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Sp.a en Groen hebben straffe plannen voor onze stad: een links, sociaal en 

ecologisch project met concrete voorstellen en tal van vernieuwende ideeën over 

alle thema’s van het stadsleven. 

 

Ons project is sociaal. We zorgen ervoor dat elke Gentenaar automatisch krijgt 

waar hij recht op heeft, zeker als het gaat over financiële steun. Voor de meest 

kwetsbaren maken we een plan voor sociale mobiliteit op, om de emancipatie te 

versterken door onderwijs, vorming en een duurzame job. We investeren 90 

miljoen euro in betaalbare en energiezuinige huurwoningen, met bijzondere 

aandacht voor mensen met een bescheiden budget en voor gezinnen met 

kinderen. En we besteden extra aandacht aan groen en natuur door nieuwe 

investeringen in straatbomen, parken, stadsbossen en natuurgebieden. 

 

Ons project is ecologisch. We pakken de klimaatverandering aan door fossielvrij te 

verwarmen en hernieuwbare energie fors te steunen en haalbaar te maken voor 

iedereen. In Gent fietst elk kind overal veilig naartoe door de uitbouw van een 

fietsroutenetwerk. Élke deelgemeente wordt fietsvriendelijk en aangenaam om te 

spelen of te keuvelen. 

 

En: ons project is niet alleen van ons maar ook van ú. Elke Gentenaar krijgt meer 

inspraak in het beleid, beslist mee over initiatieven voor de eigen wijk en krijgt 

meer inspraak in grote projecten. Een Gentse stadsmunt, circulaire economie en 

plaats voor creatieve economie van, door en voor de Gentenaars doen de lokale 

economie draaien en zorgen voor extra tewerkstelling. We brengen de mensen 

samen, in de buurt, op het sportveld en elders en pakken discriminatie actief aan. 

En door een slim beleid van nabijheid, preventie en handhaving blijft Gent een 

veilige plek waar het goed samenleven is. 

 

Enzovoort. Het is slechts een greep uit 200 pagina’s voorstellen, maar het toont 

de kracht en de ambitie van ons programma. Dit programma kwam niet zomaar 

tot stand, maar is het resultaat van meer dan 400 dagen dromen, overleggen, 

schrappen en aanvullen. Honderden Gentenaars hebben er aan bijgedragen, onder 

andere tijdens de open activiteiten op 22 april en 14 oktober 2017, maar ook online. 

Daarnaast kregen we waardevolle suggesties van het middenveld, van 
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belangenorganisaties en van zeer uiteenlopende doelgroepen via focusgesprekken 

met onze kandidaten. 

 

Sp.a en Groen trekken nu samen de stad in om zoveel mogelijk mensen er van te 

overtuigen dat wij Gent nog beter kunnen maken. Daarvoor dient deze publicatie. 

Dus: lees de stukken uit het programma die u interesseren. Ga er over in gesprek 

met de mensen in uw omgeving. Spreek u uit voor progressieve keuzes. Onze 

kandidaten zijn alvast enthousiast: het zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden 

en verschillende afkomst, nieuwkomers en ervaren bestuurders, maar allemaal 

hebben ze het hart op de juiste plaats en ze gaan er 100% voor. 

 

De stad is nooit af. Gent moet blijven evolueren en innoveren, met de blik ver 

vooruit en de voeten stevig op de grond. Wij willen er graag verder aan bouwen. 

Samen met u. 

Want: Gent is wat we delen! 

 

 

Rudy Coddens, lijsttrekker – kandidaat-burgemeester (sp.a) 

Elke Decruynaere, tweede plaats (Groen) 
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1.1 VISIE 

‘Ruimte voor Gent’, het nieuwe ruimtelijk structuurplan voor Gent, zal een aantal 

antwoorden bieden en aanreiken om de grote uitdagingen waar Gent inzake 

stadsontwikkeling voor staat, aan te pakken. 

Dit werk is echter niet af en zal in de komende jaren steeds opnieuw moeten worden 

verfijnd, bijgeschaafd en verder uitgediept. 

Gent blijft immers groeien qua inwonersaantal wat druk legt op vele vlakken en aanleiding 

geeft tot bijkomende ruimtevragen. Zo is er nood aan nieuwe woningen, aan bijkomende 

voorzieningen (scholen, crèches, welzijnsvoorzieningen, basissportinfrastructuur, e.a.), aan 

nieuwe groenoppervlakten en aan nieuwe en bijkomende werkgelegenheid voor Gent en 

de regio. Bovendien is er in grote delen van de stad nog altijd een tekort aan 

groenvoorzieningen op de diverse schaalniveaus van woongroep tot de grootstedelijke 

groenpolen. De groennorm
1
 blijft de richtlijn. Vanuit klimaatoogpunt is een verdere 

verharding van de stad geen optie en is er evenmin ruimte om bijkomende harde 

bestemmingen te creëren. We streven op korte termijn naar een stand-still op vlak van 

verharding, om op langere termijn effectief meer ontharde ruimte te bekomen. Bij nieuwe 

projecten is nog een hele weg af te leggen om tot een echte omslag naar een andere 

mobiliteit te komen. 

Bij de verdere invulling en realisatie van de stadsontwikkeling in de komende legislatuur 

staan voor sp.a-Groen zes uitgangspunten centraal: 

1. Gent is een stad op mensenmaat en we houden dat zo door telkens opnieuw te 

vertrekken van de schaalgrootte die Gent typeert. 

2. De bijkomende ruimtevragen worden in de eerste plaats opgevangen door 

verdichting en verweving in die wijken en buurten waar dit kan en aangewezen is. 

Ook gedeeld en collectief ruimtegebruik helpt mee de ruimtevragen op een 

zorgvuldige, slimme manier op te vangen en het globale ruimtebeslag te 

beperken. Daartoe worden de nodige modellen en instrumenten ontwikkeld. 

3. Stadsontwikkeling en stadsvernieuwing zijn er voor alle bevolkingsgroepen. Ze 

moeten dus sociaal zijn. Daarbij is er telkens aandacht voor de nodige (goedkope) 

huurwoningen, voor sociaal wonen, voor woningen voor gezinnen met kinderen en 

voor slimme en nieuwe woonvormen. 

4. We beogen een goed evenwicht tussen wonen, werken en de noodzakelijke 

wijkfuncties en -voorzieningen die inpasbaar zijn. We vermijden een overmatige 

residentialisering 
2
en daarom waken we over een goede evenwichtige 

stadsontwikkeling met voldoende ruimte voor alle vormen van stedelijke 

economie en voorzieningen. Vooral ook bij de vele herontwikkelings- en 

saneringsprojecten (eigen aan het Gentse industriële verleden) vormt dit een 

belangrijk aandachtspunt. Een leefbare mix staat voorop. 

5. We blijven inzetten op nieuwe projecten en wijken die ambitieus zijn inzake 

klimaatneutraliteit en –adaptatie en we zetten stappen naar een andere 

mobiliteitsaanpak. 

Het moet daarbij mogelijk zijn om te komen tot autoarme of zelfs autoloze wijken. 

                                            
 



 Pagina 10 

 

6. We blijven investeren in bijkomende wijkparken en groenvoorzieningen over de 

hele stad in het algemeen en zeker in de gebieden waar de groennorm nog niet is 

gerealiseerd. Niet in het minst bij nieuwe stadsontwikkelingsprojecten wordt 

telkens meer dan voldoende bijkomende groen voorzien. 

Sp.a-Groen wil een grotere betrokkenheid en participatie van bewoners en buurten van bij 

het prille begin van de visievorming en uitwerking van stadsontwikkelingsplannen. Dit 

geldt in het bijzonder voor plannen die betrekking hebben op verdichting en de 

herontwikkeling van binnengebieden. 

We beseffen dat er rond de ontwikkeling van nieuwe vormen van stedelijkheid (o.a. 

alternatieve kwalitatieve stedelijke woonmodellen) en het opbouwen van draagvlak rond 

verdichten
3
 en verweven nog een hele weg is af te leggen. Dit geldt in het bijzonder voor 

de 20ste-eeuwse wijken. 

Daarom zal het van essentieel belang zijn om over verdichten en verweven in dialoog en 

overleg te gaan met bewoners en buurten. We moeten daarvoor in het begin van de 

komende legislatuur de nodige tools en modellen ontwikkelen. 

De besluitvorming over stadsontwikkelingsprojecten moet in totale openheid gebeuren 

met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid in de samenwerkingsvormen die eigen 

zijn aan die soort projecten. Sogent moet daarbij optreden als uitvoerder van opdrachten 

van door het stadsbestuur vastgelegde projecten en visie op stadsontwikkeling. Bij de 

vastlegging van de projecten en de uitwerking van de visie op stadsontwikkeling wordt de 

GECORO geraadpleegd. Algemeen blijft het belangrijk om te investeren in de leefbaarheid 

en herbergzaamheid van alle (woon)wijken over de hele stad. Levendige wijken zijn 

gebaseerd op degelijke huisvesting, ruime en bruikbare groenvoorzieningen, 

tewerkstellingsmogelijkheden, een verscheidenheid aan voorzieningen, een vlotte en 

milieuvriendelijke mobiliteit en ze hebben bovendien een eigen identiteit met eigen lokale 

geënte karakteristieken. Bij dit laatste is de zorg voor de kwaliteit van de ruimte en de 

stedelijke beeldkwaliteit een essentieel punt. 

De stadsvernieuwing in de 19de-eeuwse gordel is verre van afgerond. Integendeel, de 

transitie naar klimaatneutrale wijken creëert bijkomende uitdagingen en legt de lat 

opnieuw hoger. Het aantal te vervangen woningen zal stijgen. Intensieve en structurele 

investeringen zullen nodig zijn. Dat betekent dat er meer gebieden worden aangepakt. 

Naast de reeds nieuw opgestarte stadsvernieuwingsgebieden (En Route Sint-Amandsberg, 

Muide-Meulestede Morgen, Nieuw Gent), zal er worden gedacht aan de Bloemekenswijk en 

een tweede deel van de Brugsepoort (hoek Bevrijdingslaan, Rooigemlaan, Zuidkaai). 
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We maken ook werk van de ontwikkeling van nieuwe instrumenten die een permanente 

structurele aanpak toelaten. We denken daarbij aan rollende fondsen
4
 die toelaten om 

doorschuifprojecten in stadsvernieuwingsgebieden op te zetten. 

Bij stadsvernieuwingsprojecten is er oog voor de directe betrokkenheid van buurten en 

wijken rekening houdend met de diversiteit van de wijk en bijzondere aandacht voor de 

kwetsbare groepen. Via nieuwe methodieken willen we daarbij een brede coalitie van 

samenwerking laten ontstaan waarbij er ruimte komt voor co-creatie en voor een 

buurtgebonden inbedding. 

Het openbaar domein is de plaats waar alle Gentenaars elkaar kunnen ontmoeten, in het 

bijzonder waar onze (klein)kinderen spelen, waar we onze stad dagelijks beleven. Daarom 

willen we verder investeren in kindvriendelijke, toegankelijke en duurzame straten, parken 

en pleinen. Bij de inrichting van straten en pleinen willen we er voor zorgen dat kinderen 

en senioren er zich welkom voelen en er zich veilig en gemakkelijk kunnen verplaatsen. Dat 

betekent dat we straten en pleinen ontwerpen op de maat van kinderen en senioren. De 

kwaliteit van de voetpaden, fietspaden en oversteekplaatsen moet er op verbeteren. 

Ondanks alle inspanningen uit het verleden is er in Gent nog steeds een hoge nood aan 

meer groen in het openbaar domein. Meer groen betekent ook het hitte-eilandeffect 

tegengaan. We gaan verdroging tegen door minder verharding en meer plaats voor water 

in de stad. Gent is historisch een ‘waterstad’ en die troef willen we meer uitspelen. 

Het vormgeven van straten en pleinen is een zaak van alle bewoners. Daarom zullen we 

verder methodieken ontwikkelen waardoor we bewoners zo veel en zo divers als mogelijk 

in het ontwerpproces kunnen brengen. 
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1.2 KRACHTLIJNEN 

1. We kiezen voor een behoedzame stadsontwikkeling zoals opgenomen in 
Ruimte voor Gent. Die gaat niet alleen uit van het idee van een stad op 
mensenmaat, maar respecteert ook de eigenheid en gelaagdheid van 
plekken, buurten en wijken en het collectief geheugen. Het ondersteunt de 
sociale dimensie van het wonen en leven in de stad. Behoedzame 
stadsvernieuwing bewaakt de ruimtelijke kwaliteit en realiseert 
samenhangende functionele ruimtes van goede kwaliteit. Er is aandacht 
voor bestaande en nieuwe ruimtelijke eigenheid, voor (cultuur)geschiedenis 
en patrimonium, het belang van water, landschappelijke waarde, natuur en 
groen, en esthetiek. Ruimtelijke ingrepen moeten op het einde altijd een 
meerwaarde opleveren. 

Cruciaal daarin is een open stadsdebat over de algemeen te voeren en 
geplande stadsontwikkeling. De stadsbouwmeester, de kwaliteitskamer en 

de GECORO5 moeten daarin elk een eigen rol en plaats krijgen en opnemen. 

2. Zowel bij de grote stadsvernieuwingsprojecten, bij de aanpak van de 19de-
eeuwse gordel als bij de verdichting in de 20ste-eeuw wijken (in de 
deelgemeenten van het stedelijk gebied) moet de ambitie centraal staan om 
Gent als een leefbare stad te behouden en de selectieve stadsvlucht te 
keren. Daarom wordt extra toegezien op de noden en bekommernissen van 
gezinnen met kinderen. Gent wil zich blijven onderscheiden als de 
kindvriendelijkste stad van Vlaanderen. We toetsen daarbij nieuwe 
projectontwikkelingen aan hun kindvriendelijkheid. 
 

3. Voor de kernen in het buitengebied (Drongen en de kanaaldorpen) staan 
we voor een voorzichtige verdere versterking van het woning- en 
voorzieningenaanbod. We gaan voor een evenwichtige groei, in eerste 
instantie voor het opvangen van de lokale woonbehoefte, maar met ook 
interessante mogelijkheden voor bijkomend sociaal & betaalbaar 
woningaanbod in de Gentse agglomeratie. We doen dit omzichtig en met 
aandacht voor een verbetering van de openbaar vervoersverbinding met de 
binnenstad en het netwerk van multimodale knooppunten. 
 

4. Er is nood aan nieuwe instrumenten die de noodzakelijke verdichting, 
verweving en de transitie naar een klimaatneutrale stad mogelijk maken en 
in goede banen leiden. We maken daar zo snel mogelijk werk van in de 
nieuwe legislatuur op basis van wat in Ruimte voor Gent als visie is 
ontwikkeld. 

Het Algemeen Bouwreglement en de bestaande bijzondere plannen van 
aanleg (BPA’s) en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) worden aangepast 

aan de nieuwe uitdagingen en aan de antwoorden die zijn uitgewerkt in 

Ruimte voor Gent. 

                                            
 



 Pagina 13 

 

Er komt terug een (tweejaarlijkse) rapportage over de vooruitgang die op 

ruimtelijk vlak wordt geboekt op de verschillende terreinen en 
programmaties op weg naar een klimaatneutrale stad. 

 Opstellen van een lijst van prioritaire BPA’s en RUP’s die urgent moet 
worden aangepast aan de nieuwe uitdagingen rond verdichting, 
verweving en de transitie naar een klimaatneutrale stad. 

 Tweejaarlijkse voortgangsrapportage over de realisatie van de 
doelstellingen en antwoorden op uitdagingen zoals verwoord in Ruimte 
voor Gent. 

 De Vlaamse duurzaamheidsmeter wordt zo ruim mogelijk toegepast tot 
op een zo kleinschalig mogelijk niveau. 

 

5. We opteren voor slim verdichten en verluchten. We verluchten en ontpitten 
in sterk bebouwde omgevingen om terug ‘zuurstof’ in die wijken te krijgen. 

Elders bekijken we hoe we op een kwalitatieve manier kunnen verdichten. 

Hoger bouwen kan op selectieve plaatsen, kan door het beperkt ophogen 

van bestaande voorgeschreven gebouwenprofielen in de kernstad waar de 
densiteit dit nog toelaat en kan door het stedelijk herverkavelen in de 

20ste-eeuwse suburbane wijken. 

 Er wordt werk gemaakt van de structurele aanpak van slechte 
woonblokken (kleine bouwdiepte, slechte configuratie). 

 Via een actief bouwblokkenonderzoek worden nieuwe mogelijkheden 
voor bijkomende woon en/of werkprojecten gedetecteerd en in 

samenspraak met de omliggende bewoners ontwikkeld. In gebieden 
waar de groennorm niet wordt gehaald wordt prioritair aandacht 

besteed aan bijkomende groenoppervlakte. 

 De site Bomastraat/Ham/Nieuwland (voormalige wegendepot en 

Eandis-site) wordt herontwikkeld met aandacht voor de noden inzake 
voorzieningen en groen voor de buurt en onderwijsinstellingen voor de 

stad. Dit alles gaat gepaard met een passend hergebruik van het 
aanwezige waardevol erfgoed. De stad neemt de lead om in overleg 

met de eigenaars te komen tot een gedragen herontwikkeling in 
samenspraak met de buurt. 

 We bekijken hoe we de verdichting in de vorm van het ruimtelijk 
herdenken van bestaande kavels gekoppeld aan het herdenken van 

publieke infrastructuur en dienstverlening kunnen ontwikkelen in 

Wondelgem. We vertrekken daarbij van de verkennende studies en 

processen die nu al zijn gebeurd samen met de bewoners van 
Wondelgem 

 
6. Voor een evenwichtige stadsontwikkeling, vormt het verweven van functies 

een belangrijke opgave bij elk project. Het gaat daarbij zowel om de 

broodnodige voorzieningen als om winkels en bedrijven. Dit vergt telkens 

een aanpak op maat en contextgebonden. Er zijn wat dat betreft geen alom 
werkende concepten. Telkens moet er worden getoetst wat op die plek 

levenskrachtig is en kan worden verweven. De te ontwikkelen 
verwevingsmatrix zoals voorzien in ‘Ruimte voor Gent’ zal daarvoor een 

eerste toetssteen zijn. Daarnaast wordt alvast ook werk gemaakt van 
minimaal een masterplan sportvoorzieningen en een masterplan 

onderwijsbehoeften. Algemeen is het nodig dat bijkomende woningbouw 
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hand in hand gaat met bijkomende werkplekken, voorzieningen en publieke 

ruimte (parken en pleinen). Waar de druk op bestaande voorzieningen hoog 
is, dient dit voorafgaandelijk of minstens gelijktijdig te gebeuren. 

 

7. Naast verdichten en verweven bestaat ook de mogelijkheid om de ruimte 

beter te benutten door meervoudig gebruik, door gedeeld gebruik en door 
tijdelijke invullingen bij leegstand of braakliggende gronden. Ruimte laten 

en maken voor tijdelijk gebruik en experiment speelt ook in op de 

uitdrukkelijke wens van co-creatie en gedragen 

stadsontwikkelingsprojecten. 

We gaan voor een beter & meervoudig gebruik van grond en gebouwen 
met gemeenschapsfuncties zoals scholen en buurtcentra en naar het 

systematisch herinvullen en benutten van leegstaande gebouwen zoals 
kerkgebouwen, onder viaducten en van rest- en onderbenutte gronden en 

ruimtes. Het inzetten van commerciële leegstandsbeheerders zal alleen 
gebeuren als er geen wonen mogelijk is en geen organisaties met een 

maatschappelijk doel gevonden kunnen worden om een tijdelijke invulling te 
doen. De dienst vastgoedbeheer sluit daarom structurele partnerschappen 

met dit soort organisaties. Ook eigenaars van leegstaande partners worden 

aangemoedigd en geïnformeerd over hoe met dit soort organisaties kan 

worden samen gewerkt. Vooral de ontwikkeling van specifieke woonvormen 

als delend wonen, zorgend wonen en wonen met sociale meerwaarde kan 

oplossingen bieden voor het vraagstuk van onderbenutte woonruimtes.  

 

8. De ambitie naar duurzaamheid, klimaatneutraliteit en –adaptatie wordt 

gelet op de lange doorlooptijd van stadsontwikkelingsprojecten in elk 

stadium van de projectontwikkeling maximaal ingevuld. Veel projecten die 

in de komende jaren worden uitgedacht en ontwikkeld zullen maar vanaf 

2030 op het terrein worden gerealiseerd. Ze moeten dus telkens erg 
vooruitstrevend worden gepland om te vermijden dat ze tegen de 

realisatiedatum voorbijgestreefd zijn en qua duurzaamheid en 
klimaatneutraliteit achterhaald. 

 
9. Elke stadsontwikkeling waarvan de overheid de regie kan bepalen, moet 

een ruime bijdrage leveren tot het tegengaan van een verdere ongelijkheid 
inzake wonen in onze stad. Ook in nieuwe klimaatneutrale wijken moet de 

sociale component aanwezig zijn. 

 

Het moet de betrachting zijn om minstens 50% van de nieuwe woningen op 
een structurele manier in de huursector te verankeren waarvan op zijn beurt 

minstens 70% een sociaal karakter zou moeten krijgen. Specifieke projecten 
of onderdelen kunnen ook gericht zijn op grote gezinnen (vanaf drie 

kinderen) of inclusieprojecten voor personen met een beperking. In functie 
hiervan en met het oog op voldoende ruim aanbod aan betaalbare 

huurwoningen zullen onze grondposities gescreend worden met het oog 
hierop en kunnen randvoorwaarden bij eventuele verkoop worden 

opgelegd. Grootschalige terreinen die in aanmerking komen voor 
ontwikkeling moeten opgedeeld kunnen worden in verschillende projecten. 
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10. De krachtinspanning rond stadsvernieuwing zal bijkomende financiële 

middelen vergen van zowel de Vlaamse overheid als vanuit de Gentse 
investeringsmiddelen. Dit vergt een langetermijnplan en -strategie voor een 

sociale stadsvernieuwing in de hele 19de-eeuwse gordel. Belangrijk is om aan 

te duiden wat de verantwoordelijkheid en inbreng kan zijn van alle 

mogelijke partners (Vlaams overheid, Stad Gent, sociale 
huisvestingsmaatschappijen, private groepen, andere huisvestingsactoren 

en coöperaties van burgers). Stadsvernieuwing moet een hefboom worden 

om breed in de samenleving de nodige investeringsmiddelen te verzamelen 

zodat ook de 19-eeuwse arbeiderswijken mee kunnen omschakelen naar 
klimaatneutrale wijken. 

Op basis van deze investeringsmiddelen kunnen dan in een breed 

samenwerkingsverband met de betrokken wijkbewoners 

wijkontwikkelingsplannen/wijktransitieplannen worden opgesteld. De 
plannen moeten in de eerste plaats ten goede komen van de huidige slecht 

gehuisveste bewonersgroepen in de betrokken wijken. 
 

Daarbij moeten er oplossingen komen voor: 

 de structurele aanpak van slecht woonblokken of woningrijen; 

 voldoende inbedding van sociale en budgethuurwoningen; 

 een aandeel aan perceels- en grondgebonden woningen (ook voor 
gezinnen met veel kinderen); 

 de realisatie van doorschuifprojecten waarbij nieuwe woningen worden 

gebouwd in functie van wie in de buurt slecht woont. Die slechte 

woningen komen dan vrij en kunnen dan in een volgende fase ofwel 

worden gerenoveerd ofwel vervangen worden door nieuwe woningen. 

 

11. We herijken ‘Sogent’ om de toekomstige uitdagingen inzake 

stadsontwikkeling en –vernieuwing op een kwalitatieve, performante en 

gedragen wijze blijvend te kunnen realiseren. De globale projectaanpak en 

procedures worden daarvoor herwerkt. 

Focuspunten naar de toekomst zijn onder meer: 

 Inbedding van projecten in de omgeving waarbij de menselijke schaal en 

het opbouwen van een draagvlak in de omgeving voorop staat. Dit 

geldt zowel voor woonprojecten, als voor culturele en economische 
projecten. 

 Inzet op de verruiming van het huursegment en het verbeteren en 

versterken van de woonpositie van de kwetsbare groepen in de 

betrokken buurten (tegengaan van gentrificatie6). 

 Participatieve processen ten volle toelaten onder regie van de stedelijke 

diensten en buurten. 

 Faciliteren van vernieuweinde woonvormen zoals cohousing en inclusief 

wonen. 
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12. We zetten verder in op groen en water in de stad. Ze brengen zuurstof in de 
stad en maken de stad aantrekkelijk, leefbaar en vooral klimaatrobuuster. 

Een robuust groen-blauw netwerk biedt ook heel wat kansen om onze 

ambitie als kindvriendelijkste stad van Vlaanderen waar te maken (veilige 

verplaatsingen langsheen een samenhangend groen-blauw netwerk) alsook 
kansen voor een verder doorgedreven andere mobiliteit (voorrang voor 

zwakke weggebruikers en transport over het water). 

We werken in de eerste plaats verder aan de realisatie van de groennorm 

vooral in de wijken van de kernstad waar er nog een (historisch gegroeid) 
tekort aan groen is. Het is een essentieel element in het leefbaar maken en 

houden van deze wijken. 

Maar elke stadontwikkeling moet in het algemeen op een levendige en 

verstandige manier inspelen op de verdere uitbreiding en verbetering van 
het groeneruimte- en waternetwerk dat in de stad aanwezig is. 

 Water in de stad is niet enkel een verhaal van de rivieren, beken en 
kanalen alleen, maar een fundamenteel onderdeel waarvoor ruimte moet 
worden voorzien. In structuurvisies en concrete ontwerpen laten we 
oude waterlopen weer zichtbaar komen en bieden we ruimte voor wadi7 
en gecontroleerde overstromingen. 

 We integreren drinkwaterfonteinen in openbaar domein. 
 Bij heraanleg van parken integreren we meer waterelementen. De 

opportuniteit om bij heraanleg zwemvijvers of plonsbaden te realiseren 
kan worden onderzocht. Ook bij heraanleg van pleinen is water een 
cruciaal element. 

 We vormen de Blaisantvest om naar de Plezante vest: van 2x2 rijstroken 
naar 2x1, waardoor er ruimte komt voor groen, waterelementen en 
bomen wat het wonen en vertoeven verbetert. 

 We streven maximaal naar groene oevers, die contact met het water 
toelaten. 

 In een stedelijke omgeving wordt, waar mogelijk, de oever verlaagd, 
zodat de beleving van het water in de stad optimaal wordt. 

 De inrichting, het onderhoud en het gebruik van de publieke ruimte is 
essentieel voor het leven in de stad en verdient een integraal beleid, 
toegewezen aan één schepen. 

 

13. We werken aan een betere waterkwaliteit en een duurzaam watergebruik. 
Daarom kiezen we voor infiltratie, maximale waterrecuperatie, bufferen en 

vertraagd afvoeren van water en het scheiden van regenwater- en 

afvalwaterafvoer. Grachten worden zoveel mogelijk terug opengelegd en 
zeker verder open gehouden. 

In de binnenstad wordt verder bekeken waar we historische waterlopen of 

grachten die in de vorige eeuw werden gedempt, opnieuw kunnen 

openleggen. 

                                            
 

zijn lagergelegen delen in parken of onverharde stukken plein of straat die zodanig zijn ontworpen dat ze water kunnen 

opvangen tijdens hevige regenval om het daarna langzaamaan te laten infiltreren.’
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 De stad en haar publieke ruimte dienen nog meer een sponsfunctie te 

vervullen en zo in functie van klimaatadaptie ingericht te worden dat 

water kan infiltreren, hergebruikt en gebufferd worden. 

 Bij de heraanleg van de Ottogracht wordt een watergracht/loop 

geïntegreerd. 

 We onderzoeken bij de heraanleg van de Tichelrei of de vroegere 

waterloop terug opengelegd kan worden in een parkachtige omgeving. 

 De heraanleg van de Franse Vaart krijgt vorm als een waternatuurpark. 

 De overkapping van het water op het Laurentplein wordt terug 

opengelegd, zodat de Schelde weer zichtbaar en beleefbaar wordt. 

 Vlasmarkt/st Jacobs wordt heraangelegd tot kwalitatief centrumplein. 

Het Maaseikplein wordt fundamenteel vergroend. 

 

14. Bij de inrichting van het openbaar domein maken we dit zo toegankelijk 

mogelijk voor alle Gentenaars en bezoekers. We hebben daarbij zeker 

voldoende oog voor mensen met een beperking en zachte weggebruikers. 

 

15. We willen komen tot een homogenere kwaliteit in het netwerk van parken, 

pleinen en straten. We behouden echter het evenwicht tussen eenheid en 

identiteit van een ruimte. We kunnen nog een grote kwaliteitswinst boeken 

door een grotere eenheid in de gebruikte materialen, vormen en beelden 

(via de verschillende delen van het Integraal Plan Openbaar Domein), door 

maximale vergroening en door minder ruimtebeslag van het gemotoriseerd 

verkeer. Een uitgesproken Gentse set van ontwerpregels en –afspraken zal 

zorgen voor een rustiger beeld in het openbaar domein. Daarbij denken we 

aan de nodige zit- en rustplekken zonder de noodzaak van enige 

consumptie. En er is bijkomend aandacht voor het klimaatrobuuste van elke 

heraanleg. 

 Bij elke heraanleg hanteren we een vaster onthardingsnorm: minstens 

20% bij elke heraanleg is onverhard. 

 Bij een integrale heraanleg van het openbaar domein, gaat minstens 50% 

van de ruimte naar stappen, trappen, verblijven, groen en water en 

openbaar vervoer indien van toepassing. In functie van een 

samenhangend netwerk voor zacht verkeer werken we barrières en 

ontbrekende schakels weg om toe te laten dat zowel kinderen als 

ouderen zich conflictvrij doorheen de stad kunnen verplaatsen. 

 We kiezen voor monoliete materialen (asfalt, beton) voor fietspaden. 

 We maken stadsbreed voor elke wijk een concept van recreatief netwerk 

op: dit is een overzicht van noden aan speel-, sport-, 

ontmoetingsplekken, jeugdinfrastructuur en andere voorzieningen voor 

kinderen en jongeren op wijkniveau. 

