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Principes voor liberale steden en gemeenten  
 

Een liberale stad wordt gekenmerkt door: 

 

 vrijheid en verantwoordelijkheden, waar burgers: 

o zich bewust zijn van hun vrijheden en deze kunnen uitoefenen;  

o begrijpen wat hun verantwoordelijkheden zijn ten opzichte van andere burgers en de 

gemeenschap in brede zin, en deze met overtuiging nakomen. 

 

Een liberale burgemeester zorgt ervoor dat burgers de rechtsstaat eerbiedigen en dat het 

stadsbestuur deze doelstellingen als prioriteit ziet. 

Een liberale stad wordt niet gekenmerkt door angst noch wetteloosheid, maar door vertrouwen 

en rechtvaardigheid. 

 

 vrij ondernemerschap, waar burgers: 

o hun ondernemerschap kunnen ontwikkelen; 

o kunnen bijdragen aan een bloeiende lokale economie en hun kleine bedrijven kunnen 

ontwikkelen; 

 

Een liberale burgemeester pleit voor een kleine overheid en zorgt ervoor dat het stedelijk 

bestuur regelgeving tot het hoognodige beperkt. 

Een liberale stad wordt niet gekenmerkt door bureaucratie of een grote overheid, maar door 

doelmatigheid en doeltreffendheid. 

 

 democratie, waar burgers: 

o rechtstreeks betrokken zijn bij besluitvormingsprocessen of zelf aanvoelen dat zij actief 

worden geraadpleegd, er naar hun mening wordt geluisterd en dat deze wordt gerespecteerd; 

o de toekomst van hun eigen leven en van hun lokale gemeenschap kunnen vormgeven; 

o individueel of via organisaties uit het maatschappelijk middenveld, contact kunnen hebben 

met hun gekozen vertegenwoordigers en hen tot de verantwoording kunnen roepen. 

 

Een liberale burgemeester is toegankelijk voor burgers, zorgt ervoor dat de gemeenteraad en het 

stadsbestuur actief contact zoeken met burgers en hen betrekken bij de besluiten die op hen 

mailto:ALDE@cor.europa.eu
http://www.alde-cor.eu/


 

betrekking hebben, en ontwikkelt de administratieve capaciteit die nodig is om resultaten af te 

leveren. 

Een liberale stad wordt niet gekenmerkt door onderdanigheid, maar door een gemeentebestuur 

dat de burgers politiek mondig maakt; een burgerbestuur. 

 

 onafhankelijkheid, waar burgers: 

o niet in armoede hoeven te leven en op een zinvolle manier kunnen bijdragen aan de 

maatschappij; 

o als er hulp van de overheid nodig is, worden aangemoedigd en geholpen om zo snel als hun 

persoonlijke omstandigheden het toelaten, hun onafhankelijkheid terug te winnen. 

 

Een liberale burgemeester richt het stedelijk beleid op het voorkomen en bestrijden van armoede 

en zorgt ervoor dat burgers die overheidssteun ontvangen na verloop van tijd hun 

zelfstandigheid terugkrijgen. 

In een liberale stad wordt niet afhankelijkheid, maar empowerment gestimuleerd. 

 

 inclusiviteit en vertrouwen, waar burgers: 

o diversiteit omarmen, omdat vrijheid en diversiteit twee zijden van dezelfde medaille zijn: 

zonder vrijheid kan er geen sprake zijn van diversiteit, en zonder diversiteit kan er geen 

sprake zijn van vrijheid. 

o andere burgers verwelkomen ongeacht hun migratieachtergrond, religie, politieke 

overtuigingen, seksuele geaardheid enz.; 

o bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen tussen gemeenschappen, waarbij zij het overleg 

aangaan, ervaringen delen en werken aan gezamenlijke initiatieven. 

 

Een liberale burgemeester geeft het goede voorbeeld door aansluiting te zoeken bij alle burgers, 

door bruggen en geen muren te bouwen, en alle burgers samen te brengen voor overleg en 

gezamenlijke projecten, en zorgt ervoor dat het stedelijk beleid voorkomt dat er getto's, van 

welke soort dan ook, ontstaan. Getto's zijn funest voor het vertrouwen. 

Een liberale stad wordt niet gekenmerkt door discriminatie of afwijzing, maar door 

samenwerking en respect. 

 

 empowerment en emancipatie, waar burgers: 

o vrij zijn en zich vrij voelen om hun eigen levensstijl te kiezen; 

o hun eigen unieke identiteit kunnen vormen zonder te worden veroordeeld door anderen. 

 

Een liberale burgemeester geeft het goede voorbeeld door verschillende levensstijlen te 

bevorderen en te verdedigen als een positief aspect van de stad. 

Een liberale stad wordt niet gekenmerkt door conformiteit, maar door keuze. 

 

 kansen en sociale mobiliteit, waar burgers: 

o hun ideeën, talenten en expertise op nieuwe manieren snel en gemakkelijk kunnen 

ontwikkelen; 

o worden aangemoedigd zich volledig te ontplooien door nieuwe kennis en vaardigheden op te 

doen. 

