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Sambucusforum/Europa voor de burger



2005: bekendmaking plan voor het rond 
maken van de Antwerpse ring

Oosterweelverbinding 18 rijstroken



18 oktober 2009: volksraadpleging in Antwerpen



De Oosterweelverbinding wordt weggestemd



Datzelfde jaar 2009, boek John Keane:

‘Monitory Democracy’

Na de Tweede Wereldoorlog besef: 
verkiezingen volstaan niet

Nood aan democratische innovatie

medezeggenschap door burgers

 publieke controle van besluitvoering



Vanaf de jaren tachtig: die les weer wat vergeten

•Markt/neoliberalisme: druk op 
middenveld (‘civil society’)
• Identiteit: cultuuroorlogen

Verminderde bestuurlijke belangstelling voor politiek 
burgerschap in de betekenis van medezeggenschap 
en ‘cocreatie’

In de plaats: toenemende polarisering, economisch, 
sociaal, cultureel



Representatieve democratie: conflictgedreven
 nulsomspel + polariserend (stammentwist)



Polarisering, ogenschijnlijk binaire keuzes



Representatieve democratie: illusie
 vermeende meerderheden

Marina Sitrin en Dario Azzellini, 2014 Simon Tormey, 2015



Representatieve democratie: onder druk

Ken Livingstone, 1987 Eurobarometer, 1992

‘For the first time in the European 
Community 12 level, a clear 
majority are more dissatisfied 
(52%) than satisfied (45%) with 
the way democracy works in their 
country…’



Welke weg willen we inslaan?

• Sinds de eeuwwisseling: opnieuw toegenomen bestuurlijke interesse 
voor burgerparticipatie. 

• Maar tegelijk: politieke leiders die rechtstreekse relatie met kiezers als 
essentie van hun handelen beschouwen.

Belangrijke vraag voor ons tijdperk: welke weg willen we inslaan? Die 
van het populisme waarbij burgers worden gereduceerd tot kiezers of 
die van bestuurlijke ruimte voor veelzijdig politiek burgerschap?

= twee verschillende vormen van politiek leiderschap



1999, Battle of Seattle
Andersglobalisme: There IS an alternative
‘We demand public voice!’ We willen medezeggenschap





1992, Agenda 21
UN Conference on Environment and Development



1999, Antwerpen



Weerwerk tegen Oosterweelverbinding



Denkwerk: alternatieven



Netwerk: samen met anderen



Veldwerk: actie



Netwerk nog anders bekeken

Binnen welke maatschappelijke en politieke 

context situeert zich dit conflict?

STRATEN_GENERAAL  © 2010



► 18de eeuw: trias politica

Basis van de moderne democratie: scheiding der machten

STRATEN_GENERAAL  © 2010

Regering

Parlement

Justitie



► 19de eeuw: uitvoerende macht creëert staatsapparaat (natiestaten) 

Uitbouw onderaanneming van bestuur

STRATEN_GENERAAL  © 2010

Uitbouw onderaanneming van bestuur

19de eeuw: uitvoerende macht creëert staatsapparaat (natiestaten)

Externe experten

Overheids-

bedrijven

Administratie



► 20ste eeuw: verbreding burgerlijk engagement:

Basisdemocratie: participatie verfijnt representatie

behalve aanduiden beroepspolitici (passief, anoniem en kwantitatief proces) 

ook concrete deelname door burger aan politieke besluitvorming

(actief, gericht, kwalitatief)

=  in context van democratisering kiezerskorps (stemrecht),

emancipatie burger en toenemend belang van communicatie

(opiniëring)

Georganiseerd middenveld

(Civil society of burgermaatschappij)

Bedrijfsleven

(markt)

Pers 

(˝ vierde macht ˝)

© 2010 stRaten-generaal



Negen politieke machten

Pers

Bedrijfsleven

Georganiseerd middenveld

Administratie

Overheidsbedrijven

Externe experten

Regering

Parlement

Justitie

Overheidsbedrijven (BAM)

Regering (Vlaamse Regering)

Georganiseerd middenveld

(Actiegroepen)

Administratie

Externe experten

Parlement

Justitie

Pers

Bedrijfsleven

© 2010 stRaten-generaal



Februari 2009: contract voor De negende macht

Uit mail naar uitgever, 19 januari 2009:

• Uitgangspunt is een historische analyse van de verhouding tussen de 
negen belangrijkste actoren in elke democratie.

• Pas in de 20ste eeuw zagen we de groei van de moderne democratie 
zoals we die nu beleven, met toevoeging van een laatste driehoek van 
democratische krachten: de pers, het bedrijfsleven, het 
georganiseerde middenveld.

