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'Stad Gent Omgevingsanalyse 2018' nu
beschikbaar

De 'Omgevingsanalyse 2018' van Gent is vanaf nu (gratis) online beschikbaar. De

analyse schetst een beeld van de stad door verschillende beleidsthema’s met

cijfers, inzichten en evoluties te stofferen, en geldt als een van de bouwstenen

voor de opmaak van het nieuwe Strategische Meerjarenplan van de Stad Gent.

Gent blijft immers groeien door de instroom van (jonge) mensen, terwijl wonen,

werk en armoede belangrijke aandachtspunten blijven voor beleidsmakers en

anderen.

Gent groeit: meer (jonge) mensen

⏲



Gent is een jonge stad en groeit aan door de instroom van jonge mensen zowel uit binnen- als

buitenland. Alle stedelijke functies - wonen, werken, onderwijs, gezondheidszorg, sporten,

ontmoeten, feesten, verpozen, enzovoort moeten een plaats krijgen in de stad, op dezelfde

ruimte, terwijl er steeds meer mensen zijn.

De stijging van het aantal kinderen zal de komende jaren het sterkst voelbaar zijn in het

secundair onderwijs. Ook het aantal ouderen neemt toe, maar minder snel dan het aantal

jongeren waardoor er nog steeds niet kan gesproken worden over 'vergrijzing' in Gent.

 

Gent is een heel diverse stad. Er wonen mensen van meer dan 150 verschillende nationaliteiten

(01/01/2018). De meeste voorkomende herkomsten zijn de Turkse, Bulgaarse, Marokkaanse,

Nederlandse en Russische.

Wonen

Meer mensen betekent meer woningen (nodig), dat lijkt logisch. Maar het gaat niet om een

eenvoudige optelsom: er is nood aan afstemming van de woninggrootte op de woonbehoefte. De

woningprijzen zijn de afgelopen 12 jaar met 70% gestegen. De stijgende woonkosten zetten de

betaalbaarheid onder druk.

Werken

De Gentse economie is relatief divers, met een belangrijk aandeel voor de industrie, die

onlosmakelijk verbonden is met de haven. Gent is een 'jobmotor', al is er een mismatch tussen

de vele vacatures en het aantal werkzoekenden. België is koploper op het vlak van de

werkgelegenheidskloof: personen met een migratieachtergrond hebben een lagere

werkgelegenheidsgraad dan personen van Belgische herkomst. Dat is ook becijferbaar in Gent.

73% van de personen van Belgische herkomst is aan het werk, tegenover slechts 51% van

mensen met herkomst uit Centraal- en Oost-Europa.

Armoede

55.000 Gentenaars leven in armoede en sociale uitsluiting. Het armoederisico voor jongeren is

gestegen en het aandeel jongvolwassenen dat dak- of thuisloos is, neemt toe. Eén op de vijf

Gentse geboortes gebeurt in een kansarm gezin.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad

Samenleven

Een stijgende bevolking en een toenemende gerichtheid op de 'grote stad' van mensen van

buiten die stad leiden tot druk op de verkeersleefbaarheid, de veiligheid en de bereikbaarheid.

Er is weliswaar een daling van het aantal ongevallen en verkeersslachtoffers, maar

verkeershinder blijft een heikel punt. De onveiligheidsbeleving in de stad daalt van 10% (2014)

naar 7% (2018), terwijl het aantal persoonsdelicten wel is toegenomen. Op het vlak van hinder

ergeren Gentenaars zich het meest aan sluikstorten.

Voorzieningen

Gent heeft een uitgebreid aanbod aan (culturele en andere) evenementen en ook een uitgebreide

sportinfrastructuur. Er blijft echter nood aan meer voorzieningen en infrastructuur voor

kinderen en jongeren, ruimte voor specifieke sporten, maar ook voor buurtgroen en bos.

Contact

Els Verhasselt, Data en Informatie, tel. 09 266 53 22, gsm 0478 78 60 21, e-mail

els.verhasselt@stad.gent

Bevoegd

Download de volledige 'Omgevingsanalyse 2018' hier

Lees hier meer over de Omgevingsanalyse 2018
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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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