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Beste Gentenaar

In deze brochure geven we u een overzicht van de 105 initiatieven van het 
project ‘Burgerbudget’. Heel veel enthousiaste mensen willen hun handen uit 

de mouwen steken om van onze stad een nog aangenamere plek te maken om 

in te leven en om elkaar te ontmoeten. Ze staan te popelen om er aan te kunnen 

beginnen.

Maar om te kunnen starten, hebben ze uw stem nodig!

Van 29 september tot en met 14 oktober kan u voor uw drie favoriete  
projecten stemmen op www.burgerbudget.gent. De stemming gebeurt volledig 

online, maar in elk van de 25 wijken kunt u ook terecht op een centrale locatie 

waar iemand klaar staat om u te helpen als dat nodig is. Eind oktober weten we 

dan welke initiatieven hun ideeën zullen kunnen uitvoeren.

De stem van de Gentenaars — van u dus — bepaalt 70% van het eindresultaat.  

De ‘Dialoogkamer’, een jury met experts, heeft 30% inbreng. Het Burger-

budget wordt eerlijk verdeeld over de kernstad, de 19de-eeuwse gordel en 

de 20ste-eeuwse gordel. Aan het eind wordt voor elk van de drie zones een 

rangschikking opgesteld. Vanaf nummer één worden, in dalende volgorde,  

subsidies toegekend, tot de pot op is.

Daarom nodig ik u uit om de voorstellen te bekijken in deze brochure. Op de website 

www.burgerbudget.gent vindt u meer details. 

Laat u overtuigen door de argumenten van de initiatiefnemers, praat erover met 

uw buren, uw familie, uw vrienden en kennissen. En maak zo uw keuze.

Ik wens alle initiatieven alvast veel succes!

Daniël Termont, burgemeester
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HOE KAN JE STEMMEN?HOE KAN JE STEMMEN?HOE KAN JE STEMMEN?

KAN JE STEMMEN?KAN JE STEMMEN?KAN JE STEMMEN?KAN JE STEMMEN?
HOE HOE HOE HOE 



Van 29 september tot en met 14 oktober verandert  
www.burgerbudget.gent in een stemsite. 

Elke Gentenaar vanaf 14 jaar kan in die periode stemmen op zijn of haar drie 

favoriete projectvoorstellen. Het moet wel gaan om drie verschillende project-

voorstellen. Je kan een keuze maken uit alle projecten op de website. Er zijn 

dus geen beperkingen per wijk of per cluster. 

Ben je niet zo vertrouwd met het internet? Twijfel je? Dan kan je in je wijk  

terecht op een centrale locatie, waar iemand klaar staat om je te helpen waar 

nodig. Bel naar Gentinfo op 09 210 10 10 voor een stemlokaal in je buurt. 

Je selecteert projectvoorstellen door te klikken op het         icoontje bij het project  

van jouw keuze. 

105 projectvoorstellen, dat zijn er véél. Daarom kan je in twee fasen je keuze 

maken. Eerst kan je zoveel projecten selecteren als je wil. Pas wanneer je klikt 

op de oranje knop met de tekst ‘Stem HIER op jouw 3 favoriete projecten!’ maak 

je je definitieve selectie van drie voorstellen. 

En dan kan je stemmen! Houd hiervoor je rijksregisternummer bij de hand  

(dat staat op de achterkant van je identiteitskaart). Voer dat nummer, samen 

met je familienaam, in. Zo kunnen wij garanderen dat alle stemmers in Gent 

wonen, minstens 14 jaar zijn en maar één keer stemmen. 

Meer info?

Stad Gent - Dienst Beleidsparticipatie

Evelyne Deceur - evelyne.deceur@stad.gent - 09 266 57 40

Jelle Monstrey - jelle.monstrey@stad.gent - 09 266 84 34
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Bouw je wijk, bouw je wijkmaquette. Herdenk aan de hand van 
een maquette en een participatietraject de omgeving van het 
Muinkpark: van dierentuin tot verkeersluwe wijk, een kwalitatief 
woon- en verblijfsgebied, een living lab voor stedelijke vernieuwing
De buurtbewoners van de Muinkparkwijk willen samen met de Stad Gent, Universiteit Gent, 
i-Minds, Arteveldehogeschool, Kinepolis, FilmFest, Solidariteit voor het Gezin, scholen en  
andere buurtorganisaties tot een gedragen visie komen over hun wijk. Met een neutrale externe  
partner zetten ze een participatietraject op. De buurt wordt bevraagd aan de hand van een 
modulaire maquette. Streefdoel is een stadsvernieuwingsproject met oog voor zowel mobili-
teit en parkeren, als ruimtelijke ordening en leefbaarheid, op maat van kinderen en ouderen. 

BabySpot met Mobiele kraam-caravan
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan, Huis van het kind Gent en vzw Uitbureau 
willen met het BabySpot-project de Gentse binnenstad gezinsvriendelijker maken. 
Handelszaken, stadsdiensten, musea, … die een aangepaste infrastructuur hebben 
en open staan voor jonge gezinnen, worden gepromoot als BabySpots. Daarnaast 
ontwikkelen ze mobiele BabySpots: uitleenpakketten met materiaal om kinderen te 
voeden en te verzorgen. Het ultieme, mobiele voed- en verzorgplekje is ten slotte de 
Kraam-caravan, die ontleend kan worden voor grote en kleine evenementen.

43.364 euro

149.000 euro

Binnenstad, Elisabethbegijnhof-Prinsenhof-Papegaai- 
Sint-Michiels, Macharius-Heirnis, Stationsbuurt Zuid,  
Stationsbuurt Noord, Watersportbaan-Ekkergem

Binnenstad

Cultureel Verderfgoed
Enkele Gentenaars willen de Gentse lollencultuur nieuw leven inblazen. Samen met vzw 
Glastra plannen ze een lanceringsevent in het Glazen Straatje, waar Gentenaars een voor-
proefje kunnen krijgen van de Gentse lollencultuur. Vervolgens verzamelen ze bij caféba-
zen en andere getalenteerde grappenmakers lollen en plaatsen ze lollenpalen op enkele 
gekende en belangrijke punten in de stad waar passanten de grappen kunnen beluisteren. 

50.000 euro Binnenstad, Elisabethbegijnhof-Prinsenhof-Papegaai- 
Sint-Michiels, Macharius-Heirnis, Stationsbuurt Zuid, 
Stationsbuurt Noord, Watersportbaan-Ekkergem

Een ZOOmerhuisje voor het Muinkpark
Enkele buren en het Muinkparkwijkcomité willen van het rode huisje, een 
laatste restant van de Gentse dierentuin midden in Muinkpark, graag een  
mini-buurthuis maken. Ze frissen de plek op en organiseren tal van activiteiten:  
akoestische optredens, een poëzie-avond, uitleen van sportmateriaal, …

27.500 euro Binnenstad

KERNSTADKERNSTADKERNSTADKERNSTAD
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Gent Danst!
Enkele Gentenaars willen in de Gentse binnenstad dansinitiaties organiseren. Naar het voor-
beeld van Aziatische landen waar zo’n dansavonden een echte traditie vormen, brengen  
ze iedere dag op een vast tijdstip mensen samen om te bewegen, te ontspannen, elkaar 
te ontmoeten en een groepsgevoel te creëren. Het repertoire en het publiek zijn divers. 

Gebruik en red de kiosk!
Enkele Gentenaars verbonden aan het Treehouse Open Air-festival willen de 19de 
eeuwse kiosk van het Citadelpark in ere herstellen. Ze frissen de kiosk op, pakken  
het groen rondom aan, kopen technisch materiaal, installeren een WiFi-spot,  
ontwikkelen een logo, … en organiseren een reeks van activiteiten. Met de steun van 
buurtbewoners en iedereen die wil meehelpen, wordt de muziekkiosk zo opnieuw 
een ontmoetingsplek voor mensen. 

helpr
Met helpr willen enkele Gentenaars een online platform ontwikkelen dat mensen die 
hulp nodig hebben in contact brengt met mensen die willen helpen. helpr is aanvullend  
op het bestaande professionele hulpnetwerk. Het is een praktisch instrument gericht 
op een sterker sociaal contact, meer dialoog en ‘zorg voor elkaar’. 

Gentlestudent
Arteveldehogeschool wil een online platform ontwikkelen waarop bewoners en  
organisaties heel concrete ideeën en noden kunnen posten. Studenten kunnen zich 
vervolgens aanbieden met een creatieve oplossing of actie voor het idee of de nood. 
Het Gentlestudent-platform brengt zo Gentenaars en studenten bij elkaar en onder-
steunt studenten om hun talenten, ideeën en kennis in te zetten in de stad waar ze 
onlosmakelijk mee verbonden zijn.

