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ELKE BURGER VAN ROESELARE KRIJGT SPREEKRECHT.
Roeselare heeft een goede traditie van inspraak en participatie. De verschillende vormen
van inspraak worden nu verder uitgediept en in een inspraakreglement vastgelegd.
Het nieuwe reglement voorziet een spreekrechtprocedure: burgers die een voorstel
aan de gemeenteraad bezorgen en daarvoor een aantal mensen achter zich kunnen
scharen, hebben vanaf nu het recht om gehoord te worden. Ze kunnen hun voorstel –
alleen, samen met andere indieners of zelfs met specialisten – komen toelichten in de
gemeenteraadscommissie. Nadien wordt hun verzoek effectief op de agenda van de
gemeenteraad gezet. De burger bepaalt dus mee waarover de gemeenteraad debatteert
en beslist. Komt het verzoekschrift van een individuele indiener, dan bepaalt de
commissie zelf of meer uitleg nodig is.
In elk geval is het schepencollege of de gemeenteraad vanaf nu verplicht om binnen een
vastgelegde termijn te antwoorden op de voorstellen en verzoekschriften.
Uiteraard zijn er nog meer kanalen voor inspraak: via het meldpunt 1788 kan de
Roeselarenaar voorstellen indienen, vragen stellen of klacht neerleggen mocht men niet
tevreden zijn over de werking van de stad. Deze laatste meldingen komen trouwens
terecht bij de nieuwe ombudsdienst die de werking overkoepelt van o.a. de
klachtencoördinator, de participatiecoach en de wijkbemiddelaars.
Daarnaast blijven de adviesraden bestaan, maar deze worden opgewaardeerd en
nieuw leven ingeblazen door ook deelnemers toe te laten die niet aan een organisatie of
vereniging gelinkt zijn. Initiatiefnemers van éénmalige projecten zullen ook gehoord
kunnen worden tijdens deze bijeenkomsten. De stad organiseert alle mogelijke
adviesraden zodat de ganse samenleving vertegenwoordigd is : sportraad, jeugdraad,
cultuurraad, mobiliteitsoverleg, buurtinformatienetwerken, noord-zuidraad, seniorenraad,
inspraak rond inburgeringsbeleid en lokaal sociaal beleid, huis van het kind en lokaal
overleg kinderopvang, gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening en overleg rond het
woonbeleid. Wanneer de stad infomomenten of inspraakvergaderingen organiseert,
zal nadien een beknopt verslag te lezen zijn op de website ; zo zullen ook de mensen
die er niet bij waren kunnen lezen wat er werd besproken.
Dit is een eerste stap. Er volgt nog meer. De nieuwe coalitie van CD&V, SP.a en de
Vernieuwers en Open Vld zal ook inzetten op co-creatie en wijkparticipatie. Zo zal men
wijkbegrotingen introduceren waarbij bewoners en buren samen beslissen wat er met

een bepaald budget voor hun wijk gebeurt. Bij projecten op het openbaar domein wordt
ingezet op co-creatie met de betrokken bewoners. Digitale platformen zullen toelaten
om groepen burgers (bvb de jeugd of een wijk) te bevragen over specifieke thema’s.
De contacten met het bestuur en de gemeenteraad zullen laagdrempelig gehouden
worden want de stad organiseert later ook speeddates met de burgemeester,
schepenen en gemeenteraadsleden. Zowel net vóór de gemeenteraad, want die is
openbaar, als tijdens geplande ontmoetingen in de wijkhuizen of bij een ‘college on tour’.
Dit naast de bestaande spreekuren van de burgemeester en schepenen.
Het resultaat is een laagdrempelig, transparant en flexibel inspraakbeleid voor
elke Roeselarenaar.
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