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Net als in ons land heeft Aarhus burgers in beweging. Zij rekenen niet zomaar op de 
goede wil en het inzicht van de verkozen politici. Op een originele manier brengen ze 
burgers samen en kaarten bij politici problemen aan die onder de beleidsradar 
blijven. 
 
Ulla zit in een elektrische rolstoel sinds haar geboorte. Ze is geboren met een ‘open 
rug’ (spina bifida) en daardoor verlamd aan de benen. Met de hulp van haar 
elektrische rolstoel kan deze veertigjarige vrouw zich goed verplaatsen, tot er een 
hindernis opduikt: een stoeprand, verkeersbord, te smal voetbad, te steile helling, 
trapjes, enz. Om deze hindernissen voor mensen in een rolstoel voelbaar te maken, 
organiseert Ulla ‘Tours on Wheels’. Ze gidst geïnteresseerde burgers, maar ook 
lokale politici, doorheen de stad. Maar wie met haar meegaat neemt plaats in een 
rolstoel. Zo ondervindt iedereen aan den lijve wat Ulla meemaakt. Gelukkig voorzien 
ze per rolstoel-toerist een buddy die voorkomt dat de ééndagsrolstoelgebruiker in de 
problemen komt. Dit initiatief kan enkel van Ulla komen, direct vanuit haar dagelijkse 
realiteit. Tours on Wheels is haar project en de fierheid straalt van haar af. 
 
Jeppe is ambassadeur van de natuur in de stad. Dieren en planten hebben geen 
stem maar ‘lijden’ wel onder de beleidsmaatregelen van de stadsontwikkeling. Jeppe 
schaart zich achter de slogan ‘Give nature a voice’. Om dat zichtbaar te maken kruipt 
Jelle in de huid van een mol. Vanuit die positie maakt hij duidelijk wat mollen ervaren 
als er groen verdwijnt, nieuwe natuur wordt aangelegd, of straten overstromen tijdens 
een hevige regenbui. Zijn initiatief werkt aanstekelijk, want meerdere burgers, 
startend in zijn straat, voelen zich aangesproken en samen stampen ze meerdere 
initiatieven om de straten te vergroenen en aangenamer te maken.  
 
Wakkere politici is een derde initiatief van de burgerbeweging. De ochtend van de 
dag voor de gemeenteraad worden gemeenteraadsleden uitgenodigd voor een 
dialoog met burgers. De onderwerpen worden geplukt uit de agenda van de 
komende zitting van de gemeenteraad. Zo kunnen burgers hun stem laten horen 
over actuele zaken waar de politici zich op dat moment over buigen. Dat brengt 
burgers dichter bij de verkozen politici, maar brengt ook politici van diverse partijen 
dichterbij mekaar. Zo is momenteel het debat over de uitbreiding van de haven een 
hot item. 
 
Sager der samber stimuleert het activisme van de burgers. Ze geven burgers niet 
alleen een stam in het beleid, maar houden politici ook een spiegel voor. Jullie 
hebben dit beslist, is het ook uitgevoerd? Ze werken vanuit 3 uitgangspunten: 
 
Start vanuit jouw persoonlijke realiteit. 
 
Doe iets met burgers, maar niet voor burgers. 
 



 
 
Start in volle vrijheid met vrijwillige inzet en initiatieven die geen geld vragen en ook 
geen officiële toestemming nodig hebben. 
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