23.500 euro

45.550 euro

65.000 euro

50.000 euro

Binnenstad

Stationsbuurt Noord

Binnenstad, Elisabethbegijnhof-Prinsenhof-Papegaai- 
Sint-Michiels, Macharius-Heirnis, Stationsbuurt Zuid,  
Stationsbuurt Noord, Watersportbaan-Ekkergem

Binnenstad, Elisabethbegijnhof-Prinsenhof-Papegaai- 
Sint-Michiels, Macharius-Heirnis, Stationsbuurt Zuid,  
Stationsbuurt Noord, Watersportbaan-Ekkergem

KERNSTADKERNSTADKERNSTADKERNSTAD
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Het BAKHUIS – bakken met de buren – samen het vuur en de 
passie delen!
Een aantal buren in de Onderstraat wil in het Hof van Ryhove een houtoven bouwen. 
Rond dit bakhuis ontmoeten omwonenden, cursisten van de bakkerijopleiding en kinderen 
elkaar en wordt de kennis over brood en het vakmanschap van het bakken gedeeld. 

30.000 euro Binnenstad

Het Puzzelparkje in de Snoekstraat, van betonpark naar leefpark
De bewoners van de Snoekstraat in Macharius-Heirnis willen van het Puzzelparkje  
in hun straat een aantrekkelijker buurtontmoetings-buitenplek maken. Ze gaan 
voor meer groen (groene gevels, een insectenmuur, een gezamenlijk bloemen- en  
kruidentuintje, …), leuke speeltuigen, een buren-zithoek, een lange picknicktafel, … 
Dat alles met het oog op meer leefbaarheid en meer mogelijkheden voor spontane 
ontmoetingen.

Het Heldenplein
Vzw Habbekrats wil samen met haar jongeren en de buurt het grauwe, saaie Edward  
Anseeleplein in de Gentse binnenstad omtoveren tot een aangename, veilige en  
aantrekkelijke ontmoetingsplaats. Er wordt een grondplan ontworpen waarin aandacht 
is voor meer (adem)ruimte en een aangenamere leefomgeving voor buurtbewoners, 
een warm welkom voor passanten en bezoekers, speelmogelijkheden voor kinderen en 
jongeren, … Het Heldenplein dat in de zomer van 2018 opent, bouwt zo mee aan het 
imago van Gent als een leefbare, groene en kindvriendelijke stad.

57.000 euro

150.000 euro

Macharius-Heirnis

Binnenstad

LunchInGent. Waar je nieuwe mensen én ideeën leert kennen 
tijdens de lunch
Enkele Gentenaars willen een digitaal platform ontwikkelen dat mensen die in de 
stad wonen en/of werken, kan samenbrengen tijdens een lunch. LunchInGent mikt op  
ontmoetingen, het uitwisselen van ideeën aan tafel, het stimuleren van de Gentse 
horeca, … en wil zo een echte Gentse lunchcultuur lanceren. 

35.000 euro Binnenstad, Elisabethbegijnhof-Prinsenhof-Papegaai- 
Sint-Michiels, Stationsbuurt Zuid, Stationsbuurt Noord

KERNSTADKERNSTADKERNSTADKERNSTAD
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Popup tienerhuis voor jongeren van 13-15 jaar
Free-Time vzw wil een popup tienerhuis opzetten, specifiek voor 13- tot 15-jarigen 
die op hun weg naar het verenigingsleven heel wat drempels ervaren. In het popup  
tienerhuis in de Gentse binnenstad kunnen jongeren, begeleid door twee hoofd- 
animatoren, gratis komen hangen tijdens de zomervakantie. Ze kunnen er leeftijds-
genoten ontmoeten of leren kennen, deelnemen aan een activiteit, mee beslissen 
over het programma, gamen, tafelvoetballen, ...

Nomadic Trees – Nomadische bomen voor de binnenstad
Een Gentse landschapsarchitect en kunstenaar werken samen met enkele geënga-
geerde mensen om in de binnenstad een klein bos met mobiele bomen te maken. Dit 
reizend bos met aangepaste plantenbakken gecombineerd als zit- en speelmeubel, is 
een plaats waar mensen kunnen rusten, spelen, zitten, lezen, liggen, praten, zingen  
of gewoon passeren. Het is aantrekkelijk en esthetisch vormgegeven en biedt  
schaduw en plek aan zowel dier als mens, jong en oud.

110.000 euro

21.500 euro

Binnenstad

Binnenstad

Refu Riksja
Vzw cirQ en Refu Interim willen meer kleur en plezier in de stad brengen door  
enkele elektrisch aangedreven Riksjas in de binnenstad te laten rondrijden. Als klant 
kan je een lege Riksja roepen, bellen of via een site bestellen. Je geeft het start- en  
eindpunt op. De Riksjas worden bemand door vluchtelingen die in hun eigen stijl 
uitleg geven over wat hen boeit in de binnenstad. 

80.000 euro Binnenstad, Elisabethbegijnhof-Prinsenhof-Papegaai- 
Sint-Michiels, Macharius-Heirnis, Stationsbuurt Zuid,  
Stationsbuurt Noord, Watersportbaan-Ekkergem

Reigersparkje – midden in de stad – voor alle generaties
Werkgroep Sint-Pieters-Buiten, het Lucernacollega, vzw Mozaïek en enkele buurt- 
bewoners achter het Sint-Pietersstation willen een buurttuin aanleggen op een stukje  
verwilderde natuur, een restant van een oud hoeveterrein. Dromen en ideeën  
werden al gebundeld. Samen willen ze er een grote gemeenschappelijke, natuurlijke  
tuin van maken, met bomen en kruiden. De tuin staat open voor iedereen: kinderen,  
gezinnen, scholieren, ouderen, passanten, mensen met meer of minder beperkingen.

20.000 euro Stationsbuurt Zuid

KERNSTADKERNSTADKERNSTADKERNSTAD
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Stellingname
Nu de ruïne van de stallingen van het Klooster van Deynze, het huidige politiecommis-
sariaat Gent-West, een karkasrenovatie ondergaat, wil het buurtcomité Ekkergem,  
de gelegenheid aangrijpen om het karkas een inhoud te geven. Ze sprokkelen ideeën,  
volgen de restauratie op en pakken de ruimte met de buurt aan. Elke werkdag wordt 
een evenement, een moment van gesprek, bijsturing en ontmoeting. Het karkas 
wordt zo een gebouw dat een rol speelt in het gemeenschapsleven, een plek waar de 
creativiteit van de buurt in duizend vormen wordt gematerialiseerd.  

Wijk(t)huis voor de Watersportbaan
De werkgroep Ontmoeten van de Watersportbaan wil in samenspraak met enkele 
geëngageerde bewoners van de appartementen aan de Neermeerskaai, een Wijk(t)huis  
inrichten. Wijk(t)huis is een neutrale, fysieke ruimte waar iedereen gewoon kan 
‘zijn’, een krant kan lezen en buiten kan komen. Het biedt ruimte aan uiteenlopende  
initiatieven en groepen van het Bakken & Zakken-project, buren voor buren acties, 
buurtrecepties,… Er is aandacht voor de meest kwetsbaren en voor verschillende 
invullingen: een bibliotheek, kinderactiviteiten, samen klussen en eten, …

Warme Harten Zoeken Een Thuis
Vzw Een hart voor Vluchtelingen wil nieuwkomers helpen om een (t)huis in Gent te vinden.  
Samen met het CAW en de Dienst Wonen wil de organisatie vanuit haar bestaande door-
geefwinkel concrete hulp bieden: ze voorzien een telefoon en computers, ze helpen  
spullen mee verhuizen, in het naaiatelier kunnen gordijnen en ander textiel worden versteld 
en gemaakt, er zijn workshops over hoe om te gaan met afval, recyclen, budgetteren, ...

20.000 euro

25.000 euro

150.000 euro

Watersportbaan-Ekkergem

Macharius-Heirnis

Watersportbaan-Ekkergem

Spelen in de natuur: natuureducatie, natuurbeleving en begeleiding
Vzw De Sterre organiseert sinds vorig jaar activiteiten gericht op natuurbeleving, 
-educatie en begeleiding voor 3- tot 14-jargen in het natuurgebied De Overmeers. 
Met het Burgerbudget vraagt de organisatie steun voor onder meer het aanbieden 
van een sociaal tarief aan kinderen voor wie het financieel niet mogelijk is om mee 
te doen, de bouw van een omheining en schuilhut voor dieren, het betalen van een 
vrijwilligersbijdrage, de organisatie van gratis middagen voor de buurt, een uitbrei-
ding van de werking naar andere natuurlocaties, … 

20.000 euro Stationsbuurt Zuid

KERNSTADKERNSTADKERNSTADKERNSTAD
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8 – Een intracultureel en interactief kunstencentrum  
(door artiesten op de vlucht)
V.O.E.M. vzw, Kern Kalligrafiti, Arsche vzw, De Koer, Refu Interim en De Centrale 
willen een kunstencentrum inrichten waar kunstenaars van verschillende disciplines 
en uit alle windhoeken van de wereld samen creëren en ervaringen uitwisselen.  
Iedereen is er welkom. In kunstencentrum 8 worden kunstwerken gemaakt, work-
shops georganiseerd, er wordt gereflecteerd over de ‘kunst van het samenleven’ 
en er vinden exposities, concerten, dansvoorstellingen filosofische cafés, … plaats.

