Hoe kunnen we de band tussen Vlaanderen en Brussel
versterken?
Donderdag 23 Maart 2017- Al meer dan 2.000 mensen kwamen een kijkje nemen op het
online discussieplatform van het Burgerkabinet over Brussel. Met dit initiatief wil Vlaams
minister voor Brusselse Aangelegenheden Sven Gatz te weten komen hoe Vlamingen en
Brusselaars de stad beleven. Aan Franstalige kant werd er door minister Madrane een
gelijkaardig traject op poten gezet onder de noemer ‘Cabinet Citoyen’.
De online gesprekken van het Burgerkabinet brachten al meer dan 2.000 mensen tot op het
online discussieplatform. Na 1 maand werden meer dan 100 ideeën over onze hoofdstad naar
gedeeld. De ideeën werden gebundeld tot drie thema’s die in de komende dagen via debat-uren
verder worden uitgewerkt door de deelnemers. De voornaamste bekommernissen die naar voor
komen zijn:

Hoe maken we Brussel aantrekkelijker?
Zaterdag 25/3 van 10-11u.
Is het cultuuraanbod in Brussel voldoende aantrekkelijk?
Hoe kunnen we de verschillende Brusselse buurten beter
verbinden? Is er nood aan betere promotie? …

meer info/deelname via
Deze link

Hoe maken we Brussel toegankelijker?
Maandag 27/3 van 20-21u.
Hoe informeer jij je over Brussel? Waar moet Brussel
meer mee uitpakken? Hoe zetten we Brussel in een positief
daglicht?

meer info/deelname via
Deze link
Brussel “mijn” hoofdstad?
Hoe verstevigen we de band tussen Brussel en Vlaanderen?
Dinsdag 28/3 van 20-21u.
Is Brussel ook voor Vlamingen de hoofdstad? Zijn we trots
op Brussel? Is Brussel echt zo onpopulair bij de Vlamingen?
meer info/deelname via
Deze link

Op 6 mei worden 150 deelnemers uitgenodigd in het Vlaams Parlement om de ideeën die online
ontstaan zijn om te zetten in aanbevelingen voor het beleid van minister Gatz.

Een online debat-uur? Hoe werkt dat?
Als panellid neem je deel vanop je eigen computer met internettoegang.
De moderator leidt het debat aan de hand van een paar vragen. Je schrijft je eigen
ideeën neer, leest en evalueert die van anderen, en samen halen jullie zo de
belangrijkste ideeën naar boven.
Meer info vind je op de debatlink die je hierboven vindt. De deelname aan het
interactief, geschreven debat-uur is anoniem.
Wat moet ik doen?
Je kan meedoen via de links bovenaan in de mail. Je kan je inschrijven via die link, het
debat-uur in je agenda plaatsen Je hoeft niets te installeren, Op de dag van de discussie
ga je naar de link, van daaruit kan je deelnemen

Meer info via maarten.vanpraet@synthetron.com of Joanne Celens (0475 55 29 33)