 We hebben bij het ontwerpen van het openbaar domein aandacht voor 

de vergrijzende bevolking en behoeftes die daarmee gepaard gaan. 

Meer rust- en verblijfplekken met rustbanken zijn hierbij essentieel. 
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16. Naast de parken zetten we meer in op straatbomen en geveltuintjes. Bij 

ontwerpen en aanleggen van openbaar domein kiezen we er resoluut voor 

om zoveel mogelijk groen te voorzien. Waar mogelijk worden nieuwe 

bomen ingebracht in bestaande straten en werken we ook met alternatieve 

groeninvullingen, zoals groenslingers. Meer groen betekent ook minder 

verharding van het openbaar domein en meer plaats geven aan water in de 

stad. 

 De procedure voor de aanleg van een geveltuin wordt omgedraaid: We 

gaan ervan uit dat vergroening van gevels door de meeste mensen 

gewild is en voorzien in de heraanleg van straten. Je kunt echter altijd 

aangeven dat je geen geveltuin wil. Dan wordt er ook geen geveltuin 

aangelegd. 

 We vernieuwen volgende pleinen: Heilig Hartplein, Ledebergplein, 

Seghersplein, Van Beverenplein …. Deze krijgen in een eerste fase een 

groenere invulling. 

 

17. Bij ontwerp en heraanleg van het openbaar domein versterken we inspraak 

en participatie door te werken met experimenten en proefprojecten. 

Tijdelijke inrichtingen kunnen aantonen wat ingrepen in de buurt effectief 

betekenen. 

 We zetten in op tijdelijke inrichtingen: we creëren rustige ruimte door 

groen, spelelementen en zitbanken in te brengen. 

 We geven het beheer voor boomspiegels 8 en ontharde zones in handen 

van buurtbewoners, daar waar er daarvoor draagvlak is. We 

experimenteren met publieke moestuinen, ‘street parklets’ 9 

 Bij alle openbare werken (van klein nutswerk tot omvangrijk 

heraanlegproject) worden bewoners, ondernemers en passanten tijdig, 

concreet en op gepaste wijze betrokken of geïnformeerd over de 

werken. 

 Onze publieke ruimte is van ons allemaal en kostbaar. Bij innames van 
het openbaar domein (werven, stellingen, containers,… ) dient een veilige 
en comfortabele doorgang voor – in de eerste plaats - zachte 
weggebruikers  gegarandeerd te worden. We werken creatieve 
voorstellen uit om de impact van een werf op de omgeving zowel naar 
plaatsinname als naar uitzicht te beperken (torenkraan en werfketen 
zoveel mogelijk op eigen terrein te laten voorzien, nette 
werfafscherming, …). 

 Het bord ‘Fietsers afstappen’ wordt systematisch vervangen door 

‘Fietsers stapvoets’ 
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18. We willen tevens werk maken van een welomschreven en ambitieuzere 

architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit van de bebouwde en 

publieke ruimte. De vernieuwde kwaliteitskamer en de nieuwe 

stadsbouwmeester krijgen hiervoor de nodige ruimte en armslag. Zij gaan 

hiervoor ook een open dialoog en debat aan met de Gentenaar. 

 

19. Bij elke stadsontwikkeling, bij de opmaak van (ontwerp)plannen en bij 

nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt de zorg voor het landschap als 

volwaardig element meegenomen. Dit geldt zowel voor de landschappen 

die het buitengebied typeren als voor de stedelijke beeldkwaliteit binnen de 

bestaande stads- en schaalpatronen in de kernstad en in de dorpscentra 

van de deelgemeenten. Waar nodig worden aparte landschaps- of 

beeldkwaliteitsplannen opgemaakt. 

 

20. Aandachtspunten voor specifieke strategische projecten: 

 Oude Dokken en Fabiolalaan 

Bij de Oude Dokken en aan de Fabiolalaan worden ook de nog te 
ontwikkelen zones maximaal ontwikkeld als duurzame wijken waarbij bij 

de selectie van de kandidaten voor de private ontwikkelingen minimaal 

de score ‘best practice’ van de Vlaamse duurzaamheidsmeter wordt 

gehaald. Voor een kwart van het gebied wordt een nieuw ‘exemplary 

practice’10 vooropgezet. Voor sociaal wonen en groepswoningen wordt 

gewerkt met passiefbouw. 

 Herontwikkeling Gent-Dampoort 

Qua mobiliteit wordt de zone rond Gent-Dampoort ontwikkeld als een 
A-locatie (knooppunt openbaar vervoer). In aansluiting op de 

omliggende wijken wordt het hoger bouwen afgestemd op een 

stedelijke schaal. Een hoogteaccent is al opgenomen aan de kant van de 

Oude Dokken. Er is ruimte voor een gemengd project van wonen, 

werken en andere stedelijke programma’s. Dit is de plek bij uitstek ten 

behoeve van woonprojecten voor gezinnen die de auto bannen. 

 Afrikalaan 

De laatste versie van het ontwerpend stedenbouwkundig onderzoek 
voor de Afrikalaan is het goede vertrekpunt voor de ontwikkeling van 

een wijk die aansluit bij de Oude Dokken met wonen, werken en 

ontspannen als functies. Het wonen gebeurt vooral in aansluiting op de 

Oude Dokken terwijl ten oosten van de Afrikalaan buiten de 
woonblokken van de Scandinaviëstraat voor werken wordt gegaan. 

Conform het huidig bestuursakkoord en het ontwerpend onderzoek 
wordt het nu voorziene Houtdokpark verder uitgebreid over de 

Koopvaardijlaan. Er is in dit gebied ook blijvend aandacht voor 

grondgebonden woningen. 
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 The Loop herdacht 

We willen The Loop een nieuwe (voornamelijk) economische invulling 

geven. We starten een breed participatietraject om die invulling samen 
te bepalen, met onder andere UNIZO (Unie van Zelfstandige 

Ondernemingen) en het GMF (Gents Milieu Front) en de andere 
stakeholders. Wij gebruiken voor onze plannen de volgende 

kwaliteitscriteria: meer tewerkstelling, een lagere mobiliteitsattractie, 

innovatieve bedrijvigheid en ruimte voor grote winkels die geen 

concurrentie zijn voor de winkelbedrijvigheid in de binnenstad. We 
onderzoeken daarom samen buitenlandse best practices en beslissen 

daarna samen de invulling voor The Loop. 

 Arsenaalsite Gentbrugge 

We hebben de uitgesproken aspiratie om deze site in de eerste plaats te 
herdenken als een nieuwe, moderne stedelijke werkplek zodat we 

bijkomende werkplekken in onze stad kunnen realiseren. We wensen 

tevens deze site als een voorbeeld van de nieuwe generatie ecowijk(en) 

te ontwikkelen op basis van volgende principes: - innovatief qua 
energiegebruik en mobiliteit, met compact bouwen en een hoogte op 

stedelijke schaal (tot 6 bouwlagen). 

Een wijk waar werken en wonen worden verweven. Met een wijkpark 

waardoor de groennorm wordt gehaald voor de nieuwe wijk en 

eventuele omliggende buurten waar die nog niet vervuld was. 

De ontwikkeling van de plannen voor deze hele site gebeuren via een 

participatief proces en een ontwerpend stedenbouwkundig onderzoek. 

Daarvoor kan een conceptstudie worden aangevraagd bij het Vlaams 

stadsvernieuwingsfonds (cfr. Muide-Meulestede-Morgen). 

 Nieuw Gent 
Er is een ontwikkelingsplan gemaakt voor de revitalisatie van Nieuw 

Gent. Zes van de acht hoogbouwblokken zullen één voor één worden 

gesloopt. Belangrijk uitgangspunt is dat er voorafgaandelijke nieuwe 

sociale huurwoningen gebouwd worden zodat de huidige bewoners 
naar die nieuwbouwwoningen kunnen verhuizen en zo in de buurt 

kunnen blijven wonen. 
De nieuwbouw moet de wijk opnieuw een leesbare structuur geven met 

een menselijke schaal. Centraal komt een levendig park en het Rerum 
Novarumplein wordt het centrum van de wijk waar voorzieningen 

worden gebundeld. 

Sp.a-Groen wil dat er in de komende legislatuur op volle kracht werk 

wordt gemaakt van deze ingrijpende herstructurering en herwaardering 
van de wijk Nieuw Gent. 

 Stadstontwikkelingsproject fly-over 

Er is ondertussen een groot draagvlak voor het schrappen van de B401 

als verkeersweg. Het opent de mogelijkheden om het Koning Albertpark 

opnieuw uit te breiden en te herstellen. Dit laat toe om zowel het 
recreatieve groen in het park uit te breiden als de natuurwaarde van het 

park te verhogen. 
Aanvullend kan verderop het accent komen te liggen op een groene en 
open toegang naar de stad die zuurstof tot aan de binnenstad brengt. 

En tot slot wordt aan de rand van het gebied het stadsweefstel hersteld, 
aansluitend op de bestaande stedelijke schaal van de omgeving. 
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Centraal staat het versterken van de verbindingen tussen de buurten die 

door de komst van het viaduct van elkaar werden afgesneden. Dit moet 
de leefbaarheid en leefkwaliteit in de omliggende wijken versterken. 

 Viaductruimte E17 

Op tal van vlakken (lawaai, fijn stof) is de Viaduct van de E17 in 
Gentbrugge nefast voor de leefbaarheid van de omliggende buurten. 

We willen daarom dat zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van 

alternatieven voor het viaduct. 

Het verdwijnen van het viaduct opent in de eerste plaats perspectieven 
om een ringtramlijn te realiseren (bv. doortrekken van tramlijn 4 vanuit 

Moscou) en om bijkomende groenzones te ontwikkelen voor de 

omliggende wijken. Enkel wanneer de groennorm is ingevuld kan 

worden gedacht aan bijkomende woonzones met bijhorende 
voorzieningen, met handel en bedrijven waar mogelijk en wenselijk. 

 Transferium11 R4 Wondelgem 

De R4 heeft een belangrijke rol in het lokale en bovenlokale 

mobiliteitssysteem. Mits de juiste keuzes kan de R4 een rol spelen in de 
verduurzaming van de mobiliteit in Gent. De uitbouw van een 

transferium in Wondelgem biedt heel wat mogelijkheden in die zin. De 

combinatie van een P+R, tram en initiatieven zoals Blue Bike, autodelen 

en carpoolen kunnen er voor zorgen dat dit een echt 

mobiliteitsknooppunt wordt. Bijkomende aansluitingen naar Gent zijn in 

deze cruciaal. De uitbouw van dit transferium als knooppunt van diverse 

verkeersstromen en vervoersmodi moet een nieuwe poort tot de stad 

worden waar een goede mix aan programma’s en bestemmingen 

mogelijk zijn. 
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Garant staan voor een uitgekiend, sociaal en divers aanbod aan 

woonmogelijkheden is één van de belangrijkste uitdagingen waar we in Gent voor 
staan in de komende legislatuur 2019-2024. Het kartel sp.a-groen neemt deze 

uitdaging heel ernstig en werkt aan een krachtig MASTERPLAN WONEN. Dit plan 
moet ervoor zorgen dat het woonaanbod in de stad ruimer, socialer, kwalitatiever, 

energiezuiniger en diverser wordt. Op die manier willen we een belangrijke en 
substantiële impuls aan het woonbeleid geven. Het plan zal de ambitie uitstralen 

om een wezenlijk verschil te maken in de volgende beleidsperiode. 

 

2.1 VISIE 

De woningmarkt in Gent staat net als in vele andere steden onder druk. Betaalbaar 
en degelijk wonen voor iedereen is zeker voor mensen met een laag inkomen geen 

evidentie. De ongelijkheid op de Vlaamse woonmarkt zet zich ook door in Gent. 
Het aantal sociale woningen is immers veel te laag in verhouding tot de noden van 

een grootstad en leidt tot lange wachtlijsten. Maar ook wie kan betalen, vindt niet 

altijd een geschikte woongelegenheid. Het aanbod aan woningen voor gezinnen 

met kinderen volstaat niet en is mee een van de redenen waarom de stadsvlucht 

binnen die groep fors blijft. Er is bovendien weinig bereidheid bij 

projectontwikkelaars om woningen met drie slaapkamers en meer te bouwen die 

voor deze groep nodig zijn. 

Bovendien heeft Gent vanuit zijn verleden een wat apart woonpatrimonium geërfd 
dat in overgrote mate klein is en niet altijd aangepast/aanpasbaar is aan de 

eigentijdse vereisten die aan woningen worden gesteld. De voortschrijdende 

energie-eisen ook voor bestaande woningen stellen grote problemen voor de 

woningen van voor 1945 in het algemeen en voor het grote 19de-eeuwse 
woningpatrimonium van arbeiderswoningen in het bijzonder. 

Tot slot zet zowel het toenemend aantal kotstudenten als de nieuwe 

ontwikkelingen rond toeristische logies zoals Airbnb de woonmarkt verder onder 
druk. 

Dit maakt dat verschillende groepen elk op hun manier uit de boot dreigen te 

vallen. Het stedelijke woonbeleid moet voor elk van die groep passende 
antwoorden vinden wat een grote mix en diversiteit in de aanpak vergt. 

De voorbije legislaturen is geprobeerd om daar antwoorden op te vinden maar het 
blijft moeilijk om verschillende redenen. De uitdagingen blijven immers groot. 

Een eerste knelpunt is dat we absoluut geen zicht hebben op de bestaande 

woningvoorraad en voor wie die geschikt is. In dergelijke omstandigheden is het 
niet evident om de meest adequate maatregelen te nemen die een impact hebben 

op de woningvoorraad en -productie. Daar moet in de komende legislatuur komaf 
worden mee gemaakt door op korte termijn een woonstudie over het aanbod uit 

te schrijven en te starten met de opmaak van een woningregister dat daar een 
structurele oplossing moet voor bieden (een ‘smart city’ waardig). 
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Een tweede knelpunt zijn de demografische en sociale evoluties in combinatie met 

de sociale segregatie die zich in de regio afspeelt. We moeten daarbij minstens 
vier zaken onderkennen en in rekening brengen: 

 de verdere gezinsverdunning en groei van het aandeel alleenstaanden; 
 de stijging van het aantal hoogbejaarden; 

 het verder terugdringen van de stadsvlucht van middenklasse-gezinnen 
met kinderen (tevens behoud van een betere mix in de stad); 

 een groeiende groep van alleenstaanden/gezinnen in zeer precaire 
woonomstandigheden waar dakloosheid en/of kraken om de hoek loert. 

 
Een derde knelpunt is de nood aan verduurzaming van het woningbestand. 
Belangrijke aspecten daarbij zijn een doordachte verdichting waar het kan (o.a. 

20ste-eeuwse gordel) en zonder excessen die het draagvlak daartoe tenietdoen en 

het stelselmatig energiezuinig tot klimaatneutraal maken van ons 

woningbestand/wijken. In de 19de-eeuwse gordel daarentegen is nood aan meer 

zuurstof daar we nog altijd kampen met een te dichte bebouwing van kleine 

woningen in dikwijls weinig leefbare bouwblokken qua morfologie12. 

Een vierde knelpunt is de nood aan bijkomende sociale woningen in Gent. 
Ondanks de grote inspanningen in de voorbije legislatuur om het oude 

patrimonium te renoveren of te vervangen en om bijkomende sociale 
woningbouwprojecten te realiseren, stagneert het aantal sociale woningen. 

Renovatie of vervangingsbouw (cfr. Rabot) levert op het einde vaak minder 
woningen op en het aantal nieuwbouwprojecten is mede begrensd door de 

financiële mogelijkheden van de sociale huisvestingsmaatschappijen en de door 
Vlaanderen ter beschikking gestelde financiering. De toekenning van de 

financiering voor sociale huisvesting en alle spelregels voor de bouw én de 
verhuur worden immers door de Vlaamse overheid bepaald, waardoor er op lokaal 

vlak niet veel marge is om hier in te kunnen sturen. Toch willen we maximaal 
blijven gaan voor bijkomende sociale woningbouw. We zorgen voor een 

dossieropbouw waarmee we krachtig blijven aandringen bij de Vlaamse overheid 

zodat het aantal sociale woningen fors kan aangroeien, waardoor de op termijn 

beoogde en noodzakelijke 20% van het totaal aantal woningen gehaald wordt. 

Om er voor te zorgen dat onze visie wel degelijk een verschil maakt in het Gentse 
woonbeleid, maken we een krachtig masterplan wonen. 

  

                                            
 

12
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2.2 KRACHTLIJNEN 

1. De bestaande woningvoorraad en de huisvestingsmogelijkheden binnen die 
voorraad worden stelselmatig in kaart gebracht. Daartoe wordt een register 
ontwikkeld waarin elke woning wordt opgenomen met haar voornaamste 
kenmerken, het huidige woongebruik en de maximale 
huisvestingscapaciteit. In afwachting van de realisatie van dit register 
brengt een nieuwe woonstudie een accuraat beeld van de globale staat en 
gebruik van het huidige Gentse woonpatrimonium. 
 
We bekijken hoe we dit kunnen afstemmen op de Woningpas 13die 
Vlaanderen in 2018 lanceert. 

 
2. We verhogen de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de woningmarkt 

voor de (inkomens)groepen die het moeilijk hebben om een eigen woning 
te verwerven door meer en structureel op de huurmarkt in te zetten. De 
ervaring heeft geleerd dat ondanks grote overheidsinvesteringen deze 
groepen onvoldoende worden bereikt door een aanbod van 
budgetkoopwoningen. Het gestarte Sociaal Verhuurkantoor (SVK)dat in 
aanvulling op het sociaal wonen kwalitatieve huurwoningen tegen redelijke 
huurprijzen kan aanbieden, levert daarin veel betere resultaten op. 

 
Gent heeft met haar 13% sociale huurwoningen nog een kandidatenlijst met 

10.500 inschrijvingen voor een sociale huurwoning. De huurprijzen in het 

onderste segment zijn voor hen erg duur tot bijna onbetaalbaar en hebben 

meestal geen correcte prijs- kwaliteitsverhouding. Bijkomende sociale 

huurwoningen, aangevuld met SVK-woningen zijn dan ook een absolute 

must. In principe blijft het cijfer van 20% sociale woningen na te streven 

maar dit zal enkel kunnen als ook het Vlaamse Gewest bereid is om over de 

brug te komen met een forse bijkomende investeringssteun. Zelf kan de 

stad in tweede orde ondersteunen tijdens het bouwproces en met extra 

steun voor renovatie en het energiezuinig maken van bestaande sociale 
woningen. 

Dat maakt het mogelijk om tot een omvangrijk en breed geschakeerd 

maatregelenpakket te komen voor zowel de private als sociale huurmarkt. 

 
Concreet stellen we op dat vlak volgend niet-limitatief maatregelenpakket 

voor dat onderdeel zal uitmaken van het masterplan wonen: 

 Meer inzetten op de huurmarkt 

We maken als stad een radicale ommezwaai naar het enkel nog 
financieel ondersteunen van de budget- en sociale huurmarkt. De budget 

koopmarkt wordt enkel nog ondersteund indien gewerkt wordt zonder 

verkoop van grond (erfpacht) of via systemen van koopgarant 14. Het 
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bestaande kavelproject wordt niet meer verder gezet onder zijn huidige 

vorm van budgetkoop, maar omgevormd tot budgethuur en/of 
budgetkoop zonder grondaandeel. We stimuleren de ontwikkeling van 

goedkope huurwoningen en streven daarin de grootst mogelijke 

samenwerking na  met de stakeholders in dit beleid. 

 Structureel versterken van budgethuur 
 HuurInGent 15  wordt verder structureel ondersteund als middel om 

kwalitatieve budgethuurwoningen op de markt te brengen en vormt 
daarmee een belangrijk sluitstuk van ons betaalbaarheids- en 
aanbodbeleid. Doel is het aantal woningen dat via HuurInGent verhuurd 
wordt te verdrievoudigen tegen 2025. 

 20% sociale huur in door de stad ontwikkelde projecten 
 In de aansturing van woonprojecten wordt er over gewaakt dat in het 

totaal van nieuwe woningen 20% van de woningen ‘sociale huur’ zijn. 

 15-20+ % budgethuur in door de stad ontwikkelde projecten 

 In de door de stad ontwikkelde woonprojecten (Stad/Sogent) zal 
steevast 15 tot 20% van de woningen budgethuur zijn. 

 Voor bewoning geschikt stadspatrimonium inzetten i.f.v. sociale 
huisvesting + budgethuur 

 Van zodra de groep Gent (Stad/OCMW/Sogent) eigen patrimonium dat 
voor bewoning in aanmerking komt op de markt brengt (grond/panden) 
zal hiervan minstens 20% worden ingezet als sociale en budgethuur. 
Daarnaast zal de stad maximaal haar grondpositie behouden en van het 
woonpatrimonium enkel de opstallen verkopen of verhuren. Hiermee zal 
de stad haar eigen betaalbaar grond- en pandenbeleid voeren. 

 Ondersteunen bouw en renovatie sociale huurwoningen 
 De stad organiseert zich zodat het vergunningstraject voor de sociale 

woonprojecten vlot kan verlopen en mogelijke obstakels snel worden 
weggewerkt. Voor specifieke doeleinden (waaronder extra inzetten op 
isolatie, versneld wegwerken van leegstaande woningen via stedelijke 
renovatiemiddelen,…) ontwikkelt de stad een kader om financieel bij te 
passen. 

 Omwille van een structureel probleem bij de financiering van de sociale 
woningbouw door Vlaanderen is elk nieuwbouw- en renovatieproject 
verlieslatend waardoor de sociale huisvestingsmaatschappijen hun 
reserves moeten aanspreken. Sommigen kunnen daardoor in de loop van 
de volgende legislatuur door liquiditeitsproblemen in de problemen 
komen. Om dit te vermijden en om te verhinderen dat de bouw van de 
sociale woningen zou stilvallen, verwachten we dat Vlaanderen in 
afwachting van een structurele hervorming van de sector een 
bijkomende belangrijke financiële steun vrijmaakt voor de sociale 
huisvestingsmaatschappijen die actief investeren in nieuwe en 
gerenoveerde sociale woningen. 
Daarnaast kan ook het stadsbestuur financiële zuurstof geven aan de  
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Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen onder meer door: 
o De nog niet bebouwde gronden in het bezit van de sociale 

huisvestingsmaatschappijen aan te kopen en nadien in erfpacht te 
geven tegen een symbolische prijs; 

o Zelf op zoek te gaan naar gronden waar de sociale 
huisvestingmaatschappijen bijkomende sociale huurwoningen op 
kunnen realiseren. De gronden worden in erfpacht gegeven tegen 
een symbolische prijs. 

o De bouw en renovatie van sociale huurwoningen in de komende 
legislatuur te ondersteunen met een forfaitaire investeringssubsidie 
per nieuwbouwwoning en per gerenoveerde woning. 

 Sociaal verhuurkantoor Gent 
Het SVK Gent verder ondersteunen en financieren zodat het aanbod aan 
SVK- woningen structureel kan groeien en minstens verdubbelt tegen 
2025. 

 Centraal inschrijvingsregister voor sociaal wonen 
Om de toegankelijkheid van de sociale woningen te vergroten wordt 
werk gemaakt van een centraal inschrijvingsregister voor het SVK en alle 
huisvestingsmaatschappijen werkzaam en in Gent. Financiële of andere 
steun wordt daarvan afhankelijk gemaakt. 

 Eerlijke huurprijzen en steun voor geconventioneerde huurwoningen 
We pleiten voor eerlijke huurprijzen die corresponderen met de 
aangeboden kwaliteit, grootte en ligging van de woning. We zien toe op 
de verplichting tot affichering van de huurprijs en promoten de affiche 
‘te huur’. We steunen alle initiatieven die gericht zijn op het werken met 
richthuurprijzen en/of geconventioneerde 16huurwoningen (verhuurd 
volgens de garanties van algemeen afgesproken correcte voorwaarden). 

 We onderzoeken op welke manieren we particulieren die hun woningen 

wensen te verkopen, kunnen overtuigen om de grond los te koppelen 

van de opstal (woongebouw). Er wordt onderzocht welke verschillende 

formules kunnen worden ontwikkeld zowel door de stad als het 
CLT17waarbij zij de grond overnemen en waarbij de woning dan ofwel te 

huur via SVK, HuurinGent of het CLT wordt aangeboden. 
 

3. Ook voor de meest precaire groepen op de huisvestingsmarkt met de 
hoogste of acute woonnood (dakloosheid, precaire woonomstandigheden 
gezinnen met kinderen, e.d.m.) worden de recent ontwikkelde initiatieven 
bestendigd en verder uitgebreid in functie van de stijgende nood. 
 De taskforce ‘Wonen’ wordt verder gezet. De taskforce bundelt de 

krachten van de belangrijkste betrokken politieke verantwoordelijken, de 
stedelijke diensten, het middenveld, de sociale woonactoren en de 
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private sector. De taskforce heeft bijzondere aandacht voor het 
vastleggen van zowel tijdelijke als structurele maatregelen om meer 
kwalitatieve en betaalbare woningen te voorzien voor mensen in de 
onderste segmenten van de woonmarkt. 

 De bestaande nood- en transitwoningen worden gebundeld in een pool, 
zodat deze optimaal kunnen worden ingezet. Hier wordt ook de 
noodzakelijke begeleiding aan gekoppeld. Deze pool van noodwoningen 
en transitwoningen wordt in de loop van de komende legislatuur 
verdubbeld. 

 Het Housing First18 project wordt jaarlijks verder en versneld uitgebouwd 
zowel voor de groep die recht heeft op maatschappelijke 
dienstverlening via het OCMW als naar groepen met een precair 
verblijfsstatuut. Er komt onder meer een groter contingent ‘versnelde 
toewijs’ in de sociale huisvesting en het Sociaal Verhuurkantoor op basis 
van de bijkomende groei aan sociale woningen. Dit zonder de 
voorbehouden rechten voor andere groepen op de helling te zetten. 

 De steun en begeleiding bij de inzet van structureel leegstaande sociale 
woningen om directe precaire woonnoden op te vangen (overeenkomst 
met CAW) wordt verder uitgebreid. 

 We zetten in op de verdere uitbouw van zowel gezinsopvang voor 
dakloze gezinnen, als de groei van het aantal doorstroomwoningen 
waarbij we werken vanuit het principe van de toekomstoriëntatie. We 
schalen daarbij zoveel mogelijk leegstaande woningen en gebouwen in 
en verhuren die tegen aangepaste huurprijzen aan dakloze gezinnen 
zodat ze opnieuw tot zelfstandigheid kunnen uitgroeien. 

 
4. We werken hard om de woonkwaliteit in onze stad fors te verhogen. Gent 

heeft als voormalige industriestad een relatief oud woningenbestand. Dit 
komt vooral tot uiting in de 19de-eeuwse gordel waar heel wat woningen 
klein, donker en slecht geïsoleerd zijn en een relatief lage kwaliteit hebben. 
Dit komt niet enkel voor bij huurwoningen, maar ook bij de zogenaamde 
noodkopers die nog net de middelen hebben een ‘goedkopere’ slechte 
woning te kopen, maar niet meer in staat zijn die te renoveren. 
Basiskwaliteit is om die reden van primair belang en dient als basis voor 
energiezuinigheid en duurzaamheid. Die twee laatste zijn aspecten die ook 
vaak ontbreken in woningen uit de 20ste eeuw. 
De verscheiden stadsvernieuwingsprojecten speelden hier in het verleden 
reeds op in. Projecten zoals Zuurstof voor de Brugse Poort, Bruggen naar 

Rabot, Ledeberg Leeft, maar ook de meer recente zoals Dampoort 
Renovatiewijk en Wijk in de Steigers proberen op wijkniveau 

kwaliteitsverbetering te realiseren aangevuld met 

duurzaamheidsmaatregelen. Nodige aandacht hierbij moet gaan naar het 

voorkomen van sociale verdringing. 
Het louter renoveren op individuele basis leidt niet altijd tot goede, 

doordachte en afgewerkte oplossingen. Gemeenschappelijke 
renovatie/vervangingsbouw met de nodige begeleiding en ondersteuning 

kan op welgekozen locaties tot veel betere realisaties leiden. Dit vergt wel 
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een verregaande vorm van samenwerking tussen bewoners en aannemers 

die rekening houdt met de financiële mogelijkheden en culturele 
achtergronden van de bewoners. 

Er is in onze stad ook geen plaats voor het niet benutten of verwaarlozen 

van woonruimte. We bestrijden dus verder leegstand, onbewoonbaarheid 

en verwaarlozing van woningen. Dat geldt ook voor niet bebouwde 
percelen in verkavelingen en woonzones. 

 

Concreet stellen we op dat vlak volgend maatregelenpakket voor: 

 Basiskwaliteit voor alle huurwoningen. 
We streven ernaar dat alle Gentse private huurwoningen over een 

conformiteitsattest beschikken. De dienst Toezicht wordt versterkt om 
het aantal controles fors te verhogen en de eigenaars te begeleiden bij 

het in orde stellen van hun pand en het woonrecht van de betrokken 

huurder te garanderen. 

 Eén aanspreekpunt voor alles rond woonkwaliteit en duurzaamheid. 
De burger moet met vragen rond de kwaliteit en duurzaamheid van zijn 

woning terecht kunnen bij één loket (zowel fysiek als digitaal). Hier 
wordt ook alle dienstverlening gebundeld zodat de burger 1 

geïntegreerd advies krijgt. 

 Stimuleren/ondersteunen van groepsrenovaties. 
We maken middelen en expertise vrij om burgers te begeleiden bij 
collectieve renovaties. De stad coördineert sensibiliseringsacties om 
burgers warm te maken voor dergelijk initiatief. 

 Premies voor minimale aanpassingen aan woonnormen. 

Ze worden nog enkel gegeven aan de laagste inkomensgroepen om te 

vermijden dat de aanpassingen achterwege of uitgesteld worden. Ze 

worden toegekend onder de vorm van een subsidieretentie19. 