300 bomen voor elke Gentenaar!
Een bewonersgroep wil samen met Pro Natura, vzw Mosfabriek, Natuurpunt, Proefcen-
trum Sierteelt Destelbergen, Labland, enkele academici, scholen en bewoners mospane-
len plaatsen in bankjes, tegen gevels, op speelplaatsen, daken, … in de 19de eeuwse 
gordel. Een mospaneel van enkele vierkante meter zuivert immers evenveel lucht en 
slaat evenveel fijn stof op als 300 bomen. Stadsplanners, architecten, kunstenaars en 
geïnteresseerden buigen zich over de vormgeving van de panelen. De productie gebeurt 
via sociale tewerkstelling. Gentenaars profiteren vanaf het eerste prototype van zuivere 
lucht en decoratief groen. En de Universiteit Gent meet de impact van alles na. 

140.000 euro

80.000 euro

Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest,  
Bloemekenswijk, Muide-Meulestede-Afrikalaan,  
Sluizeken-Tolhuis-Ham, Dampoort, Ledeberg, 
Oud-Gentbrugge, Moscou-Vogelhoek, Nieuw-Gent-UZ

Brugse Poort-Rooigem, Muide-Meulestede-Afrika-
laan, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Dampoort, Ledeberg, 
Oud-Gentbrugge

Ambachtelijke Nieuw Gentse confituur: Sociale zelfonderneming
Enkele bewoners van Nieuw-Gent willen, ondersteund door Ella vzw, een holistische, 
duurzame en solidaire ‘social business’ starten: vrouwen met een migratieachter-
grond uit een maatschappelijk kwetsbare situatie maken ambachtelijke confituur 
van fruitoverschotten van winkels uit de buurt. Ze ontwikkelen zo een goed en aan-
trekkelijk product én een eigen merk dat verwijst naar Nieuw-Gent.

90.000 euro Nieuw-Gent-UZ

19DE EEUWSE19DE EEUWSE19DE EEUWSE19DE EEUWSE
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BP: uw superbuurt
Na het verdwijnen van de plaatselijke dekenij in 2015 en het invoeren van de knip op de 
Bargiebrug midden 2017, willen vzw Trafiek en enkele bewoners van de Brugse Poort de 
winkeliers en handelaars van hun wijk helpen om een nieuw collectief te maken dat de 
bestaande levendigheid en diversiteit versterkt. Ze verbinden handelszaken met elkaar 
en roepen hun buren op om bewust in hun eigen buurt te winkelen. Hierdoor ontstaat een 
sterk merk, een gevoel van buurttrots. 

BARZOI
Twee Gentenaars willen BARZOI oprichten: een sociale, informatieve en creatieve ont-
moetingsplaats voor en door de wijken rond de Westerbegraafplaats (Bloemekenswijk, 
Wondelgem en Mariakerke). BARZOI wordt het huis van de vrijwilligerswerking en de 
werknemers van de begraafplaats. Als bezoeker kan je er iets eten, drinken, tot rust 
komen, deelnemen aan een van activiteiten of zelf een activiteit organiseren of je ta-
lenten tonen. BARZOI vormt zo het aanspreekpunt voor bezoekers, een verzamelpunt 
voor allerhande informatie over de begraafplaats, een uitvalsbasis voor gidsen, … 

30.000 euro

150.000 euro

Brugse Poort-Rooigem

Bloemekenswijk

Brugse Poort ingekleurd
Vzw jAMAIsvu is een sociaal-culturele vereniging die samen met buurtbewoners, scholen,  
Wallin’ vzw, het Gents Milieufront en Ivago, de wijk Brugse Poort en in het bijzonder 
de Bevrijdingslaan wil opfleuren. Hiervoor denken ze aan gevel- en hangende tuinen, 
muurschilderingen, een beleid rond sluikstort, meer vuilnisbakken, … 

Burger Radio: we brengen zelf ons nieuws
Radio Jokari dat eerder al vanuit DOK lokaal nieuws uitzond en buurtbewoners en 
bezoekers de kans gaf om verzoeknummers aan te vragen, wil vanaf 2018 met een 
mobiele radiostudio door de stad reizen. De studio houdt halt op straten, in parken, in 
scholen, … Samen met burgers van Gent worden zo lokale en inspirerende verhalen  
uit het echte leven in de wijken gebracht. 

100.000 euro

26.250 euro

Brugse Poort-Rooigem

Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest,  
Bloemekenswijk, Muide-Meulestede-Afrikalaan,  
Sluizeken-Tolhuis-Ham, Dampoort, Ledeberg, 
Oud-Gentbrugge, Moscou-Vogelhoek, Nieuw-Gent-UZ
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BuurtBarFiets
Buurtvereniging Den Draad uit Gentbrugge, het Bloemekensforum en het Feestcomité 
Tinkstraat willen twee bakfietsen ombouwen tot mobiele, duurzame bars. Deze bars 
zullen worden uitgeleend voor buurt- en straatfeesten. Ze worden uitgebaat door 
vrijwilligers en er worden drankjes aangeboden aan democratische prijzen.

60.000 euro Bloemekenswijk, Oud-Gentbrugge

Ceci n’est pas un mur
De bewoners van de Frans De Coninkstraat in Ledeberg willen samen met andere  
creatieve Gentenaars de meterslange, kale, grijze muur waar ze op uitkijken,  
aanpakken met een hangende tuin, een groot kunstwerk, gedichten, … De inhuldiging 
van de ‘nieuwe muur’ volgt tijdens een ‘muurfeest’ in het voorjaar van 2019.

Cinema Rio!
Vzw De Koer wil de oude buurtcinema Ciné Rio in de Meibloemstraat (Brugse Poort) 
in ere herstellen. Ze renoveren de zaal, installeren een scherm en projector, stellen 
samen met een cinéclub met verschillende filmfanaten een programmatie samen, en 
creëren op die manier een ontmoetingsplek die voor iedereen open staat.

35.050 euro

26.240 euro

Ledeberg

Brugse Poort-Rooigem

De Babylongse Puurte
Enkele bewoners van de Brugse Poort willen samen met vzw Apart, Akker en Ambacht, 
de wijkwerking, vzw De Koer en Wurtels Schieten, in hun wijk kilometers groen-overdekt 
voetpad aanleggen. Ze plaatsen daarvoor een draagstructuur en voorzien klimplanten 
langsheen huizengevels. Zo vergroenen ze de Brugse Poort, zorgen ze voor luchtfiltering, 
koelen ze de stad af, fleuren ze de straten op, bieden ze voedsel voor bijen en nest-
plaatsen voor vogels, … 

34.000 euro Brugse Poort-Rooigem
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De Blaisanterie: een thuis in de buurt (op de Blaisantvest)
DOIC vzw wil samen met De Plezante Doeners, Minus-One, de madammen compagnie 
en andere organisaties en bewoners uit Rabot-Blaisantvest, de sacristie van de Maria 
Gorettikerk aan de Blaisantvest omvormen tot een kleine, multifunctionele ontmoe-
tingsruimte voor de buurt. De opgefriste ruimte, met onder meer ecologische 
verwarming, een kitchenette, aangepaste verlichting en een nieuwe elektrische  
installatie zal aansluiten bij de andere geplande renovaties en het nieuw aan te leggen  
buurtterras en parkje achteraan de kerk. 

De Binnentuin van Ledeberg
Een kunstenaar wil met medewerking van enkele actieve bewoners, buurtwerkers 
en Woningent, muurschilderingen maken voor een binnentuin aan de Weldadig-
heidsstraat in Ledeberg. Hij portretteert buurtbewoners, levensgroot, en maakt het  
ongekende plekje toegankelijker, gezelliger en aantrekkelijker door naast de  
schilderijen ook een barbecue, natuurlijke speeltuigen en een klimmuur te plaatsen.

De Bloemekenswijk fleurt op
Enkele bewoners van de Bloemekenswijk willen zeven publieke plekken rondom de 
Franciso Ferrerlaan een opfrisbeurt geven. Ze doen dat door omliggende straatjes 
en perken open te breken en zo meer groen en aangepaste ontmoetings- en speel-
ruimtes voor kleine en grote mensen te voorzien. Bedoeling is dat iedereen er (terug)  
aangenaam kan kuieren, spelen en winkelen.

140.928 euro

60.000 euro

20.000 euro

Rabot-Blaisantvest

Bloemekenswijk

Ledeberg

De Dampuurters
Enkele buren, bewonersgroepen en buurtcomités uit Dampoort willen de Toekomstwijk,  
de Heilig Hartwijk en de aanpalende straten creatief vergroenen. Ze plannen groene 
poorten aan het begin van de straten, groene bruggen die de weg overspannen en 
geveltuinen. Meer groen is volgens hen niet alleen aangenamer om in te vertoeven, 
het dwingt ook automobilisten rustiger te rijden en maakt dat fietsers en voetgan-
gers kunnen genieten van een mooiere en veiligere buurt. 

72.531 euro Dampoort
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De Kunst van het Woord – Storywriting & Storytelling door jongeren
Vzw Kunst van het Woord wil verschillende kinderen en jongeren uit de 19de eeuwse 
gordelwijken workshops storywriting en storytelling aanbieden. Met een Indianen-
tipi trekken de kinderen en jongeren daarna door hun buurt om hun verhalen door 
te vertellen. Dankzij een zelf geïllustreerd boek, dat je in de bibliotheek of online  
terugvindt, vertalingen van hun verhalen, en een wedstrijd Verhalenverteller blijft 
het project ook achteraf verder leven.

