STAP 4  Binnen welke beleidsfase(n)
participatie organiseren?
Beleid verloopt cyclisch. Er wordt een probleem vastgesteld. Er worden verschillende oplossingen
geopperd en bekeken. Dan worden de beste opties gekozen en bekrachtigd in een formele beslissing. Daarna wordt de oplossing uitgevoerd en wordt er bekeken of de oplossing het juiste antwoord
op het probleem was.
In elk van die zes fases kan u participatie organiseren. Mogelijkheden zijn:
-----

Klachten van burgers systematisch verzamelen en gebruiken om uw probleemstelling mee te stofferen.
Een ideeënbus of een ideeënwedstrijd organiseren om voorstellen en oplossingen te kennen.
Burgers mee laten kiezen welke optie de beste is.
Burgers (gedeeltelijk) beslissingsrecht geven via een referendum of volksraadpleging waarvan de uitslag
al dan niet de formele beslissing beïnvloedt. De formele beslissing wordt uiteraard genomen door de
verkozenen.
-- Burgers, scholen en bedrijven betrekken in de uitvoering van uw beleidsmaatregelen door hen in te
schakelen in campagnes of acties.
-- Burgers vragen om uw beleid te evalueren door middel van een vragenlijst, een goed gesprek of een
discussieavond.

Stap 4: Binnen welke beleidsfase(n) participatie organiseren?

Participatie kan dus in elke beleidsfase georganiseerd worden. U beslist vooraf in welke fase(s) dit het best
gebeurt. Het kan in elke fase, maar er kan ook gefocust worden op een enkele fase. Wees vooraf ook duidelijk rond welke stappen of thema’s u geen participatie wenst te organiseren. En voorzie voor deze luiken
voldoende informatie naar de burger zodat die mee is én blijft in het gehele verhaal. In elk geval moet de
doelgroep goed geïnformeerd worden over het verloop van elke fase en in welke fase hun inbreng gevraagd
wordt. Dat voorkomt foute verwachtingen.

Figuur 9: Beleidscyclus in zes fasen
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Waar participatie op wijkniveau vaak nogal flexibel kan georganiseerd worden, hebben mobiliteitsplannen
en herinrichtingsprojecten duidelijke, vooraf afgesproken fases. Hieronder vindt u een tabel waarin we de
beleidsfases koppelen aan de fases binnen mobiliteitsplannen en herinrichtingsprojecten volgens MOW
(zie figuren 3,4,5 en 6). Behalve de terminologie komen zij erg overeen.

Gemeentelijk mobiliteitsplan
Algemeen

Probleemstelling

Voorstellen genereren Keuze opties

Mobiliteitsplan
Spoor 1

Kader + onderzoek Creatieve fase
Oriëntatienota
Synthesenota

Visie+afspraken
Beleidsplan

Evaluatie
Sneltoets

Mobiliteitsplan
Spoor 2

Kader + onderzoek Creatieve fase
Verkenningsnota
Uitwerkingsnota

Visie+afspraken
Beleidsplan

Evaluatie
Sneltoets

Visie+afspraken
Aangepaste actietabel

Evaluatie
Sneltoets

Mobiliteitsplan
Spoor 3

Formele beslissing

Implementatie

Opvolging/evaluatie

Herinrichtingsproject gewestweg
Algemeen

Probleemstelling

Voorstellen genereren Keuze opties

Ontwerp
Startnota
Projectnota
of unieke verantwoordingsnota
GBC/(RMC) Kwaliteitsadvies

Herinrichtingsproject gewestweg

Formele beslissing

Formeel akkoord
Naar uitvoering
partners
- Onteigening
Samenwerkings- Definitief voorontwerp
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Implementatie

Opvolging/evaluatie

Realisatie
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- Uitvoeren
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Evaluatienota

Implementatie

Opvolging/evaluatie

Mobiliteitsproject op wijkniveau
Probleemstelling

Voorstellen genereren Keuze opties

Formele beslissing

Duurzaam mobiel
op wijkniveau

Probleemstelling

Voorstellen genereren Opties

Formele beslissing Implementatie

Opvolging/
evaluatie

Verbreden/verdiepen mobiliteitsplan Eeklo: participatie binnen verschillende beleidsfasen
In Eeklo wordt beslist om een participatietraject te ontwikkelen vanaf de opmaak van de verkenningsnota tot en met de
opmaak van het beleidsplan.

Algemene fasen

Probleemstelling

Fasen spoor 2
Verbreden en
verdiepen
mobiliteitsplan

Kader + onderzoek Creatieve fase
Verkenningsnota
Uitwerkingsnota

Participatie
Ja of neen?

ja
neen

Voorstellen genereren Keuze opties

ja
neen

Formele beslissing

Implementatie

Visie+afspraken
Beleidsplan

ja
neen

Opvolging/evaluatie

Evaluatie
Sneltoets

ja
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ja
neen

ja
neen
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Algemeen

Bevestigen mobiliteitsplan Bekkevoort
In Bekkevoort wordt het mobiliteitsplan bevestigd. De openstaande actie rond een nieuwe snelheidszonering
wordt voorwerp van participatie in een informatieavond. Daarnaast wordt over het plan en de aangepaste actietabel
gecommuniceerd naar het brede publiek en in een overleg met de scholen.
Algemene fasen

Probleemstelling

Voorstellen genereren Keuze opties

Fasen spoor 3
Bevestigen
mobiliteitsplan
Participatie
Ja of neen?

Formele beslissing

Implementatie

Opvolging/evaluatie

Visie+afspraken
Aangepaste actietabel
ja
neen

ja
neen

ja
neen

ja
neen

ja
neen

ja
neen

Herinrichtingsproject Zwevezele: participatie binnen de verschillende beleidsfasen
De stuurgroep beslist om een participatietraject te ontwikkelen vanaf de start tot en met de evaluatie van het project.
Alleen het formeel akkoord wordt niet opgenomen in het participatietraject.
Probleemstelling

Fasen Herinrichtingsproject
gewestweg
Participatie
Ja of neen?

Voorstellen genereren Keuze opties

Ontwerp
Startnota/Projectnota

ja
neen

ja
neen

Naar uitvoering
Definitief voorontwerp

ja
neen

Formele beslissing

Implementatie

Opvolging/evaluatie

Formeel akkoord
partners

Realisatie
Uitvoeren

Evaluatie

ja
neen

ja
neen

ja
neen

Voor u verder gaat: Binnen welke beleidsfase(n) participatie
organiseren?
Ga na in welke beleidsfase uw project zich momenteel bevindt en welke de volgende fasen zijn.

Stap 4: Binnen welke beleidsfase(n) participatie organiseren?

Algemene fasen

Beslis in welke fasen u de burger of bepaalde doelgroepen wil betrekken.
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