 (voir p. 19)

SuperVrijwilligers voor  
SuperVliegSuperMouche 2019  

(zie blz. 19)

Enquête participative Projet 
Parc Sportif - Stade Bertelson 
(voir p. 16)

Participatieve enquête Project 
Sportpark - Bertelson stadion 
(zie blz. 15)

Comité culturel du CPAS 
Collectif Pantographe 

(voir p. 17)

Cultuurcomité van 
het OCMW - Collectief 

Pantograaf (zie blz. 17)

Date du prochain 
Conseil communal : 

le mardi 28 mai, à 19h30

Datum van de volgende 
Gemeenteraad: 

dinsdag 28 mei, om 19u30

Rue scolaire à la Parkschool  
(voir p. 20)

Schoolstraat aan  
de Parkschool (zie blz. 20)
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DE LOKALE DEMOCRATIE BESTAAT UIT VERSCHILLENDE AANVULLENDE DIMENSIES.

NAAST DE REPRESENTATIEVE DEMOCRATIE WENST DE GEMEENTE VORST DE ANDERE

DEMOCRATISCHE INSTRUMENTEN TE VERRIJKEN EN TE ONTWIKKELEN OM EEN ECHTE

EN EFFECTIEVE PARTICIPATIE VAN DE BURGERS TE BEVORDEREN.

Lokale democratie & 

burgerparticipatie

Bron schets: Brulocalis 2018 – Gids van de lokale mandataris

Het gemeentelijke College
Het gemeentelijke College vormt het uitvoerend 
orgaan van de gemeente. In Vorst bestaat het 
uit 10 leden (de Burgemeester en 9 schepenen, 
waaronder één voor de Nederlandstalige 
aangelegenheden), afkomstig uit de meerderheid 
en vergadert het zo vaak als nodig voor het goede 
beheer van de gemeente (meestal op donderdag). 

Het staat in voor de uitwerking van de gemeen-
tereglementen, de uitvoering van de wetten,  
decreten, ordonnanties en reglementen van de  
federale overheid, het Gewest, de gemeenschappen 
en de Gemeenschapscommissies. 

De Gemeenteraad
De Gemeenteraad is de wetgevende 
vergadering van de gemeente die 
de reglementen en verordeningen 
stemt. In onze gemeente bestaat hij 
uit 37 leden (het aantal raadsleden is 
evenredig met de bevolking van de gemeente) 
die om de 6 jaar rechtstreeks verkozen 
worden door de burgers tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

De Raad vergadert minstens 10 
keer per jaar en zo vaak als 
nodig is. 
In Vorst vergadert 
de Raad gewoonlijk 
een keer per maand, 
op dinsdagavond, 
behalve in juli en 
augustus.

De zittingen van de Raad zijn in principe 
toegankelijk voor het publiek, met 
uitzondering van de besloten vergadering. 
Om tot een stemming over te gaan, moet de 
meerderheid van de Raadsleden aanwezig 
zijn. Nieuw in Vorst: het voorzitterschap 

van de Raad dat voorheen toekwam aan de 
Burgemeester wordt nu toevertrouwd aan een 

Raadslid dat lid is van de meerderheid (elk 
jaar afwisselend tussen de twee politieke 

fracties van de meerderheid). 

Het Huishoudelijk Reglement 
van de Gemeenteraad is 

beschikbaar op de website 
van de gemeente, in de 
rubriek Politiek leven - 

Gemeenteraad.

De representatieve democratie op lokaal niveau
Om de 6 jaar kiezen de Vorstenaren die ingeschreven zijn op de kiezerslijsten bij algemeen kiesrecht hun verte-
genwoordigers die de Gemeenteraad vormen. De representatieve democratie maakt het mogelijk de algemene 
wil uit te drukken door middel van vertegenwoordigers verkozen door de burgers die hen zo hun bevoegdheden 
overdragen. Op gemeentelijk niveau zijn de twee belangrijke politieke organen de Gemeenteraad en het College van 
Burgemeester en Schepenen.

Bron schets: Brulocalis 2018 – Gids van de lokale mandataris

DOSSIER



Het overleg:
Dit stelt burgers in staat projecten te begeleiden 
als deskundigen van hun wijk. Dit is het geval voor 
de WCO (Wijkcommissies) in de wijkcontracten. 
Dit zal tevens het geval zijn in de gemengde 
gemeentelijke commissies voorzien in de Algemene 
Beleidsverklaring (zie kader). Er bestaan reeds 
initiatieven, bijvoorbeeld het Collectief Pantograaf 
(zie pagina 17) dat de gebruikers van het OCMW in 
staat stelt de oriëntaties van het beleid van culturele 
participatie te bepalen.

De raadpleging: 
De burgers worden uitgenodigd om zich uit te 
drukken om de beslissingen van de verkozenen 
over specifieke kwesties te verduidelijken. Er 
worden in onze gemeente reeds meerdere 
raadplegingsorganen georganiseerd: 
stedenbouwkundige overlegcommissies, 
burgervergaderingen, adviesraden… alsook de 
enquête over het project “Sportpark” die u op 
pagina 15 van dit blad vindt.