De Droom van Seghers – Make Seghersplein great again
De werkgroep Seghersplein, een initiatief van buurtbewoners en -organisaties, wil 
het Emilius Seghersplein aan de drukke Bevrijdingslaan in de Brugse Poort opfleuren.  
Ze gaan daarvoor aan de slag met de 186 ideeën die ze eerder al verzamelden: 
kunst op straat, meer groen, speel- en sportmogelijkheden, een markt, een aanpak 
voor het wildparkeren, … Ze testen de ideeën uit en gaan verder in gesprek met de  
gebruikers en omwonenden om zo samen een aangename publieke ontmoetings-
ruimte te creëren.

57.000 euro

46.000 euro

Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest,  
Bloemekenswijk, Muide-Meulestede-Afrikalaan,  
Sluizeken-Tolhuis-Ham, Dampoort, Ledeberg, 
Oud-Gentbrugge, Moscou-Vogelhoek, Nieuw-Gent-UZ

Brugse Poort-Rooigem

De Levensbloem: een educatieve oase
Enkele Gentenaars willen samen met onder meer buurt-, jeugd- en opbouwwerkers,  
Circusplaneet vzw, Chinastraat, De Eetbare Jungle, De Site, scholen, DOK, stadsdiensten,  
Get Cultured, … op de site van de Lübeckstraat langsheen de Afrikalaan een tijde-
lijke invulling realiseren: De Levensbloem. Op de site wordt gezocht naar nieuwe 
woonvormen, die ecologisch en duurzaam de lokale samenhang in verbinding met 
de natuur versterken. Verder komt er een permacultuurtuin, een avontuurlijk speel-
terrein, een bloemenweide, … en worden er allerhande activiteiten georganiseerd: 
lezingen, workshops, yoga-sessies, …

150.000 euro Muide-Meulestede-Afrikalaan
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Droomexpo
Op basis van eerdere, succesvolle participatieprojecten met kinderen en jongeren wil 
Droomexpo van het Gentse stadslabo JES samen met bewoners plaatselijke noden in 
kaart brengen en interventies in de wijken uitwerken. Om die interventies bekend te 
maken, wordt een Droomexpo-boek vormgegeven, met daarin een bundeling van alle 
ideeën uit de buurt. Deze ideeën zetten op hun beurt anderen aan om samen te creëren 
en zelf aan de slag te gaan in workshops, om zo hun droomexpo mee te ontwikkelen.

Den Dienst
Met Den Dienst willen vzw LEJO, Samenlevingsopbouw Gent, SBS Skillbuilders en 
Compaan een dynamiek op gang brengen tussen jongeren, bewoners, organisaties 
en handelaars van Ledeberg. Dit project waarin ontmoeting, buurtzorg en burenzorg 
centraal staan, richt zich op dienstverlening in de meest brede zin van het woord: 
jongeren klussen, ondersteunen activiteiten voor bejaarden en krijgen hiervoor  
appreciatie, wijkmunten, spulletjes voor Den Dienst, ... Zo bereiden ze zich voor in 
het zoeken en vinden van een duurzame job.

25.000 euro

117.755 euro

Ledeberg

Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, 
 Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sluizeken-Tolhuis-Ham, 
Dampoort, Oud-Gentbrugge

Een open buurthuis in de Dampoort
Een groep bewoners die zich in de zomer van 2016 engageerde in de leefstraat in de 
Biekorfstraat wil in de Dampoortwijk een permanente, fysieke ruimte creëren waar 
hun ontmoetingen kunnen blijven groeien. Ze lieten hun oog vallen op het parkje in 
de Wasstraat. Een gebouwtje dat daar al enkele jaren niet meer wordt gebruikt, willen 
ze inrichten als een open buurthuis waar iedereen welkom is. Het wordt een plek voor 
en door de buurt, waar wordt samengewerkt, activiteiten worden georganiseerd, …

48.000 euro Dampoort

Een warm welkom voor nieuwkomers in de wijk
IN-Gent vzw wil initiatieven ondersteunen in die wijken van de kernstad en de 19de eeuwse 
gordel waar erkende vluchtelingen terechtkomen. IN-Gent gaat daarvoor actief in dialoog 
met burgers, organisaties en nieuwkomers om te kijken welke ideeën er leven die zich 
enerzijds solidair tonen en anderzijds nieuwkomers deel laten uitmaken van de buurt.  
De organisatie komt zo tot een win-win voor de wijk en de gemeenschap.

35.000 euro Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, Bloemekens-
wijk, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sluizeken- 
Tolhuis-Ham, Dampoort, Ledeberg, Nieuw-Gent-UZ
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FilemKing: “Film- en Mediafestival door en voor kinderen in Gent”
FilemKing, een forum voor film en media door en voor kinderen en jongeren in Gent, 
groeide uit de samenwerking van vzw Ecorisa, vzw Jong en VIP-school (+ Okan). Het 
forum trekt van wijk naar wijk en ondersteunt kinderen en jongeren om creatief aan de 
slag te gaan met film, video en nieuwe media. Als kers op de taart volgt een filmfestival  
in het najaar van 2018, waarvoor onder meer een mobiele cinema door Gent reist.

88.000 euro Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, Muide- 
Meulestede-Afrikalaan, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Dampoort,  
Ledeberg, Nieuw-Gent-UZ

Elk kind content in Gent!
De Sloep vzw, dat al jaren werkt aan een laagdrempelig aanbod voor gezinnen met 
jonge kinderen die in de grootste kwetsbaarheid overleven, wil met middelen van het 
Burgerbudget meer vrijwilligers werven die hun deelprojecten mee dragen. Door deze 
vrijwilligers verantwoordelijk te maken voor enkele deelprojecten en professioneel te 
ondersteunen, willen ze hun netwerk verruimen met solidaire Gentenaars en meer dan 
1000 gezinnen op maat helpen.

65.000 euro Muide-Meulestede-Afrikalaan,  
Sluizeken-Tolhuis-Ham, Dampoort

Enchanté – een netwerk van hartelijke handelaars en burgers
De Enchanté’ers is een groep al dan niet professioneel sociaal geëngageerde  
Gentenaars. Samen willen zij een netwerk opzetten van handelaars die kleine diensten  
aanbieden aan kwetsbare groepen: een knipbeurt bij de kapper, het vullen van een 
fles water, een plek om een rugzak even te laten staan, … Alles is mogelijk. Samen 
met sociale diensten wordt de communicatie verzorgd, afspraken gemaakt en acti-
viteiten georganiseerd. Ook als burger kan je meedoen, door bijvoorbeeld een extra 
koffie te betalen en te schenken bij een van de deelnemende handelaars.

100.000 euro Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, Bloemekens-
wijk, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sluizeken-Tolhuis-Ham, 
Dampoort, Ledeberg, Oud-Gentbrugge, Moscou-Vogelhoek, 
Nieuw-Gent-UZ
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Fonteineplein 2.0 – Tussen de bomen
Een groep bewoners uit de buurt rondom het Fonteineplein (Brugse Poort) wil graag 
(letterlijk) een extra dimensie aan het plein toevoegen. Met platformen, hutten, 
(hang)bruggen, planten, feeërieke verlichting … tussen de bestaande bomen creëren 
ze een eigenzinnige, uitnodigende identiteit en geven ze de betonnen plek kleur.

98.000 euro Brugse Poort-Rooigem

Gelijke gezondheid voor iedereen? Wij gaan voor kansarmen
Vzw De Tinten is een vrijwilligersorganisatie die zich al jaren inzet voor vluchtelingen, 
asielzoekers, daklozen en mensen zonder wettig verblijf. Met middelen van het Burger-
budget willen de vrijwilligers investeren in hun voedselbank en keuken, en pakketten 
voor mondhygiëne aanbieden aan de 600 personen die wekelijks bij hen komen eten.

66.750 euro Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, Bloemekens-
wijk, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sluizeken-Tolhuis-Ham, 
Dampoort, Ledeberg, Oud-Gentbrugge, Moscou-Vogelhoek, 
Nieuw-Gent-UZ

Ghent For All – All For Ghent
De Turkse Unie wil samen met de bewoners, verenigingen en handelaars van Sluizeken- 
Tolhuis-Ham een reeks feesten organiseren om de verschillende gemeenschappen 
van de wijk met elkaar in contact te brengen. Jaarlijks plannen ze iftar maaltijden, 
eindejaarsfeesten, een Offerfeest, een Dag van de Klant en een kinderfeest.

150.000 euro Sluizeken-Tolhuis-Ham

Groene oases in Gentbrugge voor meer biodiversiteit!
Enkele bewoners van Gentbrugge willen in hun buurt groene oases voor meer biodi-
versiteit aanleggen. Het project bestaat uit drie pijlers. In een eerste pijler pakken ze 
samen met bewoners, vzw Gandae, Gents Milieufront, … de Kliniekstraat, Tertzweillaan, 
Jan Dhondstraat, Kerkstraat, Tweekapellenstraat, Verbroederingstraat en Vredestraat 
aan. In een tweede pijler worden het Arbedpark en het kerkplein vergroend. De derde 
pijler is gericht op een samenwerking met het vijfde leerjaar van de Sancta Mariaschool 
en focust op vogels, het plaatsen van bijenkasten in het WZC Ter Hovingen, … 

64.900 euro Oud-Gentbrugge
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Kinderboerderij in de stad
Een aantal Gentenaars wil in de stad een kinderboerderij opstarten. De klemtoon ligt op 
ontmoeting en interactie met dieren. Ze bieden daarvoor verschillende activiteiten  
aan en leggen de klemtoon op duurzaamheid, samenwerking met verschillende  
partijen en bewoners, educatie, recreatie, ...