• Deze derde driehoek vormt een essentiële tegenmacht in de 
democratie. De individuele burger is daartoe niet in staat.



Succes tegenmacht
November 2009: 10 jaar stRaten-generaal (stuurgroep)



Echter: 2013



Bezwaarschrift augustus 2014
bij openbaar onderzoek GRUP Oosterweelverbinding



4 mei 2014: stRaten-generaal & Ademloos:
‘Stappen om te overkappen’



5 mei 2014: publieksvoorstelling Ringland in de Roma



Lancering fotoboek, 12 maart 2015







Analyse: politieke machtsdeling is de toekomst

Democratisering van politieke deelname:

• collectieve expertise/intelligentie

= user generated content – wisdom of the crowds –
connectivity – open innovation - …

• verhoogde transparantie

< > ijzeren wet van de oligarchie/partijlogica

• horizontale besluitvorming/decentralisering

< > hiërarchische denken

Context: hogere scholingsgraad + digitale revolutie



Analyse na tien jaar Oosterweelstrijd
1. Wat niet (langer) deugt / wat tekortschiet:

- (partij)politiek als nulsomspel: conflictgericht, achterhaalde 
notie leiderschap; efficiëntie?

- burger laat zich moeilijk representeren; legitimatie?

2. Uitweg: structureel andersoortige invulling 
machtsdeling, burgerparticipatie

- verkiezingen: minimum minimorum, maar zie 1.

- beleidsvoorbereidende en beleidscorrigerende participatie: 
burgerpanels, hoorzittingen, werkbanken, rechtsprocedures, 
…

3. Activisme: verbeelding aan de macht

Burgers bepalen de richting, besturen het tempo



2015-2016: druk opvoeren



December 2015: begin van kentering
Vlaamse regering stelt leefbaarheidsintendant aan
= signaal: wil tot samenwerking met burgers



15 maart 2017: Toekomstverbond tussen Vlaamse 
regering, stad Antwerpen en drie burgerbewegingen



Toekomstverbond



Nieuwe werkgemeenschap



Daarin: werkbanken Toekomstverbond



In die werkbanken: vijf machten werken samen

• Administratie

• Overheidsbedrijf BAM

• Experten (intern en extern)

• Bedrijfsleven

• Burgers



Werkbank = werken (workshop)



Vier werkbanken = werkgemeenschap



Werkgemeenschap = missing link tussen 
besturen en administraties



Peter Godfrey-Smith: Other Minds, december 2016
 recensie in The Guardian, 15 maart 2017



Acht armen: politiek burgerschap
= meer dan kiezerschap

Burgerparticipatie

• Kiezer (verkiezingen)

• Deliberant (burgerpanel)

• Stakeholder (werkbank)

• Verzoeker (procedures)

Activisme

• Pionier

• Dissident

• Journalist

• Rebel



De politieke burger, in Oosterweeldossier

Participant

• Kiezer (verkiezingen)

• Deliberator (burgerpanel)

• Stakeholder (werkbank)

• Verzoeker (procedures)

Activist

• Pionier

• Dissident

• Journalist

• Rebel



Toekomstverbond: de werkbank staat centraal

Burgerparticipatie

• Kiezer (verkiezingen)

• Deliberant (burgerpanel)

• Stakeholder (werkbank)

• Verzoeker (procedures)

Activisme

• Pionier

• Dissident

• Journalist

• Rebel



Werkbank overkapping ring



26 juni 2018: eerste tastbare resultaten 
Toekomstverbond



Besluitvorming abortus, Ierland

Burgerparticipatie

• Kiezer (verkiezingen)

• Deliberant (burgerpanel)

• Stakeholder (werkbank)

• Verzoeker (procedures)

Activisme

• Pionier

• Dissident

• Journalist

• Rebel



Najaar 2016 – voorjaar 2017: Citizen’s
Assembly Ireland: abortus?



Mei 2018: referendum





Ruimte voor politiek burgerschap



Het octopusmodel
Een toekomst voor de democratie



Het octopusmodel
Nood aan andere vormen van politiek leiderschap

P. 259:

‘In dat model is dit de bottomline: politici moeten hun rol kunnen 
herdefiniëren, opdat politiek burgerschap veel meer kan inhouden dan 
het loutere weggeven van die ene stem om de zoveel jaar. 
Burgerparticipatie tijdens de legislatuur moet de norm worden.’



Nikuyah Walker,
The Guardian,
7 augustus 2018



Burgerparticipatie?

• ‘Dat is ingewikkeld, moeilijk, lastig’

• ‘Is consensus wel mogelijk?’

• ‘Hebben burgers wel voldoende expertise?’

• ‘Het zijn altijd de luidste roepers…’

Dit geldt evengoed voor de representatieve democratie…


