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Muide-Meulestede en Drongen selecteren 11
wijkbudgetprojecten

Via gelote wijkpanels hebben de inwoners van Drongen en Muide-Meulestede hun

wijkbudgetprojecten gekozen. Vijf projecten in Drongen en zes in Muide-

Meulestede-Afrikalaan kunnen rekenen op een subsidie. De Stad roept inwoners

van de andere wijken uit de eerste ronde op om mee te beslissen over de projecten

in hun wijk.
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Eind mei 2021 werden voor de eerste ronde van het Wijkbudget Gent 113 projecten ingediend.

In 4 van de 11 wijken stond de selectie meteen vast. Daar volstond het beschikbare budget om

alle projecten groen licht te geven. Nu zijn ook de geselecteerde projecten bekend voor Drongen

en Muide-Meulestede-Afrikalaan. Die werden gekozen door gelote wijkpanels, een primeur.

Wijkpanels hakken knoop door

Het wijkpanel in Drongen weerhield 5 van de 11 ingediende projecten: Designing streets for

kids: kleurrijke schoolstraten en routes, De Speelkouter, De Zorgmier, verbindend weefsel

tussen generaties, sociale cohesie in Luchteren, Kapel Petit: het openstellen van de Sint-

Jozefkapel door en voor Drongenaars en Muziekfestival Drongen.

Het wijkpanel in Muide-Meulestede-Afrikalaan selecteerde 6 van de 14 ingediende projecten:

All for Muide – Muide for all, Buurthuis Roerstraat: de buurt aan het roer voor een bruisend

buurthuis en park, (Container)schip aan wal, Deelbootjes Buut, Zelfpluk-tuin Zeppospark en

Zentuin in kleuren en klank schakeringen met natuurlijke waterzuivering. 

Buurtbewoners zijn expert in hun wijk en dus maken ze zelf de definitieve
selectie. Hiervoor experimenteren we met verschillende vormen op maat van
de wijk, zoals gelote wijkpanels, gesprekstafels en online stemmen. We
voorzien telkens de nodige begeleiding en omkadering.
— Astrid De Bruycker, schepen van Participatie en Buurtwerk

Gesprekstafels in Brugse Poort-Rooigem en Moscou-Vogelhoek

In de resterende wijken uit de eerste ronde worden de projecten binnenkort gekozen. In de

Brugse Poort-Rooigem en Moscou-Vogelhoek gebeurt dat via gesprekstafels. Wijkbewoners

leren dan projecten beter kennen en maken samen keuzes. In de Brugse Poort gebeurt dat op 25

september en 2 oktober en moet een keuze gemaakt worden uit 9 projecten. In Moscou-

Vogelhoek liggen nog 7 projecten op tafel op 18 en 22 september. Inschrijven voor de

gesprekstafels kan via Gentinfo en via de stadswebsite, maar meedoen kan ook zonder

inschrijving.

Stemmen in Dampoort, Sint-Amandsberg en Macharius-Heirnis

https://persruimte.stad.gent/200604-wijkbudget-gent-18-projecten-nu-al-zeker-van-subsidie
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/designing-streets-for-kids-kleurrijke-schoolstraten-en-routes
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/speeltuinen-in-de-wijken-in-baarle
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/ouder-worden-kleinschalig-kunnen-blijven-wonen-beroep-kunnen-doen-op-buren
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/het-openstellen-van-de-sint-jozefkapel-door-en-voor-drongenaars
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/muziekfestival-drongen
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/wijkteams-muide
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/roerhuis-2-0-de-buurt-aan-het-roer-voor-een-bruisend-roerhuis-en-park
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/schip-aan-wal
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/deelbootje-s
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/pluk-tuin-zeppospark
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/zentuin-in-kleuren-en-klank-schakeringen-met-natuurlijke-waterzuivering
https://participatie.stad.gent/nl-BE/projects/Brugse%20Poort-Rooigem
https://participatie.stad.gent/nl-BE/projects/moscou-vogelhoek
https://inschrijvingevenementen.gent.be/Label/Details/4d76a3e9-f45f-e811-9acc-00505698671c


In Dampoort, Sint-Amandsberg en Macharius-Heirnis verloopt de selectie via een online

stemming met offline begeleiding. Alle wijkbewoners kunnen één keer kiezen voor 3 projecten.

De Stad voorziet begeleiding, hangt affiches op met de projectvoorstellen en verdeelt info via de

lokale handelaars. Ook bij activiteiten in de buurt, zoals buurtfeesten of boerenmarkten, kan er

gestemd worden. Stemmen kan nog tot en met 26 september via de stadswebsite.

Tegen midden oktober 2021 moet duidelijk zijn welke projecten de eindmeet halen.
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