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Meer inspraak dankzij burgerpanels en
middenveldparlement

Naast het wijkbudget komen er nog acties om de wijken te versterken, zoals de

introductie van het wijk-DNA, straatambassadeurs en extra leefstraten. De Stad

Gent focust ook op participatie met onder meer gelote burgerpanels en een

middenveldparlement.

Van burgerpanel tot stadsacademie

Het voorontwerp van de beleidsnota ‘wijkbeleid en beleidsparticipatie’ wordt vandaag, op

woensdag 7 oktober 2020, besproken op de commissie welzijn en participatie. Het voorontwerp

zet de krachtlijnen van het beleid uit. De Stad Gent wil participatie nog steviger in het Gentse

DNA verankeren.

⏲



Voor het gekende wijkbudget loopt op dit moment een project met een geloot burgerpanel, dat

zelf beslist welke projecten budget krijgen. De Stad bekijkt of gelote burgerpanels ook een rol

krijgen in de besluitvorming van het stadsbestuur zelf.

 

In 2021 gaat bovendien een middenveldparlement van start, waarin  sociale initiatieven met

elkaar en het stadsbestuur overleggen om de onderlinge samenwerking bevorderen. Gent blijft

ook een actieve partner in de stadsacademie, getrokken door de Universiteit Gent. Daarin

kunnen alle Gentse kennisinstellingen informatie uitwisselen met de Stad Gent en het

middenveld. De Stad maakt bovendien meer ruimte voor initiatieven van burgers zelf: door

fysieke ruimte ter beschikking te stellen, maar ook door initiatiefnemers te ontzorgen op

administratief vlak. Daarvoor komt er een incubator voor burgerinitiatief.

Het stadsbestuur heeft zich tot slot geëngageerd om in alle beleidsdomeinen meer ruimte te

geven aan inspraak en participatie. Stadsmedewerkers krijgen een opleiding om dat in goede

banen te leiden.

'Meer inspraak en initiatief van burgers en partners in de stad, betekent niet
dat de overheid zich terugtrekt, wél dat ze zich anders opstelt. We scheppen
voorwaarden en maken ruimte om samen verantwoordelijkheid op te nemen
voor onze stad.' 
— Astrid De Bruycker, schepen van Buurtwerk en Participatie

Samenleven in de 19de-eeuwe gordel

Het gekende wijkbudget voorziet een recordbedrag van 6,25 miljoen euro voor projecten die

inwoners van alle Gentse wijken en deelgemeenten zelf kiezen. De Stad stelt 3 miljoen euro

beschikbaar om tijdelijke invullingen van leegstaande panden in te richten als vrijplaatsen voor

nieuwe ideeën of buurtinitiatieven.

In alle 25 wijken komt er bovendien een wijkteam, dat alle buurtactoren samenbrengt. Dat

wijkteam adviseert het stadsbestuur over lokale prioriteiten. Om zicht te krijgen op de wijken

en hun bewoners, tekent de Stad Gent ook voor elke wijk een DNA uit.

https://participatie.stad.gent/nl-BE/projects/wijkbudget/info
https://participatie.stad.gent/nl-BE/projects/wijkbudget/info
https://hoeveelin.stad.gent/wijken/


OVER STAD GENT

Daarnaast is het versterken van de wijken in de 19de-eeuwse gordel via buurtwerk een

belangrijke pijler van het beleid. Zo zullen straatambassadeurs nieuwe bewoners persoonlijk

verwelkomen in de wijk. Het aantal leefstraten stijgt van 15 naar 40, en er komen meer

leefpleinen. Met het nieuwe Samen aan Zet-reglement trekt de Stad Gent tot slot jaarlijks meer

dan een half miljoen euro uit voor Gentenaars die initiatief nemen om het samenleven een duw

in de rug te geven. Er is ook extra budget voor coronaveilige activiteiten.

Iedereen mee

Bij elke actie geeft de Stad Gent extra aandacht aan Gentenaars in een kwetsbare positie.

Vooraleer een participatieronde plaatsvindt, worden ze extra begeleid zodat ook zij met kennis

en vertrouwen kunnen deelnemen. Wat betreft het wijkbudget, is er 250.000 euro voorzien om

hun participatie te versterken.

Op 22 oktober 2020 kan elke Gentenaar feedback geven op de ontwerpnota tijdens een

debatcafé.

Contact

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

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

Schrijf je hier in voor het debatcafé

Alle informatie over 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

https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/samenleven/samen-aan-zet
mailto:laurens.teerlinck@stad.gent
https://inschrijvingevenementen.gent.be/Event/Details/3685c375-68f2-ea11-80f7-005056af0e87
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/meerjarenplan-en-beleidsnotas-2020-2025/beleidsnotas-2020-2025#Beleidsparticipatie
mailto:schepen.debruycker@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.
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