149.860 euro Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, Bloemekens-
wijk, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sluizeken- 
Tolhuis-Ham, Dampoort, Ledeberg, Oud-Gentbrugge, 
Moscou-Vogelhoek, Nieuw-Gent-UZ

Het hart van het Rabot, van grijs naar groen
Enkele bewoners, scholen, sociale en culturele organisaties uit het Rabot willen een 
parking en een steegje in het hart van hun buurt omtoveren tot een oase van rust, 
groen en speelruimte. Het terrein moet een ontmoetingsruimte worden waar gaan-
deweg, inspelend op de noden en behoeften van de wijk, een terras, tuintjes, creatief 
en natuurlijk spelmateriaal een plaats krijgen.

Inzetten op buitenschoolse activiteiten in de wijk  
Sluizeken-Tolhuis-Ham
Vzw IMPULS wil voor de 1100 kinderen die school lopen in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham 
een cultureel, sportief en creatief aanbod organiseren. Voor heel wat kinderen is zo’n 
aanbod immers niet toegankelijk. Door op school, buiten de lesuren, allerlei activiteiten 
te organiseren in samenwerking met de plaatselijke vrijetijdsorganisaties, worden de 
integratiekansen van kinderen (in het bijzonder die in een kwetsbare situatie), verbeterd.  

Het Portaal – een Ateljee Publiek in de Bib van Ledeberg
Enkele Gentenaars willen van de kale inkomhal van de Ledebergse bib een knusse,  
(cre)actieve ruimte voor allerlei kleinschalige, inspirerende activiteiten (ateliers,  
tentoonstellingen, spelletjesavonden, …) maken. Het Portaal krijgt vorm voor en door 
buurtbewoners, verbindt mensen met een brede culturele interesse uit de buurt en 
geeft deze ongebruikte ruimte met veel mogelijkheden een zinvolle bestemming.

100.000 euro

75.000 euro

35.000 euro

Rabot-Blaisantvest

Ledeberg

Sluizeken-Tolhuis-Ham
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Kunst en kleur in Sluizeken-Tolhuis-Ham
De Brede School en enkele buren en creatievelingen slaan de handen in elkaar en 
fleuren de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham op met versierde boomspiegels, vogelhuisjes,  
geveltuinen, insectenhotels, gekleurde verkeerspaaltjes, banken, …

KlusCaféAtelier in de Bloemekenswijk
Vzw Bloemekensforum wil in de Bloemekenswijk een ontmoetingsplek, annex ontwerp- 
atelier en een goed geïnstalleerde werkruimte met allerhande (semi-)professionele 
machines inrichten. In deze ruimte kunnen, al dan niet onder begeleiding, meubels, 
keukenmateriaal, speeltuigen, e.a. gemaakt of hersteld worden door de wijkbewoners.

50.000 euro

150.000 euro

Sluizeken-Tolhuis-Ham

Bloemekenswijk

Masala tv: sociaal videokanaal voor en door àlle Gentenaars 
V.O.E.M. vzw, Al Abrar Badr, REC/CHASE, Sonderland, DOK, Mediaraven en Caravan 
Journal werken samen voor Masala tv, een sociaal videokanaal dat het midden 
houdt tussen AVS en AJ+ (het digitaal platform van Al Jazeera). Masala richt zich 
vooral naar jongeren (van 15 tot 35 jaar) en heeft bijzondere aandacht voor minder-
heidsgroepen. Er worden workshops digital storytelling voor jong talent georganiseerd, 
en online worden de verzamelde stadsverhalen in audio, video, foto en tekst gedeeld.

150.000 euro Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, Bloemekens-
wijk, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sluizeken-Tolhuis-Ham, 
Dampoort, Ledeberg, Oud-Gentbrugge, Moscou-Vogelhoek, 
Nieuw-Gent-UZ

Mobielebloemekes
Nadat is gebleken dat de Bloemekenswijk nood heeft aan een plek waar mensen samen 
dingen kunnen organiseren, wil een bewoonster van de wijk, samen met enkele orga-
nisaties en buren, een werfwagen aankopen en inrichten. De wagen is verplaatsbaar 
en wordt uitgeleend als ontmoetings- en vergaderplek aan verschillende organisaties, 
vrienden- en buurtgroepen en gemeenschappen. 

25.000 euro Bloemekenswijk
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Pol Ontmoet Louise (ontmoeten in de straten rond het POL-plein)
Het POL-plein in Gentbrugge is de officieuze naam van het groene, kale pleintje waar 
de Posthoornstraat, de Oude Brusselseweg en de Louis De Smetstraat op uitkomen. 
Enkele buren willen dit plein en de omliggende straten omvormen tot ontmoetings-
plaatsen. Ze ontwerpen samen met de omwonenden en onder professionele begelei-
ding groene zitelementen en bekijken hoe het plein leuk kan worden ingericht zodat 
het een plek wordt waar mensen elkaar kunnen leren kennen, samen aan de slag 
kunnen gaan, banden kunnen smeden en steun kunnen vinden bij elkaar.

40.000 euro Oud-Gentbrugge

Neighbourhood Walls
Wallin’ vzw wil samen met diverse buurtcomités en bewoners uit de 19de eeuwse 
gordel, kwalitatieve muurschilderingen ontwerpen en plaatsen. Zo wil de organisatie 
graffiti verder promoten als een democratische kunstvorm dat aanzet tot sociale 
interactie. Iedere mural wordt ingehuldigd tijdens een feestelijk toonmoment.

150.000 euro Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, Bloemekens-
wijk, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sluizeken-Tolhuis-Ham, 
Dampoort, Ledeberg, Oud-Gentbrugge, Moscou-Vogelhoek, 
Nieuw-Gent-UZ

OYO TOKYO !
Op uitdrukkelijke vraag van de kinderen uit Sluizeken-Tolhuis-Ham en nu skateboarden  
een Olympische discipline wordt, wil vzw KAPOW in hun lokalen in Huidevetterken  
professionele sessies skateboarden organiseren. Ze richten zich specifiek naar meisjes  
van 6 tot 16 jaar, aangezien net meisjes (te) weinig in het skategebeuren zijn terug te 
vinden. KAPOW brengt hen tijdens deze sessies in contact met de sport, de lifestyle 
en andere kunstvormen. 

Nieuw Gent komt naar buiten-meer dan kijkgroen!
Een groep buurtbewoners, ondersteund door Samenlevingsopbouw Gent, wil het groen rond 
de appartementsblokken in de Kikvorsstraat in Nieuw-Gent omtoveren tot een ontmoetings-
plek voor jong en oud. Naar aanleiding van het stadsvernieuwingsproject en voortbouwend 
op het kunstenproject CAMPUS worden een aantal ingrepen gepland, zoals het plaatsen van 
zonnepanelen op het tuinkot en de bouw van een piratenkiosk. Het kijkgroen wordt zo een 
plaats om rond te hangen, te lezen, te spelen, te sporten, een festivalletje te organiseren, …

22.410 euro

100.000 euro

Sluizeken-Tolhuis-Ham

Nieuw-Gent-UZ
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Project ‘Samen over de Brug’ brengt Rabot en Brugse Poort 
dichter bij elkaar
Enkele Gentenaars en schoolkinderen willen, aansluitend op de renovatieplannen 
van de Stad Gent, het voetgangersbrugje tussen de Groendreef (Brugse Poort) en de 
Elyzeese Velden (Rabot) verfraaien met twaalf totempalen. Deze palen zullen telkens 
door zes organisaties uit één van de twee buurten worden ontworpen. Zo moeten ze 
de bewoners van Brugse Poort en Rabot (letterlijk) dichter bij elkaar brengen.

Project X
Op vraag van verschillende jongeren en bewoners wil vzw Jong twee opblaastenten 
aanschaffen die elk pleintje of park in geen tijd kunnen omtoveren tot een bruisende 
plaats. De mogelijkheden van deze mobiele ‘tempels van lucht’ zijn divers: van voetbal 
tot vikingkubb, van een filmavond tot een wijkcafé. Iedereen, jong en oud, krijgt een plek. 

29.500 euro

146.580 euro

Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest

Muide-Meulestede-Afrikalaan, Moscou-Vogelhoek

raBOta – leerervaringsproject
Vzw Bon Crédit wil een leerervaringsproject opzetten, als missing link tussen schoolse  
kennis en de effectiviteit van de werkvloer. De organisatie richt zich naar leerlingen, 
schoolverlaters, langdurig werklozen en mensen met een andere (technische) achter- 
grond die een duwtje in de rug nodig hebben om sterker te staan op de arbeids-
markt. Vele opleidingen (metaal, hout, elektriciteit, schilderen, …) werken samen om 
enerzijds een historisch waardevol vaartuig te restaureren, en anderzijds het project 
zowel tijdens als na de voltooiing te promoten. 

