5. Inspraak van burgers
Artikel 20
§1. Iedere deelgemeente heeft zijn eigen dorpsraad. De hoofdgemeente telt drie wijkraden. Met deze
dorps- en wijkraden wil het gemeentebestuur de inwoners een communicatiekanaal bieden voor
effectieve participatie aan het beleid. De dorps- en wijkraden brengen inwoners samen die willen
meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van hun eigen dorp/wijk. Er wordt minstens 2 keer
per jaar samengekomen in een open vergadering.
§2. De dorps- en wijkraden worden vertegenwoordigd door een voorzitter en een secretaris. Politieke
en gewezen mandatarissen kunnen deze functie niet bekleden of deel uitmaken van het kerncomité
van de dorps- en wijkraad. Het kerncomité wordt tweejaarlijks herkozen.
§3. De participatieambtenaar is de verbindingspersoon tussen de dorps- en wijkraad en het
gemeentebestuur.
§4. Alle inwoners kunnen deelnemen aan hun eigen dorps- of wijkraad. De dorps- en wijkraden
kunnen op eigen initiatief personen uitnodigen om bepaalde thema’s toe te lichten.

§5. Iedere inwoner kan aan de voorzitter van de dorps- of wijkraad vragen om bepaalde onderwerpen
op de agenda te plaatsen.
§6. Het College van Burgemeester en Schepenen verbindt zich er toe de verslagen van de dorps- en
wijkraad op de agenda van het Schepencollege te plaatsen, deze verslagen te bespreken en de dorpsen wijkraad te informeren over hun standpunten of genomen beslissingen. Alle verslagen zijn door
iedereen raadpleegbaar via de website www.zwevegem.be.
Artikel 21
Het college van burgemeester en schepenen vertrouwt, onder de voorwaarden die de gemeenteraad
vastlegt, het beheer van budgetten voor de realisatie van bepaalde acties of projecten toe aan dorpsen wijkraden. Deze initiatieven moeten een draagvlak in de buurt aantonen.
Artikel 22
§1. De kindergemeenteraad is een permanent inspraakorgaan voor kinderen uit de lagere school. De
kinderen die zetelen in de kindergemeenteraad geven advies aan het bestuur over aangelegenheden
die te maken hebben met het gemeentelijk kinderbeleid.
§2. De kindergemeenteraad bestaat uit kinderen van het 5de en 6de leerjaar die de kinderbevolking van
Zwevegem vertegenwoordigen. De verkiezingen worden in alle basisscholen georganiseerd. De
kinderen engageren zich voor maximum 2 jaar.

Artikel 23
Om rekening te kunnen houden met de mening van de burger werkt het lokaal bestuur bij grotere
projecten participatietrajecten uit. Het bestuur houdt daarbij rekening met de aard van het project,

het mogelijke resultaat en de impact ervan op de buurt en de hele gemeente. Daarbij kan ook
geopteerd worden voor een digitaal participatietraject.

