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Presentatie van de analyse van de aanbevelingen van de Vorstse Burgerraad  
  
 
Aanstaande donderdag zal Alain Mugabo, schepen bevoegd voor Klimaat en 
Burgerparticipatie in Vorst, de analyse van de adviezen en aanbevelingen van de Vorstse 
Burgerraad (VBR) voorstellen. Deze raad is drie keer bijeengekomen rond het thema 
“Mogelijke oplossingen in de openbare ruimte van Vorst om het hoofd te bieden aan de 
klimaatveranderingen die ons allen op verschillende manieren treffen”. Enkele leden van de 
Burgerraad en van het College, externe begeleiders van Dreamocracy en de Burgemeester 
van Vorst, Mariam El Hamidine, zullen aanwezig zijn. 
 
Vorst heeft vorig jaar een Burgerraad opgericht om de inwoners meer te betrekken bij de 
uitwerking van het gemeentelijk beleid. Het inspraakorgaan, dat bestaat uit 37 uitgelote 
Vorstenaren, heeft als opdracht advies te geven en aanbevelingen te doen om het welzijn van 
alle inwoners van de gemeente te verbeteren. Met de bijstand van in burgerparticipatie 
experten werden selectiecriteria vastgesteld, om te streven naar een maximale 
vertegenwoordiging van de diversiteit van de bevolking.  
 
Er werden drie thema’s naar voren gebracht: klimaat, veiligheid en netheid, waarbij het 
eerste door de Gemeenteraad is voorgesteld en de twee volgende door de leden van de VBR 
zelf. In totaal zijn er twaalf vergaderingen en burgerdebatten gepland. 
 
De 37 leden van de Burgerraad zijn in september 2021 voor het eerst bijeengekomen voor het 
eerste thema in verband met het klimaat. De adviezen en de aanbevelingen, die eind 
november werden ingediend, draaien rond drie prioriteiten: vergroening, waterbeheer en de 
effecten van de klimaatverandering op gezondheid en welzijn. 
 
Alain Mugabo (Ecolo-Groen), schepen bevoegd voor Klimaat en Burgerparticipatie in Vorst, 
wilde deze analyse voorstellen aan de leden van de Burgerraad om hun vragen te kunnen 
beantwoorden.  
 
Aangezien een analyse niet vaak mondeling wordt gepresenteerd, is de pers van harte 
uitgenodigd om desgewenst hierbij aanwezig te zijn. De presentatie vindt plaats in het 
Centr’Al-gebouw in Albert, donderdag van 18.00 tot 19.30 uur. 
 

Wilt u meer informatie of een interview?   
Caroline Corbiau, tel. 0490/52.49.48 
 
Meer informatie over de Vorstse burgerraad: www.1190.co  
Meer informatie over de adviezen en de aanbevelingen rond het thema Klimaat: NL_Vorstse 
Burgerraad - Adviezen Thema #1 Klimaat (1190.co) 


