Sinds oktober 2015 heeft Heist-op-den-Berg een zus in de wereld, het Zuid-Afrikaanse
Bergrivier. Door samenwerking rond verschillende thema’s versterken we elkaar, door
uitwisseling tussen burgers, politici en ambtenaren krijgt de wereld een plaats in beide
gemeenten. Dat alles gebeurt in de schoot van een duurzame en wederkerige relatie, een
stedenband.
Participatie is een ‘hot topic’. In een samenleving die steeds sneller draait, alsmaar meer divers wordt en een hoop mondige burgers telt vragen beleidsmakers zich af hoe ze burgers
meer kunnen betrekken bij de besluitvorming. Een bolletje kleuren elke zes jaar volstaat niet
meer. Maar hoe moet het dan wel?
Heist-op-den-Berg gaat op zoek naar inspiratie uit Bergrivier. In 1994 werd in Zuid-Afrika het
apartheidsregime afgeschaft onder grote druk van een georganiseerd middenveld. Iedereen
was het erover eens dat een nieuwe grondwet de noden en belangen van de bevolking moest
weerspiegelen. Zo begon een grootschalige oefening om de bevolking te betrekken bij het
beleid, iets wat wereldwijd nog nooit vertoond was. De respons van de bevolking was overweldigend. Heel wat mensen die voordien amper meetelden, wilden maar wat graag meebouwen aan een nieuwe samenleving.
Sindsdien is participatie niet meer weg te denken uit de Zuid-Afrikaanse samenleving. Wetten regelen hoe de bevolking moet betrokken worden bij de planning. Zo maakt Bergrivier
elke legislatuur een beleidsplan op dat grotendeels tot stand komt via overlegrondes in alle
wijken van de gemeente. Die rondes worden elk jaar herhaald.
Die ervaring van onze partners kunnen we ook in Heist-op-den-Berg inzetten. Dat werd bewezen op ‘Heist mee!’, een avond rond participatie die doorging op 6 juni in aanwezigheid van
bezoekers uit Bergrivier. Op die avond zochten burgers, ambtenaren en politici samen een
antwoord op de vraag: “Hoe zullen we in de toekomst samen onze gemeenschap vorm geven?” Sandra, Ray, Vivian en Hanlie brachten enthousiaste verhalen uit Bergrivier over de uitdagingen en verwezenlijkingen in hun eigen gemeente. Het bood een hoop inspiratie om verder mee aan de slag te gaan, waarvoor dank!
een verhaal dat ongetwijfeld wordt vervolgd ...
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