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Bewoners aan het woord
Gemeenteraadsverkiezingen 2012
Onder het motto Ieders stem telt - Une voix
pour tous wil Samenlevingsopbouw Brussel in
de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober 2012 in een viertal wijken de kloof
tussen kwetsbare burgers en politiek iets kleiner
maken. Apart verspreid over Molenbeek-centrum,
de Brabantwijk in Schaarbeek, de Anneessenswijk
in Brussel-stad en Kuregem in Anderlecht
brachten opbouwwerkers ongeveer duizend
bewoners samen en boden ze hen de kans om in
hun vertrouwde omgeving hun wensen en
verzuchtingen ten aanzien van het lokale beleid
te formuleren. Naast een territoriale bevraging
van bewoners heeft Samenlevingsopbouw
Brussel eveneens thuislozen bevraagd over hun
specifieke bekommernissen rond wonen binnen
een stedelijke context.
Kwesties in de dagelijkse leef- en woonomgeving
waar deze verschillende bewoners van wakker
liggen zijn thema's die meestal niet direct de
focus vormen van lokale verkiezingsprogramma's.
Daarom deze prioriteitenlijsten waarin bewoners
zelf aan het woord komen. Deze lijsten zijn dus
een letterlijke weergave van wat bewoners zelf
hebben gesignaleerd als pijnpunten in hun wijk.
Samenlevingsopbouw Brussel heeft hier bewust
de keuze gemaakt om de stem van bewoners te
vertolken en niet om van voor-gekauwde wijkanalyses te vertrekken en bewoners te confronteren met inspirerende beleidsvoorstellen ontsproten aan het professionele brein van
opbouwwerkers.

Evenmin pretendeert Samenlevingsopbouw
Brussel om met deze prioriteitenlijst alle
wijkbewoners een stem te hebben gegeven. In
iedere wijk zijn er telkens een welbepaald aantal
bewoners bevraagd en bepaalt het profiel van
deze bewoners ook mee de antwoorden die zijn
gegeven. In die zin kan deze prioriteitenlijst dan
ook niet worden gelezen als een veralgemening
en nog minder als een consensus van alle
specifieke wijkbelangen. Omdat deze bewoners
hun dagelijkse situatie één en ongedeeld beleven,
komen er zijdelings ook zaken ter sprake waarop
het lokale bestuursniveau minder vat heeft.
Toch werd ervoor gekozen deze prioriteiten
ook te benoemen en mee te nemen. Grote
groepen in de samenleving voelen zich niet meer
vertegenwoordigd door hun gekozenen. Het
lokale bestuursniveau staat nog steeds het
dichtst bij de burger en dus hebben lokale
beleidsvoerders een belangrijke verantwoordelijkheid om noden en behoeften van hun bewoners
te beluisteren en oplossingen te zoeken, zelfs
indien ze hiertoe inspanningen moet leveren
die tot de verantwoordelijkheid van hogere
overheden behoren. Lokale besturen als
zorgende besturen dus, die zeker in crisistijden
hun bewoners niet in de kou laten staan.
Met deze prioriteitenlijsten wil Samenlevingsopbouw Brussel de lokale politieke partijen kleur
laten bekennen. Dit gebeurt via verschillende
initiatieven: dialoogtafels waaruit moet blijken
of politieke (coalitie)partijen bereid zijn om
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belangen van kwetsbare groepen in hun
verkiezingsprogramma een prominente plaats
te geven, wijkwandelingen waarbij toekomstige
beleidsverantwoordelijken met hun neus op
de wijkproblemen worden gedrukt en een
postkaartenactie die lokale mandatarissen in
spe er aan hun ontbijttafel aan doen herinneren
dat er in de wijken iets aan het „bougeren” is. In
september gaan opbouwwerkers ook de boer
op om bewoners de werking van een gemeente
en de betekenis van gemeenteraadsverkiezingen
uit de doeken te doen. Extra troef hierbij wordt
de sociale stemtest, een instrument waarbij
iedereen aan de hand van stellingen over
sociale thema's zijn of haar politieke voorkeur
kan bepalen. Na 14 oktober 2012 begint dan
het echte politieke werk: lokale beleidsmakers
aanporren tot kordaat lokaal sociaal beleid. Want
lokale besturen kunnen écht wel het dagelijks
leven verbeteren voor mensen en gezinnen
die het moeilijk hebben in hun wijk en stad.
Om reeds een eerste politieke indruk mee te
geven, hebben we aan de Vlaamse schepenen
van de vier verschillende gemeenten waar
we met Ieders Stem Telt - Une voix pour tous
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aan de slag zijn, volgende vraag voorgelegd:
Wat zijn voor u in deze prioriteitennota de 2
belangrijkste prioriteiten/uitdagingen op lokaal
niveau en waarom ? Welke 3 voorstellen uit
deze prioriteitennota neemt u na 14 oktober
zeker mee bij de onderhandeling van het nieuwe
gemeentelijk bestuursakkoord ? Volgende
Vlaamse schepenen zijn op onze vraag ingegaan:
Jef Van Damme en Jan Gypers (Molenbeek), Luc
Denys (Schaarbeek), Jean De Hertog (Brussel),
Leopold Lapage (Anderlecht). Hun antwoorden
zijn achter iedere prioriteitenlijst terug te vinden.
Tot slot : Ieders stem telt - Une voix pour
tous is een project van de hele sector
Samenlevingsopbouw in samenwerking met
verschillende bovenlokale en lokale partners.
Ook in Brussel wordt het project mee gedragen
door vele wijkorganisaties en verschillende
verenigingen in het Brusselse middenveld.
Meer informatie over het project en alle
prioriteitenlijsten zijn te vinden op:
www.iedersstemtelt.be

en www.unevoixpourtous.be
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