 Rollend renovatiefonds. 
De Stad/OCMW voorziet middelen om voor de laagste doelgroepen 
grotere renovatiebudgetten onder de vorm van subsidieretentie ter 
beschikking te stellen. Hierdoor kunnen de zogenaamde noodkopers hun 
woning met substantiële subsidiebedragen tot 30.000 euro grondig en 
duurzaam renoveren. Bij verkoop van de woning vloeien de subsidies 
terug naar de stad/OCMW die die middelen opnieuw voor dezelfde 
doelgroep kan inzetten, cfr. het huidig initiatief van ‘Dampoort Knapt 
Op’. 

 Doorschuifprojecten in stadsvernieuwingsgebieden. 
Bij nieuwe projecten in stadvernieuwingsgebieden of in de omgeving 
ervan wordt een deel van de nieuwe woningen bestemd voor wie in de 
buurt slecht woont. Op hun beurt komen die slechte woningen dan vrij 
om in een volgende fase te worden gerenoveerd of vervangen door 
nieuwe woningen. Ook die nieuwe woningen worden bestemd voor wie 
in de buurt slecht woont waardoor fasegewijs grote delen van de slechte 
woningen in een buurt kunnen worden aangepakt. 
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 Kwaliteitslabel Studentenhuisvesting. 
Het bestaand aanbod aan studentenhuisvesting dient te voldoen aan de 
kwaliteitsnormen en aan de minimale eisen van de brandweer. De stad 
wil in samenwerking met de Dienst Preventie van de brandweer versneld 
inzetten op het invoeren van een kwaliteitslabel voor woningkwaliteit en 
brandveiligheid. In eerste instantie dienen alle panden op de website van 
‘Kotatgent’ over dergelijk label te beschikken alvorens deze daar mogen 
adverteren. 

 Bestrijden van niet-benutte, onderbenutte of verwaarloosde 
woonruimte. 
We handhaven de bestaande belastingen op leegstaand, onbewoonbare 
of verwaarloosde woningen. Dat geldt ook voor de belastingen op de 
niet-bebouwde percelen van verkavelingen of woongebieden.  
De belasting op leegstand wordt aangescherpt zowel wat betreft de 
definitie van de ‘leegstand’ als het schrappen van elke vrijstelling die 
oneigenlijk gebruik toelaat. Om de leegstand beter te kunnen aanpakken 
wordt de Dienst Toezicht verder versterkt en wordt elk vermoeden van 
leegstand onderzocht. 
We optimaliseren de detectie en de aanpak van leegstand en zorgen 
voor een gecoördineerde aanpak via de leegstandscoach. Daarbij 
worden ook andere instrumenten ingezet zoals het sociaal beheersrecht, 
het voorkooprecht en de onteigening om langdurig leegstaande 
woningen of zwaar verkrotte woningen opnieuw op de woonmarkt te 
krijgen. 

 
5. Naast alle prioriteit die er nodig is om het aandeel van sociaal wonen te 

verhogen en de meest precaire woonsituaties aan te pakken, is het ook 
belangrijk om andere mogelijke verstoringen in de Gentse 
huisvestingsmarkt tegen te gaan en aan te pakken. Waar nodig moet een 
passend en bijkomend aanbod worden gestimuleerd. 
Het gaat daarbij om de nog steeds aanwezige discriminatie op de 

huisvestingsmarkt, de impact van de studentenhuisvesting en het toerisme 

(Airbnb en vakantiewoningen) op de woningmarkt en het tekort aan 

woningen voor gezinnen met kinderen. 
 

Wat deze laatste betreft is er binnen die groep nog altijd een belangrijke 

stadsvlucht ondanks de inspanningen die de stad levert. Gezinnen met 

kinderen zijn nochtans cruciaal voor een gezond sociaal en economisch 

evenwicht. Bijkomend aanbod is daarom belangrijk. Belangrijk is dat dit 

wordt aangevuld met initiatieven inzake bijkomende crèches en scholen en 
dat gewaakt wordt over kindervriendelijke woonomgevingen. 

Kindvriendelijke woonomgevingen zijn veilig, gezond en toegankelijk en 
vormen een aangename plek met groen en voldoende ruimte om te leven, 

spelen en ontmoeten. 

Concreet stellen we op dat vlak volgend maatregelenpakket voor: 

 Discriminatie / gelijke toegang. 
Om ervoor te zorgen dat iedereen evenveel kans maakt op een 

kwalitatieve (huur)woning zet de stad verder in op het uitvoeren van 
praktijktesten. Tegelijk bouwt de stad verder aan een open dialoog met 

de sector, zowel de immokantoren als de private verhuurders zijn hierbij 
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belangrijke partners om gelijkte toegang tot huisvesting zoveel mogelijk 

te garanderen. 

 Uitbreiden aanbod studentenhuisvesting. 
Om de druk op de reguliere woningmarkt te verlichten, is een bijkomend 

aanbod aan nieuwe studentenhuisvesting noodzakelijk zodat de 

gezinswoningen opnieuw vrijkomen voor de gezinnen en zo het aanbod 
op de reguliere huurmarkt ook toeneemt. Dit kan door de bouw van 

middelgrote en grootschalige studentenhuisvestingsprojecten door 
private investeerders. Er wordt wel over gewaakt dat er geen te groot 

aanbod in een bepaalde buurt komt. 
Aan de hoger onderwijsinstellingen wordt gevraagd hun 

verantwoordelijkheid op te nemen en hiertoe gronden ter beschikking te 
stellen aan private investeerders (via erfpacht/verkoop van grond/via 

het zelf bouwen van studentenhomes met sociale tarieven, … ). 
Daarnaast wordt onderzocht of het niet mogelijk is hoekpanden zonder 

buitenruimte die minder geschikt zijn als gezinswoning te laten 
omvormen tot kamerwoningen voor studenten. 

 Reglementeren van vakantiewoningen en Airbnb. 
We moeten vermijden dat om het even welke woning zomaar kan 
worden omgezet in een permanente vakantiewoning of geheel of 
gedeeltelijk als alternatieve toeristische logies kan worden aangeboden. 
We ontwikkelen daarvoor het nodige stedenbouwkundige beleidskader 
waarbij vooral aandacht gaat naar de verdere bescherming van 
eengezinswoningen of woningen geschikt voor grote gezinnen. En we 
houden het aantal vakantiewoningen bewust laag. Het aanbieden van 
kamers als toeristisch logies moet terug zijn alternatief en tijdelijk kader 
krijgen en niet verglijden naar een permanent aanbod. We onderzoeken 
de haalbaarheid van een coöperatief platform FairBnB (FairBnBGent) als 
alternatief voor AirBnB. 

 Uitbreiden en in standhouden van woningen voor gezinnen met 
kinderen. 

 Het aandeel woningen voor gezinnen met kinderen moet opnieuw 
stijgen. Minstens één kwart van de nieuwbouwwoningen in de kernstad 
worden grondgebonden20 woningen voor gezinnen met kinderen. Buiten 
de kernstad gaat het om minstens een derde van de 
nieuwbouwwoningen. 
De woningtypetoets zorgt verder voor het behoud van het grootste deel 
van de eengezinswoningen. 
Bij het opsplitsen van grote woningen wordt toegezien dat er niet 
telkens enkel kleine woningen komen, maar ook minstens een 
middelgrote woning. 
Naast grondgebonden woningen kunnen specifieke projecten rond 
cohousing en bouwgroepen van gezinnen met kinderen het aanbod 
laten groeien. 
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Ook via de sociale woningbouw wordt er op toegezien dat het aantal 
woningen voor grote gezinnen met kinderen toeneemt. 
De Stad werkt ook een toetsingsmodel uit waarmee gekeken wordt of 
een nieuw woonproject wel voldoende kindvriendelijk is. 

 
6. Gent is een progressieve stad en we willen dit ook zijn op het vlak van 

vernieuwende woonvormen. De samenleving en gezinssamenstelling wijzigt, 
het aantal inwoners stijgt en het aantal kleine huishoudens neemt toe. Dit 
noopt ons na te denken over andere woonvormen en toekomstgerichte 
oplossingen. Het aanbod aan experimenten is groot. Wij wensen in de 
eerste plaats te focussen op cohousing en het werken met particuliere 
bouwgroepen van gezinnen. Daarnaast gaan we voor de verdere uitrol van 
het eerste Gentse Community Land Trust- project, de uitbouw van 
hospitawonen en de mogelijkheden van coöperatieve projecten. Tegelijk 
laten we ruimte voor nieuwe ideeën die zich aandienen. 
 

Concreet stellen we op dat vlak volgend maatregelenpakket voor: 

 Cohousing. 
Er wordt gezocht naar ruimte voor cohousprojecten. De komende 
legislatuur worden 2 nieuwe cohousprojecten opgestart waarbij de 
nodige begeleiding wordt aangeboden. 
Bovendien worden andere cohousprojecten ondersteund in hun 
zoektocht naar terreinen en gebouwen en naar passende architecturale 
en stedenbouwkundige oplossingen.  
Particuliere bouwgroepen van gezinnen. 
In eigen projecten wordt gekeken of er geen ruimte kan vrijgemaakt 
worden voor projecten van particuliere bouwgroepen van gezinnen. De 
komende legislatuur worden 2 dergelijke projecten opgestart. 

 Verdere uitrol van ‘Community Land Trust’. 
We willen dat het stadsbestuur zich verder engageert om mee te werken 
aan een autonoom werkend Community Land Trust. In principe wordt in 
het begin van de volgende legislatuur een eerste project gerealiseerd 
waarvan de woningen ten laatste in 2020 zijn bewoond. Daarna 
faciliteert de stad de verdere projecten die het CLT ontwikkelt. 

 Onderzoek naar en steun voor nieuwe woonvormen. 
In het algemeen voert de Stad de zoektocht verder naar nieuwe vormen 
van stedelijk wonen met aandacht voor collectieve woonvormen en 
alternatieve eigendomsstructuren. De Stad organiseert hiertoe een event 
waarop de verschillende initiatieven kunnen toegelicht worden en waar 
mogelijke samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. Indien haalbaar, 
start de Stad experimenten op die o.m. betaalbaar, moduleerbaar en 
coöperatief,… zijn. 
We maken actief werk van het wegwijs maken en vereenvoudigen van 
bestaande procedures i.v.m. nieuwe en alternatieve woonvormen 
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3.1 VISIE 

De afgelopen jaren zijn er ingrijpende stappen gezet in de richting van een 
duurzame mobiliteit. Maar de behoefte aan een veiligere en aangenamere 

woonbuurt blijft, zowel in de binnenstad als in de rand, buiten de R40. 

De impact van het verkeer op de leefkwaliteit is ingrijpend. De bereikbaarheid van 
alle functies blijft gegarandeerd door in te zetten op de andere verkeersmodi en 

door verstandig om te springen met gemotoriseerd verkeer. De algemene 
tijdsgeest is gerijpt. Minder autoverkeer en meer alternatieven verbeteren de 

leefkwaliteit en de verkeersveiligheid in een stad. 

Voor Gent zijn er een aantal duidelijke uitdagingen, die de komende legislatuur 

aangepakt moeten worden. 

Hoewel het openbaar vervoer in Gent behoorlijk goed functioneert, is er behoefte 

aan een nieuwe kwaliteits- en kwantiteitsprong om onze ambities op vlak van 

mobiliteit waar te maken. Indien we onze ambitie uit het Mobiliteitsplan willen 

waarmaken, nl 20% openbaar vervoergebruikers tegen 2030, zullen er ingrijpende 

investeringen moeten gebeuren in Gent. De huidige organisatie van De Lijn 

voldoet niet om deze ambities waar te maken. Meer zeggenschap in de 

investeringen en de exploitatie van het openbaar vervoer in Gent is nodig. De 

reorganisatie van De Lijn binnen het concept ‘vervoersregio’ dat momenteel op 

tafel ligt, is een eerste stap. We dromen echter van een soort MIVG 2.0. Dit moet 
verder uitgewerkt worden, zodanig dat de stad een sterk sturende rol kan spelen 

in de organisatie van het openbaar vervoer. Op die manier willen we de 
bereikbaarheid van de stad voor Gentenaars en de randgemeenten sterk 

verbeteren, waardoor het openbaar vervoer een waardig alternatief wordt. Het is 

dan ook nodig dat de juiste beslissingsstructuren worden uitgewerkt en dat het 

nodige budget overgedragen wordt naar deze organisatie. Zo kunnen de 
verschillende elementen van een goed mobiliteitsbeleid optimaal op mekaar 

afgestemd worden. Voor deze MIVG 2.0 zal intens overleg en samenwerking met 
de randgemeenten nodig zijn, maar gezien de centrale rol van de stad Gent willen 

we een sturende rol voor Stad Gent.  

Een tweede uitdaging is het in de hand houden van de toenemende verkeersdruk 
door allerlei ontwikkelingen. Een aantal van deze ontwikkelingen situeren zich 

duidelijk op bovenlokaal niveau (Traktaatweg, Oosterweelverbinding, algemene 

toename gemotoriseerd verkeer,…). De impact hiervan zal echter op lokaal niveau 

zeer voelbaar zijn en kan de bereikbaarheid van een aantal sites verder 
bemoeilijken. We moeten ons als stad hierover bezinnen en ons voorbereiden op 

een nog stijgende bezettingsgraad van de wegeninfrastructuur voor de komende 
decennia. Verstandig omgaan met bouwprogramma’s en vooral met het 

mobiliteitsprofiel van de gewenste functies is een enorme uitdaging. Het reeds 
opgestarte actieprogramma rond de zuidelijke mozaïek wordt verder uitgewerkt. 

Via de oprichting van een mobiliteitscoördinatiecentrale wordt een kwalitatief 
aanbod aan duurzame vervoerswijzen in de markt gezet. Dit zorgt ervoor dat 
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fietsen, openbaar vervoer en deelauto’s wel degelijk een alternatief worden op 

deze locaties. 

 

3.2 KRACHTLIJNEN 

1. In de afgelopen legislatuur was de uitrol van de nieuwe circulatie in de 
binnenstad een van de belangrijkste verwezenlijkingen op mobiliteitsvlak. 
Dit betekende een serieuze sprong voorwaarts op vlak van de leefkwaliteit 
in de binnenstad, zonder in te boeten op vlak van bereikbaarheid. Dit werk 
is echter niet af. 
 De tijdelijke inrichting van de knippen wordt definitief, aangenaam en 

kwalitatief vormgegeven. 

 Het nieuwe autovrij gebied wordt kwalitatief en aangenaam ingericht, 

zodat het duidelijker wordt dat auto’s hier enkel te gast zijn, en dat de 

weg in principe is voorbehouden aan fietsers en voetgangers. 

 De principes van het uitgerolde circulatieplan, namelijk het weren van 

doorgaand verkeer, zal de leidraad zijn bij de opmaak van 

verkeersplannen voor de woonkernen, ook in de deelgemeenten. 

 
2. Het sturen van het parkeergedrag is een belangrijk middel om in te grijpen 

in het mobiliteitsgedrag en om de autoafhankelijkheid van zijn gebruikers te 
doen dalen. Een sturend parkeerbeleid is essentieel om het wonen, werken 
en bezoeken in de stad aangenaam te houden. We gebruiken een heldere 
tarievenstructuur om elk type parkeerder een gepaste oplossing te bieden, 
binnen of buiten de stad. Er is immers niet genoeg ruimte in de stad zelf om 
alle parkeernoden op te vangen. Bovengronds parkeren is vooral voor de 
bewoners en de kortparkerende bezoeker, ondergronds parkeren en 
afstandsparkeren vooral voor bezoekers en werknemers die middellang 
willen parkeren. Afstandsparkeren op bijvoorbeeld een P&R is een goed 
middel om langdurig parkeren van bezoekers en werknemers op te vangen. 
Autodelers en mensen met een beperking parkeren bovengronds gratis in 
Gent. Een heldere communicatie over alle mogelijke parkeeropties en de 
kostprijs ervan is essentieel om een maximaal effect te bereiken. 
 We verlagen de parkeerdruk in de wijken door in te zetten op 

alternatieve mobiliteit, autodelen en aanleg buurtparkings. 

 Binnen de R40 streven we naar een afname van het totaal aantal 

(private en publieke) parkeerplaatsen, buiten de R40 naar stand-still. 

Daarbij is er ook aandacht naar het verschuiven van publieke 

parkeerplaatsen op straat naar buurtparkings. 

 We werken verder aan de uitrol van de P&R gordel rond Gent. In Sint-

Amandsberg, Gentbrugge, The Loop, in Wondelgem (R4) en aan de 

Drongensesteenweg wordt bijkomende P&R-infrastructuur aangelegd. 

 We onderzoeken hoe we meer ruimte kunnen creëren op het openbaar 

domein voor de vele functies die een stad huisvest. Indien een deel van 

de fietsparkeerdruk en van de autoparkeerdruk van bewoners 

opgevangen kan worden in de bestaande ondergrondse parkings, komt 
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er meer ruimte vrij om kwaliteit in de binnenstad te brengen. We 

benutten de mogelijkheden die er op dat vlak zijn. 

 We brengen het aantal bewonerskaarten in lijn met het aantal 

parkeerplaatsen bovengronds. We onderzoeken welk systeem het beste 

is om tot deze doelstelling te komen. 

 We houden de parkeerdruk in Gent nauwlettend in de gaten. Indien in 

gebieden een parkeerdruk ontstaat die te hoog is, dan grijpen we in 

door een parkeerregime te installeren en/of aan te passen. Zo beheersen 

we de parkeerdruk en houden we die wijk leefbaar, ook voor bewoners. 

3. Het verbeteren van de leefomgeving in de vele woonwijken en 
handelskernen in Gent blijft een ambitie die bovenaan de prioriteitenlijst 
staat. Na de binnenstad zijn de verschillende woonwijken van Gent aan de 
beurt, waarvoor een integrale visie op maat rond verkeercirculatie, 
parkeren, trage wegen, openbaar vervoer, gedeelde mobiliteit en 
verblijfsgebieden wordt geformuleerd. Een traject zal samen met de 
bewoners en gebruikers van deze gebieden moeten worden afgelegd om te 
komen tot een gedragen visie en oplossing voor deze wijken. Er wordt veel 
aandacht besteed aan de goede communicatie over verkeermaatregelen. 
De evaluatie wordt samen met stakeholders en bewoners gevoerd.  
 We weren doorgaand verkeer maximaal uit de deelgemeenten en 

woonwijken. Enkel op de grotere doorgaande verkeersassen wordt 

verkeer naar het centrum van de stad toegelaten. 

 Door een doorgedreven inzet op de zachtere mobiliteitsvormen, sturen 

we aan op minder autoafhankelijkheid van de deelgemeenten en de 

woonwijken. 

 Specifieke vrachtroutes zorgen voor het weren van doorgaand 

vrachtverkeer door woongebieden. 

 In een eerste fase komen Sint-Amandsberg, Wondelgem en Gentbrugge 

en Ledeberg aan de beurt voor de opmaak van een 

verkeersstructuurschets. 

 We gaan voor een snelle verschuiving van de Zuidelijke Havenverbinding 

van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan. 

 We experimenteren met alternatieve manieren om autovrije dagen te 

organiseren. 

 
4. Het is tijd om een doorgedreven voetgangersbeleid op poten te zetten. Dit 

kan leiden tot een volwaardig voetgangers-actieplan, waarbij we met de 
verschillende actoren in de stad over de verschillende beleidsdomeinen 
heen acties opnemen. Hiermee komt stappen als kwalitatief 
verplaatsingsmiddel duidelijk in beeld en wordt het comfort voor 
voetgangers aanzienlijk verbeterd. 
 We installeren een voetgangersbewegwijzering waarbij afstanden in tijd 

worden weergegeven. 

 We installeren aftellichten voor voetgangers op kruispunten. Hierdoor 

wordt de wachttijd voor voetgangers duidelijker en verlaagt het risico 

op roodnegatie. 

 Alle drukke wegen krijgen veilige oversteekpunten. 
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 We werken een netwerk uit van veilige voetgangersroutes doorheen 

woonwijken en in de deelgemeenten. We zetten in de deelgemeenten 

resoluut in op het netwerk van trage wegen. Veel van deze trage wegen 

bestaan reeds en moeten enkel via bordjes meer bekend gemaakt 

worden. Voor een aantal wegen zijn ruimtelijke aanpassingen nodig. De 

participatieve aanpak in het formuleren en uitbreiden van het trage 

wegennetwerk blijft bestaan. Extra aandacht gaat naar de sociale 

veiligheid 21in het voetgangersnetwerk. 

 We voeren een stimulerend voetgangersbeleid waarbij ook sport en 

gezondheid ingeschakeld worden als interne stimulansen om meer te 

stappen. 

 We maken het openbaar domein beter toegankelijk voor rolstoelen en 

kinderwagens. Een doordachte inplanting van objecten in het openbaar 

domein is daarbij cruciaal. Een screening op hinderpalen zorgt ervoor 

dat bestaande objecten op voetgangersroutes verdwijnen of op een 

betere manier worden ingepland. 

 Het trottoiractieplan wordt verdergezet. Op die manier verhoogt op een 

systematische wijze de kwaliteit van de voetpaden. 

 De toegankelijkheid van gebouwen vanuit het openbaar domein is een 

blijvend aandachtspunt. Tijdens het ontwerp van openbaar domein 

wordt hiermee maximaal rekening gehouden. 

 
5. Het mobiliteitsbeleid moet meer afgestemd worden op de kwetsbaren van 

onze samenleving. Er is aandacht voor alle doelgroepen (kinderen en 
jongeren, ouderen, mensen met een beperking, kwetsbare groepen, etc.) en 
hierrond worden specifieke acties en ondersteunende maatregelen 
uitgewerkt. Betaalbaarheid en toegankelijkheid van mobiliteit zijn daarbij 
belangrijke elementen. Specifieke acties rond het wegwerken van 
vervoersarmoede worden opgestart. 
 Samen met armoedeorganisaties en ervaringsdeskundigen werken we 

een actieprogramma uit op vlak van bestrijden van de vervoersarmoede. 

We onderzoeken of de financiële barrières voor kwetsbare groepen 

weggewerkt kunnen worden, zodat deze gemakkelijk het openbaar 

vervoer kunnen gebruiken. 

 Het openbaar vervoer blijft gratis voor jongeren tot 15j. 

 We zetten in op specifieke acties rond autodelen om de 

vervoersarmoede tegen te gaan. 

 We ontwikkelen een toegankelijke tool (digitaal en analoog) voor minder 

mobiele inwoners waarbij ze wegwijs worden gemaakt in het diverse 

                                            
 

21 ‘Sociale veiligheid gaat over het feit of de ruimte als veilig aangevoeld en 

waargenomen wordt. Dit is niet altijd gelinkt aan effectieve veiligheid.’ 
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aanbod van aangepast vervoer en begeleiden hen naar de passende 

ondersteuningsmogelijkheden. 

 Haltes van openbaar vervoer zijn integraal toegankelijk. Er wordt een 

actieprogramma opgezet om deze haltes te screenen en aan te passen. 

 We brengen in kaart hoe de complexiteit van openbaarvervoersystemen 

verminderd kunnen worden om zo de toegankelijkheid ervan te 

verbeteren. 

 We bekijken waar heraanleg van straten nodig is in de voetgangerszone 

om niveauverschillen en drempels weg te werken. 

 
6. We investeren verder in fietsinfrastructuur, zodat het fietsnetwerk verder 

vorm krijgt en op een kwalitatieve, comfortabele en veilige wijze fietsers 
kan faciliteren. Leesbaarheid van routes zijn daarbij een belangrijk 
aandachtspunt. Ook de (snelle) verbindingen met de randgemeenten 
worden gelegd. Deze infrastructuur wordt afgestemd op het groeiend 
aandeel elektrische fietsen. Comfort en veiligheid voor alle fietsers is een 
constant aandachtspunt. Ook grootschalige kwalitatieve fietsstallingen in 
het centrum, en een netwerk van kleinschalige buurtfietsenstallingen 
vormen een essentieel element in het fietsbeleid. 
 Elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling en zijn omgeving wordt gescreend 

op fietsvriendelijkheid en voorziet in voldoende fietstoegankelijkheid en 

fietsfaciliteiten. 

 Er komen extra snelle, veilige fietsverbindingen vanuit de 

deelgemeenten en randgemeenten naar de kernstad. Ook tussen de 

deelgemeenten moeten er flinke stappen vooruit gezet worden, vaak in 

samenwerking met andere overheden. We denken hierbij aan de as 

Klossestraat-Krekelstraat, de Nijverheidskaai, de Luchterenkerkweg, de 

Heerweg-zuid, de Mellestraat en het Moscouviadukt (als onderdeel van 

de fietssnelweg), de Motorstraat en de vernieuwde groene banaan in 

Sint- Amandsberg, etc.  

 Elke 2 jaar wordt het fietsinvesteringsprogramma geactualiseerd. 

 We installeren een fietsersbewegwijzering die helder en duidelijk in 

mekaar zit. 

 We investeren in fietscomfortmaatregelen: onderzoek naar de installatie 

van fietspompen met perslucht, het voorzien van verkeerslichten die 

meer voorrang geven aan fietsers en het aanbrengen van fietsbaren 

(voetsteun voor fietsers aan verkeerslichten) …. 

 ‘Fietsambassade’ krijgt een nog meer centrale rol in het samenbrengen 

van partners rond fietsfaciliteiten en fietscultuur. 

 We werken o.m. samen met scholen, sportclubs en jeugdvereniging een 

beloningssysteem uit voor jonge fietsers zodat fietsen een evidente 

keuze wordt. 

 We voeren een stimuleringsbeleid om het aantal gesloten 

fietsenstallingen en gedeelde bergruimte voor bewoners uit te bouwen. 

 We realiseren een onderdoorgang voor fietsers op de Visserij ter hoogte 

van de kruising van de Kasteellaan. Dit conflictpunt tussen openbaar 
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vervoer en fietsers wordt op die manier ontvlecht en biedt op die manier 

maximale kansen om beide modi op die plaats te laten groeien. 

 De oversteekbaarheid van de stadsring en de steenwegen voor fietsers 

en voetgangers is van groot belang. Met een mix aan maatregelen, 

aangepast aan elk kruispunt, zorgen we voor conflictvrije en 
verkeersveilige oversteken.  

 Het brugje over de Coupure ter hoogte van de Ekkergemstraat wordt 

afgevlakt zodat dit een gemakkelijke en kwalitatieve verbinding naar de 

binnenstad kan faciliteren. 

 De sluis tussen Gentbrugge en de Eendrachtstraat wordt omgevormd 

tot een volwaardige en comfortabele fietsbrug. We dringen aan bij W&Z 

voor een spoedige realisatie. 

 De Industrieweg krijgt in het project R4 van de Vlaamse overheid 

kwalitatieve fietspaden. De verbinding met de Trekweg is een evidente 

manier om Vinderhoute en omgeving ook met de fiets bereikbaar te 

maken voor deze industriezone. 

 De fietsverbinding aan de spoorweg tussen de Wiedauwkaai en de 

Muide is onvoldoende kwalitatief. Een goede fietsbrug zorgt ook hier 

voor een betere ontsluiting van Muide/Meulestede en de Wondelgemse 

Meersen. 

 We zorgen voor meer bewaakte fietsenstallingen, waarvan minstens 3 

permanente inpandige in het centrum. 

 We gaan via sensibilisering en promotie het gesprek aan met 

verschillende partners om het aanbod aan private fietsenstallingen uit te 

breiden, zoals bij grootwarenhuizen en andere attractiepolen, voor zover 

dit niet gevat zit in een bouwaanvraagprocedure. 

 Ook aan de verschillende treinstations zorgen we voor extra 

fietsenstallingen. Bij de herontwikkeling van Gent Sint-Pieters en 

Dampoort wordt ook rekening gehouden met de waarschijnlijke groei 

van het fietsgebruik. 

 We werken een actieprogramma uit om over te stappen naar volledig 

conflictvrije lichtenregelingen en Rechtsaf Door Rood op AWV-wegenis. 

Vierkant groen past hier ook in. 

 Op wegenis die niet onder onze bevoegdheid valt, ijveren we bij AWV 

voor snelle, veilige en conflictvrije verbindingen voor belangrijke 

fietsverbindingen. 

 Alle fietsinfrastructuur wordt aangelegd zodat ze rekening houdt met 

toekomstige fietsintensiteiten. De stijgende aantallen bakfietsen en 

elektrische fietsen worden hierbij mee in rekening genomen. 

 We streven naar een goedkoper Blue bike- abonnement voor de 

Gentenaar en stemmen de verschillende systemen beter op elkaar af. 

 Er komt een beter beheer van fietspaden en fietsroutes in functie van 

structureel onderhoud. De ijs-en sneeuwbestrijding en proper houden 

van fietsroutes (bladeren, glas, …) krijgt hogere prioriteit. 
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7. Openbaar vervoer speelt momenteel een te beperkte rol in de modal split 22 
in Gent. Het voorstadsnet wordt samen met de NMBS en De Lijn verder 
uitgewerkt. Goede, snelle en frequente verbindingen vanuit de 
randgemeenten naar Gent zorgen voor een waardig alternatief voor 
autoverkeer en kunnen bijgevolg de leefkwaliteit van alle deelgebieden in 
Gent verbeteren. De hiaten in de openbaar vervoersbediening op Gents 
grondgebied worden weggewerkt. Er wordt blijvend ingezet in 
comfortabele verbindingen, goede toegankelijkheid van het openbaar 
vervoer en comfortabele wachtaccommodatie. Een grondige analyse van 
het openbaar vervoersnet rond Gent wordt uitgevoerd en waar nodig 
worden lijnen (zowel qua route, frequentie en amplitude) aangepast. 
 Een aanvullend aanbod OV-taxi 23wordt uitgewerkt, waarbij taxi nog 

meer de aanvulling wordt van openbaar vervoer. De focus ligt hierbij op 

het gebruik in de avonduren, als aanvulling op het nachtnet. 

 We gaan voor hoogfrequente verbindingen per tram en bus in Gent. 

 Het comfort van het openbaar vervoer moet verbeteren. We denken 

hierbij aan looplijnen 24, overstaptijden, halte-infrastructuur. 

 Tijdens evenementen of speciale gelegenheden zetten we maximaal in 

op openbaar vervoer, met aangepaste regelingen en aangepaste 

tarieven. 

