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STAP	7		Hoe	ziet	het	participatietraject	eruit?
In de voorgaande stappen 1 tot en met 6 hebben we alle punten opgesomd die cruciaal zijn voor 
het uitstippelen van een volledig participatietraject. Met een traject bedoelen we een geheel van 
zorgvuldig gekozen participatie-initiatieven gericht naar concrete doelgroepen die mekaar logisch 
opvolgen binnen een afgebakend tijdskader.

In Stap 7 passen we alle puzzelstukken in elkaar tot een coherent voorstel van participatietraject. Dit voor-
stel toetst u het best op haalbaarheid (tijd, inzet personeel en middelen) en draagvlak. Een goede toetsing 
en een breed draagvlak voorkomen misverstanden.

Een participatietraject laat zich niet gemakkelijk in een eenvoudig stramien gieten maar de volgende  
elementen kunnen niet ontbreken:

 - Een globale fasering met bijhorende timing (altijd gekoppeld aan de deadlines van de planningsinstru-
menten)
 - Per fase een opsomming van de geplande participatie-initiatieven
 - Per initiatief een duidelijke omschrijving van doelgroep en ambities, opsomming van alle betrokkenen 

en hun rol

 - Een grove inschatting van het budget (logistiek, personeelsinzet, tijdsbesteding)

 - Afspraken rond communicatie i.v.m. participatie: zowel intern als extern

 - Aanduiden van aanspreekpersonen, verantwoordelijken en hun taken

Dit pakket toetst u af bij het schepencollege, die het op haar beurt op de gemeenteraad kan brengen.  
Zo bouwt u aan een draagvlak en steun voor uw participatietraject.

Voorafgaand en na afloop van elk participatie-initiatief wordt het participatietraject telkens terug bekeken en 
op de agenda gezet van de projectgroep of GBC om iedereen up-to-date te houden over de voortgang en 
om eventuele wijzigingen in de planning voor te stellen.

Belangrijk
Blijf oog hebben voor de vastliggende timing van uw planproces. Voorzie genoeg tijd voor participatie- 
initiatieven. Hou rekening met het feit dat een participatie-initiatief soms overgedaan moet worden. 
Wees flexibel met uw traject, maar rigide in uw timing. 
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Verbreden	en	verdiepen	mobiliteitsplan	Eeklo:	participatietraject

Het advies van de verkeersraad en de aanvullende input uit de consultaties werd verwerkt in de verkennings- en uitwer-
kingsnota’s voorafgaand aan de goedkeuring binnen GBC en PAC. 
In Eeklo is het participatietraject gestart op 25 mei 2011 en loopt het tot eind 2013. Een gedetailleerd overzicht van het 
afgelegde participatietraject vindt u in Bijlage 2.3.

Herinrichtingsproject	Zwevezele:	participatietraject

In deze figuur worden de verschillende puzzelstukken binnen het participatietraject aangegeven zoals toegepast in 
Zwevezele. Het participatietraject werd stap voor stap voorbereid door de participatiebegeleider in overleg met de  
rechtstreeks betrokken ambtenaren en besproken en goedgekeurd door de stuurgroep. Elke blauwe blok stelt een parti-
cipatie-initiatief voor. Voorafgaand en na elk initiatief vond een bespreking in de stuurgroep plaats voor respectievelijk 
de concrete voorbereiding en terugkoppeling naar de klankbordgroep en de bewonersvergaderingen. Het resultaat van 
de participatie – in het geval van Zwevezele gaat het om een advies van de klankbordgroep – werd verwerkt in de start- 
en projectnota’s voorafgaand aan de indiening bij GBC en PAC ter goedkeuring. Het participatietraject ging van start op  
18 mei 2011 en werd afgerond op de bewonersvergadering van 3 april 2013. Een Minder Hinder engagement (zie  
Bijlage 2.9) wordt afgesloten tussen de gemeente en de nutsmaatschappijen en via een persmoment gecommuniceerd. 
Bereikbaarheidsinfo zal gegeven worden tot het einde van de werken. Een gedetailleerd overzicht van het afgelegde 
participatietraject vindt u in Bijlage 2.7.

