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Elke gemeente/stad is verplicht om haar beslissingen te publiceren op de gemeentelijke website, 
op straffe van nietigheid van haar beslissingen en besluiten 

 
“Overheidsdiensten moeten duidelijk en voldoende informeren over hun beleid, regelgeving en dienstverlening. Elke 
instantie is verplicht om de bevolking of de betrokken doelgroepen systematisch, correct, tijdig, evenwichtig en op 
verstaanbare wijze voor te lichten over haar aanbod. Dat is het principe van actieve openbaarheid: de overheid 
neemt zelf het initiatief om u op de hoogte te brengen” (Vlaamse Overheid, z.d.). 1 
 

 

“Als burger hebt u ook het recht om een bestuursinstantie te vragen om de openbaarmaking van 
bestuursdocumenten, hetzij door inzage, uitleg of een afschrift te geven. Dat is het principe 
van passieve openbaarheid: u vraagt toegang tot documenten aan de overheid” (Vlaamse 

overheid, z.d.).2 

 
Elke burger kan dus bepaalde stukken (documenten) opvragen.  
Wanneer dit niet gebeurt, moet een gemeente/stad nadrukkelijk uitleggen waarom niet. Tegen de beslissing van de 
gemeente kan u in beroep gaan.  
 
In onderstaande link kan u de  terugvinden m.b.t. de regelgeving , beroep tegen een 
weigering tot openbaarheid etc.  
https://www.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur 
  

 
1 Geraadpleegd via https://www.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur 
2 Geraadpleegd via https://www.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur 

https://www.vlaanderen.be/actieve-openbaarheid-van-bestuur
https://www.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur
https://www.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur
https://www.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur
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Onder inspraak en participatie in het gemeentebeleid kan je vele zaken verstaan. 
 
Deze tabel geeft een overzicht van de diverse vormen van participatie en wat telkens de rol van de lokale overheid 
en de deelnemende burger is. 
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Een klassieke formule van inspraak zijn de gemeentelijke adviesraden. In de regel is de gemeente vrij om deze al 
dan niet op te richten.  
 
Een van de verplichte adviesraden is de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO). Daarnaast zijn 
er nog klassieke adviesraden zoals de sportraad, de cultuurraad etc.  
 
Adviesraden hebben een louter adviserende rol, zij kunnen niet beslissen over het voor advies voorgelegde 
probleem.  
 
In dit overzicht vind je hoe burgers kunnen participeren.  
https://www.vvsg.be/Snippets/Organisatieontwikkeling/Burgerparticipatie/Verplichtingen 
 

Tip:  

de interessantste adviesraden zijn 

 de Gemeentelijke Commissies Ruimtelijke Ordening (GECORO),  

de raden Economie  

en de mobiliteitsraden. 

 

 

 
Daarnaast zijn er ook andere vormen van inspraak, zoals klankbordgroepen rond grote projecten zoals de 
herinrichting van de gemeentekernen. 
 
Een klankbordgroep is de naam voor een overleg met personen of organisaties, waarin je hun mening hoort over het 
verloop of het resultaat van je project. Het gaat om personen of organisaties die niet meebeslissen (want die zitten 
in de stuurgroep) en ook niet meedoen (want die zitten in het Projectteam of werken mee aan deelprojecten). Maar 
deze personen en organisaties zijn wel zo belangrijk voor het project dat het belangrijk is om te weten wat zij er van 
vinden. 
 
 
  

https://www.vvsg.be/Snippets/Organisatieontwikkeling/Burgerparticipatie/Verplichtingen
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In de leidraad voor de uitbouw van een dienst economie van VVSG, vind je volgend inspirerend kader van welk type 
overleg kan gebruikt worden naargelang de doelstelling die je wil bereiken:  
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Een groep burgers kan ook formeel vragen gehoord te worden door de lokale overheid of een eigen voorstel laten 
agenderen door de gemeenteraad.  
 