 We onderhandelen verder met De Lijn om gunstige tarieven te kunnen 

verkrijgen zodat de cultuurhuizen in Gent een aantrekkelijk cultuurticket 

kunnen aanbieden. 

 We willen dat de houders van een Citypass Gent een Bluebike aan 

verminderd tarief kunnen huren voor hun voor- of natraject. 

 Binnen de vervoersregio bekijken we welke rol lokale initiatieven kunnen 

spelen in kader van woon-werkverkeer. Het collectief vervoer speelt 

hierin momenteel een te kleine rol. We bekijken welke rol MaxMobiel in 

deze nieuwe structuur kan vervullen. 

 De doorstroming van het openbaar vervoer wordt structureel verbeterd. 

We grijpen in op de lichtregelingen in de stad Gent en zorgen ervoor dat 

het openbaar vervoer maximaal groen licht krijgt. Ook vrije bedding 

voor intensief openbaar vervoer wordt de ontwerpstandaard. 

 We ijveren bij de NMBS voor het heropenen van stopplaatsen aan de 
Loop/Sint-Denijs-Westrem en de Muide. 

 
8. Er wordt versneld werk gemaakt van een verdere vertramming, die tot nu 

toe te traag verloopt. Prioriteiten hierin zijn de  vertramming van de 
bussenbundel 7 (van Sint-Denijs-Westrem via Sint-Pieters en het Zuid naar 
Dampoort), de verbinding van het Neuzeplein met de Dampoort via de 
Oude Dokken en Lijn 3 (van Mariakerke via Korenmarkt naar Dampoort). 

                                            
 



 Pagina 39 

 

Beiden zijn onderdeel van de tramringlijn. Deze projecten willen we in de 
komende legislatuur kunnen opstarten op het terrein. Voor de vertramming 
van lijnenbundel 7 in de richting van Oostakker en Lochristi en de 
verbinding UZ – Arteveldesite worden de voorbereidende studies opgestart, 
zodat tegen het einde van de legislatuur uitvoeringsklare dossiers op tafel 
kunnen liggen. We onderzoeken de potentie van de doortrekking van lijn 4 
richting Gentbrugge (site E17) en op welke wijze de verbinding met 
Merelbeke wordt gerealiseerd. 
 Binnen de vervoersregio zal Gent het belang van de noodzakelijke 

vertrammingen duiden en de noodzakelijke investeringen blijven eisen. 

 Ook het onderhoud van bestaande infrastructuur verdient de nodige 

aandacht en moet op regelmatige basis gebeuren. We eisen van De Lijn 

voldoende middelen om het nodige onderhoud van hun infrastructuur te 

doen, zodat de trams kunnen blijven rijden en trilingshinder voor 

omwonenden tot een minimum beperkt blijft. 

 De tramlijnen tot aan de groenpool en sportcluster Gentbrugge meersen 

en tot aan Ledeberg-Moscou moet zo snel als mogelijk terug in gebruik 

genomen worden. De stad dringt hiertoe aan bij De Lijn. 

 
9. De ambitie moet zijn om het doorgaand verkeer nog meer naar de R4 te 

verplaatsen waardoor de R40 meer gericht wordt op bestemmingsverkeer 
voor de binnenstad en de direct aansluitende woonwijken. 
 De stadsring krijgt op termijn de allure van een stadsboulevard, met 

aandacht voor meer groen, bomen en de verkeersfunctie waardoor het 

langs deze boulevard beter vertoeven en wonen wordt. 

 
10. In de mobiliteitswereld beweegt er heel wat. De visies rond bereikbaarheid 

en toegang tot verkeersmiddelen evolueren, technische ontwikkelingen 
kunnen hier handig op inspelen. Deze nieuwe ontwikkelingen zullen een 
fundamentele kentering teweegbrengen in de steden. Gent wil hierin een 
pioniersrol spelen en (verder) experimenteren met nieuwe concepten rond 
gedeelde mobiliteit (fietsdelen, autodelen, taxidelen, …), Mobility as a 
Service25, elektrische mobiliteit, Mobipunten, buurtgerelateerde 
mobiliteitsoplossingen, etc. 

 Op vlak van stadsdistributie zetten we de vernieuwing verder met nog 

meer innovatie inzake nieuwe, duurzame voertuigen en bundelen van 

goederenstromen. Het is daarbij de ambitie om het aantal vracht- en 

bestelwagens en de bijhorende zgn. drops tot een minimum te beperken 

en bijkomend ook om zoveel mogelijk goederen te bufferen aan de 

stadsrand. Dit biedt als voordeel dat goederen niet langer moeten 

gestockeerd worden bij de leveranciers en meteen op het gepaste 

tijdstip en op een duurzame manier geleverd kunnen worden bij de 

eindklant. Daarenboven is het de ambitie om voor grote bouwprojecten 

in de buurt van bevaarbare waterwegen de aan- en afvoer van 
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bouwmaterialen zoveel mogelijk via het water te laten verlopen. Dit 

gebeurt in samenwerking met de bouwsectoren, 

Stadsdistributieplatform en de Vlaamse Waterweg NV. 

 Taxi’s rijden alleen nog elektrisch vanaf 2025. 

 We verleiden nog meer Gentenaars tot autodelen. Een voordeel in de 

directe woonomgeving van autodelers kan hierbij een cruciale incentive 

zijn. Dit kan o.a. gaan over extra bomen, fietsenstallingen, spelelementen 

of zitinfrastructuur op straat wanneer een aantal mensen in een straat 

beslissen om aan te sluiten bij een autodeelorganisatie, en daardoor 

beslissen een auto te verkopen, of geen auto aan te schaffen. 

 ‘Traffic Management as a service’ wordt verder uitgewerkt. Gent speelt 

hierin een pioniersrol. Dit speelt een essentiële rol in de minder-hinder-

aanpak bij wegenwerken. De ambitie is om op digitale wijze 

gepersonaliseerde informatie op maat van de gebruiker aan te bieden. 

Deze informatie helpt de gebruiker ook om de meest duurzame keuze te 

maken in het mobiliteitsaanbod. 

 
11. Individueel gemotoriseerd woon-werkverkeer is problematisch (files, 

luchtvervuiling, geluid, verkeersveiligheid, …) in verschillende omgevingen in 
Gent. Oplossingen op maat (collectief vervoer, pendelfietsen, autodelen, 
etc.) kunnen het verschil maken in de bereikbaarheid van deze locaties. We 
zetten hier verder op in, samen met de verschillende partners op deze 
locaties. We starten een forum op waarbij we op Gents niveau verschillende 
cruciale actoren samen brengen om antwoorden te formuleren op de 
uitdaging rond woon-werkverkeer. 
 De opstart van het mobilititeitscoördinatiecentrum in de Zuidelijke 

mozaïek zorgt voor een kantelmoment bij bedrijven rond mobiliteit. Als 

stad nemen we het heft in handen en voorzien we middelen om de 

werking van dit mobiliteitscoördinatiecentrum te ondersteunen. We 

stimuleren andere overheden en de bedrijven om ook deel te nemen en 

een financiële bijdrage te leveren. Een opschaling naar stadsregionaal 

niveau wordt onderzocht. 

 We merken dat woon-werkverkeer een steeds grotere uitdaging wordt, 

waar verschillende actoren aan verschillende oplossingen werken. Een 

grondige en open dialoog tussen deze verschillende actoren kan de 

efficiëntie en doelmatigheid van de genomen acties alleen maar 

verhogen. Het forum bekijkt ook welke toekomstige uitdagingen en 

opportuniteiten zich aandienen in deze problematiek. 

 

12. Er staan nog heel wat projecten op stapel die broodnodig zijn voor de 
leefkwaliteit van de stad Gent. Zo blijven we werk maken van de realisatie 
van de Verapazbrug, de ondertunneling van de Dampoort en de 
Heuvelpoort. Ook de Sifferverbinding blijft hoog op onze prioriteitenlijst 
staan. Oplossingen voor bestaande mobiliteitsinfrastructuur die momenteel 
voor veel hinder zorgen - zoals de B401 en het viaduct van de E17 in 
Gentbrugge - moeten ingepast worden in de stedelijke omgeving met zorg 
voor de leefkwaliteit van de omgeving en de bereikbaarheid van de stad. 
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Het vernieuwen van het op- en afrittencomplex in Baarle moet ingebed 
worden in een duurzame mobiliteits- en stedenbouwkundige visie. 

 De oprichting van een mobiliteitsbeheersmaatschappij in de Regio Gent 

is noodzakelijk. De Gentse variant van een BAM 26moet ervoor zorgen 

dat duurzame mobiliteit nooit ondergesneeuwd geraakt bij grote 

infrastructuurprojecten. Bovendien zorgt een dergelijke structuur voor 

een maximaal efficiënt inzetten van middelen en mensen. De huidige op 

til staande hervormingen in kader van de vervoersregio’s biedt ook hier 

opportuniteiten. 

 Zoals geformuleerd in het mobiliteitsplan van de Stad Gent wordt er 

werk gemaakt van een sluitende visie over het hoofdwegennet in de 

zuid-westelijke rand van Gent. Hierbij is de leefbaarheid van Drongen 

een belangrijk aandachtspunt. 

 We dringen bij het Vlaams Gewest aan om eindelijk de lang aanslepende 

infrastructuurprojecten inzake heraanleg wegen aan te pakken, zoals de 

Antoon Catriestraat in Drongen en de Brugse Vaart (N9).  

 

13. Verkeersveiligheid is een belangrijke overweging in alle beslissingen die 
genomen worden op vlak van mobiliteit en in het ontwerp en aanleg van 
infrastructuur. De intensieve samenwerking tussen politie en stadsdiensten 
zijn mee onderdeel van een integraal verkeersveiligheidsbeleid. We blijven 
samen met de politie verder inzetten op zone 30. Alle woonkernen krijgen 
een zone 30. Handhaving van snelheidsbeperkingen, alcoholmisbruik en 
gevaarlijk parkeren vinden we een prioriteit voor de politie. We blijven ook 
inzetten op hoffelijkheid tussen alle actoren. 

 De start Gent herhaalt het ISA27-project in voertuigen van de Stad, in 

deelauto’s en taxi’s. Hierbij worden er snelheidsbeperkende systemen in 

voertuigen ingebouwd die door intelligente snelheidsadaptatie niet 

sneller rijden dan de wettelijk toegelaten snelheid. Doordat we dit 

uitrollen over grote hoeveelheid voertuigen bereiken we een 

multiplicatoreffect. We onderzoeken of we de technologie ter 

beschikking van de Gentse bevolking kunnen stellen. 

 Bij woonstraten is het woonerf een basisuitgangspunt, waarbij door 

vernuftig ontwerp de snelheid van voertuigen effectief beperkt wordt. 

 We richten een verkeerspark (park waar kinderen op speelse wijze 

kunnen leren deelnemen in het verkeer in Gent) in, zodanig dat nieuwe 

verkeersdeelnemers nog beter kunnen leren inspelen op reële 

verkeerssituaties. 

 De verdere uitwerking van de schoolstraten voorziet in bijkomende 

faciliteiten. Zo wordt onderzocht of een vaste, bedienbare afsluiting een 

oplossing biedt voor de vaak verplaatste hekkens. 
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 We verhogen de inspanningen op vlak van veilige schoolomgevingen. 

Gerichte campagnes voor ouders en grootouders van kinderen duiden 

de noodzaak van aangepast verkeersgedrag in schoolomgevingen. 

Verder worden de actiepunten uit de screening opgevolgd en volgen 

infrastructurele aanpassingen in schoolomgevingen en op routes naar 

school om kinderen veilig en comfortabel naar school te laten stappen of 

fietsen. 

 We werken een duidelijk vrachtroutenetwerk uit en vermijden dat 

vrachtwagens door woonstraten en schoolomgevingen rijden.  
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Kinderen en jongeren tot 25 jaar maken in Gent bijna 28% van de inwoners (totale 

bevolking) uit28. Opgroeien in de stad geeft veel kansen. In de stad is alles dichtbij 

en valt er veel te beleven. In Gent voel je ook de hartslag van een geglobaliseerde 

wereld. Jongeren worden er weerbaar in een superdiverse wereld. Het is de beste 

voorbereiding op morgen, want de toekomst is aan de steden. Het kartel sp.a-
groen blijft daarom de ambitie hoog houden om onze stad nog kindvriendelijker te 

maken. 

‘We willen werken aan een breed draagvlak voor een kind- en jeugdvriendelijk 

Gent door het betrekken van kinderen, jongeren, jonge gezinnen, 

middenveldorganisaties en andere actoren als partner. De verdere uitbouw van 
een netwerk aan voorzieningen voor kinderopvang, onderwijs en jeugdinitiatieven 

krijgt hierin een prioritaire plaats. Maar kindvriendelijke programmapunten komen 

ook in andere delen van het programma aan bod.’ 

Een beleid voor elke Gentse jongere, met focus op de meest kwetsbare, verhoogt 

de leefbaarheid voor iedereen. We zijn tegelijk niet blind voor mogelijke 

intergenerationele conflictsituaties tussen jongeren en ouderen en zoeken daarom 

naar oplossingen die iedereen, ook kinderen en jongeren, ten goede komen. 

Bovendien letten we erop dat we alle kinderen en jongeren mee hebben. 

 
 

 

                                            
 

https://gent.buurtmonitor.be/
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2.1 KINDERDAGVERBLIJVEN (VOORSCHOOLSE 

KINDEROPVANG) 

Voor ouders met jonge kinderen tot 3 jaar is genoeg kwaliteitsvolle en betaalbare 

(inkomensgerelateerde) kinderopvang in hun buurt een absolute voorwaarde om 

de opvoeding van hun kinderen te kunnen combineren met werk of andere 

activiteiten. Voor de kinderen zelf is het een belangrijke aanvulling op de 
ontplooiingskansen die de thuisopvoeding biedt, bijv. op vlak van sociale of 

taalontwikkeling. 

 
1. Gent haalt als een van de weinige steden de norm die de Vlaamse Regering 

vooropstelt voor het aantal plaatsen in de kinderopvang. We breiden uit 
zodat er in elke buurt genoeg kinderopvang is. De Stad opent zelf nieuwe 
kinderdagverblijven, maar helpt ook private kinderdagverblijven om uit te 
breiden. Op basis van de noden maken we hiervoor een masterplan 
“kinderopvang”. Zo investeren we o.a. in kinderopvang in de Fabiolalaan, 
Tondelier, Oude Dokken, Franse Vaart waar nieuwe woonprojecten worden 
ontwikkeld. Ook in andere wijken met een lokaal tekort werken we aan 
uitbreiding van kinderopvang 
 

2. Het ‘Kinderopvangpunt Gent’ is een digitaal platform dat het volledig 
aanbod aan kinderdagverblijven, peutertuinen en onthaalouders in Gent 
bundelt. Het helpt ouders bij het aanvragen en kiezen van kinderopvang. 
We voorzien we een fysiek loket aan de site Zuid en aanspreekpunten in de 
wijken. 

 
3. De meerwaarde in ontwikkelingskansen is afhankelijk van de kwaliteit van 

de opvanginitiatieven en de professionaliteit van de medewerkers die er 
werken. Via vorming en begeleiding ondersteunt de Dienst Kinderopvang 
de initiatieven (stedelijke en andere die erom vragen) om zelf hun kwaliteit 
te versterken. Ouders en medewerkers worden hier actief bij betrokken. 
 

4. Kinderdagverblijven beschikken vaak over onvoldoende buitenruimte. 
Nochtans is buitenspelen zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de jonge 
kinderen. Er komen initiatieven om dit aspect in de kinderopvang te 
stimuleren. We voorzien een subsidie om buitenruimte aantrekkelijker te 
maken voor het buitenspelen en ondersteunen kinderdagverblijven zonder 
voldoende buitenspeelruimte om met peuters naar een geschikte 
buitenruimte in de buurt te gaan spelen. Dat kan door bijvoorbeeld 
duurzame verplaatsingsmiddelen zoals bolderkarren te huren of door 
veilige speelruimte te voorzien in publieke parken. 
 

5. We willen dat alleenstaanden en kwetsbare ouders vlot hun weg vinden 
naar de kinderopvang en er zich thuis voelen. Gent is daar in Vlaanderen en 
zelfs internationaal een voortrekker en wil die rol blijvend waarmaken met 
nieuwe initiatieven. Kinderopvanginitiatieven vormen ook een plek waar 



 Pagina 47 

 

jonge ouders elkaar kunnen ontmoeten en helpen. We willen die functie 
versterken. 

 
6. We maken werk van een warme overgang van de kinderdagverblijven naar 

de kleuterschool omdat dit een positief effect heeft op kleuterparticipatie. 
We doen dit door de samenwerking tussen de kinderopvanginitiatieven 
(stedelijke en private) en de basisscholen (van alle netten) uit eenzelfde 
buurt te stimuleren. 

 

2.2 BUITENSCHOOLSE OPVANG EN VAKANTIEAANBOD 

Naast de capaciteitsuitbreiding in het onderwijs, is er nood aan afstemming over 
en uitbreiding van het vrijetijdsaanbod waar dit maatschappelijk het meest nodig 

is. Vooral voor jonge kinderen (kleuters en 6- tot 8-jarigen) is een kwaliteitsvolle 
opvang met professionele kindbegeleiders nodig, dicht aansluitend bij de school 

(in tijd en plaats). Voor wat oudere kinderen en jongeren staat de aansluiting met 
het vrijetijdsaanbod (brede school) voorop. We bouwen onze rol als lokale 

regisseur voor de organisatie van opvang en vrije tijd van kinderen en jongeren 
verder uit. We doen dit door de aanbieders van vrijetijdsactiviteiten samen te 

brengen. Zo kunnen ze hun aanbod op mekaar afstemmen. Om ervoor te zorgen 
dat veilige en kindvriendelijke verplaatsingen mogelijk zijn, zal het ruimtelijk aspect 

en de mobiliteit worden meegenomen in de regiefunctie op wijkniveau.  

We streven daarbij naar een divers, toegankelijk (in overeenstemming met 
capaciteit en betaalbaarheid) en kwaliteitsvol aanbod. We doen dit door het 

particulier aanbod te ondersteunen en te faciliteren en zelf een aanvullend aanbod 
te voorzien. 

We vragen aan de Vlaamse decreetgever om rekening te houden met de 

eigenheid van het jeugdwerk, culturele instellingen, het verschil tussen 

kinderopvang en speelpleinwerking. We verwachten dan ook snel duidelijkheid 

wat de financiering betreft. 

1. Waar en wanneer mogelijk, bijvoorbeeld in vakantieperiodes, worden de 
stedelijke initiatieven voor buitenschoolse opvang (STIBO’s) opengesteld 
voor kleuters en jonge kinderen die in andere netten schoollopen. Daarom 
zal de Stad bij Vlaanderen (het Gewest) pleiten voor voldoende middelen 
en gebruik maken van de beschikbare infrastructuur zowel in stedelijke als 
in andere schoolgebouwen of panden die er vlakbij liggen. Blinde vlekken in 
sommige wijken, waar weinig netoverstijgende buitenschoolse opvang is, 
werken we gaandeweg weg. 
 

2. We bouwen een vrijetijdsaanbod uit dat aansluit bij de schooltijd. Dit kan 
zowel binnen de schoolmuren (in het kader van ‘brede school’29) als door 
aansturen naar het cultuur-, sport- en jeugdwerkaanbod in de buurt. 
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 De vernieuwde speelpleinwerking Pretfabriek is een succes. We starten 
een tweede stedelijke, stadsbrede, speelpleinwerking op in het 
noordwesten van Gent. We bouwen de tienerwerking verder uit en 
bekijken of we dit kunnen uitbreiden tot een speelpleinwerking in de 4 
windstreken van onze stad. Dit gebeurt uiteraard in goede afstemming 
met bestaande speelpleinwerkingen. 

 We willen schoolse en niet-schoolse vormen van cultuureducatie 
gelijkwaardig betaalbaar en toegankelijk maken. De ‘brede school’ vormt 
hiervoor een laagdrempelige opstap. We willen de financiële drempels 
voor cultuurparticipatie en -educatie maximaal wegwerken. Hoe we dit 
kunnen doen bekijken we als Stad samen met de cultuursector en de 
Vlaamse overheid. 

 

 

2.3 SAMEN ZORGEN WE VOOR ONZE KINDEREN 

 
Er zijn tal van Gentenaars, ouders, ondernemingen,… die zich individueel, binnen 

organisaties of via ouderraden belangeloos inzetten in een school of voor een 

schoolloopbaan van een jongere. We willen dit engagement blijven stimuleren en 

ondersteunen. Opvoeding stelt zowel professionals als ouders en vrijwilligers soms 
voor vragen waarop ze niet altijd alleen een antwoord vinden. Daarom behoort het 

stimuleren van opvoedingsondersteuning in samenwerking en zonder enige vorm 
van betutteling tot de opdracht van de Stad. 

1. Gent kent niet één Huis van het Kind 30, maar vele plekken waar kinderen en 
hun ouders welkom zijn voor preventieve gezinsondersteuning, 
vormingsaanbod en hulp bij het opvoeden. We onderzoeken hoe 
ervaringsdeskundigen uit maatschappelijk kwetsbare groepen het netwerk 
van het ‘Huis van het Kind’ sterker kunnen maken. 
 

2. Er zijn tal van Gentenaars die zich individueel of binnen organisaties 
belangeloos inzetten om kwetsbare kinderen en jongeren te helpen bij hun 
huiswerk om hun schoolloopbaan zo op het spoor houden. De Stad 
ondersteunt die opvoedingsondersteunende initiatieven die vooral gericht 
zijn op kansarme gezinnen. Het is de bedoeling dat elke ouder en elk kind 
dat er nood aan heeft met de hulp van de school zijn weg kan vinden naar 
extra studiebegeleiding. De subsidies voor de organisaties voor 
studieondersteuning worden verhoogd en het aanbod wordt beter bekend 
gemaakt. 
 

3. Bij de Opvoedingswinkel Gent kunnen ouders en andere 
opvoedingsverantwoordeljken terecht met al hun kleine en grote vragen 
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over de opvoeding van kinderen tussen 0 en 18 jaar. We verhuizen de 
Opvoedingswinkel naar een meer toegankelijke plek waar bijna iedereen 
moet zijn, namelijk naar de site Zuid, waar alle stadsdiensten met een 
publieke functie, inclusief het centraal loket Kinderopvang zullen gehuisvest 
worden. 

 

 

2.4 EEN (FLANKEREND) ONDERWIJSBELEID VOOR ALLE 

SCHOLEN 

 
Het Gents onderwijs staat voor een diversiteit in pedagogische aanpak en sterke 

pedagogische projecten. Elk(e) school(bestuur) is vrij in het bepalen van die 

aanpak en kan ondersteuning krijgen om die pedagogische keuzes te realiseren. 

We willen meer inzetten op kennisdeling, differentiëren in de klas en op school en 
willen goede pedagogische projecten over alle netten heen uitrollen met het 

Onderwijscentrum Gent als draaischijf.  
 

1. We pakken capaciteitsproblemen aan en blijven gelijke kansen in het 
inschrijvingsbeleid van de scholen waarborgen. De stijging van het aantal 
leerlingen dat in Gent schoolloopt, verschuift van het basis- naar het 
secundair onderwijs. Vanuit haar regierol bemiddelt de Stad bij de Vlaamse 
overheid voor extra middelen zodat we voor elk kind een goede school 
kunnen garanderen. 

 Naar analogie met de taskforce ‘basisonderwijs’ zal de Stad ook een 
taskforce ‘secundair onderwijs’ bijeenroepen waarin alle onderwijsnetten 
vertegenwoordigd zijn, dit in het kader van het indienen van projecten 
voor capaciteitsuitbreiding bij Vlaanderen. 

 Elke Gentse leerling moet een passende keuze van school en 
studierichting kunnen maken. Om de programmatie van studierichtingen 
op elkaar en op de noden van de leerlingen af te stemmen stimuleren we 
overleg tussen de schoolbesturen. 
 

2. We willen schulden op school vermijden. Stad ondersteunt nu al financieel 
scholen waar veel ouders moeite hebben om de schoolfacturen te betalen. 
Deze armoedebestrijding op school gaan we uitbreiden. Tegelijk willen we 
met bijkomende ondersteunende maatregelen de schoolkosten drukken. 
 We voeren de maximumfactuur in het stedelijke secundair onderwijs 

(gedifferentieerd naar opleiding) in en sensibiliseren andere 
onderwijsnetten om dit ook te doen. 

 We bouwen welzijnsvoorzieningen uit op school (zowel in basis-, 
secundair als volwassenenonderwijs), in nauwe samenwerking met onder 
meer het OCMW. 

 We stimuleren de samenwerking tussen scholen en verenigingen waar 
armen het woord nemen. We werken samen met ervaringsdeskundigen, 
zowel op het niveau van de school als op het niveau van het 
onderwijsbeleid. 

 We maken sommige kosten (opleidingsgebonden leermiddelen, 
uitstappen, maaltijden op school…) inkomensgerelateerd (op maat van 
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de inkomens van) voor de ouders. We willen dat kosten transparant 
(klaar en duidelijk) zijn voor ouders en dat ze die kosten kunnen 
spreiden. We breiden de middelen van het Sociaal Steunfonds uit en 
koppelen dit aan netoverschrijdende afspraken over kostenbeheersing 
en het omgaan met niet-betaalde schoolfacturen. 
 

3. We bestrijden toekomstige armoede via betere schoolloopbanen. Onderwijs 
is het kanaal bij uitstek voor sociale mobiliteit. Maar ook in Gent durft het 
daarbij mis te lopen: spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten komen helaas 
veel voor. Daar zijn veel redenen voor en dit aanpakken vraagt om 
(overkoepelende) onderwijshervormingen. Dit weerhoudt de Stad Gent er 
niet van om zelf ook beleid tegen spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten te 
voeren. 
 De brugfiguren blijven vast verbonden aan basisscholen met veel 

kansarme leerlingen.  
 Daarnaast kunnen de zogenaamde trajectbrugfiguren31 ook flexibeler 

aan de slag in alle andere scholen die ook aan ouderparticipatie en de 
relatie tussen schoolteams en de kansarme ouders en leerlingen willen 
werken. Zij gaan tijdelijk een traject aan op maat en vraag van een 
school. We evalueren de werking van de nieuwe trajectbrugfiguren in 
functie van verdere uitbreiding. 

 We breiden de werking met brugfiguren in het basisonderwijs uit in 
functie van de demografische evolutie en zetten de uitbreiding naar 
secundaire scholen verder, dit met focus op de eerste graad om de 
overgang minder groot te maken. 

 Scholen krijgen verder financiële en inhoudelijke ondersteuning om de 
voortijdige uitstroom jaarlijks te verminderen (Operatie Geslaagd): we 
beogen een daling van 25% tegen 2025 in Gent. 

 We zetten meer in op time-outprojecten, persoonlijke 
ontwikkelingstrajecten en de organisatie van duaal leren (leren en 
werken). 

 
4. Welbevinden en zorg op school: Leerlingen die moeilijk leren, kampen vaak 

met andere problemen en tonen daardoor soms problematisch gedrag op 
school. Het is belangrijk dat schoolteams ondersteund worden om niet 
louter sanctionerend (van leerlingvolgkaarten tot definitieve uitsluitingen), 
maar ook positief met deze kinderen en jongeren aan de slag te gaan. Ook 
via ‘Warme School’ kunnen zowel basis– als secundaire scholen zich laten 
begeleiden32. We gaan voor een sterk inclusief onderwijs in onze stad. Dat 
betekent dat naast de basiszorg voor alle leerlingen ook een intensievere 
zorg aanwezig is voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het 
gewoon onderwijs. 

                                            
 

31 ‘Een trajectbrugfiguur begeleidt scholen tijdelijk en op maat op het vlak van 

ouderbetrokkenheid.’ 

32
 ‘Warme School’ is een integrale aanpak waarin de verbondenheid tussen leerkrachten, 

ouders, leerlingen en begeleiders centraal staat. 
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 Binnen het schooldomein richten we zowel binnen als buiten rustplekken 
en gevoelsplekken in waar leerlingen op adem kunnen komen. 

 Wanneer een leerling van school verandert, is er continuïteit in de 
leerlingbegeleiding nodig. Daarom zetten we studieadvies en 
leerlingenbegeleiding op via de netoverschrijdende CLB-werking. 

 We willen zoveel mogelijk uitsluitingen voorkomen. We ondersteunen 
daarom leerkrachten om ongewenst gedrag binnen de school 
herstelgericht aan te pakken. 

 Voor de secundaire scholen stelt het Onderwijscentrum samen met vzw 
TOPunt en met partners uit het welzijnswerk begeleiding van 
klasprojecten ter beschikking om het sociaal klimaat en samenwerking 
binnen de klasgroep te verbeteren. 
 

5. Gezondheid op school: Op school is er veel aandacht voor de fysieke en 
geestelijke gezondheid van de leerlingen. We stimuleren een gezonde 
levenswijze waarin voldoende beweging en gezonde voeding ingebed zijn, 
bij alle leerlingen. Projecten over gezonde voeding, zoals Burgerboef en 
VitaMike, breiden we uit naar meer scholen. 
 Automaten met suikerhoudende dranken verdwijnen definitief uit de 

scholen. Drinkwater is in elke school vrij beschikbaar voor de leerlingen. 
 Bewegingsopvoeding krijgt ook buiten de lessen lichamelijke opvoeding 

een plek op school. We willen alle Gentse scholen overtuigen om deel te 
nemen aan ‘Een mijl per dag’ (waarbij leerlingen dagelijks lopen) of 
andere bewegingsprojecten uitvoeren. 

 We willen scholen en professionelen uit de voedingssector inspireren en 
overtuigen om werk te maken van betaalbare en gezonde 
schoolmaaltijden (cfr. vormingen en opleidingen rond gezonde voeding, 
duurzaamheid en korte keten). 

 In de stedelijke kinderopvang en de stedelijke scholen krijgen leerlingen 
steeds gezonde tussendoortjes. We promoten dit op alle Gentse 
scholen. 
 

