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Welkom



1. Verloop van de avond
2. Inspiratiepanel

Marlies Deforche & Koen Steuperaert –
Twisted Studio & Stichting Lodewijk de Raet
Nick Verhoeven – stad Herentals
Joost Vandenbroele – CitizenLab

3. Korte pauze met opdracht
4. Praatcafé
5. Plenaire afronding 
6. Borrel en napraten

Agenda



Marlies Deforche & Koen Steuperaert
Twisted Studio & Lodewijk de Raet

Nick Verhoeven – stad Herentals

Joost Vandenbroele – CitizenLab

Inspiratiepanel



Adviesraden - problematiek



GEÏNSTUTIONALISEERD

VERENIGINGENVAKBOND

VERENIGING

Pijnpunten huidige adviesraden



Wetgevend kader

• Decreet lokaal bestuur
• Decreet en Vlaamse codex ruimtelijke ordening
• Cultuurpactwetgeving
• Decreet lokaal jeugdbeleid

Transitie naar strategische ateliers



Traject

• Analyse sector vrije tijd
• Uitbreiding organisatiebrede analyse
• Voorstel nieuw bestuur
• Traject Vormingplus Kempen
• Gemeenteraadsbeslissing
• Implementatie

Transitie naar strategische ateliers



Strategische ateliers



Voorstel toekomstige structuur

Transitie naar strategische ateliers

Model De Wakkere Burger … toegepast op Herentals



Voorbeeld - inrichting

Transitie naar strategische ateliers

VRIJE 
TIJD



@

Voorbeeld - werking

Transitie naar strategische ateliers



Denk mee met Hoogstraten



“Participatie” = 
betrokkenheid vergroten =

draagvlak voor beleid



Methodes hangen af van doelstelling

Enquêtes
Peilingen

Burgerpanel

Projectomschrijving
Beleidsinformatie

Scenario’s
Ideeën & voorstellen

Stemmen

Burgerbegroting
Burgerinitiatieven





Toolbox van methodes



Burgerinitiatieven

Bottom-up participatie:  

• constant vinger aan de pols houden en een

een continue dialoog opzetten

• burgers kunnen op elk moment nieuwe

projecten voorstellen

Vast proces: 

• initiatieven moeten binnen een bepaalde tijd

een bepaald aantal stemmen

• de gemeente geeft feedback of agendeert op 

de raad



Case studies



















Pauze & opdracht

DOEN = handen uit de mouwen = tijdsintensief
hoogste niveau van participatie = cocreatie

ZEGGEN = mening geven = hoger niveau van participatie 
= digitaal stadsplein/adviesraden

WETEN = geïnformeerd worden = laag niveau van 
participatie = website, infoblad, Facebook,…
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Pauze & opdracht
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Waar willen we staan in 2030?

Wat moet de ambitie zijn op vlak van 
1. Digitale participatie (CitizenLab)?
2. Cocreatie?
3. Adviesorganen?

Wat hebben we hiervoor nodig?
Wat zou dit voor Hoogstraten kunnen betekenen?

Praatcafé over participatie

Doel & afspraken



Verdeel je over de vijf tafels met experten

2 rondes van 15 minuten 

Wissel tussendoor

Praatcafé over participatie
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Praatcafé – wissel van plaats
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Afsluitend woordje door 
burgemeester Marc Van Aperen

- Inspiratie 
- Meenemen naar 

adviesraden
- Resultaten geven inzicht in 

hoe we je kunnen betrekken



Wat volgt er nog?

Participatietraject mobiliteitsplan 
en circulatieplanning vanaf 
januari 2020 en andere

Inspiratieavonden over andere 
thema’s: uitnodiging volgt

Blijf op de hoogte via 
denkmee-hoogstraten.be