 



 

Een liberale burgemeester bevordert "fabrieken van talent" door het actief weg te nemen van 

barrières die kansen in de weg staan, beschermt tegelijkertijd de sociale cohesie en zorgt ervoor 

dat onderwijs, opleiding en toegankelijkheid in het stedelijk beleid worden gestimuleerd. 

Een liberale stad wordt niet gekenmerkt door fatalisme, maar door aanmoediging. 

 

 leefbaarheid, waar burgers: 

o zich zowel thuis als op straat niet alleen veilig voelen, maar dat ook zijn. 

o zich probleemloos in elk gedeelte van de stad kunnen begeven; 

o zich vrij en snel door de stad kunnen bewegen;  

o een gezond leven kunnen leiden, schone lucht inademen en goede toegang hebben tot 

buitenruimten en sportvoorzieningen; 

o actief bijdragen aan het milieu en aan een duurzame lokale economie. 

 

Een liberale burgemeester zorgt ervoor dat de stedelijke diensten gericht zijn op de verbetering 

van de levenskwaliteit van de burgers en op het behalen van tastbare resultaten voor de burgers. 

Een liberale stad wordt niet gekenmerkt door verwaarlozing, maar door evolutie en verbetering. 

 

 kennis, onderwijs en cultuur, waar burgers: 

o ruimten hebben om te leren, na te denken, creatief te zijn, hun ideeën te uiten en deze te 

delen met andere burgers; 

o de plaatselijke cultuur kunnen ontwikkelen en delen over de grenzen heen. 

 

Een liberale burgemeester moedigt diverse culturele uitingen en de zoektocht naar kennis aan. 

Een liberale stad wordt niet gekenmerkt door onwetendheid, maar door verlichting. 

 

 slimme innovatie, waar burgers:  

o nieuwe en efficiëntere werkwijzen kunnen ontwikkelen; 

o nieuwe technologieën omarmen en deze effectief toepassen in de maatschappij. 

 

Een liberale burgemeester bevordert innovatie en zorgt ervoor dat nieuwe technologieën goed 

en verantwoordelijk worden benut door burgers in hun voordeel. 

In een liberale stad worden nieuwe ideeën en werkwijzen niet van de hand gewezen, maar wordt 

ruimte gegeven aan slimme innovaties en vooruitgang. 

 

 positieve actie, waar burgers: 

o contact hebben met andere burgers, bedrijven en overheidsinstanties en daarbij netwerken, 

samenwerkingsverbanden en partnerschappen creëren. 

 

Een liberale burgemeester bevordert, faciliteert en creëert ruimtes voor deze vormen van 

interactie. 

Een liberale stad wordt niet gekenmerkt door stilstand, maar door dynamische activiteit. 

 

 

 optimisme, waar burgers: 

o overtuigd zijn dat zij voor een betere toekomst kunnen zorgen, individueel of als 

gemeenschap; 



 

o concrete vooruitgang en resultaten zien die hun overtuiging bevestigen. 

 

Een liberale burgemeester geeft het goede voorbeeld door optimisme te bevorderen en positieve 

resultaten te laten zien. 

Een liberale stad wordt niet gekenmerkt door pessimisme, maar door inspiratie. 

 

 openheid naar de wereld, waar burgers: 

o in verbinding kunnen treden met burgers uit andere delen in de wereld; 

o de kans krijgen om mensen uit andere culturen te ontmoeten en met deze mensen om te 

gaan; 

o anderen kunnen inspireren en geïnspireerd kunnen worden door deze interacties. 

 

Een liberale burgemeester promoot nieuwsgierigheid bij burgers naar de rest van de wereld. 

Een liberale stad is niet afgesloten van de wereld, maar wordt gekenmerkt door openheid voor 

wereldwijde connecties.  

 

 

Goedgekeurd tijdens de tweede top van liberale burgemeesters, Warschau, 2 december 2016 

 

Deelnemende burgemeesters: 

 

België – Bart SOMERS, burgemeester van Mechelen, Voorzitter ALDE-Groep in het Europees 

Comité van de Regio's 

België – Patrick De KLERCK, burgemeester van Blankenberge 

Duitsland – Dirk HILBERT, burgemeester van Dresden 

Estland – Mart VÕRKLAEV, burgemeester van de gemeente Rae 

Frankrijk – François DECOSTER, burgemeester van Saint Omer 

Frankrijk – Jean-Christophe LAGARDE, burgemeester van Drancy 

Ierland – Kieran O'HANLON, burgemeester van de stad en het graafschap Limerick 

Ierland – Fintan PHELAN, burgemeester van Carlow 

Kroatië – Andro VLAHUŠIĆ, burgemeester van Dubrovnik 

Litouwen – Vytautas GRUBLIAUSKAS, burgemeester van Klaipėda 

Moldavië – Dorin CHIRTOACA, burgemeester van Chișinău 

Slovenië – Jasna GABRIČ, burgemeester van Trbovlje 

Spanje – Guillermo GROSS, burgemeester van Valdemoro 

Tsjechië– Adriana KRNÁČOVÁ, burgemeester van Praag 

Verenigd Koninkrijk – Keith HOUSE, voorzitter van de districtsraad van Eastleigh 

Zweden – Carola GUNNARSSON, burgemeester van Sala 

 

_____________ 