6. Opvoeding tot duurzaamheid: Enerzijds willen we dat leerlingen meer 
kennis verwerven over de ecologische, economische en sociale aspecten 
van duurzaamheid. We denken hierbij aan: de verkorting van de 
voedselketen, sociale rechten, dierenwelzijn, eerlijke handel, deeleconomie, 
klimaatverandering, … Anderzijds willen we bij leerlingen werken aan een 
mentaliteitsverandering. Dat kan door op school samen met de leerlingen 
kleinschalige projecten op te zetten die de zorg voor duurzaamheid 
concreet maken. 
 In het aankoopbeleid van scholen stimuleren we aandacht voor lokale, 

eerlijke en ecologische producten. Scholen communiceren daarover ook 
met leerlingen en ouders en hebben in de klas aandacht voor sociale 
aspecten van duurzaamheid. Het stedelijk onderwijs neemt hierin het 
voortouw. 

 De educatieve diensten (kinderboerderij De Campagne, Wereld van 
Kina, Natuur- en Milieucentrum Bourgoyen…) richten zich met hun 
milieu-educatieve projecten in de eerste plaats naar Gentse scholen en 
naar ouders en kinderen buiten de schooltijd. Zij laten stadskinderen 
kennismaken met een stuk natuur en breiden hun activiteiten uit met een 
mobiele werking naar groene plekken in schoolomgevingen of 
groenpolen. 
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 We maken werk van duurzame mobiliteit en verkeerseducatie door het 
ondersteunen van scholen die hierop willen inzetten, het initiëren van 
projecten zoals de opmaak van een schoolroutekaart 33en educatieve 
projecten in het kader van fietsvaardigheid, verkeersveiligheid en 
duurzame mobiliteit zoals meesteropdefiets.be 

 We sensibiliseren leerlingen (vooral uit secundair onderwijs) om 
bewuster met afval(preventie) om te gaan. 

 We ondersteunen elke basisschool om een moestuin(bak) te voorzien, 
om op die manier de aandacht voor gezonde en duurzame voeding op 
school te verhogen. 

 Bij de bouw van nieuwe scholen maken we maximaal werk van groene 
speelplaatsen. 

 
7. Burgerschapsvorming, leerlingen als burger in de stad: Leerlingen maken 

mee de school en de stad. Samen met de Vlaamse Scholierenkoepel geven 
we de leerlingen in het kader van onze kindvriendelijke ambitie een stem in 
het onderwijsbeleid van de Stad, ook wanneer ze die stem laten horen via 
meer informele kanalen (sociale media, ludieke acties, betogingen…). 
Leerlingen leren zich op school ook engageren voor anderen en de buurt. 
We concretiseren dit in acties en projecten in het kader van hun solidariteit 
met medeburgers. 
 In samenwerking met de Vlaamse scholierenkoepel ondersteunt de Stad 

de werking van de leerlingenraden in de Gentse scholen. Via onder meer 
de jaarlijkse trefdag, een Gents LeerlingenOverlegplatform scheppen we 
de mogelijkheid om aanbevelingen door te geven aan het stadsbestuur.  

 We initiëren projecten met actieve participatie van leerlingen in het 
schoolbeleid (bv. bij het opmaken of wijzigen van schoolreglementen, 
sanctiebeleid, evaluatiebeleid,..). 

 We initiëren projecten rond conflicthantering: in enkele scholen leiden 
we leerlingen op tot bemiddelaar. We willen dat elke school een 
vreedzame school wordt waarin iedereen zich betrokken voelt en 
leerlingen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te 
lossen. 

 Jongeren uit het secundair onderwijs moeten mee de school kunnen 
maken. Ze vinden de inrichting van hun school vaak niet aantrekkelijk 
genoeg. Door scholen een subsidie te geven laten we leerlingen zelf hun 
school inrichten met bv. chillplekken en ‘plezante plekken’.  
 

8. Levensbeschouwing: De school is de plaats bij uitstek waar kinderen en 
jongeren van verschillende al dan niet religieuze, politieke en filosofische 
achtergrond elkaar kunnen leren kennen. De Stad zal scholen ondersteunen 
die naast of in plaats van het inrichten van aparte cursussen in één 
levensbeschouwing meer willen inzetten op de uitwisseling van 
levensbeschouwelijke ideeën ook ruimte geven aan dialoog en het 
ontdekken en ontwikkelen van gemeenschappelijke waarden. 
 

                                            
 

33
 geeft een overzicht van de veilige fietsroutes, de fietsroutes met beperkte voorzieningen 

en te mijden fietsroutes naar de scholen 
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9. We willen van elke basisschool een ‘Brede School’ maken. Met de ‘Brede 
School’ zetten we in op brede ontwikkelingskansen van alle kinderen en 
jongeren. De focus van de ‘Brede School’ ligt op sport en bewegen, 
cultuureducatie en gezonde voeding, met begeleiding/coaching naar 
bestaand aanbod in de vrije tijd. De ‘Brede School’ laat kinderen en 
jongeren kennismaken met activiteiten die ze buiten de schooltijd kunnen 
uitoefenen. Zo is het één van de schakels binnen de uitbouw van opvang en 
vrije tijd voor kinderen en jongeren. We introduceren het concept ‘Brede 
School’ ook in het secundair onderwijs. 
 ze overtuigen zoveel mogelijk scholen om hun schoolspeelplaatsen als 

park of speelruimte voor de buurt open te stellen. We stimuleren en 
faciliteren het gebruik van de schoolgebouwen na de lesuren door 
buurtbewoners en verenigingen. Daarbij is er aandacht voor budget, 
omkaderende maatregelen en buurtparticipatie/buurtbeheer om het 
respect voor de infrastructuur te kunnen waarborgen. 

 Bij het uitbreiden van ’Brede School‘-initiatieven zorgen we dat ook 
scholen zonder brugfiguur iemand als trekker kunnen aanduiden om in 
de school het voortouw te nemen en deel te nemen aan het overleg met 
andere partners in de ’Brede School’. 

 We overtuigen zoveel mogelijk scholen om hun sportinfrastructuur 
maximaal openstellen voor derden uit de buurt na de schooltijd.  

 
10. We stimuleren kennisuitwisseling en samenwerking tussen alle leerkrachten 

en scholen in Gent en bouwen leernetwerken uit die netoverschrijdend zijn. 
 

11. We ondersteunen scholen in het werken aan genderbewust onderwijs. We 
starten hiermee in de kleuterklas (door het stimuleren van genderneutrale 
speelhoeken), aandacht voor genderneutraliteit in communicatie en 
projecten en het promoten van het bestaande ondersteuningsaanbod zoals 
www.genderindeklas.be. 

 

 

2.5 HET STEDELIJK ONDERWIJS 

Het Stedelijk Onderwijs in Gent kent een rijke traditie. Het stedelijk onderwijs staat 

voor kwaliteitsvol onderwijs. Als Stad blijven we er bewust voor kiezen om zelf 

onderwijs in te richten. We streven daarbij naar een stedelijke basisschool in elke 
buurt en secundaire scholen met een aanbod dat tegemoetkomt aan de noden in 

Gent. 

Uiteraard worden de speerpunten van het flankerend onderwijsbeleid ook 
uitgevoerd in de stedelijke scholen. Maar door een eigen schoolnet in te richten en 

te besturen kan de Stad die stedelijke scholen een voortrekkersrol laten vervullen 
in de realisatie van dat algemeen onderwijsbeleid. Bovendien kan de Stad eigen 

beleidsaccenten ontwikkelen. Voor het stedelijk onderwijs van de Stad Gent stellen 
zich volgende uitdagingen, waarin diversiteit een sleutelwoord vormt: 

1. Aanbieden van een diversiteit aan sterke pedagogische projecten. Sedert 
enkele decennia is de stad Gent een voorloper in de ontwikkeling van 
vernieuwingsscholen. Niet alleen methodescholen (Freinet, Jenaplan, 
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Dalton…) bieden een duidelijk pedagogisch profiel aan. Bij het opzetten van 
nieuwe scholen (capaciteitsuitbreiding) overwegen we dan ook goed welk 
pedagogisch profiel we in die regio van Gent het best aanbieden. 
 Er komt een ‘Dag van het Stedelijk Onderwijs Gent’, een dag van 

netwerking, een toonmoment om elkaar te inspireren met projecten. Een 
dag waar leerkrachten, ouders, leerlingen en cursisten met elkaar in 
gesprek kunnen gaan. 

 De pedagogische begeleiding van het stedelijk onderwijs Gent (PB SOG) 
ondersteunt directies en leerkrachten bij het realiseren van hun eigen 
projecten en zet vooral in op de begeleiding van startende leerkrachten. 

 
2. Het aantal leerlingen in het basisonderwijs stijgt. We onderzoeken welke 

buurten prioritair in aanmerking komen voor capaciteitsuitbreiding. 
Kwantiteit mag niet ten koste gaan van kwaliteit. Daarom is de klasgrootte 
is een aandachtspunt. Waar mogelijk verkleinen we klasgroepen. Bij 
stadsontwikkelingen komen er waar nodig ook nieuwe stedelijke 
basisscholen.  
 Nieuwe basisscholen komen er al zeker: aan de Oude Dokken, aan de 

Fabiolalaan en in Gentbrugge (op de plek van het huidige 
dienstencentrum). Op basis van de noden en mogelijkheden streven we 
naar bijkomende stedelijke basisscholen (o.a. in de Rooigemwijk). 

 Op het Storyplein (Steenakker) bouwen we een nieuwe school voor 
buitengewoon basisonderwijs (type 3 en 9) samen met een internaat en 
jeugdlokalen voor speelpleinwerking en jeugdverenigingen. 

 
3. In het secundair onderwijs kiezen we voluit voor domein- of campusscholen. 

Niet de scholen zelf staan centraal maar wat de beste keuze voor de leerling 
in kwestie is. Door te werken met modules krijgen leerlingen alle kansen zich 
te herpakken zonder zittenblijven. 
 Op de site van het Leerdorp (Neermeerskaai-Martelaarslaan) komt er 

een nieuw gebouw voor de uitbreiding van de capaciteit. 
 We moedigen co-teaching (met meerdere leerkrachten in dezelfde klas 

lesgeven) aan en koppelen dit aan meer flexibele uurroosters. 

 We starten samen met schoolteams, ouderteams en leerlingen 
proefprojecten op om van secundaire scholen plekken te maken die 
meer aansluiten bij de leefwereld en het ritme van pubers. Hiervoor 
stimuleren we meer flexibiliteit in de organisatie van de schooldag en/of 
de schoolweek. 

 
4. Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) is zowel voor muziek, woord en dans als 

voor beeldende kunsten een belangrijke speler om cultuureducatie voor 
iedereen toegankelijk te maken. Dat zal gebeuren door op meer 
vestigingsplaatsen in basis- en secundair onderwijs wijkateliers te 
organiseren in het kader van de ’Brede School’ en naschoolse opvang. Ook 
kansarme kinderen en jongeren moeten kunnen kiezen uit een breed 
gamma van kunstvormen. We stimuleren verder de samenwerking tussen 
DKO en het brede culturele veld. 
 

5. Het volwassenonderwijs blijft de plek bij uitstek waar volwassenen zich 
kunnen omscholen of levenslang kunnen bijleren. Jongvolwassenen en 
anderstalige nieuwkomers krijgen er een tweede kans of kunnen Nederlands 
als tweede taal leren. 
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6. We garanderen voor elk kind een plaats met specifieke leerzorg aangepast 
aan het kind zelf. Dit doen we door in het regulier onderwijs in te zetten op 
inclusie én door te blijven investeren in het buitengewoon onderwijs. Binnen 
de omkadering van de schoolteams maken we meer ruimte voor 
orthopedagogen en psychotherapeuten, die dichtbij de leefwereld van 
jongeren hulp kunnen bieden. We onderzoeken of op een aantal schoolsites 
buitengewoon en gewoon onderwijs gecombineerd kan worden. 
 

7. Talentontwikkeling: Stedelijke scholen streven naar de maximale 
ontwikkeling van de verschillende talenten binnen heterogene klassen. We 
moedigen binnen klasdifferentiatie aan als mogelijke werkvorm ( leerkansen 
bieden aan alle leerlingen, want verschillen tussen leerlingen zijn meer regel 
dan uitzondering. Daarbij is er ook aandacht voor competenties die voor de 
toekomst van de individuele leerlingen en de samenleving van groot belang 
zijn. Denk aan sociale, digitale, fysieke en creatieve vaardigheden en 
STEAM34. De Stad organiseert een overleg tussen beroepsopleidingen en 
ondernemingen om volwaardige vormen van duaal leren te stimuleren. 
 We werven bijkomende kinderverzorg(st)ers aan om de 

kleuterleid(st)ers te ondersteunen in de klas zodat zorg en leren 
gezamenlijk en in een gelijkwaardige relatie aan de kinderen 
aangeboden worden. 

 We promoten het samenbrengen van verschillende leeftijdsgroepen 
zodat de kinderen opeenvolgend verschillende posities in de klas kunnen 
innemen en zo elkaars ontwikkeling kunnen stimuleren. 

 In het basisonderwijs schaffen we het zittenblijven af. We kiezen ervoor 
om meerdere leerjaren samen in de klas te laten werken (graadsklassen) 
in plaats van in aparte leerjaren.  

 In het secundair onderwijs schaffen we dit af in de eerste graad. De 
leerlingen proeven er zo van verscheidene domeinen. 

 We willen dat zoveel mogelijk kinderen hun talenten leren kennen. We 
stimuleren dit door projecten zoals de ‘kindertalentenfluisteraars’, 
waarbij leerkrachten, jeugdwerkers,.. een opleiding krijgen om kinderen 
te helpen om hun talenten te benoemen. 

 Naar het voorbeeld van Tada (Toekomstatelier De l’Avenir) in Brussel, 
starten we een gelijkaardig experiment op waar kwetsbare jongeren 
kunnen kennismaken met verschillende beroepen en er hun talenten 
voor kunnen ontwikkelen. Ze krijgen hiervoor praktijklessen van 
professionals. 

 
8. Goed Nederlands spreken, schrijven en begrijpen is belangrijk voor alle 

Gentenaars. Van leerlingen met een andere thuistaal vraagt het een extra 
inspanning omdat ze het Nederlands niet met de paplepel meekregen. Maar 
dat hoeft niet automatisch tot schoolachterstand te leiden. Als je genoeg 
inzet op Nederlands leren en ook de al gekende talen inzet, kan je van 
meertaligheid net een troef maken. Veel talen kennen is een plus in een 
geglobaliseerde wereld. 
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 Het Nederlands is de instructietaal voor alle leerlingen, maar we tonen 
ook respect voor de thuistaal van anderstalige leerlingen. We zetten de 
thuistaal in om bij te dragen tot het welbevinden en om het leren van en 
in het Nederlands te ondersteunen.  

 Talenkennis wordt ook ontwikkeld door bepaalde vakken in andere talen 
geven. 

 
9. Scholen zijn op alle vlak een weerspiegeling van de stad. Ook wie voor de 

klas staat is dat. We streven een grotere diversiteit binnen de schoolteams 
na. 

 We zetten in de secundaire scholen projecten op om de toeleiding van 
leerlingen naar de lerarenopleidingen te verbeteren. We doen dit o.a. 
door de inzet van rolmodellen en ambassadeurs.  

 We werken samen met de hoger onderwijsinstellingen aan projecten om 
leerlingen uit kansengroepen te laten doorstromen naar het hoger 
onderwijs. 

 Er worden rekruteringsacties opgezet om kwetsbare doelgroepen en 
mensen met migratieachtergrond actiever toe te leiden naar het 
sollicitantenbestand van het stedelijk onderwijs. 

 Actief pluralisme: De dialoog tussen de op school aanwezige 
levensbeschouwingen maken we concreet door de introductie van een 
vak LEF (levensbeschouwing, ethiek en filosofie). Binnen het kader van 
het pedagogisch project van de school moet iedereen zichzelf kunnen 
zijn op school. Elke leerling moet zelf kunnen beslissen over het dragen 
van religieuze symbolen, met respect voor elkaars overtuiging, ook voor 
zij die beslissen om geen symbool te dragen. 
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3.1 VISIE 

Gent kreeg in 2014 het label “kindvriendelijke steden en gemeenten”. Het is geen 
eindpunt, maar net een aanmoediging om nog meer te investeren in een 

kindvriendelijke stad. Het kartel sp.a-Groen wil komende legislatuur voortwerken 
op dit elan. Maar kleine kinderen worden groot: daarom zullen we de komende 

jaren alle zeilen bijzetten om ook jongeren in de best mogelijke omstandigheden 
te laten opgroeien. 

We willen een progressief kind- en jeugdvriendelijk beleid voeren dat integraal en 

zoveel mogelijk participatief is met het kinderrechtenverdrag als richtinggevend 
kader. Een beleid dat vertrekt vanuit kansen voor en sterktes van kinderen en 

jongeren, ook in minder voor de hand liggende of “hardere” sectoren. In dit deel 
focussen we ons op één aspect ervan: het jeugdbeleid. 

Tijdens de vorige legislatuur werd volop ingezet op uitbreiding van de capaciteit 

van scholen en kinderopvang. Nu zetten we ook in op het verhogen van de 
capaciteit en diversiteit van het jeugdwerk en vakantie-aanbod (mensen, middelen 

en infrastructuur). Het jeugdwerk is een sterk merk dat samen met de Stad het 
jeugdbeleid mee vorm geeft en ons uitdaagt om Gent nog kindvriendelijker te 

maken. We willen die (vaak vrijwillige) inzet van talloze jongeren en 
jeugdverenigingen verder versterken. Tegelijkertijd stellen we vast dat Gent een 

bron is van nieuwe, experimentele jeugdwerkvormen die van onderuit, vanuit 
diverse jongerensubculturen en migratieachtergronden ontstaan en dat niet elke 

jongere aansluiting vindt bij een bestaand aanbod. We willen ook die initiatieven 
erkennen en ondersteunen, zodat elk kind of elke jongere die dat wil een zinvolle 

vrijetijdsbesteding vindt volgens zijn noden, behoeften en talenten. 

In onze stad ervaren sommige kinderen en jongeren een achterstelling op 

verschillende domeinen. We aanzien kwetsbare kinderen en jongeren in de eerste 
plaats als kinderen en jongeren tout court. We bewaken dus goed dat onze 

basisdienstverlening ook voor hen goed toegankelijk is. Daarnaast hebben we oog 
voor de moeilijke context waarin ze opgroeien en de impact daarvan op hen.  

Daarmee gaan we aan de slag in alle beleidsdomeinen die een impact op hen 

hebben. In andere thema’s van het programma gaan we hier dieper op in (cfr. 
strijd tegen kinderarmoede, jongerenwerkloosheid, …). Binnen het jeugdbeleid is 

het jeugdwelzijnswerk daarin onze partner. We blijven daarom resoluut kiezen 

voor een sterk, kritisch en onafhankelijk jeugdwelzijnswerk. 

Scholen en jeugd(welzijns)werk worden in toenemende mate geconfronteerd met 

jongeren die nood hebben aan jeugdhulpverlening, maar niet onmiddellijk 

geholpen kunnen worden. We willen een stad waarin het geen taboe is om hulp te 

zoeken als daar nood aan is. 
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3.2 KRACHTLIJNEN 

1. We bouwen Gent verder uit tot een kind- en gezinsvriendelijke stad. De 
opmaak van het 1ste stadsbrede actieplan Kind- en Jeugdvriendelijke stad 
was grotendeels een stadsintern proces. We willen de betrokkenheid van 
verschillende doelgroepen nog meer versterken. We hebben hierbij 
voldoende aandacht voor kinderrechten, zodat het actieplan 
Kindvriendelijke Stad eveneens een instrument wordt voor het waarborgen 
van Kinderrechten voor zover dit binnen de mogelijkheden en 
bevoegdheden van een lokaal bestuur past. Een groep van ambassadeurs 
draagt de ambitie om Gent kindvriendelijker te maken verder uit. 
 De kindersecretaris profileert zich nog sterker naar kinderen en jongeren 

als hét aanspreekpunt voor vragen, voorstellen, verzoekschriften in het 
kader van een kind- en jeugdvriendelijke stad. 

 We richten de Kinderamb(r)assadeurs op. Dit zijn een groep kinderen 
(10 tot 14 jaar) die het stadsbestuur adviseren over thema’s die Gent 
kindvriendelijker maken. Ze maken tweejaarlijks een Kindercharter op 
met voorstellen. We hebben in de samenstelling van de groep aandacht 
voor voldoende diversiteit. Dit is geen vervanging van permanente en ad 
hoc inspraakinitiatieven. 

 In een speelotheek kunnen ouders en kinderen speelgoed ontlenen, 
samen spelen en ervaring opdoen en er uitwisselen over opvoeding. We 
bouwen de bestaande speelotheken uit tot volwaardige 
ontmoetingsplekken voor jonge gezinnen en onderzoeken de 
mogelijkheid om een bijkomende speelotheek in de Bloemekenswijk op 
te starten. 

 We stellen een kinderstadsdichter aan. Deze jeugdige stadsdichter 
brengt bij speciale gelegenheden een gedicht, en krijgt hiervoor 
begeleiding. De selectie gebeurt door een kindervakjury. 

 
2. We bouwen Gent verder uit tot een jeugdvriendelijke stad. Een stad waar 

jongeren zich thuis voelen, goed en zorgeloos kunnen opgroeien en hun 
talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. 
 We stellen ons kandidaat om één jaar lang de ‘Europese 

Jongerenhoofdstad’ te worden. We geloven dat dit ambitieus project 
een sterke katalysator kan zijn om nog meer in te zetten op een beleid 
en activiteiten op maat van jongeren en jeugd(welzijns)werk. 

 We realiseren het “Huis van de Jeugd” in het Baudelopark, als kloppend 
hart van een jeugdvriendelijk beleid. In dit heel laagdrempelig huis 
moeten jongeren terechtkunnen en zich thuis voelen elk met hun eigen 
talenten, vragen en uitdagingen. Ook de Jeugddienst, de 
Kindersecretaris, jeugdorganisaties en het Overkophuis krijgen er een 
plek. We richten er samen met Chirojeugd Vlaanderen een 
jeugdverblijfscentrum in (voor jeugdbewegingen, scholen en andere 
socioculturele organisaties). 

 Er komt een jongerenlabel en -platform waarop elke jongere met een 
vraag, idee of projectvoorstel gecoacht wordt. Door acties en 
activiteiten van en voor jongeren op dezelfde manier te labellen, maken 
we dit aanbod overzichtelijker voor de jongeren. Een jongerenteam 
maakt het platform bekend bij leeftijdsgenoten en werkt eigen acties uit 
om Gent jeugdvriendelijker te maken (bijvoorbeeld jaarlijks een centrale 
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plek inkleden als hotspot voor jongeren) of bevraagt leeftijdsgenoten 
daarover. 

 We stimuleren de kwaliteit en diversiteit van uiteenlopende vormen van 
jeugdcultuur in onze stad. We bouwen Minus One verder uit tot een 
creatief laboratorium voor jongerencultuur en ondernemerschap en 
faciliteren ook op andere plekken ondersteuning, samenwerking, 
graffitizones, toonmomenten en optredens.  

 Jongeren en jeugdverenigingen moeten ongedwongen kunnen fuiven. 
Het fuifbeleid focust op het wegwerken van administratieve drempels, 
het organiseren van vorming voor sfeerbeheerders en het bieden van 
ondersteuning. 

 
3. Gent nog kind- en jeugdvriendelijker maken is ervoor zorgen dat iedereen 

mee is en dat er een netwerk is van jongereninitiatieven die samen een 
weerspiegeling zijn van onze superdiverse stad. Elk kind of elke jongere die 
wil, moet kunnen aansluiten bij een vereniging of zelf een initiatief kunnen 
opstarten. Dit vraagt een verbreding van het bestaande aanbod. In onze 
besluitvorming hebben we aandacht voor het effect op en de noden van 
alle doelgroepen. Ondersteuning van organisaties voor of door jongeren 
met een migratieachtergrond en streven naar diversiteit binnen het 
reguliere jeugdwerk zijn niet tegengesteld aan elkaar. 
 Gent is een broeihaard van nieuwe (zelf)organisaties, projecten of 

mengvormen van jeugdwerk voor en door jongeren (vaak met 
migratieachtergrond) die geen aansluiting vinden bij het bestaande 
aanbod. We maken het opstarten en ondersteunen van dergelijke 
initiatieven eenvoudiger, gaan er actief naar op zoek en betrekken hen 
nog meer in het (jeugd)beleid. Het kartel kiest daarom bewust voor een 
herwerking van het ondersteuningskader, samen met jongeren, zodat 
het voldoende flexibel wordt om in te spelen op snel wisselende 
evoluties in de leefwereld van kinderen en jongeren. Dit vergt het 
opheffen van schotten tussen jeugd, welzijn, cultuur, sport…. 

 Via bestaande sleutelfiguren en organisaties ondersteunen, informeren 
en helpen we Gentenaars in het zoeken naar een gepast vrijetijdsaanbod. 
We focussen in de eerste plaats op kinderen, jongeren, en mensen met 
een migratieachtergrond. 

 We maken het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met een 
beperking beter bekend en zorgen voor aangepaste 
begeleiding/toeleiding, o.a. via het Buitengewoon Onderwijs. We 
bekijken samen met de sector hoe we het aanbod kunnen uitbreiden. 

 We monitoren drempels in het stedelijk aanbod voor kinderen en 
jongeren, gaan hiermee aan de slag en werken die weg. We nemen actie 
voor gerichte begeleiding en bekendmaking als blijkt dat een bepaalde 
doelgroep ondervertegenwoordigd is of niet bereikt wordt. 

  
4. Jongeren hebben recht op een stem in het beleid. Er is nog een groeimarge 

om een kind- en jongerenparticipatiebeleid in verschillende 
beleidsdomeinen sterker uit te bouwen, met extra aandacht voor kwetsbare 
doelgroepen en tieners. Bij stedelijke inspraaktrajecten betrekken we steeds 
kinderen en jongeren. We betrekken de jeugdraad als prioritaire partner in 
het voeren van een goed jeugdbeleid en stemmen de opstart van nieuwe 
jongerenparticipatiefora steeds met hem(deze raad) af. 
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 We stellen een jongerenparticipatiecoach aan die het mandaat krijgt om 
diverse stadsdiensten te stimuleren en te ondersteunen om werk te 
maken van participatie van kinderen en jongeren. Daarnaast werkt deze 
coach (hij/zij) aan een overkoepelend platform waaronder alle 
participatieprojecten verzameld en zichtbaar gemaakt worden. 

 De jeugdparagraaf35 is een leidraad om kind- en jeugdvriendelijkheid in 
een bepaald beleidsdomein in Gent te verhogen. We werken bijkomende 
jeugdparagrafen uit, minstens voor beleid omtrent de inrichting van 
woonomgeving, mobiliteit en openbaar domein. 

 We vinden het belangrijk dat jongeren zo vroeg mogelijk geïnformeerd 
en betrokken worden bij de politiek. We blijven daarom bij de hogere 
overheden pleiten voor stemrecht vanaf 16 jaar bij lokale, Vlaamse, 
federale en Europese verkiezingen. 

 Over een belangrijk deel van het budget dat we voorzien voor 
investeringen op wijkniveau, laten we de bewoners hun zeg doen. We 
voorzien hierbij extra trajecten en ondersteuning zodat ook de stem van 
kinderen en jongeren voldoende doorweegt. 

 Ondanks het wegvallen van de verplichting door Vlaanderen blijven we 
over beslissingen die een impact hebben op kinderen en jongeren advies 
vragen aan de Jeugdraad. We streven ernaar om maximaal rekening te 
houden met dit advies en beargumenteren wanneer dit niet gevolgd 
wordt. 

 Voor kinderen en jongeren profileert de ombudsdienst van de Stad zich 
sterker door aangepaste bekendmaking, communicatie en aanpak van 
klachten van kinderen en jongeren. We onderzoeken de mogelijkheid om 
een kinderombudspersoon voor de Stad Gent aan te stellen. 

 
5. Kind- en jeugdvriendelijkheid, inspraak en participatie zijn vaste pijlers 

binnen het speel- en jeugdruimtebeleid. Samen met en voor kinderen en 
jongeren zoeken we naar bijkomende (speel)ruimte. We hebben bij 
stadsontwikkelings- en andere projecten zoals heraanleg van woonstraten, 
groene en open ruimte oog voor kindvriendelijkheid en een kwalitatief 
speelweefsel, zodat er voldoende speel-, “chill-“ en ontmoetingsplekken zijn 
voor kinderen en jongeren. We hebben daarbij niet enkel klassieke 
speelpleinen voor ogen, maar bv. ook bouwspeelplaatsen, spelprikkels, 
ontmoetingsplekken,... We doen dit met respect voor de omgeving en gaan 
waar nodig in dialoog met de buurt.  
 We vernieuwen speelzones waar nodig en voorzien nieuwe waar 

mogelijk, zowel in het centrum als de 19de- en 20ste-eeuwse gordel. 
 We maken een inhaalbeweging wat betreft speelvoorzieningen voor 

peuters. We investeren tevens in enkele ontmoetingsplekken voor 
jongeren (met o.a. gratis wifi). We gaan verder dan klassieke 
speeltoestellen, maar investeren waar mogelijk ook in spelprikkels, water 
als spelelement, een bouwspeelplaats en avontuurlijk straatmeubilair. 

 We maken stadsbreed voor elke wijk een recreatieve structuur op: dit is 
een overzicht van noden aan speel-, sport-, ontmoetingsplekken, 
jeugdinfrastructuur en andere voorzieningen voor kinderen en jongeren 
op wijkniveau. 
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 We realiseren één bouwspeelplaats voor kinderen, waar ze aan de slag 
kunnen met bouwmaterialen om zelf kampen en installaties te bouwen. 
In de zomervakantie voorzien we een spelaanbod in het centrum. 

 We ondersteunen en stimuleren de mogelijkheid om (atypische) plekken, 
zowel indoor als outdoor, tijdelijk om te vormen tot speel- en 
verblijfsplekken. We blijven inzetten op tijdelijke invullingen, ook door en 
voor kinderen en jongeren. Waar nodig voorzien we ook de mogelijkheid 
om een jeugdwerker in te zetten zodat tijdelijke invullingen ook voor 
(kwetsbare) jongeren een plek worden om er elkaar te ontmoeten of 
activiteiten op te zetten. 

