
 

 

 
PERSBERICHT 

 
21/04/2021 
 

        Een Vorstse Burgerraad 
 

 

De gemeente Vorst wil haar inwoners nauwer betrekken bij de uitstippeling van het 
gemeentelijk beleid. In dat vooruitzicht is gisteren in de gemeenteraad gestemd over een 
nieuw project rond participatieve burgerdemocratie. 
Binnenkort worden 37 Vorstenaren uitgenodigd om deel uit te maken van een Vorstse 
Burgerraad en zo hun mening te geven en concrete aanbevelingen te doen om het welzijn 
van alle inwoners van de gemeente te verbeteren. 
 
Dit project voor participatieve democratie zal in verschillende fasen verlopen. In de komende 
weken zullen 37 Vorstenaren van 16 jaar en ouder door loting worden aangewezen. Zij zullen 
een brief ontvangen waarin zij worden uitgenodigd aan te geven of zij wensen deel te nemen 
aan de nieuwe adviesraad en, zo ja, een formulier in te vullen.  
Met de hulp van een adviesbureau dat gespecialiseerd is in burgerparticipatie, zal een reeks 
selectiecriteria worden vastgelegd, zodat het uiteindelijke panel de diversiteit van de Vorstse 
bevolking weerspiegelt.   
 
Twee van de 37 burgers zullen worden ‘gerekruteerd’ in samenwerking met de Sociale 
Coördinatie van het OCMW, waarin het verenigingsleven is verenigd, om de deelname te 
garanderen van inwoners uit de moeilijkst te mobiliseren profielen, zoals mensen die in 
precaire levensomstandigheden verkeren. 
 
De 37 raadsleden zullen in juni voor het eerst samenkomen en de werkzaamheden zouden in 
september van start gaan. 
 
De Vorstse Burgerraad zal zich over drie thema's buigen. Eén daarvan zal door de verkozenen 
worden voorgesteld en de andere twee worden door de burgers gekozen. Per thema zijn er 
drie werkdagen gepland. Elke deelnemer krijgt een vergoeding per werkdag.  
 
De gemeente verbindt zich ertoe rekening te houden met de aanbevelingen die zullen worden 
gedaan (of zo nodig uit te leggen waarom ze het niet doet) binnen een termijn van 6 maanden 
na de indiening ervan. 
 
De Gemeenteraad van Vorst verheugt zich over deze nieuwe kans om met de bevolking samen 
te werken en bevestigt op die manier dat ze de inbreng van de burgers en de interactie tussen 
de inwoners en de verkozenen willen faciliteren, de beraadslagingen van de verkozenen 
verrijken, een samenwerkingscultuur bevorderen en de burgers erbij betrekken om hun kennis 
van en ervaring met de plaatselijke realiteit te benutten. 
 
Meer info?   
Estelle Toscanucci – Communicatieattachee bij het kabinet van de Burgemeester – 
0490/52.49.48 – etoscanucci@vorst.brussels 
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