Het samen opbouwen: 
Dit stelt burgers in staat om actief deel te nemen 
aan de beslissingen die een weerslag hebben op de 
gemeente. Het is hier de wens om een participatief 
budget (een jaarlijks budget toegekend aan een 
burgerproject en samen met burgers beheerd) en 
een burgerinitiatiefrecht met volksraadpleging aan 
te bieden.  
NB: De wijzigingen van de beslissingsprocessen 
zoals de gemengde gemeenteraad alsook 
het burgerinitiatiefrecht (met stemming en 
uitvoeringsdrempel) vereisen stevige juridische 
voorzorgsmaatregelen om samen te gaan met 
de Gemeentewet en het Collectief Pantograaf 
huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad. De 
operationele uitwerking zal dus enige tijd in beslag 
nemen.

De instrumenten van de participatieve 
democratie
De burgerparticipatie kan verschillende vormen aanne-
men die kunnen samengaan in bepaalde participatieve 
initiatieven. De gemeenschappelijke doelstelling bestaat 
erin de rechtstreekse betrokkenheid van zoveel moge-
lijk burgers en betrokken spelers te bevorderen in een 
levendige en constructieve democratie waarin elkeen 
zijn plaats kan vinden.

De informatie: 
Geïnformeerd worden is de noodzakelijke vooraf-
gaande voorwaarde voor participatie. Daarom is een 
makkelijke toegang tot informatie noodzakelijk. Via 
uw gemeentelijk infoblad maar ook via de website 
van de Gemeente en de permanenties van het 
bestuur. De Gemeenteraad heeft er zich tevens toe 
verbonden zijn zittingen in een nabije toekomst in 
streaming uit te zenden.

De Nieuwe Gemeentewet kent het College 
van Burgemeester en Schepenen ook een 
aantal bevoegdheden toe, zoals het houden 
en bewaren van de registers van de Burgerlij-
ke Stand, de afgifte van de stedenbouwkun-
dige en bouwvergunningen, het beheer van 
de gemeentelijke eigendommen… Hoewel de 
Burgemeester en de Schepenen onderling 
de diverse bevoegdheden verdelen, worden 
de besluiten collegiaal genomen en uitge-
voerd in naam van het voltallige College. 
De vergaderingen van het College zijn niet 
openbaar en de notulen kunnen niet worden 
geraadpleegd door de burgers.

De Gemeentesecretaris is belast met 
de voorbereiding van de dossiers die 
aan het College en de Raad worden 
voorgelegd en stelt de verslagen van de 
vergaderingen op. Daarnaast staat ze ook 
in voor het medeondertekenen van alle 
officiële documenten die uitgaan van het 
gemeentebestuur.

Interpellaties door burgers
Minstens 20 burgers die in de gemeente 
wonen (ingeschreven in het bevolkingsre-
gister) en minstens 16 jaar oud zijn, kunnen 
een interpellatie indienen ter attentie 
van het College. De interpellatie moet 
betrekking hebben op een onderwerp van 
gemeentelijk belang, in het Frans of in het 
Nederlands opgesteld zijn en mag geen 
persoonlijke aangelegenheden betreffen. 
Per zitting van de Gemeenteraad kunnen 
er maximaal drie interpellaties ingediend 
worden door burgers.
Tijdens de Raad geven de burgers een 
korte uiteenzetting van de kwestie voor het 
publiek. De Burgemeester of de Schepen die 
het betrokken thema in zijn bevoegdheden 
heeft, antwoordt dan rechtstreeks op de 
interpellatie.

De modaliteiten in verband met de 
termijnen en de aanvaarding van een 
interpellatie worden vermeld in artikel 
64 van het Huishoudelijk Reglement van 
de Gemeenteraad. Sinds 2018 werden 
deze modaliteiten versoepeld door de 
Gemeentesecretaris: de verzoeken tot 
interpellatie door burgers mogen voortaan 
ingediend worden tot de 7e werkdag vóór 
de openbare zitting van de Gemeenteraad. 
De uiterste datum voor het indienen van 
een interpellatieverzoek voor de Raad van 
28 mei, is 17 mei.

Algemene beleidsverklaring, waarover 
gaat het?
In functie van de verkregen resultaten bij 
de verkiezingen vormen de verschillende 
partijen een meerderheid. Tijdens de onder-
handelingen stellen de partijen die de verkie-
zingen hebben gewonnen een Algemene 
Beleidsverklaring op die het werk van het 
College begeleidt. Ze bevat de prioriteiten 
van de gemeentelijke meerderheid voor de 
legislatuur van 6 jaar. 11
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De doelstelling bestond erin u de gelegenheid te 
geven om het nieuwe College te ontmoeten en u 
te informeren over het beleid in de zes volgende 

jaren, maar ook naar u te luisteren en hierover met u 
van gedachten te wisselen.
Tijdens elk van deze ontmoetingen konden de aanwezige 
burgers deelnemen aan één van de drie aangeboden 
workshops in aanwezigheid van de leden van het 
College. De drie discussies stemden overeen met de 
drie luiken van de algemene beleidsverklaring (zie 
kader pagina 11) (beschikbaar op www.vorst.brussels).  
Na een korte presentatie van de visie waarop de acties 
van het College tijdens deze legislatuur betrekking 
zullen hebben, hebben de burgers, als grote kenners 
van hun wijk, hun vragen gesteld en hun opmerkingen 
en suggesties meegedeeld aan de verkozenen. 