 
6. Elk kind of jongere die wil moet kunnen kiezen uit een ruim aanbod aan 

vrijetijdsinitiatieven. Het jeugdwerk is daarom onze partner bij uitstek om 
Gent nog kindvriendelijker te maken. We ondersteunen hen met het oog op 
het bieden van voldoende omkadering en voldoende kwaliteit, 
toegankelijkheid en diversiteit van het Gents jeugdwerk. Jeugdwerk moet 
beroep kunnen doen op (brand)veilige lokalen op maat van jongeren. 
 We zetten in op het verhogen van de capaciteit (zowel op vlak van 

infrastructuur als mensen) binnen het jeugdwerk. We ondersteunen 
jeugdverenigingen in het zoeken naar voldoende leiding en het opzetten 
van bekendmakings- en ledenwervingsacties. De komende legislatuur 
hebben we extra aandacht voor infrastructuurdossiers en –subsidies in 
het kader van het wegwerken van wachtlijsten en de opstart van nieuwe 
groepen (o.a. Scouts in de Oude Dokken). Samen met het jeugdwerk 
brengen we tweemaal per jaar een overzicht van het aantal beschikbare 
plaatsen. We stimuleren het jeugdwerk om kinderen door te verwijzen 
naar andere jeugdbewegingen indien er geen plaats meer is. Op vraag 
van het jeugdwerk zullen we mee zoeken naar geschikte speelruimte en 
infrastructuur die kan gedeeld worden in de buurten. We faciliteren of 
bemiddelen bij vragen naar gedeeld gebruik van (school)speelplaatsen 
of om het samenleven met de buurt te verbeteren. De jeugddienst 
fungeert in die zin als een ondersteuner en toegangspoort naar andere 
stadsdiensten voor het jeugdwerk. 

 We streven naar een zo divers mogelijk jeugdwerk: divers in bereik en in 
soorten jeugdwerkvormen. We ondersteunen projecten die 
jeugdbewegingen zelf opstarten om diverser en toegankelijker te 
worden. 

 Een inclusiecoach krijgt de opdracht om jeugdwerkinitiatieven en het 
stedelijk vrijetijdsaanbod te begeleiden in een stappenplan om hun 
werking inclusiever te maken voor kinderen en jongeren met en zonder 
beperking en doelgroepspecifiek jeugdwerk te ondersteunen. 

 We maken van Gent een jeugdwerkvriendelijke stad. Stad Gent en het 
Gents jeugdwerk sluiten een charter met wederzijdse afspraken en 
werkpunten om elkaar te versterken en zo de kracht en kwaliteit van het 
Gents jeugdwerk ook in de toekomst te blijven waarborgen. 

 Naar analogie met de verkeersveilige schoolomgevingen maken we werk 
van verkeersveiligheid aan jeugdwerklokalen door het inrichten van 
jeugdwerkstraten. Dit betekent dat een straat een half uur vóór het 
begin en na het einde van de activiteiten wordt afgezet om voorrang te 
verlenen aan ouders en kinderen die te voet of met de fiets naar de 
jeugdbeweging komen. 
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7. We zetten meer in op communicatie voor en door jongeren en via 
nieuwe/sociale media, in plaats van enkel vanuit de officiële stadskanalen. 
Minstens laten we communicatieproducten- en campagnes met als 
doelgroep kinderen en jongeren adviseren door kinderen en jongeren zelf, 
waarbij we oog hebben voor een diversiteit aan doelgroepen. In overleg 
met actoren uit de jeugdinformatiesector pakken we hiaten in ons 
informatiebeleid voor kinderen en jongeren aan. We focussen op het 
uitbouwen van een infofunctie op online en offline plekken waar jongeren 
en hun ouder(s) vertoeven. 
 We bouwen een sterke jongerenhuisstijl en jongerencommunicatiestijl 

uit. 
 We zorgen ervoor dat elk reglement met kinderen, jongeren en 

jeugdwerk als doelgroep verstaanbaar is en op maat en via de juiste 
communicatiekanalen bekend gemaakt wordt. 

 We maken kinderen en jongeren mediawijs, maar hebben zeker oog voor 
mogelijke negatieve gevolgen zoals sexting, cyberpesten…. 

 

8. We zetten actief in op burgerschap bij jongeren. We stimuleren o.a. het 
organiseren van meetingpoints en een jaarlijkse Jongerendialoog. De 
meetingpoints zijn discussiefora(platformen) waar jongeren met elkaar in 
gesprek gaan over thema’s uit hun leefwereld. Op een Jongerendialoog 
gaan jongeren met elkaar en met experten en politici in debat over thema's 
die ze zelf kiezen. De Jongerendialoog wordt bij voorkeur door jongeren 
zelf georganiseerd. 
 

9. We zetten in op jeugdwelzijnswerk in de verschillende wijken en breiden dit 
uit waar nodig. We werken daarvoor samen met organisaties zoals vzw 
Jong, Jong Gent in Actie, Habbekrats en JES. Het model waarbinnen het 
jeugdwelzijnswerk in Gent tot op vandaag wordt georganiseerd is 10 jaar 
oud. Ondertussen is de stad veranderd. Er zijn nieuwe noden, niet alle 
(kwetsbare) jongeren vinden hun gading bij het jeugd(welzijns)werk. Het is 
onze ambitie om samen met het jeugdwelzijnswerk en andere organisaties 
die uitdagingen aan te pakken. We investeren meer in ‘outreachende’36 
jeugdwelzijnswerkers die werken op straten en pleinen. We bewaken samen 
met de sector dat jeugdwelzijnswerkers steeds kunnen werken vanuit een 
vertrouwen en het mandaat van jongeren. 

 We onderzoeken of we het project waarbij het OCMW zitdagen houdt in 
Gentse scholen kunnen uitbreiden naar andere sectoren zoals het 
jeugdwelzijnswerk. 

 We investeren in pleinbuddy’s: jongeren uit de buurt die na een 
opleiding tegen een vrijwilligersvergoeding in vakantieperiodes 
aanwezig zijn op pleinen om er te fungeren als aanspreekpunt of om een 
activiteitenaanbod te voorzien. 

 We organiseren extra jeugdwelzijnswerk in Nieuw Gent, omgeving 
Watersportbaan en Gentbrugge-Moscou en monitoren, samen met de 
sector, bijkomende noden. 

                                            
 



 Pagina 63 

 

 We investeren in rolmodellen voor kwetsbare jongeren, in navolging van 
het Netwerk Amsterdamse Helden37. 

 
10. We ondersteunen initiatieven die een alternatief bieden voor wie op de 

wachtlijst verzeild geraakt. We stimuleren laagdrempelige vormen van 
jeugdhulpverlening op maat van de leefwereld van kinderen en jongeren. 
 We stimuleren samenwerking tussen het jeugdwelzijnswerk en de 

jeugdhulpverlening en stimuleren laatstgenoemde om hiaten in het 
aanbod weg te werken. 

 We breiden het project Welzijn op School verder uit. 
 We investeren in een flankerend welzijnsbeleid door meer gebruik te 

maken van de bestaande expertise in de instellingen (zoals OCMW, 
Centrum voor Geestelijke Gezondheid…) en door het stimuleren van 
rechtstreekse, toegankelijke jeugdhulp. 

 Gent verjongt. Bovendien neemt het aantal kinderen dat geboren wordt 
in armoede toe en groeit het aantal kinderen en jongeren dat opgroeit in 
een kwetsbare situatie. Daarom kiest het kartel er expliciet voor om nog 
meer te investeren in kwalitatief jeugdwelzijnswerk door personeels- en 
werkingsmiddelen voor vzw Jong en andere organisaties met focus op 
dezelfde doelgroepen significant te verhogen. Op die manier blijven we 
kiezen voor een sterk, onafhankelijk en kwalitatief jeugdwelzijnswerk dat 
samen met stadsdiensten en andere partners werkt aan de sociale 
mobiliteit van een toenemende groep van kwetsbare kinderen, jongeren 
(en gezinnen) in de stad 

 We ondersteunen het Overkophuis. Dit huis krijgt een plaats bij het Huis 
van de Jeugd in Baudelo. Met het Overkophuis creëren we een 
laagdrempelig huis voor jongeren, waar ze activiteiten kunnen doen 
samen met vrienden en waar professionele hulpverleners vlakbij zijn. 
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4.1 VISIE 

Gent is een echte studentenstad én de place to be voor zowel Belgische als 
internationale studenten. Samen zijn ze met meer dan 74.000. De unieke 

combinatie van een hoogstaand onderwijsaanbod met een gevarieerd 
vrijetijdsleven maakt dat Gent een grote aantrekkingskracht heeft bij studenten. 

De studenten zorgen er mee voor dat onze stad bruist. Een derde woont ook op 

kot in Gent. Vaak gaan ze aan de slag als jobstudent, vrijwilliger of starten allerlei 
initiatieven en projecten op. We stimuleren de dialoog tussen Stad, de hoger 

onderwijsinstellingen en de student, met inachtneming van ieders specifieke rol en 
plaats. 

De aanwezigheid van veel studenten zorgt voor uitdagingen en kansen, zeker als 

we dit potentieel van jonge, hooggeschoolde bewoners willen behouden ook na 

hun studies. We houden rekening met alle bewoners (ook kotstudenten) van Gent 

en streven een harmonieus evenwicht na tussen soms verschillende verwachtingen 
van inwoners en studenten. Om het samenleven tussen student en Gentenaar te 

bevorderen, ondernemen we initiatieven om studenten meer te betrekken bij de 
buurt en te zorgen voor kwaliteitsvol, duurzaam en veilig aanbod van 

studentenhuisvesting. 

Een stad waarin kotstudenten als volwaardige inwoners worden gezien met 

rechten en plichten zoals alle andere burgers heeft blijvend aandacht voor de 
noden en bezorgdheden van deze grote groep bewoners. Als Stad doen we al heel 

wat voor en met onze studenten. Veel dienstverlening zit echter versnipperd over 
de stad. Daarom zetten we in op een bundeling van de krachten. De 

studentenambtenaar vormt een brug tussen de studenten, hoger 

onderwijsinstellingen, stadsdiensten en het stadsbestuur. We hebben hierbij 

aandacht voor het psychisch welzijn van studenten. 

 

4.2 KRACHTLIJNEN 

1. We zetten - samen met alle hoger onderwijsinstellingen - in op de relatie 
student-stad en op een intensere samenwerking met de hoger onderwijs 
instellingen zelf. Net die verbinding maakt Gent uniek als studentenstad. Uit 
die troef valt nog meer te halen. 
 We werken samen met de hoger onderwijsinstellingen om sterker te 

communiceren met de studenten over thema’s en beslissingen van de 
Stad die ook een impact hebben op studenten (cfr. beleid inzake 
studentenkoten, mobiliteit…). 

 We werken samen met de hoger onderwijsinstellingen aan meer 
diversiteit in de studentenpopulatie. We doen dit door te werken met 
rolmodellen en coachingstrajecten voor leerlingen uit het secundair 
onderwijs. 
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 We werken samen met het Duurzaamheidskantoor van de UGent aan 
duurzaamheid…(duurzaamheidsstreven) bij studenten en de universiteit 
(cfr bij afvalverwerking, duurzame studentenevenementen…). 

 We blijven ons engageren in urban academy en het City of People 
project. Beide samenwerkingsverbanden zetten in op kennisdeling, en 
samenwerking tussen onderwijs, Stad en middenveld. Vanuit deze 
samenwerkingsverbanden worden oplossingen gezocht voor 
toekomstige uitdagingen. 

 We voorzien tijdens de examenperiodes niet enkel bloklocaties in 
onderwijsinstellingen. We organiseren een open oproep bij 
stadsdiensten, bedrijven en andere instellingen om bloklocaties open te 
stellen. 

 
2. We aanzien studenten als volwaardige inwoners van Gent. We stimuleren en 

faciliteren het sociaal engagement van studenten in onze stad (cfr. 
huistaakbegeleiding, engagement in het jeugdwerk of voor de buurt…). We 
betrekken hen ook bij het beleid van de Stad op verschillende domeinen. 
Het studentenoverleg blijft het platform waar de Stad en studenten met 
elkaar in overleg gaan over het beleid. We investeren in initiatieven die 
inzetten op interactie en samenwerking tussen studenten en Gentenaars. 
 In samenspraak met de hoger onderwijsinstellingen werken we het 

principe van Community Service Learning breder uit. Hierbij nemen 
studenten een (sociaal) engagement op in de stad in ruil van 
studiepunten. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld engagement opnemen 
in het naschoolse vrijetijdsaanbod of zich inzetten in andere vormen van 
vrijwilligerswerk. 

 We starten een project op naar analogie met BOOT in Amsterdam: een 
platform waar studenten diensten leveren aan bewoners en organisaties 
in studentenbuurten. 

 We gaan door met 'Student in Warme Stad Gent' en zetten met tal van 
partners zo in op veerkrachtbevordering en mentaal welzijn bij 
studenten in Gent. 

 We betrekken studenten expliciet bij inspraak- en 
stadsontwikkelingsprojecten. 

 Studenten moeten veilig kunnen feesten, gewoon student zijn in de 
studentenbuurt. 
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We kiezen voor een sociaal beleid dat zich richt tot alle Gentenaars, zonder 

onderscheid, en ook progressief is omdat mensen in een precaire leef- en 
woonsituatie dé prioriteit zijn. Het sociaal beleid moet in eerste instantie de sociale 

grondrechten waarborgen en er proactief op toezien dat deze voor iedereen 
vervuld worden. En wanneer de sociale grondrechten van alle Gentenaars 

gewaarborgd zijn, zijn we ervan overtuigd dat samenleven in onze stad voor 
iedereen aangenamer is. 

Armoede is een onrecht en geen keuze. Daarom is de strijd tegen armoede voor 

sp.a – groen een absolute beleidsprioriteit, daarover valt niet te onderhandelen. 

We willen mensen in armoede niet culpabiliseren, omdat niemand ervoor kiest om 

in armoede te (blijven) leven. Economische evoluties, sociaaldemografische 
veranderingen en politieke keuzes op bovenlokale niveaus maken dat steden nooit 

alleen armoede kunnen overwinnen. Alle opportuniteiten die de Stad in handen 
heeft om de strijd tegen armoede aan te gaan, op verschillende beleidsdomeinen, 

moeten we daarom benutten. 

Mensen in armoede willen we extra kansen geven zodat ze maatschappelijk 

kunnen participeren: dit doen we door mensen sterker te maken, zowel individueel 
als collectief en door extra in te zetten op wie zijn weg niet vindt naar of dreigt af 

te haken van de dienst- en hulpverlening. En omdat armoede bovenal een 
financiële kwestie is, maken we prioriteit van het verhogen van de financiële 

draagkracht van mensen in armoede. 

We kiezen bewust voor een integrale en transversale aanpak (die zich over 
verschillende beleidsdomeinen uitstrekt), omdat alleen een aanpak gericht op 

echte samenwerking tot resultaat leidt. Dit vereist een bestuursstructuur die uit 

haar comfortzone treedt en alle partners en alle beleidsniveaus betrekt om zo de 

kloof tussen bijv. hulpverlening, school en vrije tijd te overbruggen. 

Kinderarmoede is geen geïsoleerd probleem, een arm kind groeit op in een arm 
gezin. Toch verdienen kinderen een bijzondere plek in ons armoedebeleidsplan, 

omdat we met man en macht willen vermijden dat kinderen, louter op basis van 
waar hun wieg staat, terecht komen in armoede. Onze acties op vlak van 

kinderarmoede richten zich op alle levensdomeinen en dit vanaf de eerste 
levensjaren, vertrekkende vanuit de rechten van het kind en de noden van de 

ouders/het gezin. 

We kiezen ook voor een nabije aanpak. Het is belangrijk dat mensen zich goed 

voelen in hun onmiddellijke omgeving. Daarom blijven we investeren in de 
nabijheid van eerstelijnsvoorzieningen en van de centrale informatiepunten. 

Bovendien geloven we dat de buurt en de stad kansen biedt om de sociale 
mobiliteit van mensen te vergroten. Daarom maken we een “plan voor sociale 
mobiliteit” op waarbij we voor de meest kwetsbare buurten in kaart brengen op 
welke manier we hun emancipatie kunnen versterken. 

We zien de Stad en het OCMW meer dan ooit als sterke en noodzakelijke publieke 

sociale dienstverleners. Daarom kiezen we er bewust voor om, naast de wettelijke 
opdrachten als ‘laatste sociaal vangnet’, verder te gaan en de eigen 
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dienstverlening blijvend uit te bouwen. We kiezen ervoor om vanuit een integrale 

benadering ondersteuning te geven aan mensen die in armoede leven of het 
moeilijk hebben. We kiezen voor outreachend38 en aanklampend werken om 

samen met partners een vangnet te voorzien voor wie zijn weg niet vindt en/of 

dreigt af te haken. 

Voor de realisatie hiervan zijn basis- en veldwerkers cruciaal, gezien zij dagelijks 

het verschil maken op het terrein. Daarom willen we dat het evenwicht tussen 
ondersteunende en regiefuncties en mensen die op het terrein werken in balans is 

en dat de inzet op basiswerk wordt verhoogd. 

Stad en OCMW zijn niet alleen actoren, maar bouwen tevens een sterke 
regiefunctie uit in zowel sociale dienstverlening als in ouderenzorg. Samen met de 

senioren zelf en de andere betrokken partners bouwt Gent het seniorenbeleid 
verder uit. We streven naar kwaliteitsvolle betaalbare zorg op maat van de 

senioren die hier nood aan hebben. Ze krijgen de noodzakelijke ondersteuning om 

optimaal te kunnen participeren. 

We blijven onze  rol als regisseur van het ouderen(zorg)beleid zorgvuldig 
opnemen. We brengen de noden in kaart en gaan in dialoog met alle betrokken 

spelers binnen ouderenzorg in onze stad. We streven samen met hen naar een 
voldoende aanbod, ook voor specifieke doelgroepen. 

Vermaatschappelijking van de zorg, waarbij gestreefd wordt naar integratie van 

mensen in kwetsbare situaties (psychiatrische patiënten, personen met een 

beperking, (ex-)verslaafden,…) om hen een volwaardige plek te geven binnen de 

samenleving, vinden we een belangrijke doelstelling. Als lokale overheid 

ondersteunen en faciliteren we daarom initiatieven die van onderuit opgezet 

worden om deze integratie mee te realiseren. Kwaliteit van de begeleiding en zorg 

voor de kwetsbare groep van zorgbehoevenden is de maatstaf. Deze vaak 

complexe opdrachten louter afschuiven op vrijwilligers is geen ernstig beleid. 
Vermaatschappelijking van de zorg vanuit besparingsoverwegingen is geen optie. 

We hebben hierbij ook oog voor vlot toegankelijke basisgezondheidszorg voor 

iedereen via een wijkgerichte aanpak. AZ Jan Palfijn blijft als openbaar ziekenhuis 

voor iedereen toegankelijk voor de tweedelijnsgezondheidszorg. 

Wanneer we voor bepaalde welzijnsopdrachten samenwerken met derden, zijn 

kwaliteit én lokale inbedding absolute voorwaarden. We verzetten ons tegen de 

commercialisering van de zorg waar welzijn van mensen ondergeschikt is aan 
winstbejag. 

Het middenveld in al zijn diversiteit is een cruciale partner die mee vorm geeft aan 

het samenleven in onze stad. Zijn noodzakelijk kritische blik op het beleid, kan de 

kwaliteit van besluitvorming verhogen en draagt vaak bij tot inzichten in complexe 

samenlevingsproblemen. We gaan daarom actief met hen in dialoog, zowel 
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structureel als occasioneel, en zowel met het traditionele middenveld als met 

nieuwe burger- en bewonersinitiatieven en vrijwilligerswerkingen. 

We zetten in op maximale participatie van alle Gentenaars, ongeacht afkomst, 
geslacht, leeftijd, geaardheid… en nemen zoveel mogelijk drempels weg die 

participatie belemmeren. We werken op die manier verder aan een open en 

inclusieve samenleving waar geen plaats is voor uitsluiting en waar we iedereen 

kansen geven. 

Samenleven vertrekt vanuit wederzijdse aanvaarding, respect en dialoog. In de 
stad, en zeker in de wijken waar mensen dicht op elkaar wonen en waar de 

publieke ruimte intens gedeeld wordt, blijft het een uitdaging om dit samenleven 
goed te laten verlopen. Zoals in andere etnisch-cultureel diverse steden, verloopt 

dat samenleven in Gent, met 161 verschillende nationaliteiten, nog wat complexer 
en soms ook moeizamer. Dit vraagt van de bewoners nog meer wederzijds begrip. 

Deze diversiteit is voor ons geen kwestie van goed of slecht, maar een realiteit in 

onze stad, waar we mee aan de slag moeten omdat we niemand willen uitsluiten. 

We zijn overtuigd dat alleen verbindend werken rendeert en verzetten ons daarom 
tegen polarisering. We voeren een actief beleid tegen alle vormen van 

discriminatie en racisme. We nemen als bestuur bijkomende initiatieven zodat alle 
Gentenaars een plek kunnen verwerven in de stad om van daaruit contacten te 

kunnen leggen met mensen in hun eigen buurt of in andere wijken. Slechts op die 
manier kunnen we alle opportuniteiten benutten om van diversiteit een hefboom 

tot succes te maken. Zo wordt onze stad niet alleen een stad van aankomst voor 

vele nieuwe Gentenaars, maar ook een stad van hun toekomst. 
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2.1 KRACHTLIJNEN 

In ons lokaal welzijnsbeleid vertrekken we vanuit sociale grondrechten voor 
eenieder in onze stad. Om een inclusief en versterkend welzijnsbeleid te realiseren 

voert de stad een doorgedreven regierol in samenwerking met het OCMW en 
Welzijnsoverleg Regio Gent. We voeren dit beleid uit in samenwerking en dialoog 

met verschillende partners. Om de sociale grondrechten voor eenieder in Gent te 
realiseren, investeren we in meer basiswerkers. 

1. Signalen bundelen vanuit het ruime welzijnsveld en gericht opvolgen op de 
diverse beleidsniveaus is cruciaal om vaak complexe en 
sectoroverschrijdende problemen zichtbaar te maken. We willen de 
bundeling en doorstroming van signalen die opgevangen worden, 
versnellen en werken hier betere (digitale) tools voor uit. Alle lokale 
beleidsmakers verbinden zich ertoe de signalen op hun domeinen te 
onderzoeken, te evalueren en aan te pakken. 
 

2. Sociale regisseurs vormen een belangrijk aanspreekpunt op wijkniveau en 
bundelen complexe welzijns- en samenlevingsthematieken in en over alle 
Gentse wijken. Zij detecteren signalen en vertalen deze in samenspraak met 
een breed netwerk om een antwoord te bieden op de welzijnsvraagstukken. 
 Er worden plannen voor sociale mobiliteit opgemaakt samen met de 

welzijnspartners om specifieke welzijns- en zorgthema’s in de stad aan 
te pakken. Hierbij is er ook de nodige aandacht voor het wijkniveau. 

 
3. We investeren blijvend in dialoog en samenwerking met de vele grote en 

kleinere spelers die samen dagelijks werken aan het welzijn van de 
Gentenaren. 

 We houden de traditie van veelvuldig overleg met het middenveld aan, 
zowel structureel als ad hoc waar nodig. 

 We richten een ondersteuningspunt op voor kleine en grotere 
middenveldorganisaties op vlak van financieel en personeelsbeleid. 

 
4. ‘Arm maakt ziek en ziek maakt arm’, is meer dan een loze boutade. Daarom 

moet voor het kartel de gezondheidszorg toegankelijk zijn voor iedereen. 
We kiezen voor een wijkgerichte aanpak van gezondheid en welzijn met 
aandacht voor de link tussen beide én respect voor de lokale diversiteit in 
de wijken. Een integrale aanpak is noodzakelijk. Niemand mag tussen de 
mazen van het net vallen. 
 We ondersteunen en promoten de wijkgezondheidscentra en ijveren 

mee voor het mogelijk maken van een verdere uitbreiding waar nodig 
(o.a. Muide-Meulestede,…). 

 Alle teams van de wijkgezondheidscentra worden versterkt met een 
gezondheidspromotor. 

 Er wordt een aanpak op maat uitgewerkt voor extra ondersteuning van 
kwetsbare zwangere vrouwen en tienermoeders vanuit de diverse 
partners binnen de gezondheidszorg. 

 We maken werk van het begrijpelijker en toegankelijker maken van 
gezondheidsinformatie en aan het verminderen van de complexiteit van 
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zorg- en ondersteuningssystemen. We maken daarin verder werk van 
een eerstelijnszone om optimale afstemming tussen de gezondheid- en 
welzijnssector te bevorderen. 

 We continueren de steun die de stad geeft aan en de samenwerking met 
organisaties die specifieke gezondheidszorg aanbieden aan sekswerkers, 
met oog voor hun specifieke noden.  

 Gezondheidspromotie en gezondheidseducatie krijgen een prominente 
rol door o.a. het inzetten van een team van ‘community health workers’ . 
Daarbij gaat het zowel over, zowel fysieke gezondheid als aandacht voor 
zelfzorg, psychisch welbevinden en het ontwikkelen van veerkracht, Zo 
kunnen we nog meer precaire groepen bereiken. 

 
5. Geestelijke gezondheidszorg vraagt aparte aandacht onder een sterk 

welzijnsbeleid. De weg naar de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker 
en laagdrempeliger maken staat hierbij centraal, in het bijzonder voor de 
groep met een verhoogde psychische kwetsbaarheid.  

 De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg kan een 
goede zaak zijn op voorwaarde dat de ambulante voorzieningen meer 
middelen krijgen van de centrale overheden. Als stad werken we samen 
met en ondersteunen we concreet de verschillende initiatieven om de 
ambulante geestelijke gezondheidszorg te versterken: 
eerstelijnspsychologen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, 
Overkophuis voor jongeren, cliëntinitiatieven… 

 De stad neemt de regiefunctie op zich om in elke wijk een 
aanmeldingspunt en een aanbod te voorzien in samenwerking met de 
bestaande aanbieders voor psychische hulp. We zetten blijvend in op 
preventieve en sensibiliserende acties rond geestelijke gezondheid, zoals 
de week van de veerkracht. 

 De diensten van het OCMW zijn een sterk betrokken partner bij dit 
overleg om de hulpverlening beter af te stemmen op de noden van 
meest kwetsbare mensen wanneer nodig.  

 We brengen de aanbieders van residentiele & ambulante psychiatrische 
gezondheidszorg samen rond tafel om beter te kunnen inspelen op de 
noden van de mensen en hun omgeving ook na een psychiatrische 
opname 

 
6. Het wegwijs maken van burgers in het (administratieve) kluwen inzake zorg 

en welzijn blijft nodig. We zetten in op een geïntegreerd breed onthaal met 
sociale infopunten in elke wijk. 
 

7. Een toegankelijk en toereikend welzijnsaanbod is van wezenlijk belang. De 
aansturing en financiering hiervan is voornamelijk in Vlaamse handen, maar 
waar we merken dat het aanbod ontoereikend is ten koste van het welzijn 
van Gentenaars en gezinnen, slaan de diensten de handen in elkaar om 
hiervoor oplossingen aan te reiken. Zo zorgen we ervoor dat elke actor 
vanuit zijn opdracht ten volle de rol kan opnemen die van hem verwacht 
wordt. 
 

8. We stimuleren innovatie in de sociale en welzijnssector. We voorzien 
budget waarmee we ruimte willen creëren om in de brede welzijnssector 
innovatieve en creatieve modellen uit te werken, nieuwe 
samenwerkingsverbanden te verkennen en in te spelen op hiaten. 
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9. Wanneer we voor bepaalde welzijnsopdrachten samenwerken met derden, 

zijn kwaliteit én lokale inbedding absolute voorwaarden. We verzetten ons 
tegen de commercialisering van de zorg en nemen criteria voor 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op in aanbestedingen om de 
kwaliteit van zorg te garanderen. 
 

10. De federale overheid heeft haar intentie geuit tot het creëren van 
kleinschalige transitiehuizen waar gedetineerden het einde van hun straf 
kunnen doorbrengen. Voor zover deze huizen gericht zijn op het maximaal 
faciliteren van een geslaagde re-integratie in de samenleving, waarbij 
veiligheid en zorg centraal staan, onderzoekt de stad in welke mate zij aan 
dit project kan bijdragen. 
 

11. We streven naar een ‘drugsarme’ stad waar de negatieve gevolgen van 
gebruik op een efficiënte manier worden aangepakt en zonder de gebruiker 
te culpabiliseren. We hernieuwen het stedelijk Drugbeleidsplan (inclusief 
aandacht voor alcoholmisbruik) vanuit de integrale kijk waarbij we het 
evenwicht bewaken tussen preventie, curatie en repressie. Er is hierbij ook 
aandacht voor vroegdetectie en harm reduction39. 
 

12. In functie van preventie en remediëring kiezen we ervoor om lokale 
stadsprojecten in de verslavingszorg te versterken die in samenwerking met 
de andere actoren in de sector worden uitgetekend. 
 Het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC)blijft een dienstverlening 

die de Stad in eigen handen houdt om één van de meest kwetsbare 
groepen in onze samenleving te bereiken. Het MSOC wordt versterkt en 
verder uitgebouwd als belangrijk laagdrempelige dienstverlening. 

 Indien wettelijk mogelijk, stappen we ook in experimenten zoals 
‘gebruikersruimtes’. 

 Het project ‘Op stap’ wordt voortgezet en krijgt een nieuwe locatie in de 
boot van vzw Navis Gandae waar naast activering ook dienstverlening 
op maat wordt aangeboden. 

  De Stad zet mee zijn schouders onder een aanbod van aparte trajecten 
voor de activering en opvang van jongeren met drugsproblematiek. 

 

13. Het Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn blijft als openbaar ziekenhuis breed 
toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Bij de verdere ontwikkeling 
van de site staat de sociale rol en toegankelijkheid voorop. Het AZ blijft een 
aantrekkelijke en sociale werkgever. Jan Palfijn maakt verder werk van 
samenwerking met andere Gentse ziekenhuizen en is een sterke partner in 
de op te richten ziekenhuisnetwerken. 
 