150.000 euro Rabot-Blaisantvest

Re-Mix
Enkele Gentenaars willen samen met minimum 51 organisaties uit de 19de eeuwse 
gordel en onder leiding van een kunstenaar, een draak ontwerpen. De draak vertrekt 
onder de Stadshal en wordt steeds langer, diverser en veelkleuriger, door onderdelen,  
die door de verschillende organisaties zijn gemaakt, aan elkaar te klikken. De draak 
met een wereldrecordlengte van 102 meter, eindigt zijn toer door Gent op het 
Sint-Pietersplein, waar alle dragers en toeschouwers hun gelijk-zijn vieren.

60.000 euro Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, Bloemekens-
wijk, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sluizeken- 
Tolhuis-Ham, Dampoort, Ledeberg, Oud-Gentbrugge, 
Moscou-Vogelhoek, Nieuw-Gent-UZ

19DE EEUWSE19DE EEUWSE19DE EEUWSE19DE EEUWSE

GORDELGORDELGORDELGORDEL

24



Speelkoffers in de Gentse parken
JCI Gent Artevelde wil tegen midden 2019 in minstens drie Gentse wijken speelkoffers 
lanceren, naar een Canadees concept. Met de koffers wil JCI Gentenaars mobiliseren om 
op mooie dagen naar buiten te komen en elkaar te ontmoeten: kinderen leren andere 
kinderen kennen, buurtbewoners leggen nieuwe contacten. De speelkoffer vormt zo een 
middel om de sociale samenhang en integratie van mensen uit verschillende gemeen-
schappen te bevorderen. 

Spelotheek De Harlekijn
Enkele bewoners van de Bloemekenswijk willen samen met het lokaal dienstencentrum, 
vzw Jong, de buurtscholen, de opvoedingswinkel, … spelotheek De Harlekijn opstarten. 
De spelotheek vormt een ruimte waar (jonge) ouders elkaar informeel kunnen ontmoeten  
en ervaringen kunnen uitwisselen. Ze kunnen bij de medewerkers terecht met al hun 
vragen omtrent opvoeding, school, vrije tijd en ontwikkelingsprocessen van hun kind.

30.925 euro

150.000 euro

Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, Bloemekens-
wijk, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sluizeken 
-Tolhuis-Ham, Dampoort, Ledeberg, Oud-Gentbrugge, 
Moscou-Vogelhoek, Nieuw-Gent-UZ

Bloemekenswijk

Solidaire Buurtwinkel Meulestede
Vrienden van Meulestede, Sociale Kruideniers en CLT Gent willen in de wijk Muide- 
Meulestede een betaalbare buurtwinkel openen met een ruim aanbod en een plek 
voor ontmoeting. Deze winkel wordt een solidair buurtverhaal in de meest brede zin 
van het woord: met hantering van een meerprijzenbeleid, aandacht voor wie eco-
nomisch en sociaal weinig marge heeft en volle inzet op korte keten, samenwerking 
met de lokale handel, participatieve besluitvorming en sociale tewerkstelling. 

140.000 euro Muide-Meulestede-Afrikalaan

Revitaliwatte??
De Zuidpoort en Labo vzw willen naar aanleiding van het stadsvernieuwingsproject 
Revitalisatie voor Nieuw Gent de stem van de bewoners laten horen. Naast de klassieke  
participatiekanalen willen ze aan de hand van theater het sociaal netwerk, de bewust-
wording en het zelfvertrouwen van mensen vergroten. Tijdens een voorbereidend  
traject nemen ze de uitdagingen onder de loep. Dan volgt het uitwerken van scènes 
van uit het leven gegrepen dilemma’s en obstakels. Tot slot krijgt het publiek de kans 
om de problemen verder te analyseren en mee te zoeken naar oplossingen. 

95.000 euro Nieuw-Gent-UZ
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Toekomst Atelier ‘Jongeren en Onderwijs’
Community Gent wil voor maatschappelijk kwetsbare kinderen van 10 tot 14 jaar motivatie-
gericht en maatschappijoriënterend zaterdagonderwijs organiseren. In het Toekomst Atelier  
Jongeren en Onderwijs, dat al in Brussel en Amsterdam bestaat, komen de kinderen in 
contact met wetenschappen, kunsten en de vele facetten van de maatschappij. Community 
Gent helpt hen zo, aanvullend op het leerplichtonderwijs, hun dromen ‘voor later’ te vinden.

35.000 euro Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, Sluizeken- 
Tolhuis-Ham, Dampoort, Nieuw-Gent-UZ

’t potten en ’t pannenkot “Patatje”
De vrijwilligers van de Buurtloods in de wijk Muide-Meulestede-Afrikalaan organiseren wekelijks 
buurtmaaltijden en krijgen geregeld vragen van bewoners en organisaties om hun materiaal  
te gebruiken. Ze willen nu een uitleendienst voor pannen en potten opstarten en daarvoor 
duurzame, degelijke producten aankopen en die zo laagdrempelig mogelijk aanbieden. 

’t Overeten verenigt bewoners/wijkorganisaties in de Dampoort 
rond laagdrempelige ontmoeting en voeding. Een aanzet tot een 
buurtrestaurant.
Vzw SIVI en de bewonersinitiatieven rond de sneukeltuin en composteerplek in het 
Banierpark, de ontbijtgroep op donderdag, het Soepcafé Dampoort en de crea- 
namiddag willen samen met enkele buurtpartners op regelmatige basis gezonde en be-
taalbare buurtmaaltijden aanbieden op diverse locaties in de Dampoortwijk. Zo zorgen 
ze voor een laagdrempelige ontmoetingsruimte en onderzoeken ze de mogelijkheid om 
vanuit de sociale kruidenier een buurtrestaurant uit te bouwen.

Uit-de-box fietsen
Dégage, enkele specialisten en Gentenaars willen een formule uitwerken waarbij buurt- 
bewoners en -organisaties hun speciale (tweede) fiets (een bakfiets, een tandem, een  
plooifiets, …) kunnen delen met mensen in de buurt. Ook de kosten worden gedeeld. Er 
wordt voorzien in een veilige fietsenstalling en in onderhoud. Tot slot wordt samengewerkt 
met fietsherstellers en kunnen gebruikers een beroep doen op een vlot reservatiessysteem.

120.000 euro

150.000 euro

150.000 euro

Rabot-Blaisantvest, Bloemekenswijk, Muide-Meulestede- 
Afrikalaan, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Dampoort, Ledeberg

Dampoort

Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, Bloemekens-
wijk, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sluizeken-Tolhuis-Ham, 
Dampoort, Ledeberg, Oud-Gentbrugge, Moscou-Vogel-
hoek, Nieuw-Gent-UZ
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Vonkontact
Circusplaneet vzw wil, in samenwerking met eau-Verzet vzw, de basisschool en bewo-
ners van Malem, een participatief kunsttraject opzetten rond de toren van de circus-
kerk. De ideeën uit het eerdere kunstproject LOW vormen het vertrekpunt. Architecten- 
bureau PLANO tekent voor de coördinatie. De toren wordt een uitkijkplatform dat het 
eiland Malem verbindt met Gent. Vanaf de toren vertrekt een wandeling in de wijk. Het 
zitmeubilair op de route nodigt mensen uit om te rusten, te praten, te kussen, … 

Wijktotems binnenstebuiten (sociaal kunstenproject)
Met dit sociaal kunstenproject willen enkele kunstenaars met de bewoners van de wijken 
Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, Bloemekenswijk en Sluizeken-Tolhuis-Ham 
een kunstenvoorwerp maken dat de eigenheid van hun wijk weerspiegelt. In de zomer 
van 2018 worden de kunstwerken in Gent gepresenteerd, gevolgd door debatten en  
publicaties om het proces van dit project aan een breder publiek voor te stellen.

Wurtels Schieten, voor een explosie aan groen in Gent
Het collectief Wurtels Schieten heeft een duidelijke missie: meer groen in de stad.  
Iedereen met een ‘groen idee’ kan bij Wurtels Schieten terecht. Ze vormen de schakel  
tussen concept en realisatie, en helpen zo (in eerste instantie de niet-gekozen)  
vergroeningsprojecten (van het Burgerbudget) sneller en eenvoudiger groeien.

134.000 euro

20.700 euro

25.000 euro

Brugse Poort-Rooigem

Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest,  
Bloemekenswijk, Sluizeken-Tolhuis-Ham

Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, Bloemekens-
wijk, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sluizeken- 
Tolhuis-Ham, Dampoort, Ledeberg, Oud-Gentbrugge, 
Moscou-Vogelhoek, Nieuw-Gent-UZ

x2_Dubbelganger
Dubbelganger is een sociaal spel, dat zowel in de kernstad als in de 19de en 20ste eeuwse  
gordel plaatsvindt. Per wijk wordt een persoon gezocht die iemand anders uitnodigt 
voor een korte ontmoeting. Deze twee personen plannen een maand later een tweede  
ontmoeting, waarvoor zij elk twee nieuwe personen uitnodigen. De maand daarna nodigen  
deze vier mensen opnieuw iemand uit, enzovoort. Zo verdubbelt telkens het aantal  
gasten en komen tegen eind 2018 enkele honderden Gentenaars samen. 

