
 

 

 

 

 

 

 

Piratenpartij 
1 In de politiek blijft het zeer problematisch om een lijst met de genomen en te nemen 

beslissingen van de gemeenteraad op te vragen.  De wet op Openbaarheid van Bestuur wordt 

continu omzeild en de documenten simpel en overzichtelijk houden, blijkt nog moeili jker.  Laat 

staan dat bepaalde beslissingen niet op de gemeenteraad komen.  Dat willen we volledig 

omkeren en ijveren voor een transparant beleid.   

 

2 Traditionele politieke partijen zien de gemeenteraadsverkiezingen als een opstapje naar de 

nationale. Hun nationale partijruzies hebben echter niets te maken met wat er in de gemeente 

speelt en wat de buurt-dorp-stadsbewoners bezighoudt.  Die laten ze liefst maar één keer om de 

zes jaar aan het woord. We pleiten voor een democratie van onderuit her uit  te vinden en de 

niet-traditionele partijen als de Piratenpartij of nieuwe lokale initiatieven als bu rgerl ijsten een 

kans te geven. Een manier om de buurt-dorp-stadsbewoners wel aan het woord te laten tussen 

twee verkiezingen in.   

 

3 Lokale politici hebben vaak de neiging om in zee te gaan met grote bedrijven, maar de data 

van de burgers moet voor iedereen op dezelfde manier beschikbaar zijn.  Daarom pleiten we 

voor vrije software en open data, ook lokaal. 

 

4 We willen ons goed voelen in onze buurt: groene ruimtes, sport- en recreatiedomeinen, 

wandel-en fietspaden, ... zijn daar een belangrijk deel van. Of de burgers inspraak hebben in de 

beslissingen daarover, hangt echter af van de politieke situatie, misschien zelfs van de 

connecties van bouwfirma's. We willen de buurt opwaarderen als eerste sleutelfiguur om 

zichzelf vorm te geven.   

 

5 Burgemeesters of schepenen hebben een postje vaak uit idealisme, maar velen gaan echter 

bijklussen in intercommunales.  Dit zijn vaak logge, bureaucrati sche structuren met veel 

gecreëerde, betaalde postjes om het partijsysteem intact te houden.  Het is daardoor dat ons 

water, elektriciteit, gas en afval duurder worden. De meeste van die structuren kunnen 

afgeschaft worden. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6 In elke gemeente en stad moet men durven experimenteren en nieuwe dingen uitproberen.  

Nieuwe leefomgevingen, het invoeren van een digitale, lokale cryptomunt voor en door 

jongeren, een mini-basisinkomen voor jongeren, ... zijn voorbeelden van ideeën die hoe zot ook, 

we moeten durven doen. En waarom zouden burgers niet zelf initiatieven kunnen starten of 

wetsvoorstellen doen? 

 

7 Om onszelf te kunnen zijn, hebben we vrijheid nodig. Geef mensen echter politieke 

verantwoordelijkheid en ze maken snel betuttelende regeltjes. Breng daar de partijstandpunten 

bij en je vrijheid is weg. Als je zaken van onderuit aanpakt, dan kan je de oorzaken aanpakken in 

plaats van de symptomen en tot veel simpelere regels komen met de nodige vrijheid.  

 

8 Economische ongelijkheid, duurzaam beleid en klimaatopwarming zijn in het algemeen 

belang, maar kunnen op lokaal niveau vaak heel originele initiatieven krijgen. Zo kan bv. de 

deelcultuur aangemoedigd worden om de impact op het milieu te verminderen.  Een mondiaal 

basisinkomen zou lokaal kunnen starten, waarbij we iedereen bijvoorbeeld 1€/dag geven en 

hetzelfde doen voor een ontwikkelingsland (bv. uit de opbrengst van gemeenschappelijke 

zonnepanelen). Op lange termijn hoeven we dan niet meer bang te zijn om onze grenzen open 

te stellen.   

 

9 De burgemeester hoeft geen professionele politicus te zijn en geen zes jaar of langer aan te 

blijven. In Frome, met Flatpack democracy laten ze mensen met verschillende ervaringen 

nadenken over het verbeteren van de stad.  De burgemeester wordt snel vervangen en heeft 

veelal geen politieke ervaring. 

 

10 Politieke discussies kunnen snel zwaar op het gemoed wegen. Vandaar de nood aan 

ontspanning en de focus van iedereen op wat hij graag doet, bijvoorbeeld feestjes bouwen.   

 
 


