
Burgerbudget: de 17 projecten kunnen aan de
slag

Eind 2017 keurde het college van burgemeester en schepenen de
samenwerkingsovereenkomsten goed met de zeventien geselecteerde projecten
binnen het Gentse 'Burgerbudget'. Tijdens de week van 29 januari tot 4 februari
2018 gebeurt ook de uitbetaling van 90% procent van het gevraagde budget.
Daarmee is meteen het échte startschot van de realisatie van de projecten
gegeven. Aan de initiatiefnemers is gevraagd om op de website
www.burgerbudget.gent de voortgang van de projecten weer te geven zodat
iedereen die kan volgen.

De projecten krijgen nu tot juni 2019 de tijd om hun idee te realiseren. Daarna volgt de
inhoudelijke en financiële evaluatie van de projecten. Na een gunstige evaluatie kan dan
de resterende 10% worden uitbetaald.

'De stemming op de projecten van het Burgerbudget was een gigantisch succes:
maar liefst 15.277 Gentenaars brachten hun stem uit. Voor die stemmers (en voor
iedereen) hebben we goed nieuws: de website www.burgerbudget.gent is
omgebouwd tot een omgeving waarin de zeventien geselecteerde projecten hun
voortgang kunnen documenteren en delen. Ook de niet-geselecteerde
projectvoorstellen blijven raadpleegbaar op diezelfde website.'

— Daniel Termont, burgemeester

Het stadsbestuur wenst de vele mensen, die de zeventien projecten zullen realiseren, in
elk geval veel succes.

Informatie

http://www.burgerbudget.gent/


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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