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Brussel, 26 januari 2023 

 

Geachte heer of mevrouw, 

 

In het jaar 2023 bestaat de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) 30 jaar. Dat willen we 
vieren. Met een colloquium in het Brussels Parlement op dinsdag 30 mei 2023, die de balans zal 
opmaken van de vele adviesraden, consultatieprocedures, participatiemodellen en expertises die 
het Brusselse beleid ondersteunen. We willen na dertig jaar ook enkele suggesties voor 
vernieuwing en uitdieping aanbrengen. 

Brussel heeft een zeer ingewikkelde beleidsstructuur en ook een zeer actieve civiele 
maatschappij. Daartussen zitten heel wat adviesraden. Een goed werkende democratie vereist 
een transparantie en een goede afstemming. De representatieve democratie heeft nood aan een 
goed complement participatieve democratie. Een verjaardag leidt tot nadenken en misschien ook 
tot het wegwerken van wat frustratie.  

Samen met de vele andere adviesraden en de partners in parlement en maatschappelijk 
middenveld wil de GOC het debat opentrekken om op 30 mei met enkele gedragen nieuwe 
voorstellen naar buiten te komen. 

De conferentie wordt daartoe  voorbereid rond drie thema's, door middel van drie workshops: 

 

Thema 1: De relatie tussen planning en burgerparticipatie (burger-coproductie) 

Brussel kent vele vormen van participatieve democratie (wijkraden, 
burgercollectieven, overlegcommissies, bevragingen, enz.) en ook vele schalen van 
representatieve democratie (gewest, gemeenschappen, negentien gemeenten, 118 
wijken). Dat het succes van deze processen varieert is duidelijk. 

Thema 2: de relatie tussen democratie/politiek en deskundigheid 

Tientallen adviesraden en consultancy- en ontwerpbureaus dienen met wisselend 
succes voorstellen in bij regering en parlement. Ook deze verhoudingen vragen enige 
verduidelijking.  

Thema 3: de relatie tussen plan/project en visie (stadsverbeelding) 

Brussel heeft een gewestelijk ontwikkelingsplan en “Good”-plannen en toch wordt elk 
ontwerp en elk project veelal apart ontwikkeld. Hoe moeten visies en realisaties zich 
met elkaar verhouden? Anderzijds wordt in de plannen en programma's meestal 
uitsluitend de nadruk gelegd op zware investeringen (hardware: gebouwen, 
infrastructuur, openbare ruimten, enz.), terwijl ook zou moeten worden geanticipeerd 
op het functioneren en de toe-eigening van deze nieuwe wijken en ruimten (stedelijke 
software). 

  



2 / 2 

 

 

Er zullen 3 voorbereidende workshops met belanghebbenden worden georganiseerd, die zullen 
worden gevoed door voorlopige syntheseverslagen van universitaire onderzoekers. 

Voor de nota over het thema van workshop 1, klik op planning en burgerparticipatie

Naast aspecten van de praktijkbeoordeling zullen de workshops ook aansluiten bij de ervaringen 
van onze correspondenten in Brussel (andere adviescommissies), in Vlaanderen en Wallonië en in 
het buitenland. 

De conferentie heeft ook tot doel aanbevelingen op te stellen voor de verbetering van de 
bestuursprocessen van landinrichtingsplannen en -projecten. 

 

Workshop kalender: 

• Dinsdag 7 maart (planning en burgerparticipatie) 
• Donderdag 23 maart (democratie/politiek en deskundigheid) 
• Donderdag 20 april (plan/project en visie). 

 
• Welkom: 18:45 
• Workshop: 19:00 - 21:30 

Locatie: Perspectief Brussel, Naamsestraat 59 

 

Om in te schrijven voor een of meer workshops, klikt u op deze link  
en om in te schrijven voor het colloquium, klikt u op deze link. 

 

Met vriendelijke groet, 

Benoit Périlleux 
Voorzitter van de GOC 

 

 

 

Mogen wij ook voorstellen om de informatie te verspreiden door dit bericht door te sturen naar 
mensen waarvan u denkt dat zij geïnteresseerd zijn in de thema's van het Colloquium? Alvast dank 
hiervoor.  

https://crd-goc.com/GOC%2030jaar_Nota%20Participatie%20workshop_Final%20230307.pdf
https://form.jotform.com/230274234454350
https://form.jotform.com/230274234454350

