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Gent telt 261.475 inwoners in 2018
Gent is en blijft een populaire stad voor jong en oud. Eind december 2018 telden

de Gentse bevolkingsregisters 261.475 inwoners. Dat zijn er 1.905 meer dan in

2017. Die stijging is te verklaren door zowel natuurlijke groei als migratie.

Een stad voor jong en oud

Er waren in 2018 meer geboortes dan overlijdens. 3.149 baby's zagen het levenslicht in Gent,

het merendeel hiervan waren jongens. Het aantal 65-plussers in onze stad stijgt, maar het

aantal jongeren stijgt nog veel sneller.

Jonge en grotere gezinnen trekken nog steeds vaak uit het centrum weg naar deelgemeenten

zoals Wondelgem, Mariakerke en Gentbrugge. Ook randgemeenten zoals Evergem, Lochristi en

Destelbergen zijn in trek. Toch tonen de prognoses aan dat in de toekomst meer grote gezinnen

in de stad zullen wonen. In Gent zijn er in 84 gezinnen meer dan 10 kinderen.

'Het is erg belangrijk om deze cijfers goed te bestuderen en er het beleid op af
te stemmen. Zo voorspellen we dat er binnenkort meer grote gezinnen in de
stad zullen wonen. Jonge gezinnen in de stad houden is geen makkelijke,
maar wel een mooie uitdaging.'
— Mieke Van Hecke, schepen van Burgerzaken

Meer huwelijken dan echtscheidingen

Er wordt in Gent meer getrouwd dan gescheiden. Zo vonden er in 2018 1.149 huwelijken plaats,

tegenover 427 echtscheidingen.

Niet-Belgen

14,59% van de Gentenaars bezitten een andere nationaliteit dan de Belgische. Het merendeel

van de niet-Belgen zijn van Bulgaarse afkomst (9.093). Daarna volgen op ruime afstand Turkije

(4.013), Nederland (2.983) en Slovakije (1.864). Het gaat hier voornamelijk om mensen die hier

werk gevonden hebben en nadien hun familie hebben laten overkomen in het kader van

gezinshereniging.
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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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