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De Vorstse Burgerraad doet zijn eerste aanbevelingen 

 
 
In april jl. heeft de gemeente Vorst een nieuw instrument voor participatieve democratie in 
het leven geroepen: een Burgerraad bestaande uit 37 uitgelote Vorstenaren die zich ertoe 
verbinden over drie thema's adviezen en aanbevelingen uit te brengen. De eerste vraag die 
aan de orde kwam, was: wat kunnen we doen aan de gevolgen van de klimaatverandering? 
In oktober en november heeft de Burgerraad driemaal vergaderd en werden er met de 
medewerking van referentiepersonen een reeks concrete voorstellen opgesteld rond drie 
prioriteiten:  
 

1. Vergroening  
Rond dit aspect vragen de leden van de Burgerraad de gemeente:  

• een charter op te stellen waarin wordt bepaald dat bij elke toekomstige 
ontwikkeling in de openbare ruimte rekening moet worden gehouden met de 
verplichting tot vergroening en ontharding; 

• de bestaande groene ruimten (de parken van de Bempt, Vorst en Jacques Brel, de 
abdij en het Wielsmoeras) in stand te houden en correct te beheren. 
 

2. Waterbeheer  
De Burgerraad vraagt de gemeente: 

• de waterdoorlaatbaarheid van de bodem te blijven bevorderen; 

• retentiebekkens te bouwen; 

• in openbare en particuliere ruimten waterreservoirs te plaatsen en het onderhoud 
van de afvoerkolken te verbeteren. 
 

3. Het effect van de klimaatverandering op gezondheid en welzijn  
Het College wordt verzocht:  

• een participatieve enquête te houden, bv. om plaatsen te bepalen waar banken, 
schaduwdoeken en openbare banken kunnen worden geplaatst; 

• het gebruik van groene ruimten te diversifiëren en ze voor iedereen toegankelijk 
te maken.  
 

De Burgerraad heeft ook mogelijke oplossingen voorgesteld om de uitdagingen die deze 
aanbevelingen inhouden, het hoofd te bieden.  
Op de website www.1190.co vindt u alle informatie over de samenstelling van deze Burgerraad 
en meer details over de verschillende aanbevelingen. 
Het tweede werkthema wordt zeer binnenkort door de Gemeenteraad gekozen en de 
Burgerraad zal begin volgend jaar de werkzaamheden aanvatten. 
 

Meer info?   
Estelle Toscanucci – Communicatieattachee bij het kabinet van de Burgemeester – 
0490/52.49.48 – etoscanucci@vorst.brussels 
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