De eerste workshop ging in op de kwesties van lokale 
democratie, governance en participatie, alsook de 
toegang tot informatie. In Vorst wenst de huidige  
meerderheid samen met de burgers oplossingen  
te zoeken door een verstevigd partnerschap. 

De tweede workshop werd gewijd aan de kwestie 
van een inclusieve en solidaire gemeente. Er werd 
gesproken over de kwesties van gender, onthaal van 
de jonge kinderen, van de senioren en van de personen 
met een handicap, over het intergenerationele, over 
sociale cohesie, cultuur, solidariteit in het OCMW… 
opdat we op collectieve wijze eenieder in staat kunnen 
stellen zich goed te voelen in Vorst en voor iedereen, 
en met iedereen een Vorstse identiteit te ontwikkelen.
De derde workshop heeft de vragen verzameld aangaande 

DE BURGERONTMOETINGEN

DIE OP VIJF VERSCHILLENDE DATUMS EN

VIJF PLAATSEN IN ONZE GEMEENTE WERDEN

GEORGANISEERD, WAREN UITERST SUCCESVOL.

MEER DAN 400 VORSTENAREN HEBBEN

DEELGENOMEN AAN

EEN VAN DEZE ONTMOETINGEN.

VORST GAAT DE DIALOOG AANBurgerontmoetingen:

DOSSIER
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mobiliteit, openbare ruimte, stadsvernieuwing, 
openbare netheid, luchtkwaliteit en klimaat. Het 
College heeft er zich ondermeer toe verbonden om de 
herinrichtingen op maat van de kinderen te overwegen, 
want wat veilig en goed is voor een kind, is dat ook voor 
alle gebruikers van de openbare ruimte. 
Het is moeilijk om in enkele lijnen alle rijke en gevarieerde 
discussies die werden gehouden tijdens deze tien uur 
durende uitwisselingen tussen burgers samen te vatten. 

Een ding is zeker: de balans van deze ontmoetingen 
bevestigt de interesse van de Vorstenaren voor 
hun gemeente en de behoefte om instrumenten 
te ontwikkelen die een actievere en effectievere 
burgerparticipatie in Vorst mogelijk maken. 
De volledige synthese van de burgerontmoetingen is 
beschikbaar op de website van de gemeente, in de rubriek 
Politiek leven - Burgerparticipatie.

Hieronder vindt u de 

onderwerpen die in 
het bijzonder de aandacht 
hebben getrokken van de 
deelnemers aanwezig tijdens 
de discussies:
➜  De ontwikkeling van het aanbod aan openbaar vervoer 

waarbij de overlast wordt beperkt door een coherente 
aanleg van de openbare ruimte en infrastructuur voor 
de fietsers.

➜  Inzake netheid, de zoektocht naar een juist evenwicht 
tussen sancties en sensibilisering in het beheer van de 
onwellevendheden (sluikstorten, vuiligheid, …).

➜  De verbetering van de luchtkwaliteit.

➜  Het behoud van de bomen en van het groene erfgoed 
van de gemeente.

➜  De zoektocht naar een evenwicht tussen de verschillende 
gebruikers van de openbare ruimten (geluidsoverlast, 
ludieke en sportinfrastructuur, veiligheid en gezelligheid 
voor iedereen).

➜  De renovatie van de voetpaden en de veiligheidsinrichtingen 
voor de voetgangers, ondermeer in de omgeving van de 
scholen (oversteekplaatsen voor voetgangers, zone 30, 
toegang voor personen met beperkte mobiliteit).

➜  De oprichting van nieuwe plaatsen in kinderdagverblijven 
en de invoering van het excellentiepact in de 
gemeentescholen.

➜  De samenwerking met de buurgemeenten en met de 
andere instanties (Gewest, MIVB, NMBS…) om bepaalde 
gemeenschappelijke problematieken (parkeren, netheid, 
mobiliteit…) op te lossen.

➜  Een betere toegang tot de informatie wat betreft 
de activiteiten, de reglementen, de diensten van de 
gemeente.

➜  De transparantie van de democratische werking (uitleg 
over de gemeentelijke begroting, rol van de verschillende 
besluitvormingsorganen – College, Raad…).

➜  De invoering van de instrumenten van de burgerparticipatie 
(interpellatierecht, participatief budget, raadpleging van 
de burgers voor bepaalde projecten).