40.000 euro Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, Bloemekens-
wijk, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sluizeken- 
Tolhuis-Ham, Dampoort, Ledeberg, Oud-Gentbrugge, 
Moscou-Vogelhoek, Nieuw-Gent-UZ
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Boerderijschool: leren in verbondenheid met jezelf, de ander, de 
natuur, de omgeving en het leven
CSA Oogstgoed in Gentbrugge wil hun boerderijschool voor kinderen uit de lagere 
school uitbouwen. In de bioboerderij van Oogstgoed raken de kinderen vertrouwd 
met de omgeving en de seizoenen. Ze werken samen met een enthousiaste boer(in) 
en ervaren zo wat het werken op een boerderij inhoudt. De combinatie van een  
vertrouwde omgeving en een inspirerende begeleiding zorgt voor waardevolle  
ervaringen en verbindt de school, de boerderij, kinderen en ouders.

Asselse natuur-, kunst- en ontdekkingsroute
De bewoners van de Assels, een idyllisch gebied omarmd door de Leie, willen een 
wandelroute uitstippelen waardoor bezoekers kunnen kennis maken met de natuur, 
cultuur en verhalen van hun wijk. Op verschillende rustplaatsen voorzien ze daar-
voor informatieborden met meer uitleg over de drie thema’s.

Borluutkasteel 
Bewoners en verenigingen uit Sint-Denijs-Westrem en Afsnee willen in het  
Borluutkasteel een gezamenlijke plek creëren waar ze activiteiten organiseren en een 
permanent overkoepelend secretariaat voor alle verenigingen openen. Ze knappen  
daarvoor het kasteel op en maken het gebruiksklaar voor vergaderingen, lezingen, 
tentoonstellingen en andere culturele initiatieven. De verenigingen, de dekenij en/of 
het Cultuurplatform staan in voor het (mee)beheren van de zalen. 

25.000 euro

24.650 euro

99.000 euro

Gentbrugge

Drongen

Sint-Denijs Westrem-Afsnee

Buurthoeve De òntmoeting in Mariakerke
Het time-out initiatief vzw Zwerfgoed wil haar oude stallen in de Beekstraat verbouwen  
tot een buurthoeve. De hoeve wordt een creatieve broeiplaats en ontmoetingsplek met 
een werk-, crea- en experimenteerruimte voor jongeren, een voedselveilige keuken,  
een hoevewinkel en -terras, een pizza- en broodoven en een volwaardige ruimte voor 
het Voedselteam. Bewoners en passanten zullen ook terecht kunnen in de tuin voor 
gezinspicknicks, plantenruildagen, imkercursussen, ecologische workshops, … 

105.000 euro Mariakerke
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Buurthuis op wieltjes voor Wondelgem
De bewonersgroep Wondelgem swingt en enkele gevestigde Wondelgemse verenigingen 
willen een mobiel buurthuis maken. Ze voorzien daarvoor een aanhangwagen waarin  
ze tafels, stoelen, zetels, een buitenkeuken, een koffie-machine, een tent, glazen 
en bestek kwijt kunnen. Ze strijken neer op verschillende plaatsen in de wijk en  
organiseren activiteiten om de verschillende Wondelgemnaars samen te brengen, de 
vaak ongekende publieke ruimte beter te benutten, en signalen en ideeën over de 
toekomst van de wijk te verzamelen.

CamPlus
Samen met buurtbewoners, organisaties, verenigingen, … uit Sint-Amandsberg wil 
Campus Sint-Amandsberg van Arteveldehogeschool zoeken naar mogelijkheden om 
de troeven van de eigen campus sterker in te zetten voor de buurt én de troeven van 
de buurt sterker in te zetten voor hun studenten. Ze verkennen de buurt, bouwen  
aan een draagvlak en samenwerkingen, en gaan na hoe ruimtes kunnen worden  
gedeeld om tot een echte CamPlus, een Campus van het kind te komen.

144.310 euro

40.000 euro

Wondelgem

Sint-Amandsberg

‘De Hutsepot’, een gezellige mengelmoes van functies
Natuurpunt Gent vzw wil samen met vzw Hand in Hand-DAC De Moester, Don Boscocollege, 
Sociale Kruideniers Gent vzw, een lokale paardenhoudster en atelier Caro-K een zinvolle 
functie en bestemming creëren voor de loods Apollinaris in Zwijnaarde en de onmiddel-
lijke omgeving van onder meer het Parkbos. Ze voeren de nodige infrastructuurwerken 
uit om de loods ‘open te maken’ tot een warme, laagdrempelige ontmoetingsplaats, waar 
lokale bewoners en verenigingen bijeenkomen en samen activiteiten organiseren.

Côté Dampoort in kaart
Enkele bewoners en handelaars uit Dampoort-Sint-Amandsberg willen een ‘rough 
guide’ van hun buurt maken. Ze verzamelen allerhande informatie en maken een 
onine gids waarin je als local en als toerist alles kan ontdekken over de wijk.

150.000 euro

147.487 euro

Zwijnaarde

Sint-Amandsberg

20STE EEUWSE20STE EEUWSE20STE EEUWSE20STE EEUWSE

GORDELGORDELGORDELGORDEL

30



De Mierenhoop. Groene en avontuurlijke speel- en  
ontmoetingsplekken in de Oude Bareel
Oude Bareel Natuurlijk! wil samen met enkele buurtverenigingen in de Oude  
Bareel, op de grens tussen Sint-Amandsberg en Oostakker, een weide naast 
het Mierenbosje omdopen tot De Mierenhoop. De Mierenhoop biedt plaats aan  
zowel avontuurlijk spel als rust, midden in een open gebied waar natuur, landbouw 
en buurt hand in hand gaan. Tegelijk verbinden de verenigingen de huidige trage 
wegen en grasvelden met een wandelroute van zo’n 10 km. Er komt zelfs een dieren-
fitometer met spelelementen en een zoemende insectenberm.

44.940 euro Oostakker, Sint-Amandsberg

De scheldesessies
Met ‘de scheldesessies’ willen een aantal enthousiaste inwoners van Zwijnaarde cultuur  
en natuur verenigen in een reeks gezellige en boeiende activiteiten. Samen met  
buren, vrienden en verenigingen stellen ze op de mooiste plekjes aan de Schelde of op 
andere verrassende locaties in Zwijnaarde een programma samen: een openluchtfilm, 
kindertheater, concertjes, een camping, sterrenkijken, petanque, een mobiele bar, … 
Aandacht voor duurzaamheid en respect voor de omgeving staan centraal. 

Gent krijgt zijn eerste voedselbos!
In navolging van het burgerinitiatief Het Spilvarken dat varkens (terug) een plek gaf 
in de stad, wordt een voedselbos aangelegd in Sint-Denijs-Westrem. Dit voedselbos is 
een zelforganiserend ecosysteem dat natuur, voedsel en mensen met elkaar verbindt.  
Samen met bewoners die verschillende rollen kunnen opnemen (van bezoek tot  
beheer, en van onderhoud tot oogst) worden bomen, struiken, planten en dieren voor-
zien en wordt maximaal ingezet op eetbaar openbaar groen, educatie en participatie.

30.000 euro

97.380 euro

Zwijnaarde

Sint-Denijs-Westrem-Afsnee

Geveltuinbrigade
Het Gents MilieuFront en Refu Interim willen samen 500 geveltuinen aanleggen. 
Hiervoor richten ze een geveltuinbrigade op. Gentenaars die er nu zelf niet toe  
komen om een tuin aan te leggen, kunnen op simpel verzoek de brigade vragen 
om bij hen langs te komen en een geveltuin te realiseren. De tuinen vergroenen de 
straten, zuiveren de lucht, zorgen voor schaduw, versterken het sociaal weefsel, …

91.747 euro Drongen, Mariakerke, Wondelgem, Gentse Kanaaldor-
pen en -zone, Oostakker, Sint-Amandsberg,  
Gentbrugge, Zwijnaarde, Sint-Denijs Westrem-Afsnee
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Groene ontmoetingsplek met openbare speelzone en buiten-
klas in Drongen
Enkele bewoners van Drongen willen een stuk groen (grenzend aan de bibliotheek in 
Drongen) en het aangrenzende bos van de pastorie inrichten als openbare ontmoe-
tingsplek met speelzone en buitenklas. Op die manier willen ze bijdragen aan een 
open, sociale, wijze en kind- en jeugdvriendelijke stad én samen met de plaatselijke 
scholen een vernieuwende aanpak een plek geven in het onderwijs.

Goedkoop, Ecologisch en Kleinschalig Wonen in de 20ste 
eeuwse gordel (GEK-wonen)
Labland wil samen met een breed netwerk van bewoners, architecten, ontwerpers, 
aannemers, academici en juristen drie prototypes ontwikkelen van demonteerbare 
en betaalbare woonunits. Deze GEK-woningen voor alleenstaanden, nieuwkomers en 
groepen die moeilijk hun weg vinden op de huidige huurmarkt, zullen tegen juni 2019 
al dan niet tijdelijk een plek krijgen op onderbenutte kavels in de 20ste eeuwse gordel.