Uitwerkingsfase
Opstellen uitwerkingsnota

Advies rond  
uitwerkingsnota over  

stappen 5 en 6 
(4 bijeenkomsten)

Consultatie van secundaire 
scholen d.m.v. enquête

Consultatie over  
uitwerkingsnota binnen  
verruimde verkeersraad

Consultatie over 
uitwerkingsnota binnen 

gemeenteraad

Mobiliteitsplan
(eind 2013)

Advies door verkeersraad 
rond nieuw  

mobiliteitsplan  
en actieplan over  

stappen 7 en 8

Consultatie op aanvraag  
van andere adviesraden  

over stap 7 en 8
(gepland)

Verkenningsfase
Opstellen verkenningsnota

(mei 2011)

Informatie aan  
verkeersraad over  
stappen 1,2,3 en 4 

(1 bijeenkomst)

Advies door  
verkeersraad over  

stap 4 
(2 bijeenkomsten)

Consultatie op aanvraag  
van andere adviesraden  

over stap 4 
(2 bijeenkomsten)

Start
(mei 2011)

Informatie aan  
omwonenden 

(bewonersvergadering)

Advies door  
geïnteresseerde 

burgers gerekruteerd 
tijdens bewoners-

vergadering 
(1 samenkomst van 

klankbordgroep)

Ontwerp
Voorbereiding van start-

nota en projectnota

Advies op ontwerp 
door klankbordgroep

(2 samenkomsten)

Consultatie  
van specifieke  
doelgroepen  
via bilaterale  

overlegmomenten

Terugkoppeling van 
advies naar alle  
omwonenden via  

bewonersvergadering 

Naar uitvoering
Definitief voorontwerp

Extra 
bewonersvergadering

Informatie  
omwonenden via  

bewonersvergadering

Realisatie
(voorbereidende  

nutswerken 2013)

Informatie inwoners 
en gebruikers  
start werken  

via persmoment

Informatie inwoners 
en weggebruikers via 
www.wingenebereikbaar.be

Extra vergadering 
voor handelaars bij 
wisseling werfzone 

(gepland)
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Herinrichtingsproject	Dendermonde-Zele:	aanpassingen	in	participatietraject	en	route

Bij de start IGBC van de studie tot herinrichting van de N47 bleek al snel dat de vroegere streefbeeldstudie geactuali-
seerd moest worden. Dat betekende meteen vertraging van het geplande participatietraject, maar ook vertraging in de  
geplande en gebudgetteerde uitvoering van de rioleringswerken. 
In Zele werd geopteerd voor een indirecte vorm van participatie via een klankbordgroep van een beperkt aantal afgevaar-
digden uit de verschillende doelgroepen. In de loop van het project werd het participatietraject aangevuld met een open 
info- en consultatiemoment waarbij de ruime bevolking kennis kon nemen van de plannen en aanvullingen kon aanbren-
gen vooraleer de projectnota definitief zou goedgekeurd worden door de IGBC. Op het consultatiemoment waren meer 
dan 100 aanwezigen.
- Door een onverwachte petitieactie moest de agenda van de IGBC ter goedkeuring van de projectnota omgegooid wor-

den. Veel aandacht ging naar extra motivering van het gekozen ontwerp en de bijhorende consultaties van bevoegde 
diensten (actuele watertoets) en de bespreking hoe verder met de actiegroep zou gecommuniceerd worden. 

- In aanloop van de uitvoering, na het definitieve voorontwerp, zal de klankbordgroep een fietstocht maken langs het 
gehele tracé.

Duurzaam	mobiel	op	wijkniveau	in	Gooik:	participatietraject

Ontwerp
Voorbereiding opmaak van  

startnota en projectnota 
(september 2012)

Consultatie door  
klankbordgroep 

(1 samenkomst)

Terugkoppeling van 
consultatieronde naar  
alle omwonenden via  
bewonersvergadering

Consultatie verschillende 
doelgroepen (middenstand, 

Adm. Scheldepolders,...)

Start
(januari 2011)

Consultatie van bewoners 
en andere betrokkenen rond 

voorkeurconcept binnen 
startnota  

(klankbordgroep 1)

Naar uitvoering
Definitief voorontwerp 

(september 2013)

Fietstocht bewoners

nog lopende

Fase 1: 
Probleemstelling

(2010-2011)

Consultatie van  
alle inwoners rond 

leefbaarheid via  
bewonersenquête 

(dorpsspiegel)

Aanvullende  
consultatie rond  
leefbaarheid van  

ouderen en sleutel-
figuren d.m.v. 
via individuele 

gesprekken

Fase 2: Mogelijke 
oplossingen  
genereren

(december 2011)

Consultatie  
inwoners rond  

thema mobiliteit:  
validatie van  

resultaten van  
bewonersenquête + 

selectie van  
prioritaire  

actiepunten - 
gespreksavond met 

inwoners

Fase 3: Kiezen  
van oplossingen/ 

maatregelen  
(2012)

Coproductie samen 
met doelgroep  
van ouderen en  

belanghebbenden  
(2 vergaderingen met 

seniorenwerkgroep o.l.v. 
coach)

Fase 4: 
Implementatie

(2012-2013)

Coproductie 

Bereikbaarheidskaart 
deelgemeente Kester; 
input bij het ontwerp 
van tragewegenplan 

(4 vergaderingen met 
seniorenwerkgroep)
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