14. We zetten een structureel overleg op met de ziekenhuissector in functie 
van betere afstemming en samenwerking. 
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15. We geven verder vorm aan een laagdrempelig en toegankelijk taalbeleid. 
Elke Gentenaar heeft baat bij klare taal vanuit de stadsdiensten. En ook de 
stad heeft er alle belang bij dat haar communicatie door de burgers goed 
begrepen wordt. We hanteren daarbij in toenemende mate multimodale 
communicatie (afbeeldingen, pictogrammen, …), zodat iedereen mee is/kan. 
We doen dat als stad zelf, maar ondersteunen ook Gentse organisaties om 
dit te doen. 
 

16. De aanpak van intrafamiliaal geweld blijft een noodzaak. We opteren daarbij 
voor  een sterke samenwerking tussen hulpverlening, politie, justitie en 
stadsdiensten, waarbij tevens  voldoende oog is voor preventie. 
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3.1 KRACHTLIJNEN 

Armoede is al te vaak een structureel gegeven. Daarom pakken we de structurele 

oorzaken van armoede extra aan. Waar we zelf de armoede onvoldoende kunnen 

bestrijden of voorkomen, willen we zoveel mogelijk de gevolgen ervan beperken. 

Alle Gentenaars de kans geven deel te nemen aan het gewone maatschappelijke 

leven blijft immers onze hoofdbekommernis. We maken een ambitieus plan voor 

‘sociale mobiliteit’ op, gericht op de sociale emancipatie. Dit sociaal beleid is per 

definitie transversaal (zich uitstrekkend over de diverse beleidsdomeinen) en 

strekt zich dus uit over alle beleidsdomeinen en alle maatschappelijke sectoren. 

Daarom zijn ook in andere hoofdstukken de nodige programmapunten 

opgenomen. 

Het Gentse OCMW is behalve regisseur natuurlijk ook een sterke actor om dit 

emancipatorisch welzijnsbeleid voor alle Gentenaren mogelijk te maken. 

 

1. Alle Gentenaren moeten voldoende kansen hebben om maatschappelijk te 
participeren. Beschikken over voldoende financiële middelen is een 
basisvoorwaarde. Maar de uitdagingen om dit waar te maken liggen 
evenzeer op vlak van wonen, werken, onderwijs, gezondheid, cultuur, 
mobiliteit, energie... Daarom is de garantie op een degelijk sociaal beleid 
een gedeelde verantwoordelijkheid over alle beleidsdomeinen. We nemen 
dit engagement op in een plan voor ‘sociale mobiliteit’. Dit plan is gericht op 
de emancipatie van de kwetsbare bewoners van onze stad, zodat ook zij de 
kans krijgen menswaardig te leven. 
 Vervulling van de sociale grondrechten van alle Gentenaren is een 

absolute voorwaarde. We zijn er ons van bewust dat dit niet steeds het 
geval is en maken werk van een automatische toekenning. 

 De toeleiding naar het OCMW door stadsdiensten en Gentse 
organisaties kan en moet beter.We maken daarom de werking en het 
aanbod beter bekend binnen de stadsdiensten én binnen het brede 
Gentse welzijnsveld via vormingen. 

 We willen ervaringsdeskundigen raadplegen bij de belangrijkste 
beleidsbeslissingen. 

 Bij negatieve impact van een beleidsbeslissing op mensen in armoede 
wordt aangegeven hoe deze impact beleidsmatig zal opgevangen 
worden. 

 De stem van de cliënten van het OCMW wordt via de werkgroep 
Klantenparticipatie opgewaardeerd. Dit is noodzakelijk gezien het meer 
transversaal beleid. We streven daarbij ook een betere 
vertegenwoordiging van de OCMW-cliënten met migratie-achtergrond 
na. 

 Waar mogelijk worden ervaringsdeskundigen ingezet in de dagelijkse 
werking de diensten, zoals in de diensten van het OCMW. 
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2. We willen de armoede in Gent terugdringen samen met de partners in het 
middenveld en het armoedeforum40. Daarom blijven we de evolutie van de 
armoede in de stad permanent monitoren. 
 Het armoedebeleidsplan - dat zich per definitie uitstrekt over meer dan 

één beleidsdomein en dus transversaal is - maakt integraal deel uit van 
de beleidsbrief van de bevoegde schepen en wordt dus ook samen met 
het  armoedeforum, het middenveld en de armoedeorganisaties 
behandeld, tussentijds geëvalueerd en bijgestuurd. Daarbij kunnen de 
commissieleden rechtstreeks in dialoog gaan met die actoren (zie 
Thema Participatie). 

 Daarnaast wordt het beleid voortgezet waarbij deze actoren op gezette 
tijden én ad hoc én structureel overleggen over het armoedebeleidsplan, 
het evalueren en zo nodig bijsturen. 

 
3. We blijven voorzien in meer financiële draagkracht voor wie het echt 

moeilijk heeft. Tezelfdertijd blijven we bij federale beleidsmakers 
aandringen om de minimumuitkeringen  stelselmatig op te voeren tot boven 
de armoedegrens. 
 We verbeteren het systeem van aanvullende financiële steun en zoeken 

naar verdieping voor gezinnen met kinderen.De Gentse 
budgetstandaard blijven we hierbij hanteren als referentiepunt We 
zorgen ervoor dat het al dan niet recht hebben op deze aanvullende 
financiële steun en de hoogte van het bedrag duidelijk en transparant 
gecommuniceerd en uitgelegd wordt, bij de eerste toekenning en bij 
wijzigingen. 

 We verbreden het systeem zodat meer mensen zonder onderscheid van 
statuut, kunnen ondersteund worden met aanvullende financiële hulp. 

 We gebruiken dit eveneens als opstap om deze mensen te ondersteunen 
zodat ze alle sociale rechten waar ze recht op hebben ook krijgen; 
rechten die sommige inwoners nu nog al te vaak mislopen. 

 
4. We zetten prioritair in op gezinnen met kinderen om armoede te stoppen. 

We doen dit voor alle mensen met minderjarige kinderen die leven onder de 
armoedegrens ongeacht welke uitkering ze ontvangen dan wel of ze 
werken. Als regisseur van het armoedebeleid in onze stad, streeft het 
OCMW naar een integrale aanpak van kinderarmoede op de verschillende 
levensdomeinen. In het bijzonder werken we hiervoor samen met de Gentse 
scholen en verenigingen die zich richten tot kinderen en jongeren. 

 We leggen de brug van onderwijs naar welzijn door verder outreachend 
te werken op scholen via een reguliere uitrol van het project “Kinderen 
Eerst”, waarbij een maatschappelijk assistent zitdagen heeft op basis- en 
secundaire scholen en/of aanwezig is op oudercontacten of andere 
momenten waarop ouders bereikt worden. 

 We gaan ook met andere partners op wijkniveau de brug maken om 
meer vindplaatsgericht 41 te werk te kunnen gaan. We denken daarbij 
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specifiek aan de netwerken rond de allerjongsten en aan het 
jeugdwelzijnswerk, om zo elk gezin in armoede te bereiken. 

 De tegemoetkomingen aan scholen voor kinderen en hun gezin die de 
schoolfactuur niet kunnen betalen, worden uitgebreid en voortgezet (zie 
Thema Opvoeding en Onderwijs). 

 Het recht op onderwijs van kinderen van mensen zonder papieren is 
gewaarborgd. Maar we dragen ook zorg voor de randvoorwaarden 
(onbetaalde facturen mogen geen rol spelen voor de kinderen, warme 
maaltijd voorzien indien nodig, …) zodat deze kinderen optimaal van hun 
leerrecht kunnen genieten. 

5. De welzijnsbureaus werken laagdrempelig en staan open voor iedereen, in 
het bijzonder voor de meest kansarme doelgroepen omwille van hun 
specifieke noden. 
 Een laagdrempelig onthaal in welzijnsbureaus houdt o.a. in dat er 

laagdrempelig en toegankelijk gecommuniceerd wordt. We blijven 
inzetten op multimodale communicatie, zodat iedereen mee is. 

 Door een klantvriendelijke vertaling maken we dat de beslissingen die 
genomen worden door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst 
duidelijk zijn voor de cliënt. 

 

6. We schakelen een versnelling hoger op vlak van proactieve 
rechtentoekenning zodat mensen automatisch krijgen wat hen toekomt. Het 
OCMW besteedt extra zorg zodat Gentenaars die recht hebben op 
financiële steun deze effectief krijgen. Het niet ontvangen van leefloon 
wanneer betrokkenen wel rechthebbend zijn, willen we absoluut 
voorkomen. 
 We kennen zoveel mogelijk rechten automatisch toe. Daartoe wordt een 

analyse gemaakt van de Gentenaars die het grootste risico lopen op 
onderbescherming en we zetten acties op om rechten automatisch of zo 
eenvoudig mogelijk toe te kennen. 

 Het automatisch toekennen/waarborgen van de sociale grondrechten is 
essentieel onderdeel van dit plan. 

 Daarnaast werken we uiteraard ook outreachend. We breiden het 
pilootproject rond het uitputten van sociale rechten zoveel mogelijk uit 
naar andere welzijnsbureaus. We gaan zelf actief op zoek en werken 
daartoe verder samen met  de middenveldorganisaties en wijkpartners 
om niet-gekende cliënten op het spoor te komen. 

 
7. Als bewaker van sociale grondrechten wil het Gentse OCMW meer 

aanklampend en outreachend werken. Voor mensen die dreigen af te haken 
bij de hulpverlening of uit de boot vallen steken de hulpverlenende diensten 
een tandje bij. Want het is bij uitstek hier dat het sociale werk ten volle haar 
rol kan en moet spelen. 

 Het project ‘Bruggen naar 18’ 42wordt opnieuw geactiveerd. Bij de stap 
naar hun meerderjarigheid hebben kwetsbare jongeren recht op een 
‘warme’ overgang. Samen met het jeugdwelzijnswerk en 
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jongerenhulpverlening willen we voorkomen dat we jonge mensen bij de 
overgang naar meerderjarigheid aan hun lot overlaten. 

 We vermijden maximaal dat Gentenaars verder moeten zonder financiële 
steun. Daarom gaat  extra aandacht naar OCMW-cliënten die hun steun 
dreigen te mislopen of te verliezen. We doen dit door de 
maatschappelijk werkers te versterken, zodat zij aan uitgebreide 
detectie kunnen doen. 

 Op het moment dat iemand (dreigt) gesanctioneerd (te) word(t)(en) 
met een schorsing of stopzetting van de financiële steun, moet het 
sociale werk ten volle zijn inclusieve rol spelen en moet het nagaan hoe 
een cliënt opnieuw zijn/haar rechten ten volle kan benutten. 

 Het stopzetten van de financiële steun hoeft niet noodzakelijk de 
stopzetting van de hulpverlening te betekenen. We zorgen er te allen 
tijde voor dat cliënten waarvan de steun wordt stopgezet, duidelijk 
weten wat de vereisten zijn om terug in aanmerking te komen voor 
financiële steun indien er nood is. Zij worden hierin verder ondersteund. 

 Als bewaker van die grondrechten moeten maatschappelijk werkers de 
nodige ondersteuning krijgen en over voldoende tijd beschikken om hun 
job goed te doen. 

 De Sociale Gidsen van het OCMW -, cliënten die opgeleid werden om 
andere cliënten te ondersteunen-, hebben een meerwaarde, niet ter 
vervanging van het werk van de maatschappelijk assistent, maar wel 
complementair. We maken daar verder werk van binnen een duidelijk 
kader. 

 

8. We zorgen voor een hedendaags aangepast kader om de steun die mensen 
krijgen te beoordelen. Samenwonen uit noodzaak, LAT-relaties,… hebben 
nood aan een eigentijds referentiekader. 
 De federale regelgeving mbt leefloon ontmoedigt en sanctioneert 

samenwonen eerder dan wel te stimuleren. Voor OCMW-cliënten die 
samenwonen uit noodzaak (wegens schaarste aan betaalbare 
huisvesting) willen we een meer billijk systeem dat de nadelen op hun 
inkomen wegwerkt. We evalueren het reeds bestaande systeem en 
verfijnen zodat meer cliënten hiervan kunnen genieten.  

 Eenzelfde kader wordt uitgewerkt voor LAT-relaties. Daarnaast 
onderzoekt het OCMW of het nodig is om voor andere 
samenlevingsvormen aangepaste kaders te ontwikkelen.  

 We dringen bij de federale overheid om ook werk te maken van een 
meer eigentijds wetgevend kader. 
 

9. We ondersteunen mensen die het nodig hebben bij de afbouw van hun 
schulden en bij het vermijden van nieuwe schulden. We willen vermijden dat 
door verschillende parallel lopende procedures de schulden tegenover de 
Stad oplopen. Door in te gaan op knipperlichten, handelen we volgens 
principe ‘eenheid van schuld binnen de stadsdiensten’. We moedigen 
andere overheden aan hetzelfde te doen. 

 Mensen met schulden bij verschillende stadsdiensten worden 
gecontacteerd. Als blijkt dat mensen ernstige financiële problemen 
hebben worden met hun akkoord de schulden samengebracht om 
bijkomende kosten te vermijden. 
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 De dienstverlening voor mensen met betalingsmoeilijkheden vanuit het 
OCMW wordt gehandhaafd. Afbetalingsplannen mogen de financiële 
draagkracht van mensen niet overschrijden. 

 
10. Armoedebestrijding is een zaak van alle Gentenaars. Sensibilisering en 

bewustmaking voor de armoedeproblematiek is daarom noodzakelijk. 
 We betrekken Gentenaars actief bij de Werelddag van Verzet tegen 

Armoede: lokale armoede bestrijden is gebaat met empathie en actieve 
ondersteuning van alle Gentenaars. We zoeken nieuwe manieren om hen 
hierbij te betrekken. 

 We ondersteunen diverse initiatieven om de solidariteit tussen 
Gentenaars te vergroten. 

 
11. Het geëngageerde middenveld blijven we als sterke partner beschouwen. 

We erkennen ten volle hun rol te midden van de Gentse samenleving en 
willen verder met hen zowel structureel als ad hoc de dialoog voeren. We 
willen vooral de participatie van zelforganisaties voor mensen in armoede 
faciliteren en stimuleren. 
 Ondanks het feit dat we hard willen inzetten op structurele 

armoedebestrijding door meer financiële draagkracht en proactieve 
rechtentoekenning, zal er altijd wel een nood zijn aan ook materiële 
ondersteuning. Partners die vanuit de visie van het recht op een 
menswaardig bestaan in deze materiële hulp voorzien, ondersteunen we. 

 
12. Om een armoedebeleid te kunnen voeren dat doortastend en 

emancipatorisch is, gaan alle beleidsdomeinen en sectoren de strijd mee 
aan. We willen ALLE Gentenaren hier bereiken. Het OCMW is een sterke 
actor en moet in het bijzonder ervoor zorgen dat niemand achterblijft. 

12.1  Werk en activering blijven - mits billijke vergoeding - hefbomen tot een 

menswaardig leven. We geloven in de mogelijkheden van iedereen en willen 
dat elk individu een stap vooruit kan zetten, hoe klein ook. Het Opleidings- 

en Tewerkstellingscentrum van het OCMW blijft hiervoor garant staan. 

 Sinds de hervorming binnen het decreet Tijdelijke Werkervaring wordt 
vnl. ingezet op die cliënten die in aanmerking komen voor doorstroming 
naar de reguliere arbeidsmarkt. We waken erover dat enkel cliënten 
instromen die al voldoende sterk gemaakt kunnen worden of het al zijn 
om later effectief door te stromen. Zo willen we het ‘draaideur-
effect‘43zoveel mogelijk vermijden. Voor hen voorzien we voldoende 
arbeidsplaatsen in de sociale economie  om aan de slag te gaan. 
Daarnaast blijven we ook verder inzetten op privébedrijven om gebruik 
te maken van deze tewerkstellingsmaatregel mits voldoende 
kwalitatieve omkadering. 

 Voor de cliënten die (nog) niet voldoende sterk zijn worden meer 
arbeidszorgplaatsen voorzien. Waar mogelijk/wenselijk worden ze 
betrokken bij lokale initiatieven. 
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 We blijven inzetten op emancipatorische en laagdrempelige 
groepswerkingen.  

 

12.2 De strijd tegen dak- en thuisloosheid maakt deel uit van ons ruimer 
woonbeleid (zie Thema Wonen). Naast meer structurele oplossingen 

voorzien we ook in meer woonbegeleiding. Omdat een structurele oplossing 

niet altijd onmiddellijk voor handen is, blijven we voorzien in voldoende 

bedden in de (winter)nachtopvang. Het kan dak- en thuislozen helpen weer 
aansluiting te vinden bij de bestaande hulpverlening en woonbegeleiding. 

We zetten de nachtopvang voor gezinnen verder onder het motto: “In Gent 

slaapt geen enkel kind op straat.” Voor deze mensen is dit een laatste maar 

noodzakelijk alternatief. 

 De huurschuldbemiddeling van het OCMW breiden we uit naar de 
kwetsbare huurders op de private huurmarkt, met als doel voor hen een 
neerwaartse spiraal te voorkomen. Tegelijkertijd gaan we na of zij 
gebruik maken van al hun rechten (huurpremie, ev. subsidies, inschrijven 
bij SHM, SVK, …). 

 Het OCMW faciliteert de mogelijkheid om te lenen voor de 
huurwaarborg en/of eerste huishuur. Deze lening geeft kwetsbare 
huurders immers bijkomende opportuniteiten een gepaste woning te 
vinden. 

 Om dak- en thuisloosheid te vermijden of zo snel mogelijk te verhelpen 
intensifiëren we de woonbegeleiding en de coaching in de zoektocht 
naar een woning. 

 We waken er blijvend over en zetten acties op om te garanderen dat de 
regels rond toeleiding naar de nachtopvang duidelijk zijn voor het 
personeel, de toeleiders en de gebruikers. We waken er bovendien over 
dat die toegang zo laagdrempelig mogelijk is en sturen bij indien nodig. 

 We breiden het aantal toeleiders naar de nachtopvang uit. Het komt de 
gebruikers (waaronder gezinnen met kinderen) ten goede wanneer een 
aantal organisaties met wie ze vaak contact hebben rechtstreeks kunnen 
toeleiden. 

 De gezinsnachtopvang beschouwen we als een laatste maar 
noodzakelijke schakel in een ketting van meer (semi-)permanente 
oplossingen. Daarom moet de opvang meer aanklampend 44 werken en 
mag ze niet uitsluitend zijn. 

 We breiden het Housing First- project45uit en blijven we inzetten op 
versnelde toewijs van sociale woningen aan dak- en thuislozen, 
instapwonen, tijdelijke invullingen van leegstaande panden, 
doorgangswoningen, meer begeleide collectieve woonvormen, enz. (zie 
Thema Wonen). Daarnaast monitoren we of de capaciteit van de huidige 
gezinsnachtopvang voldoet. 

 Ook in de weekends overdag stellen we plaatsen open waar mensen die 
dak- en thuisloos zijn, gebruik van kunnen maken. 

 Negatieve effecten wanneer dak- en thuislozen tijdelijk onderdak vinden 
bij vrienden/familie worden zoveel als mogelijk vermeden. 
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12.3 Op school mag armoede geen rol spelen in hoofden van de kinderen, en elk 
kind moet alle kansen hebben om tot succesvol leren te komen. De Stad en 

het OCMW blijven daarom verder netoverschrijdend proactief en 
outreachend werken om alle kinderen in armoede te bereiken en de nodige 

ondersteuning te bieden (zie Thema Opvoeding en Onderwijs). 

12.4 Mobiliteit kan voor mensen in armoede een bijkomende drempel zijn om 
maatschappelijk te participeren. We helpen mensen met het omnio-statuut 

bij het opnemen van voorziene tegemoetkomingen. 

 Mensen die recht hebben op sociaal tarief bij De Lijn/NMBS moeten dit 
recht effectief kunnen opnemen. We werken hier proactief. 

 Hetzelfde moet gelden voor mensen die recht hebben op taxicheques. 
 We werken het aanbod aan fietslessen verder uit. 
 

12.4 We blijven energiearmoede (inclusief watergebruik) bestrijden. Hoge 

energiefacturen en energieschulden willen we structureel aanpakken door in 

te zetten op het energiezuiniger maken van woning en huishoudelijke 

toestellen en daartoe specifieke ondersteuning te bieden. Maar we willen 

mensen in energiearmoede evenzeer meer energiecomfort bieden. Naast 

een structurele aanpak zal er toch nog soms financiële ondersteuning nodig 

zijn. 

 Binnen de Lokale Adviescomités Water en Elektriciteit zetten we alles 
op alles om afsluitingen te voorkomen. Daarom gaan we door met de 
aanpak m.b.t elektriciteit en werken we eenzelfde systeem uit voor 
water. 

 Deze adviescomités zijn ook bij uitstek momenten om aan 
rechtendetectie te doen. Het niet (kunnen) betalen van 
energierekeningen is vaak onderdeel van een grotere problematiek van 
(kans)armoede. Bij iedereen die in aanraking komt met deze comités 
brengen we deze problematiek in kaart en zoeken we oplossingen. 
Bovenal ondersteunen we deze mensen om hun rechten op te nemen. 

 We onderzoeken de automatische toekenning van de winterpremie 
aardgas. 
 

12.5 We willen recht op juridische bijstand maximaal verzekeren voor kwetsbare 

Gentenaren en meer mensen bereiken met toegankelijke en laagdrempelige 

dienstverlening in het OCMW. 

 

12.6  We zorgen ervoor dat kwetsbare Gentenaars en hun kinderen alle kansen 

krijgen om deel te nemen aan cultuur- en vrije tijdsbeleving in onze stad. 

(Zie Thema Vrijetijdsparticipatie). 

12.7 Arm maakt nog al te vaak ziek, geestelijk en/of lichamelijk. Net mensen in 
armoede zijn het meest gebaat bij veel preventievere gezondheidszorg. 

 We maken de mogelijkheden van de Wijkgezondheidscentra (WGC) 
beter bekend, en/of leiden actief toe naar deze WGC. 

 We kijken er proactief op toe dat de ziekteverzekering van Gentenaars 
in orde is of gemaakt kan worden. 
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 We maken ook werk van een vlottere toeleiding van kwetsbare burgers 
naar de centra Geestelijke Gezondheidszorg. 
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4.1 KRACHTLIJNEN 

Achterstellingsmechanismen en discriminaties zorgen er nog steeds voor dat 
mensen of groepen van mensen ongelijk behandeld worden en niet de kansen 

krijgen om volwaardig te kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. We 
willen deze mechanismen zichtbaar en bespreekbaar maken, maar ook bestrijden 

en voorkomen dat er nieuwe achterstellingsmechanismen tot stand komen. 

Omdat achterstelling en discriminatie zich op diverse terreinen manifesteren, 
kiezen we zowel voor een inclusieve aanpak (over doelgroepen heen en gericht op 

diverse beleidsdomeinen) als voor een categoriale aanpak waarbij een specifiek 
beleid wordt gevoerd voor bepaalde groepen in onze stad. 

We voeren niet enkel beleid naar doelgroepen, maar hebben oog voor alle 

mogelijke combinaties van persoonlijke kenmerken. Iedereen heeft denkbeeldig 

kruispunten van sekse, leeftijd, seksuele voorkeur, etniciteit, religie en beperkingen 

(kruispuntdenken). Een sterk gelijkekansenbeleid benadert mensen vanuit de 
diverse aspecten van hun identiteit 

Dit gelijkekansenbeleid heeft bijzondere aandacht voor de toenemende etnisch-

culturele diversiteit in de samenleving en in onze stad. Door de toegenomen 

globalisering, hebben oude en nieuwe migratiestromen een sterke impact op de 

(snel) veranderende samenstelling van de Gentse bevolking. Het samenleven 

vormt een uitdaging waar we voluit werk van willen maken door oog te hebben 
voor de kansen, maar ook de wrijvingen die zich voordoen. We gaan voor een 

open en solidaire stad waarbij wordt ingezet op wat ons verbindt. We maken werk 
van integraal toegankelijke dienstverlening waarbij zoveel als mogelijk op maat 

wordt gewerkt. We ondersteunen emancipatie binnen diverse gemeenschappen 

en moedigen dialoog aan. 

1. We integreren het werken aan gelijke kansen en armoedebestrijding (via 
de gelijke kansenmethodiek)46 op een doeltreffende manier binnen de 
werking van diensten en binnen het denken en handelen van haar 
medewerkers. De diensten screenen hun werking op de emancipatorische 
kracht voor de kansengroepen. Dit vormt een onderdeel van het plan 
sociale mobiliteit zoals beschreven bij het Thema Welzijn. 
 

2. Deze integrale aanpak voor het realiseren van een gelijkekansen- en 
armoedebeleid passen we eveneens toe op alle beleidsnota’s en belangrijke 
beleidsbeslissingen. 
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3. We streven naar actief pluralisme, als zijnde het stimuleren van een 
inhoudelijke dialoog binnen en tussen levensbeschouwingen. We menen dat 
wie zich verenigt, zich versterkt. We ondersteunen zelforganisaties en het 
middenveld. Het bestuur gaat op geregelde basis in dialoog met de diverse 
gemeenschappen. 
 We blijven de zelforganisaties aan de basis ondersteunen. 
 We voorzien blijvend ruimte voor het belijden van de verschillende 

overtuigingen in onze stad. 
 We gaan in dialoog met de verschillende gemeenschappen en 

stimuleren de onderlinge dialoog. 
 

4. We geloven in de emancipatorische kracht van onderwijs en werk. Daarom 
blijven we inzetten op sociaaleconomische vooruitgang. Voor specifieke 
acties hieromtrent verwijzen we naar de Thema’s Opvoeding en Onderwijs 
en Werk. 
 

5. We omarmen meertaligheid en bekijken op welke manier en naargelang de 
noodwendigheden we ook andere talen gebruiken om te communiceren. In 
een moderne, geglobaliseerde stad staat een klemtoon op het Nederlands 
én een positieve en actieve houding tegenover andere talen niet haaks op 
elkaar, integendeel. 

 De dienstverlening van ‘Tolken en Vertalen’ wordt blijvend 
gegarandeerd. 

 We gaan op zoek naar manieren om waar nodig ook in andere talen te 
communiceren. 

 
6. We zijn overtuigd dat een basiskennis van het Nederlands het goed 

samenleven in de wijken en buurten vergemakkelijkt. We zetten in op zowel 
formele als informele leerkansen. We motiveren niet enkel nieuwkomers, 
maar ook wie hier al langer is maar het Nederlands nog niet goed onder de 
knie heeft, om zich gaandeweg in onze taal in te werken. 
 We voorzien in voldoende en voldoende gedifferentieerde 

mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren. 
 We organiseren specifieke tewerkstellings- en opleidingsprogramma’s 

zoals Nederlands op de werkvloer. 
 Inburgeringscursussen, taallessen en opleidingen sluiten zoveel als 

mogelijk aan op de concrete leefsituatie van mensen. 
 

7. We verwachten van alle Gentse organisaties en bedrijven meer dan alleen 
‘open te staan’ voor mensen met verschillende achtergronden, We 
verwachten dat organisaties actief drempels afbouwen en dat er wordt 
nagedacht over wat de plaats van de organisatie is binnen de superdiverse 
samenleving. 
 

8. We zetten het actief beleid tegen racisme en discriminatie verder. We 
zetten praktijktesten verder in als cruciaal sluitstuk van ons 
antidiscriminatiebeleid. 
 We houden vast aan de praktijktesten op de huurmarkt. 
 We onderzoeken de mogelijkheid om ook op andere domeinen 

praktijktesten in te zetten. 
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 Naast praktijktesten wordt ook een traject rond ‘mystery shopping’47 
opgezet, om te vermijden dat discriminatie verschuift naar een latere 
fase. 

 
9. De vorderingen die de Stad maakt om de diversiteit van haar 

personeelsbestand te verhogen, worden systematisch gemonitord en 
bijgestuurd wanneer nodig. Concreet wil dit zeggen dat 30 procent van de 
nieuwe medewerkers van de Stad Gent en het OCMW Gent van 
buitenlandse herkomst48 moet zijn tegen 2020. We leggen ons niet neer bij 
veel voorkomende struikelblokken. We blijven zoeken naar werkbare 
oplossingen, opdat de aangegane engagementen uit het Actieplan tegen 
2020 gerealiseerd kunnen worden. Ook nadien zorgen we ervoor dat de 
instroom van nieuwe medewerkers een goede weergave blijft van de 
diverse bevolking van onze stad. 
 Waar mogelijk moeten competentiebewijzen volstaan i.p.v. 

diplomavereisten. 

 Werving en selectie worden verder gescreend i.f.v. toegankelijkheid voor 
iedereen. 

 

10. We moedigen ook andere Gentse werkgevers aan om een meer divers 
personeelsbeleid te voeren en voeren de inspanningen die door ‘Gent stad 
in werking’ gedaan worden op. We ontwikkelen bijkomend incentives o.a. 
via overheidsopdrachten. De opgevoerde inspanningen worden gemonitord 
en geëvalueerd op hun effectiviteit. 
 

11. De Stad is gastvrij ten opzichte van asielzoekers, erkende vluchtelingen en 
subsidiair beschermden. We leveren bijkomende inspanningen inzake 
begeleiding, bovenop de wettelijke verplichting zodat het integratieproces 
zo vlot mogelijk kan verlopen. We continueren hiertoe de sterke 
samenwerking tussen alle betrokken actoren/middenveldorganisaties en 
het beleid. We sturen bij volgens de actuele noden en signalen van op het 
terrein. 

 
12. Gent wil een open stad zijn waar buitenlandse nieuwkomers kansen krijgen. 

Voor asielzoekers zetten we naast de basisbehoeften in op de nodige 
opvang en begeleiding, zodat ze zich ondersteund weten in afwachting van 
een uitspraak over hun statuut. We voorzien een vlotte en laagdrempelige 
toegang tot de bestaande dienstverlening. 
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13. De opvang en integratie van nieuwkomers vergt performante diensten die 
instaan voor een kwaliteitsvolle opvang, heldere administratieve procedures 
en inburgeringstrajecten op maat. Nieuwkomers hebben recht op een vlotte 
procedure en duidelijke informatie over hun verblijfsstatuut en 
toekomstmogelijkheden in onze stad. 
 

