STAP 6  Welke participatie-initiatieven kiezen?
Een participatietraject bestaat uit verschillende participatie-initiatieven gericht naar concrete doelgroepen die elkaar logisch opvolgen binnen een afgebakend tijdskader. De keuze voor een bepaald
participatie-initiatief wordt ingegeven door de informatie die we in de vorige stappen te weten kwamen:
-

Wat is het voorwerp?
Wat is de context?
Wie is de doelgroep?
In welke beleidsfase past de participatie?
Wat zijn de ambities?

We maakten een inventaris van 23 verschillende participatie-initiatieven (Bijlage 3). Elk initiatief werd ingedeeld volgens een aantal kenmerken:
-- Ambitieniveau
Is het participatie-initiatief beter geschikt voor adviseren dan voor consulteren?
-- Burgerbetrokkenheid: direct of indirect
Worden burgers direct aangesproken of gaat het om afgevaardigden of vertegenwoordigers?
-- Structureel of incidenteel karakter
Wordt de actie structureel, d.w.z. meer dan eenmalig georganiseerd of louter incidenteel, d.w.z. als er
zich een vraag of probleem voordoet?
-- Interactie of geen interactie
Is er onmiddellijke interactie met de doelgroep of is het eerder eenrichtingsverkeer?
-- Beleidsfase
In welke beleidsfase(n) past het participatie-initiatief het best?
Opgelet: de lijst van 23 mogelijke initiatieven is niet-limitatief. Innovaties, combinaties en creatieve ontwerpen zijn mogelijk.
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In Eeklo wordt er gekozen voor een indirecte participatie via de verkeersraad die een goede afspiegeling vormt van de
verschillende belangengroepen.
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Herinrichtingsproject Zwevezele: een mix van participatie-initiatieven
Er wordt hier een duidelijke keuze gemaakt voor een mix van participatie-initiatieven: bewonersvergadering, klankbordgroepvergaderingen met veel ruimte voor interactie en persoonlijke gesprekken. Daarnaast wordt een goede combinatie
van directe en indirecte participatie gemaakt: een klankbordgroep van personen gerekruteerd binnen de groep van omwonenden, met veel aandacht voor terugkoppeling.
Start

Informeren &
consulteren
Welke particatievia bewonersinitiatieven kiest u?
vergadering
en pers

Verkenningsfase
Verkenningsnota

- Adviseren via
klankbordgroep
- Informeren
& consulteren
via bewonersvergadering
- Consulteren van
specifieke doelgroepen via extra
overleg

Uitwerkingsfase
Uitwerkingsnota

Adviseren via
klankbordgroep

Formeel
akkoord
partners

Mobiliteitsplan

Evaluatie
Sneltoets

- Informeren
via bewonersvergadering
- Persmoment:
Minder hinder
engagement
- Nieuwe website
www.wingene
bereikbaar.be
- Extra vergaderingen voor
de handelaars bij
wissel van fase

Consulteren via
vragenlijst leden
klankbordgroep en
stuurgroep

Gooik: een mix van initiatieven
In Gooik wordt eerst gekozen voor directe, maar niet-interactieve participatie onder de vorm van een bewonersenquête. De resultaten hiervan worden gevalideerd en aangevuld met directe en interactieve participatie-initiatieven,
zoals een gespreksavond en individuele gesprekken. In de implementatiefase wordt dan weer interactief, maar indirect
gewerkt via een werkgroep.

Binkom: coproductie
Voorstellen voor een nieuwe toegang naar de school, inclusief
het afsluiten van de doodlopende bewonersstraat, een nieuwe parkeerregeling met kiss & ride en het traject van een open
te stellen buurtweg, worden getoond en getoetst tijdens een
walkshop, een wandeltocht waarbij bewoners en stakeholders
op het terrein konden kennismaken met ideeën in de startfase.
Later worden tijdens een scenarioworkshop verschillende scenario’s van het masterplan voor de nieuwe school visueel voorgesteld. Door gebruik te maken van Google Sketch Up is het
mogelijk om ter plaatse correcties aan te brengen.

Figuur 11: Google Sketch Up afbeelding van situatie Binkom
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