Inwoners van de gemeente kunnen voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening 
op de agenda van de gemeenteraad brengen en toelichten. In het decreet Lokale Besturen is de 
minimumvoorwaarde voor het aantal handtekeningen niet meer opgenomen, dit zorgt voor een versterking van de 
autonomie van het lokaal bestuur3. Meer informatie op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-
bestuur/burgerparticipatie/voorstellen-van-burgers  
 
Iedereen (ook een niet-inwoner) heeft het recht om bij de organen van de gemeente of het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn een verzoekschrift in te dienen. Dit verzoekschrift kan gaan over onvolkomenheden, 
onrechtvaardige zaken, lacunes in het beleid en voorstellen tot bijsturing4. Voor meer informatie:  
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/burgerparticipatie/verzoekschriften 
 

 
 
Bij een gemeentelijke of provinciale volksraadpleging legt de gemeente of provincie een vraag met betrekking tot 
een gemeentelijke of provinciale materie voor aan de kiezers van de betrokken gemeente of provincie. In 2017 was 
er één volksraadpleging, deze vond plaats in de gemeente Zingem omtrent de vrijwillige fusie met de gemeente 
Kruishoutem.  
 
Een volksraadpleging moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om geldig te zijn, deze kan u terugvinden in de 
artikelen 305 – 325 van het Decreet Lokale Besturen of via onderstaande link:  
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029017&param=inhoud&AID=1235163  
 

 
Elke gemeente moet een procedure hebben waarin klachten van burgers op een objectieve en onafhankelijke 
manier worden behandeld. Naast het oprichten van een systeem voor klachtenbehandeling kan de gemeente ook 
kiezen om een ombudsdienst op te richten. Zie artikelen 302-302 van het Decreet Lokale Besturen of via 
onderstaande link:  
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029017&param=inhoud&AID=1235160   
 

 

Cocreatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van 
dit proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken van cocreatie zijn dialoog, 'common ground', enthousiasme, 
daadkracht en focus op resultaat. 

Een gemeente kan dus ook, naast het inwinnen van advies, samen met haar burgers bepaalde projecten uitdenken 
en uitvoeren. Een voorbeeld van cocreatie zijn de zogenaamde burgerbudgetten, waarbij de lokale overheid groepen 
burgers op een gestructureerde manier een stukje actie mee laat uitvoeren: de inrichting van een speelstraat, het 
installeren van speeltuigen enz. 
 

 
3 Geraadpleegd via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/burgerparticipatie/voorstellen-van-burgers  
4 Geraadpleegd via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/burgerparticipatie/verzoekschriften 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/burgerparticipatie/voorstellen-van-burgers
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/burgerparticipatie/voorstellen-van-burgers
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/burgerparticipatie/verzoekschriften
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029017&param=inhoud&AID=1235163
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029017&param=inhoud&AID=1235160
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dialoog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Enthousiasme
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Daadkracht&action=edit&redlink=1
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/burgerparticipatie/voorstellen-van-burgers
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/burgerparticipatie/verzoekschriften
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- Op de website van VVSG vind je een uitgebreide pagina met o.a. een praktijkenbank 
http://www.vvsg.be/thema/participatie/Pages/participatie.aspx  
 

- Op de Website Agentschap Binnenlands Bestuur is er een webpagina over inspraak en openbaarheid van 
bestuur 
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/burgerparticipatie  
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/openbaarheid-van-bestuur 
 

- Op de Website van de Vlaamse overheid kan je informatie terugvinden over coproductie & -cocreatie 
https://overheid.vlaanderen.be/communicatie/participatie/5-cocreatie  
 

- https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/310/voorstellen-van-burgers-vlotter-op-gemeenteraad 
 
 

  

http://www.vvsg.be/thema/participatie/Pages/participatie.aspx
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/burgerparticipatie
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/openbaarheid-van-bestuur
https://overheid.vlaanderen.be/communicatie/participatie/5-cocreatie
https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/310/voorstellen-van-burgers-vlotter-op-gemeenteraad

