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Wijkbudget Gent: 18 projecten nu al zeker van
subsidie

Voor de eerste ronde van het wijkbudget, die elf wijken beslaat, hebben

Gentenaars 113 projecten ingediend. In vier wijken staat de selectie vast: 18

projecten krijgen een subsidie. In de zeven andere wijken werd met de

projectvoorstellen meer aangevraagd dan er budget beschikbaar was, daar

hakken de wijkbewoners zelf de knoop door.

6,25 miljoen voor 25 wijken

⏲

http://persruimte.stad.gent/


Via het wijkbudget verdeelt de Stad Gent 6,25 miljoen euro over allerhande projecten die

inspelen op de noden van de wijk. De bedragen variëren van 150.000 euro tot 350.000 euro per

wijk. De eerste ronde, die elf wijken beslaat, is bijna achter de rug. Het voorbije half jaar stelden

initiatiefnemers in de wijken hun ideeën aan elkaar en het stadsbestuur voor. Elk idee werd

verfijnd of in sommige gevallen met andere ideeën samengevoegd tot één voorstel.

Eind mei werden 113 projecten ingediend en aan de criteria van het subsidiereglement

afgetoetst. Zo moeten projecten door de wijk gedragen zijn, samen met de wijk en de Stad Gent

tot stand kunnen komen, en in twee jaar tijd gerealiseerd worden. In vier wijken is de selectie

nu een feit: 18 projecten krijgen een subsidie.

We zijn enorm verrast door het grote enthousiasme, de betrokkenheid en het
engagement in de wijken. Van de Dampoort tot Zwijnaarde, van de Brugse
Poort tot Sint-Kruis-Winkel: Gentenaren hebben veel ideeën én willen ook zelf
de handen uit de mouwen steken om hun wijk te verbeteren. De vele
voorstellen leggen bovendien heel wat signalen bloot over noden in de wijken,
waarmee we aan de slag gaan.
— Astrid De Bruycker, schepen van Participatie en Buurtwerk

Eerste goedgekeurde projecten

In Elisabethbegijnhof-Papegaai-Prinsenhof-Sint-Michiels krijgen zes projecten groen licht:

charmante Rabottorentjes, creatief buurtatelier, de sprekende Lieve, avontuurlijke

speelprikkels, met vlag en wimpel en zichtbaar grondwater. Ook in Zwijnaarde krijgen zes

projecten subsidies: 200 groene acties in Zwijnaarde, al fietsend in en door Zwijnaarde,

chalaise op dreef, coderdojo en meer, street art & poetry route en voedselbos Zwijntjesbos.

In Gentbrugge krijgen drie projecten groen licht: kleine gelukskastjes, mobiele koffiebar en

ontmoetingsplek Gentbrugse Meersen. Ook in de Gentse kanaaldorpen en -zone krijgen drie

projecten een subsidie: onder de toren - Sint-Kruis-Winkel/Mendonk, ontmoetingscluster Bark

en verkeersveilige kanaaldorpen.

Wijkbewoners hakken knoop door

https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/charmante-rabottorentjes-omgeven-door-aan-mooi-en-groen-en-bloemrijk-pleintje
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/creatief-buurtatelier-in-een-opgeknapt-buurthuis
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/de-sprekende-lieve-waterkwaliteit-meten-en-vergroenen
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/peuter-plaats-risicovol-spelen-voor-peuters-en-kleuters
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/straten-met-vlag-en-wimpel
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/zichtbaar-grondwater
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/100-bomen-of-struiken-in-de-noordwijken-van-zwijnaarde
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/al-fietsend-naar-de-winkel-de-horeca-de-les-en-het-werk-in-en-door-zwijnaarde
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/maakmarkt-voor-door-zwijnaarde
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/coderdojo-en-meer-in-zwijnaarde
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/poezieroute-doorheen-zwijnaarde
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/voedselbos-zwijntjesbos-voor-en-door-bewoners
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/boekenruilkastjes-little-free-libraries-verspreid-in-gentbrugge
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/mobiele-koffiebar
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/een-openluchtforum-aan-de-toegangspoort-van-de-gentbrugse-meersen
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/the-missing-link-sint-kruis-winkel-mendonk
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/uitbreiding-recreatiegebied-barkstraat
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/verkeersveilige-kanaaldorpen


In de zeven andere wijken van de eerste ronde is de aanvraag voor projectvoorstellen groter dan

het beschikbare budget. In de loop van september hakken wijkbewoners dan ook zelf de knoop

door. In Drongen en Muide-Meulestede-Afrikalaan gebeurt dat via twee gelote wijkpanels, in de

Brugse Poort-Rooigem en Moscou-Vogelhoek via gesprekstafels en in Dampoort, Macharius-

Heirnis en Sint-Amandsberg via een online stemming. De Stad voorziet begeleiding voor

mensen die digitaal minder onderlegd zijn.

Tegen midden oktober is duidelijk welke projecten de eindmeet halen. In september 2022 start

de tweede ronde van het wijkbudget, voor de overige 14 wijken.

Contact

Daan Nelen, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent

Pieter Nolf, directeur Dienst Beleidsparticipatie, e-mail pieter.nolf@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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