Het Mobiele Kippen Circus
Enkele Gentenaars willen een stuk braakliggend of open terrein een tijdelijke invul-
ling geven als Kippen Circus. Er wordt een functionele en verplaatsbare installatie  
gemaakt waar kippen een plek in krijgen. De buurt draagt mee verantwoordelijkheid 
voor het circus. Ondertussen verwerken de kippen het groenafval, kunnen bewoners 
eitjes rapen, de kippen voeren, … Een nieuwe, mobiele ontmoetingsplaats krijgt zo vorm. 

67.412 euro

95.000 euro

38.000 euro

Drongen

Drongen, Mariakerke, Wondelgem, Gentse Kanaal- 
dorpen en -zone, Oostakker, Sint-Amandsberg, Zwijnaarde

Gentbrugge

Het vakantie- en buurtgevoel leeft in de  
Volksboomgaard van Sint-Amandsberg!
Aan de Quinten Metsijsstraat in Sint-Amandsberg wil het woonzorgcentrum Het Heiveld 
een groot grasplein op de eigen site, waar nu al een volksboomgaard is ingeplant, met 
en voor de buurt verder inrichten. Er worden wandel- en maaipaden en rustbanken 
tussen de bomen aangelegd en informatieborden voorzien. Iedereen moet er terecht 
kunnen om te genieten van de rust, de natuur, een babbel, fruit, een feest, … 

86.000 euro Sint-Amandsberg
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kiosk Oostakker leeft!
Verschillende Oostakkerse verenigingen willen de kiosk van het dorpsplein nieuw leven  
inblazen. Midden 2018, net voor de heraanleg van het plein, wordt afscheid genomen van de 
oude kiosk. Een jaar later, midden 2019 wordt de nieuwe kiosk ingehuldigd als ontmoetings-
plaats voor alle bewoners van Oostakker. Deze inhuldiging zal het startmoment vormen van 
een reeks activiteiten, zoals een aperitiefconcert, kindertheater, circusact, comedy, ...

KlankenBoomhut (voor en door de buurt)
Enkele kunstenaars willen, samen met DE VAN HUT, een KlankenBoomhut ontwerpen,  
geïnsipireerd op ontwerpen van kinderen uit de buurt van het Heilig-Hart plein in 
Sint-Amandsberg. De KlankenBoomhut is een hut waar je niet alleen in, maar ook op 
kan spelen. Ze bestaat uit muzikale klanktuigen waarmee bezoekers kunnen expe-
rimenteren. Zij strelen over klankstaafjes en snaren, of blazen sferische tonen door 
het buizenstel. Onderaan kunnen ze zich nestelen in de organisch gevormde klankkast 
of de omgeving verkennen met de Kalimbascoop.

30.000 euro

120.000 euro

Oostakker

Sint-Amandsberg

Land van Oase – Mobiele parkeerterrassen
De buurtcomités Boulevard en Victor meets Braeckman willen op de invalsweg Land 
Van Waaslaan – Victor Braeckmanlaan een mobiel, modulair parkeerterras plaatsen, dat 
later ook naar andere buurten kan verhuizen. Samen met De Muur wordt alles zelf ont-
worpen. Gebouwd op het onderstel van een container neemt het terras twee parkeer-
plaatsen in. De zitbanken en het groen zullen plaats bieden aan passanten en bewoners. 
Het is de buurt die instaat voor het onderhoud en het organiseren van activiteiten.

Let’s save food!: samen voedselverlies tegengaan op wijkniveau
Lets Gent, Samenlevingsopbouw Gent en enkele sympathisanten willen op wijkniveau 
initiatieven die voedselverlies tegengaan, organiseren en stimuleren. Met Let’s save 
food werken ze aanvullend op het werk van de bestaande hulpverlening: ze richten 
zich op het werken met en voor buren, zetten lokale munten in als garantie op de 
continuïteit in ophaling van voedseloverschotten, maken gebruik van niet-vervuilende  
vervoersmiddelen en centrale locaties in de wijk, richten activiteiten in zoals een 
volkskeuken en kookworkshops, en leveren ook aan verenigingen en organisaties.

37.000 euro

53.974 euro

Sint-Amandsberg

Drongen, Mariakerke, Wondelgem, Gentse Kanaaldor-
pen en -zone, Oostakker, Sint-Amandsberg,  
Gentbrugge, Zwijnaarde, Sint-Denijs Westrem-Afsnee
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Muziek van de straat
Vzw Susegad en de bewonersgroep van de Zandlopersstraat willen samen een  
Nederlandstalige CD maken met teksten over de mens in de straat. Samen wordt de 
CD van a tot z gemaakt: iedereen helpt mee bij het schrijven van teksten, het bespelen  
van instrumenten, het zingen, de grafische vormgeving en het opnemen van een 
bijhorende videoclip. Zo worden talenten gebundeld en wordt een hitgevoelige CD 
om te koesteren gerealiseerd. 

Putkapel Sint-Denijs-Westrem opfrissen en uitrusten als 
ontmoetingszaaltje van de buurt
Vzw Buurtcomité Flanders Expo en het Beschermcomité willen, met akkoord van de 
Kerkfabriek, de Putkapel in Sint-Denijs-Westrem inrichten als ontmoetingszaal. De 
kapel ligt centraal in de Maaltewijk, die afgescheiden ligt van het dorpscentrum van 
Sint-Denijs-Westrem, en geen enkel eigen buurthuis of vergaderzaal heeft. Vrijwilligers  
frissen de zaal op, kopen meubilair, installeren een kitchenette, … en bieden zo plaats 
aan allerhande buurtactiviteiten. 

Snelwegdromen
Met Snelwegdromen wil Viadukaduk vzw een forum creëren om met alle Gentenaars 
luidop na te denken over een alternatieve invulling van het Gentse E17-gebied. Om 
de Gentse zuidelijke rand nieuw leven in de blazen, organiseren ze een groot feest 
op Autoloze Zondag van 2018, waarbij het hele Gentse E17-tracé autovrij gemaakt 
wordt. Daarnaast voorzien ze een breed participatietraject, waarbij de buurt aan de 
hand van een interactieve maquette, concrete voorstellen kan doen.

20.000 euro

20.000 euro

100.000 euro

Mariakerke

Sint-Denijs Westrem-Afsnee

Gentbrugge, Zwijnaarde

Kids Makerlab Drongen
Vzw De Creatieve Stem wil naast de Drongense bibliotheek een gratis toegan-
kelijke makers-ruimte voor kinderen en jongeren inrichten. Ze geven oplei-
ding aan jongeren en leerkrachten om kinderen te helpen bij het maken, zetten  
(familie-)evenementen op, werken nauw samen met scholen, jeugd- en culturele orga-
nisaties, maken een uitleen STEAM-koffer, … en creëren zo kansen om de uitvinder in 
elk kind en elke tiener wakker te maken en uit te dagen.

74.400 euro Drongen
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Wilde Bernadette: van grasveld tot buurtpark
Vanuit de samenwerking tussen buurtbewoners en trekkers van onder meer de 
oudervereniging Tandwiel, buurtgroep Bordure, straatgroep Scheeplossersstraat, 
volkstuintjes Slotenkouter, de scholen en STIBO groeide de idee om het ‘vergeten’ 
Sleutelbloempark te midden van de Bernadettewijk aan te pakken. Ideeën worden 
verzameld, een plan uitgetekend en ‘wilde activiteiten’ georganiseerd. Het vergeten 
grasveld wordt zo een ontmoetingsplek die doet en laat dromen.

STEKBIB
Met STEKBIB willen twee Gentse vrienden de vele vragen over groen (welke planten 
zijn eetbaar? Welke oplossing is er voor mijn tuin? Hoe vermeerder ik mijn groen? ...) 
bundelen. In de STEKBIB kan je stekjes ruilen en advies van groenexperts inwinnen. 
Zo wordt kwaliteitsvol groen gepromoot en wordt tuinieren in de stad laagdrempeliger, 
ecologischer en gevarieerder.

Wondelroute: een wandelroute door Wondelgem
De Wondelgemse Wandelvogels, het Bewonersplatform, Cultuurplatform, Davidsfonds, 
Heemkundige en Historische Kring, Vl@s en VOS Wondelgem willen een wandelroute  
door, voor en van Wondelgemnaren uitstippelen. Langsheen de route, die ze met  
ander verenigingen vormgeven, verbinden ze verleden en heden, natuur en mensen. 
De focus ligt op ontmoeten, ecologie, lokale geschiedenis en didactische reflex. 

135.000 euro

82.409 euro

84.000 euro

Sint-Amandsberg

Drongen, Mariakerke, Wondelgem, Gentse Kanaaldor-
pen en -zone, Oostakker, Sint-Amandsberg,  
Gentbrugge, Zwijnaarde, Sint-Denijs Westrem-Afsnee

Wondelgem

Zonnebloemen voor Gent
Samen met scholen, (jeugd)verenigingen en buurtbewoners worden op verschillende 
locaties in de stad velden zonnebloemen gezaaid en onderhouden. Tegelijk worden 
10.000 zakjes zonnebloemzaad verdeeld onder de Gentenaars, waardoor het project 
niet alleen zichtbaar zal zijn in de openbare ruimte maar ook in privétuinen. 

23.660 euro Drongen, Mariakerke, Wondelgem, Gentse Kanaal- 
dorpen en -zone, Oostakker, Sint-Amandsberg,  
Gentbrugge, Zwijnaarde, Sint-Denijs Westrem-Afsnee
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