14. Nieuwe burgers die in onze stad aankomen trachten we zo snel mogelijk 
actief in contact te brengen met de juiste kanalen en instanties, opdat zij 
hun leven in eigen handen kunnen nemen. Wanneer blijkt dat er weinig tot 
geen perspectief is op een duurzaam legaal verblijf, motiveren we mensen 
om zich in te schrijven in trajecten waar mensen geïnformeerd worden over 
hun rechten en plichten en waar o.a. vrijwillige terugkeer besproken wordt. 
Er wordt een nieuwe beleidsstructuur en –aanpak ontwikkeld die de 
uitdagingen m.b.t. migratie in zijn verschillende vormen aanpakt. 
 We ondersteunen de vrijwilligers die zich het lot van de mensen zonder 

verblijfsrecht aantrekken. 
 

15. Voor mensen zonder wettig verblijf is dringende medische hulp ten allen 
tijde gewaarborgd, alsook het onvoorwaardelijk recht op onderwijs voor 
minderjarigen (zie hoofdstuk onderwijs). Kinderen en jongeren, die 
opgroeien in extreme armoede, laten we niet los.  
 In het bijzonder voor zwangere vrouwen zonder wettig verblijf voorzien 

we kwalitatieve medische zorgen, voor en na de bevalling. 
 De rechten van minderjarigen, ook al hebben ze geen verblijfspapieren, 

moeten overeenkomstig het VN-kinderrechtenverdrag, gegarandeerd 
blijven. 

 Daarom ondersteunen we organisaties die zich hun lot aantrekken. 

 De precaire situatie van mensen zonder papieren mag en kan geen 
aanleiding zijn voor uitbuiting. We onderzoeken hoe we mensen zonder 
papieren meer kunnen beschermen tegen misbruiken, eigen aan hun 
precaire situatie. 

 
16. Nieuwe burgers in onze stad hebben vaak te kampen met woonnoden. We 

zorgen voor een gecoördineerde aanpak in samenspraak met het 
middenveld om oplossingen op maat uit te werken. 
 

17. Integratie van erkende vluchtelingen is een intensief proces dat 
inspanningen vergt op vele levensdomeinen. Het agentschap Integratie en 
Inburgering speelt hierin een centrale rol. Enerzijds door het opzetten van 
inburgeringstrajecten en een sterke (individuele) begeleiding van 
nieuwkomers met het oog op participatie aan de Gentse samenleving. 
Anderzijds wordt ingezet op acties die het samenleven in diversiteit 
bevorderen en gericht zijn op alle Gentenaars. 
 

18. We sensibiliseren en betrekken de Gentenaars bij de situatie van 
vluchtelingen en de meerwaarde die zij kunnen bieden voor Gent vormt een 
belangrijk onderdeel van het bouwen aan een gastvrije en tolerante stad. 
 

19. We stimuleren burgerinitiatieven om nieuwkomers te ondersteunen. 
Vrijwilligersorganisaties die werken met deze groepen worden ondersteund, 
onder meer door een vormingsaanbod op maat. 
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20. Werken aan gelijke kansen moet gericht zijn op een systematische 
inbedding van het gelijkekansenperspectief in alle beleidsdomeinen van de 
Stad Gent, ook voor personen met een handicap. De Cel Toegankelijkheid 
wordt versterkt om dit transversale perspectief te realiseren. 
 De cel laat zich bijstaan door de klankbordgroep Integrale 

toegankelijkheid waar ook ervaringsdeskundigen een belangrijke rol 
spelen. 
 

21. Binnen de Groep Gent zetten we sociale innovatieve trajecten en projecten 
op in de domeinen onderwijs, werk en wonen voor mensen met een 
beperking op. We werken hiervoor samen met diverse partners om het 
kwalitatief aanbod te vergroten. 
 

22. Toegankelijkheid is een basisrecht dat op verschillende niveaus en manieren 
verder ingang moet vinden. Openbare gebouwen en publieke domeinen zijn 
er voor iedereen. Personen met een handicap willen net als iedereen 
gebruik kunnen maken van onze stedelijke diensten, musea, buurthuizen … 
en van horecavoorzieningen. Waar mogelijk nemen we maatregelen om 
deze toegankelijk(er) te maken voor personen met een handicap. 
 Bij het zetten van straatmeubilair in publieke ruimtes, aanpassing van 

voetpaden en inplanting van voorzieningen wordt specifieke aandacht 
besteed aan voldoende vrije doorgang voor rolstoelgebruikers, 
slechtzienden en blinden. 

 We maken een masterplan op inzake toegankelijkheid van de 
stadsgebouwen waarbij we prioriteit bepalen in samenspraak met de 
gebruikers en de doelgroep. Bestaande publieke gebouwen maken we 
zo toegankelijk mogelijk. Bij nieuwe is vlotte toegankelijkheid voor 
iedereen een evidentie. 

 
23. We blijven aandacht hebben voor integrale toegankelijkheid bij evenementen 

die door de Stad Gent georganiseerd worden zodat iedereen deze op een 
gelijkwaardige en onafhankelijke manier kan bereiken, betreden, gebruiken en 
begrijpen. 
 

24. We treffen maatregelen voor gelijke kansen voor beoefening van sport, 
cultuur en recreatie door mensen met een handicap en zetten verdere acties 
om verenigingen en clubs te sensibiliseren om een aanbod uit te werken. 
 

25. De stad vervult een voorbeeldfunctie in het doorbreken van traditionele 
rollenpatronen tussen mannen en vrouwen. Op alle beleidsdomeinen wordt er 
aandacht besteed aan gender. De stad zet verder in op het effectief 
realiseren van gelijke kansen voor vrouwen en mannen en voor wie zichzelf 
niet binnen één van beide categorieën definieert. 

 We bevorderen een gendervriendelijk arbeidsklimaat.  

 We zetten in op het doorbreken van klassieke gendernormen en -
stereotiepen in onze communicatie en in de beeldvorming.  

 In haar communicatie gebruikt de stad consequent genderneutrale 
uitdrukkingen. 

 We bewaken de gelijke beloning en promotiekansen voor vrouwen. 
 We stimuleren en ondersteunen het sociaal-culturele werk om verder 

werk te maken van een gelijkwaardige participatie van vrouwen en 
mannen in beleid en de ruimere samenleving. 
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 We zetten in op acties om seksisme en grensoverschrijdend gedrag te 
bannen. 
 

26. Als open en tolerante stad kiezen we voor een uitgesproken en 
geïntegreerde aanpak van discriminatie van holebi’s en transgenders in 
onze stad. 
 

27. Werken aan meer acceptatie voor holebi’s en transgenders doen we samen 
met vele partners. Het Regenboognetwerk Gent – een structureel overleg 
van stadsdiensten, middenveldorganisaties, Universiteit Gent, politie, Unia 
regio Gent en ECM-vertegenwoordigers – is de spil van het Gentse 
holebi/transbeleid. Jaarlijks maken we een regenboogactieplan met 
concrete engagementen, waaronder het opzetten en organiseren van 
activiteiten en campagnes. Ownership van de acties ligt verspreid over de 
diverse leden van het regenboognetwerk, wat zorgt voor een transversaal, 
participatief en gedragen regenboogbeleid. 

 We werken samen met het middenveld aan een positieve beeldvorming 
over seksuele diversiteit en genderidentiteit. 

 In de stedelijke scholen maken we werk van een sociaal veilig 
schoolklimaat door het LGBTQ+ 49thema bespreekbaar te maken in de 
lessen. Dit zowel in het kleuter-, basis- als het secundair onderwijs. We 
stimuleren de andere netten hier ook werk van te maken. 

 We willen bijdragen tot een concrete verbetering van het dagelijks leven 
van transgender personen door ook genderinclusieve toiletten te 
voorzien in stadsgebouwen en publiek sanitair en zo deze mensen in 
onze maatschappij een stuk zichtbaarder maken wat kan helpen om tot 
een normalisering van de houding tegenover transgender personen te 
komen  

 
28. Het holebi/transmiddenveld heeft met Casa Rosa-het Regenbooghuis een 

duidelijk ondersteuningspunt voor holebi’s en trans(verenigingen) in Gent. 
We zetten in op een verdere versterking van Casa Rosa - het 
Regenbooghuis en het holebi-transmiddenveld. 

 De onthaalfunctie wordt verder uitgebreid met het oog op een 
toegankelijke dienstverlening die een ruime bekendheid geniet binnen 
de holebigemeenschap. 
 

29. Sinds 2015 maakt Stad Gent deel uit van de Regenboogsteden dat zich 
internationale kennisdeling over het lokaal beleid tot doel stelt. Gent neemt 
hierin een absolute voortrekkersrol. 
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5.1 KRACHTLIJNEN  

Gent moet een leeftijdsvriendelijke stad zijn. We willen ouderen ondersteunen in 

hun draagkracht om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te blijven wonen in de 
eigen woning en in de vertrouwde leefomgeving. We willen de participatie van 

ouderen ondersteunen. Belangrijk hierbij is de zorg voor een aangepaste woning, 
het stimuleren van sociale contacten, de aanwezigheid van bereikbare 

voorzieningen en de zorg voor een leeftijdsvriendelijke inrichting van de openbare 
ruimte. De diversiteit binnen de oudere generaties is minstens even groot als 

binnen andere leeftijdsgroepen. Deze levensfase overspant immers voor de 
meesten een periode van minstens dertig jaren. We zien ouderen in de eerste 

plaats als burgers die, naar draagkracht, een actieve rol spelen en te spelen 

hebben in deze maatschappij en die daartoe alle nodige steun verdienen.  

1. Het OCMW zorgt als openbaar bestuur ook zelf voor betaalbare en 
kwaliteitsvolle dienstverlening. Betaalbare zorg op maat van ouderen blijft 
hierbij het richtinggevende principe. De factuur van het woonzorgcentrum 
of de assistentiewoning zal, wanneer er onvoldoende financiële middelen 
zijn bij de senior, niet verhaald worden op de kinderen. Het OCMW blijft 
hierin tussenkomen. 
 

2. We helpen ouderen om tijdig hun woning leeftijdsvriendelijk te maken of te 
zoeken naar een alternatief indien dit niet mogelijk is. 

 Toegankelijk aanbod externe dienstverlening voorzien. 
 Onderzoeken renovatiepremie om (kleine) woningen 

leeftijdsvriendelijker te maken. 

 We hebben aandacht voor buurtgerichte zorg en bundelen de krachten 
tussen thuiszorgdiensten, OCMW-diensten en andere partners. 
 

3. Met ouder worden verminderd soms de mobiliteit. We stimuleren ouderen 
om zich te voet of met de fiets door de buurt verplaatsen. Daarnaast zorgen 
we ervoor dat ouderen die minder mobiel zijn voldoende mogelijkheden 
hebben om zich te verplaatsen via openbaar vervoer, aangepast vervoer ( 
vb. wandelbusje) of met de wagen ( vb. via taxicheques enz.…). De stad 
werkt aan een verbetering en verbreding van de voetpaden om ze beter 
bewandelbaar te maken, ook met een rolstoel, rollator of kinderwagen. 

 Naast toegankelijk groen in de buurt installeert de stad ook veel meer 
rustbanken op aangename plaatsen, in een opstelling die sociaal contact 
stimuleert. We onderzoeken of er meer openbare toiletten kunnen 
komen. 

 Wandellussen leiden de ouderen naar belangrijke plekken in de wijken en 
de deelgemeenten.  

 Ook op private plaatsen, zoals winkel(centra) stimuleren we de 
eigenaars om rustplekken in te bouwen. 

 De toegankelijkheid en bereikbaarheid van dagelijkse lokale 
voorzieningen is cruciaal voor de globale tevredenheid van ouderen over 
hun omgeving. Buurtactoren zoals de lokale dienstencentra en de 
buurtwerking volgen de aanwezigheid van deze voorzieningen op of 
zoeken mee oplossingen als die voorzieningen wegvallen. 
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 Aan de verkeerslichten op kruispunten installeren we aftellichten voor 
voetgangers; hierdoor wordt de wachttijd en oversteektijd voor 
voetgangers duidelijker zodat de zwakke weggebruiker weet dat hij vlot 
de straat over kan. 

 
4. De strijd tegen vereenzaming wordt voortgezet vanuit de lokale 

dienstencentra. 
 

5. Lokale dienstencentra zorgen voor een ‘verbindend’ aanbod, in 
samenwerking met de buurt. Dit aanbod is laagdrempelig en komt 
tegemoet aan de interesses van een brede waaier van senioren. Het aanbod 
is betaalbaar, inkomen is geen uitsluitingsfactor. 
 We voorzien extra mogelijkheden om minder of niet-mobiele mensen 

naar verschillende activiteiten te brengen. 
 

6. De Open Huizen zijn de ontmoetingsplek voor senioren. Ieder Open Huis is 
anders en legt eigen accenten. Zij stellen zich actief open voor alle ouderen 
en zijn partners in hun buurt. 

 Open Huizen zorgen in hun aanbod van activiteiten voor 
complementariteit met ander aanbod in de buurt. Ze versterken elkaar 
op die manier. 

 Open Huizen treden in dialoog met de andere buurtpartners en met de 
Seniorenraad. 
 

7. Open Huizen en lokale dienstencentra werken in hun buurt zoveel als 
mogelijk samen en zijn complementair. Waar mogelijk werken ze ook samen 
met de buurthuizen. 

 We creëren ontmoetingsmomenten die nauw aansluiten bij 
gemeenschappelijke interesses van senioren van verschillende 
(migratie)achtergronden om hen zo te verenigen in hun buurt. 

 
8. Als stad willen we het sociaal weefsel versterken en inzetten op het 

verbinden van verschillende leeftijdsgroepen o.a. via diverse 
intergenerationele projecten. 
 

9. We bundelen inspanningen om verder werk te maken van meer 
kleinschalige, buurtgerichte, innovatieve en aangepaste woon- en 
opvangvormen voor senioren. 
 We investeren verder in aanbod voor verschillende doelgroepen met 

diverse noden ( jong dementerenden, mensen met een psychische 
problematiek, mensen met een beperking...). 

 We continueren de regierol van het OCMW om met de diverse actoren 
tot een consistente aanpak te komen voor de uitbouw van 
assistentiewoningen en de inplanting ervan, met aandacht voor een 
goede spreiding en toegankelijkheid 

 
10. Bijzondere aandacht gaat bij dit alles naar de groter wordende groep 

senioren met migratieachtergrond. Cultuursensitiviteit binnen de 
dienstencentra, woonzorgcentra en andere ouderenvoorzieningen moet een 
evidentie worden. 
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 Door het inzetten van professionele en/of informele tolken doorbreken 
we de taalbarrières bij senioren met migratie-achtergrond.  

 We creëren ontmoetingsmomenten die nauw aansluiten bij 
gemeenschappelijke interesses. 

 We voorzien vorming en opleiding in dit domein voor allen die 
betrokken zijn bij de zorg van de senioren in de eigen voorzieningen en 
stimuleren ze voor alle Gentse voorzieningen 

 
11. Het recht op seksualiteit is geen evidentie in alle Gentse woonzorgcentra. 

De Stad en het OCMW hebben aandacht voor deze problematiek en zetten 
initiatieven op.  
 

12. Veel LGBT+ ouderen hebben het gevoel dat ze binnen ouderenzorg niet 
meer kunnen uitkomen voor hun geaardheid. De Stad en OCMW hebben 
oog voor specifieke zorg voor deze groep ouderen om discriminatie, 
vereenzaming en sociale uitsluiting te voorkomen. 
 

13. In Gent blijven ook de oudere inwoners een actieve rol spelen in de 
samenleving. We ondersteunen de werking van de Seniorenraad en de 
lokale raden en valoriseren de inspraak en participatie van ouderen in de 
wijk. 

 We zetten als lokale overheid in om de Seniorenraad (SR) en Lokale 
Seniorenraad (LSR) actief feedback te geven over hun voorstellen en 
adviezen. 

 We zetten in op proactieve communicatie naar de SR over grote 
geplande werken en zaken die grote impact hebben op mobiliteit. 

 We stimuleren ouderen zich zoveel mogelijk aan te sluiten op bestaande 
en nieuwe participatiemogelijkheden. 

 
 
14. We zorgen voor duidelijke communicatie en informatie zowel wat de vorm 

betreft als de inhoud (o.a. oudervriendelijke vormgeving en voldoende 
aanbod in Wijs, Stadsmagazine…). 

 We zorgen in de communicatie voor helder en eenvoudig taalgebruik. 
 We letten erop dat de communicatie en informatie tot bij de kwetsbare 

senioren geraakt. 
 

15. We zorgen ervoor dat alle senioren die levenslang willen leren en 
participeren aan sport, spel en cultuur hiertoe de kans krijgen. 
 We hebben aandacht voor de digitale kloof bij ouderen en hun behoefte 

om digitaal interactief te zijn. 
 Een gezonde geest in een gezond lichaam. We erkennen de positieve 

effecten van beweging en zetten verder in op bewegen en 
sportactiviteiten voor senioren. 

 
16. We zorgen voor onze ouderen met dementie en ontwikkelen nieuwe 

initiatieven in kader van “dementievriendelijke gemeente”. 
 

17. Gentse ouderen hebben het recht ook op het einde van hun leven de regie 
over het leven te behouden. We informeren breed over patiëntenrechten, 
palliatieve zorgen en euthanasie in de eigen zorgcentra en gaan hiervoor 
het gesprek aan met de andere, niet-stedelijke centra. 
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6.1 KRACHTLIJNEN 

De individualisering, polarisering en verharding van de samenleving baart ons 
grote zorgen. In Gent zien we echter ook een tegenbeweging ontstaan, waarbij 

directe buren, mensen uit eenzelfde buurt of vanuit verschillende wijken 
hartverwarmende initiatieven nemen om elkaar te ontmoeten. Op voorwaarde dat 

deze initiatieven niemand uitsluiten of verplichten, versterken ze het samenleven 
in de buurt en willen we daar als Stad mee onze schouders onder zetten. 

1. We kiezen er daarom voor om hartverwarmende initiatieven op 
buurtniveau maximaal uit te lokken, aan te boren, te benutten en blijvend 
te stimuleren. De Stad treedt hier op als facilitator om initiatieven die in de 
wijken ontstaan zoveel als mogelijk administratief/logistiek te 
ondersteunen. Initiatieven die we ondersteunen mogen geenszins 
buurtbewoners uitsluiten. 
 

2. We sporen eenzaamheid actief op en nemen concrete initiatieven om 
eenzame mensen uit hun isolement te halen. Daarnaast gaan we actief aan 
de slag met gedetecteerde signalen die isolement en eenzaamheid 
versterken of in de hand werken. 
 

3. We bouwen de buurtcentra verder uit tot levendige vrijplaatsen in de buurt, 
waarbij we het beheer meer in handen geven van de buurt: bij uitstek 
buurtbewoners en dienstverlenende organisaties, maar ook lokale sociale 
ondernemingen (binnen een afgewogen kader) kunnen op die locaties 
nieuwe initiatieven doen ontstaan. 
 

4. We breiden het unieke concept van leefstraten in Gent verder uit. De 
opgedane ervaringen versterken ons hier verder werk van te maken: de 
verbondenheid tussen de buurtbewoners neemt toe, evenals de 
leefbaarheid in deze straten door de andere inrichting. 
 

5. We zetten in op intergenerationele en interculturele ontmoeting en dialoog, 
op plaatsen die hiertoe reeds uitnodigen. Wat betreft het eigen stedelijk en 
OCMW-aanbod gaan we hierin nog een stap verder en bekijken we hoe 
voorzieningen in elkaars nabijheid beter ontsloten kunnen worden, ook 
fysiek. 
 

6. We moedigen het vrijwilligerswerk op buurt- en stadsniveau aan en 
ondersteunen vrijwilligers in hun engagement. We verzetten ons echter 
tegen een 'ge-economiseerde' vrijwilligerswerking alsook tegen 
een invulling van vermaatschappelijking van zorg, waarbij vrijwilligers de 
taken van professionals moeten overnemen als gevolg van een 
doorgedreven besparingsbeleid in de zorg- en gezondheidssector. 
 Het vrijwilligerspunt binnen de stad wordt verder uitgewerkt met focus 

op het verhogen van de diversiteit aan vrijwilligers (o.a. inzetten op 
potentieel bij vluchtelingen). 

 We bouwen een lokaal mantelzorgbeleid verder uit, waarbij passende en 
nieuwe vormen van ondersteuning worden ontwikkeld. 
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 We blijven samen inzetten op buurt- en burenzorg en maken er een 
hefboom van om het samenleven in de wijk te versterken. 

 We organiseren jaarlijks een waarderingsmoment voor bewoners die 
zich verdienstelijk maken op het vlak van burenzorg en mantelzorg. 

 
7. We gaan op zoek naar methodieken en structuren om op wijkniveau de 

vele, vaak uiteenlopende initiatieven die het samenleven in de buurt 
versterken beter op elkaar af te stemmen. 
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1.1 VISIE 

Steeds meer mensen willen in Gent wonen. Dit betekent dat we als Stad 
vooruitziend moeten zijn, en er voor moeten zorgen dat onze stad voor iedereen 
leefbaar en aantrekkelijk is, nu en in de toekomst. 

Natuur en groen spelen daar een essentiële rol in. Ze bieden immers tal van 
voordelen. Meer natuur in de stad is goed voor de fysieke en mentale gezondheid. 
Zo maakt wonen in een groene buurt mensen gelukkiger. Of het nu gaat over een 
straatgeveltuintje, een volkstuintje, een speelterrein, een barbecueplaats, een trage 
weg of een wijkpark,… In een groene buurt kunnen kinderen uitwaaien en ravotten, 
ouderen een frisse neus halen en kan iedereen op adem komen. Parken en parkjes 
zijn de tuinen van alle Gentenaars. En elk stukje groen telt mee. De groennorm50 
voor elke Gentenaar wordt stap voor stap gerealiseerd, prioritair in 
dichtbebouwde woonwijken. 

Bomen en groen dragen ook bij tot gezondere lucht in onze stad. Zo kan groen 
langs drukke wegen, mits een correcte inplanting, fijn stof capteren en de 
luchtkwaliteit voor de omliggende woonwijken een stukje verbeteren. De 
aanwezigheid van voldoende groen en water zorgt ook voor afkoeling en plaatsen 
voor verpozing voor jong en oud. Dit wordt nog belangrijker in de toekomst, want 
we willen onze stad verder wapenen tegen klimaatopwarming en het stedelijk 
hitte-eilandeffect. Steden zullen toenemend een rol moeten opnemen in het plaats 
geven aan de rijkdom van planten en dieren, om zo de biodiversiteit te verzekeren 
en waar mogelijk een duwtje in de rug te geven. Steden bieden ook plaats aan 
typische ‘stadsdieren’, zoals de huismus, gierzwaluw, bijensoorten en vlinders. 

Voldoende redenen om ook de volgende jaren te blijven investeren in het behoud 
van bestaand groen en het investeren in kwalitatief en bijkomend groen. Dit zowel 
in de stadskern, als in de stadsrand. We willen dat het wijkgroen, de lanen en de 
tuinen een fijnmazig groennetwerk vormen, waar iedereen moet kunnen van 
genieten. Voor bewoners willen we op loopafstand voldoende aantrekkelijk groen 
inrichten. Bewegen in een groene omgeving en zelfs gewoon zicht hebben op 
groenelementen, komen onze gezondheid ten goede.  

Daarom willen we ook extra ruimte geven aan bomen, die met hun veelzijdige 
eigenschappen de leefomgeving verbeteren en de belevingswaarde van 
landschappen en stadszichten verhogen.  

Vele bomen samen maken een bos en bossen zijn broodnodig. Het zijn unieke 

biotopen die verschillende functies vervullen. Ze zijn van belang voor de mens, 

hebben een belang als waterinfiltrant, waardoor minder regenwater moet worden 

afgevoerd en de kans op wateroverlast verkleint. De soortenrijkdom van een bos 

ligt ook aan de basis van een aantal voordelen die de natuur ons biedt, zoals het 
zuiveren van de lucht, het creëren van een mooie en gezonde omgeving of 
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houtproductie. Die mogen niet verloren gaan. Het is dus van het grootste belang 

om het aantal Gentse bossen uit te breiden en kwaliteitsvol te beheren.  

Ruimte is schaars in een stad, we willen extra het verschil maken door niet-benutte 
percelen, al dan niet tijdelijk, in te schakelen voor natuur en groen, onder meer 
door het wegnemen van verhardingen. 

Op meerdere plaatsen laten we kleinere en grotere zones over aan de natuur, om 
zo de rijkdom aan dieren en planten te doen toenemen. Bovendien koesteren we 
onze grotere natuurgebieden zoals de Bourgoyen Ossemeersen, waar natuur 
prioriteit heeft. 

Omdat onze leefomgeving een grote impact heeft op ons welzijn worden reeds 
vanaf de planning van nieuwe natuur– en groenprojecten, niet alleen de klassieke 
info- en inspraakmomenten voorzien, maar werken we ook echt samen met alle 
Gentenaars. Zij geven onze projecten mee vorm, geven aan wat voor hen 
belangrijk is en steken na de realisatie ook graag mee de handen uit de mouwen 
bij het onderhoud. Participatie en co-creatie zijn belangrijk voor, tijdens en na de 
uitvoering van dergelijke projecten. 

 

1.2 KRACHTLIJNEN 

1. Realiseren, versterken en uitbreiden groenpolen. 
Onze groenpolen zijn de echte grote groene longen voor de stad. Het zijn 
gebieden van meer dan 100 hectare, elke Gentenaar heeft recht op 1 
groenpool op maximum 5 km afstand van de voordeur. We ondernemen de 
nodige acties om onze vier in uitvoering zijnde groenpolen verder te 
realiseren: de Gentbrugse Meersen/Damvallei, Vinderhoutse bossen/Groene 
Velden; Oud Vliegveld Oostakker/Lochristi en Parkbos. Het stedelijk 
groengebied Bourgoyen – Malem – Blaarmeersen – Sneppemeersen wordt 
als vijfde groenpool ontwikkeld.  
 Gentbrugse Meersen: de eigenheid van deze groenpool wordt 

gekenmerkt door belangrijke natuurwaarden en dat willen we zo 
houden. In het noordelijk deel worden de resterende gronden 
aangekocht en de verdere aanleg uitgevoerd. 

 Parkbos: De hoofdfunctie van deze groenpool ligt in de zachte 
recreatieve inrichting voor verschillende gebruikers: wandelaars, fietsers, 
ruiters. We werken aan een oplossing om het domein de Ghellinck in te 
schakelen in het Parkbos en het oude bospark toegankelijk te maken. 
We ondersteunen de initiatieven van Natuurpunt om de kern Ryvissche 
en Hutsepot verder uit te bouwen. Opwaardering van een opgeknapt 
Borluutpark binnen het groter geheel van het Parkbos. 

 Oud Vliegveld: De inrichting en ontwikkeling van deze groenpool staat in 
het teken van een passief-recreatieve invulling. Het gebied is groot 
genoeg, om ook ruimte te voorzien waar planten en dieren voorrang 
krijgen. Inrichting en ontwikkeling van de Groenpool in samenwerking 
met het Agentschap voor Natuur en Bos, Lochristi en andere partners. 

 Vinderhoutse Bossen: Uitwerking van een zacht recreatief netwerk met 
verbindingen naar de Oude Kalevallei. Realisatie van bosuitbreiding en 
opwaardering van het park Claeys-Bouüaert tot portaalsite. 
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 Bourgoyen: Om de druk op de natuurwaarden in de Bourgoyen 
Ossemeersen te verlagen, richten we de ruimere omgeving in als vijfde 
groenpool. 

 Het gebied Malem, Blaarmeersen, Sneppemeersen en de omgeving van 
de Watersportbaan (park Halfweg) dient een deel van de recreatieve 
druk op de Bourgoyen op te vangen, zodat de Bourgoyen zijn statuut 
van natuurreservaat volwaardig kan vervullen. 

 Groenpolen moeten goed bereikbaar zijn met fiets en openbaar vervoer. 
We werken ook een aangepaste bewegwijzering uit en koppelen de 
fietsroutes aan het succesvolle fietsknooppuntennetwerk. Het 
Westerringspoor willen we als groene ring verder herinrichten. 

 
2. Realiseren, versterken, uitbreiden grotere parken  

Grotere en centraal gelegen parkstructuren zoals Citadelpark, Koning 
Albertpark en Rozenbroekenpark hebben een belangrijke rol en moeten 
verder versterkt worden. 

 De herinrichting van het Citadelpark moet van het park opnieuw een 
aantrekkelijk, open kwaliteitsvol park maken. De gebruikskwaliteit en de 
draagkracht moeten er vergroten, het park is aan een sterke 
herwaardering toe. Daarom is het nodig dat de verharde oppervlakte 
sterk wordt teruggedrongen door o.a. de paden op maat van fietsers en 
voetgangers aan te leggen, en het gemotoriseerd verkeer volledig te 
bannen. Bijkomend is ook het inperken van de footprint van de 
gebouwencluster en het verwijderen van de betonnen vloerplaat van de 
vroegere hal 6 belangrijk. Toegankelijkheid en bereikbaarheid zijn 
cruciaal. Voor de nieuwe inrichting baseren we ons op de 
‘ontwerpgrammatica’ Dit is het geheel van visie en ambities dat het 
stadsbestuur heeft met het Citadelpark, en die in samenspraak met een 
team van architecten in 2010 gebundeld werden tot een ambitieus plan. 
Dit moet, in samenspraak met de buurtbewoners, leiden tot een 
samenhangend eindresultaat: ‘een park voor de stad, een tuin voor de 
buurt’. 

 Het Koning Albertpark zal worden uitgebreid bij de afbraak van het 
viaduct B401. 

 Naast de bestaande parken heeft de Stad nog bijkomende stedelijke 
parken nodig. