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Wijkbudget start in september: tot 350.000 euro
per wijk

Het project 'Buurthuis op wieltjes' kwam er via het burgerbudget, de voorganger van het

wijkbudget (© Wondelgem Swingt)

In het kader van het wijkbudget verdeelt de Stad Gent 6,25 miljoen euro over de

25 Gentse wijken. In september 2020 komen de eerste 11 wijken aan bod, de

overige wijken volgen vanaf september 2022. De bedragen variëren van 150.000

euro tot 350.000 euro per wijk. De projecten die van start kunnen gaan, moeten

gedragen zijn door de wijk en moeten realiseerbaar zijn in twee jaar tijd. Voor het

eerst wordt er geëxperimenteerd met een geloot wijkpanel.

Op basis van een uitgebreide evaluatie van het burgerbudget en in overleg met Gentenaars,

middenveldorganisaties en andere experten werden de krijtlijnen van het wijkbudget in een

kader gegoten. Iedere wijk krijgt een wezenlijk bedrag om projecten op te zetten. Het bedrag dat

de wijken krijgen, houdt rekening met de bewonersaantallen en indicatoren van kwetsbaarheid.

Een kwart miljoen euro is stadsbreed voorzien om Gentenaars te betrekken die vandaag te

weinig bereikt worden, en om ervoor te zorgen dat Gentenaars in een kwetsbare positie ook

voluit kunnen deelnemen aan het wijkbudget.
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350.000 euro per wijk is voorzien voor Brugse Poort-Rooigem, Sluizeken-Tolhuis-Ham,

Binnenstad, Dampoort en Rabot-Blaisantvest. 300.000 euro gaat naar Sint-Amandsberg,

Wondelgem, Stationsbuurt-Noord, Ledeberg en Bloemekenswijk. Nieuw-Gent-UZ, Mariakerke,

Oostakker, Oud Gentbrugge en Watersportbaan-Ekkergem krijgen 250.000 euro. 200.000

euro is voorzien voor Muide-Meulestede-Afrikalaan, Drongen, Elisabethbegijnhof-Prinsenhof-

Papegaai-Sint-Michiels, Macharius-Heirnis en Stationsbuurt-Zuid. En tot slot vloeit 150.000

euro per wijk naar Gentbrugge, Moscou-Vogelhoek, Zwijnaarde, Gentse Kanaaldorpen en -zone

en Sint-Denijs Westrem-Afsnee.

'Het Burgerbudget ging de wereld rond als voorbeeld van burgerparticipatie, en
leverde fantastische projecten op waarvan we tot op vandaag kunnen
genieten. Nu trekken we de wijken in, met 5 keer meer budget, meer
begeleiding en een dialoog op maat van de wijk. Ik kijk enorm uit naar de
dynamiek die dat teweeg kan brengen. Iedereen is expert in zijn wijk, en
allemaal samen weten we meer.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Participatie en Buurtwerk

Primeur: geloot wijkpanel

Elk stap, van het verzamelen van ideeën tot het selecteren en uitvoeren van projecten, zal in

overleg met de bewoners gebeuren. De wijkdialoog en de samenwerking tussen Gentenaars in

de wijk staan centraal. De cocreatieprojecten die van start kunnen gaan, moeten gedragen zijn

en realiseerbaar in twee jaar tijd. Als er niet voldoende budget is om alle projecten uit te voeren,

vindt een selectie plaats. Dat kan bijvoorbeeld via gesprekstafels, of via online en offline

stemmen. De Stad gaat voor het eerst ook experimenteren met gelote wijkpanels, een Belgische

primeur. De Stad Gent voorziet administratieve en juridische ondersteuning voor

initiatiefnemers. Een Dialoogkamer zal waken over de kwaliteit van het volledige traject.

Eerste golf in 2020, tweede in 2022

Het startschot van het wijkbudget wordt gegeven in september. In een eerste golf zijn elf wijken

aan de beurt: Brugse Poort-Rooigem, Dampoort, Drongen, Elisabethbegijnhof-Papegaai,

Gentbrugge, Kanaaldorpen en -zone, Macharius-Heirnis, Moscou-Vogelhoek, Muide-

Meulestede-Afrikalaan, Sint Amandsberg en Zwijnaarde.



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.

Een tweede golf start in september 2022. Dan komen Binnenstad, Bloemekenswijk, Ledeberg,

Mariakerke, Nieuw Gent-UZ, Oostakker, Oud-Gentbrugge, Rabot-Blaisantvest, Sint-Denijs-

Westrem, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Stationsbuurt Noord, Stationsbuurt Zuid, Watersportbaan-

Ekkergem en Wondelgem aan de beurt.

 

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

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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