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Gentenaars debatteren samen met
schepencollege over stadsbeleid

Onder de noemer 'Stadhuis binnenstebuiten' organiseert het stadsbestuur voor

het eerst debatcafés op zes opvallende locaties in het stadscentrum. Op 28 maart,

9 mei en 12 september 2020 kan elke Gentenaar samen met de leden van het

schepencollege het debat aangaan over de plannen voor Gent voor de periode

2020-2025.

3 dagen, 29 debatcafés

De Gentenaars krijgen 3 zaterdagen de kans om zich uit te spreken over het ontwerp van de

beleidsnota’s van het stadsbestuur. Op 28 maart, 9 mei en 12 september 2020 zullen er in totaal

29 debatcafés plaatsvinden. Ze staan open voor alle Gentenaars. Per dag worden verschillende

gelinkte thema’s behandeld om het aantal participatiemomenten voor de deelnemers

behapbaar te houden.

⏲



Startpunt is telkens de gemeenteraadszaal, het kloppende hart van het stadhuis. Deelnemers

kunnen er plaatsnemen op de zitjes van de raadsleden en krijgen van de bevoegde schepen een

korte toelichting over de totstandkoming en de krachtlijnen van de beleidsnota's. Speciaal voor

de debatcafés werden de krachtlijnen van alle beleidsnota’s ook getekend door een illustrator.

Betrokkenheid

Daarna trekken de deelnemers met de bevoegde schepenen naar afzonderlijke debattafels op

verschillende, toegankelijke locaties op wandelafstand van het stadhuis. Het gaat onder meer

om opvallende locaties als het Belfortcafé, Casa Rosa, een basisschool en het conservatorium.

Om zoveel mogelijk te werken op maat van kwetsbare Gentenaars, is het programma op

voorhand besproken met mensen in armoede. Aan de debattafels kunnen deelnemers zich

uitspreken over de beleidsdomeinen en hun aandachtspunten meegeven. Ze kunnen ook

aangeven op welke manier en rond welke thema’s ze zich verder willen engageren. Op basis van

de inbreng tijdens de debatcafés worden de beleidsnota’s nog bijgestuurd, voor ze finaal aan de

gemeenteraad worden voorgelegd ter goedkeuring.

'Burgers verwachten dat we de stad besturen in samenspraak. Terecht! Goede
plannen zijn gedragen plannen, en houden rekening met de mening van wie in
de stad woont, werkt en verblijft. ‘Stadhuis binnenstebuiten’ vormt het sluitstuk
van de inspraakgerichte opmaak van de beleidsnota's. Maar ook de plannen
realiseren doen we samen met Gentenaars, belangengroepen, verenigingen
en bedrijven.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Beleidsparticipatie en Cocreatie

Participatie als rode draad

Inspraak en cocreatie lopen als een rode draad door het bestuursakkoord ‘Ambitie en Durf voor

Gent’. Het stadsbestuur vertaalde die concepten onder meer in de engagementsverklaring van 3

mei 2019, waarin staat dat alle beleidsnota's participatief worden opgemaakt. De afspraak is om

te zorgen voor beknopte, duidelijke en verstaanbare beleidsnota’s en voor voldoende

inspraakmomenten en open hoorzittingen om de plannen te bespreken.

Download hier de timing en de locaties van de verschillende debatcafés
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https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/41565-1581515577-Timing%20en%20locaties%20Debatcaf%C3%A9s-49c3b3.pdf


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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

De beleidsnota’s zijn momenteel in opmaak en moeten eind 2020 goedgekeurd zijn door de

gemeenteraad. Voor de opmaak van elke beleidsnota apart voorzag het stadsbestuur het

voorbije jaar al inspraakmomenten. Nu de meeste achter de rug zijn, worden de open

hoorzittingen georganiseerd als een reeks van debatcafés.

Inschrijven voor de debatcafés is aangewezen en kan vanaf 20 februari via

www.go.stad.gent/beleidsnotas. Geen internet? Bel Gentinfo op 09 2101010.

Contact

Pieter Nolf, directeur Dienst Beleidsparticipatie, tel. 09 266 82 47, e-mail

beleidsparticipatie@stad.gent

Laurens Teerlinck, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0497 46 72 57, e-mail

laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

Hier vind je alles omtrent het meerjarenplan en de beleidsnota's 2020-2025

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent
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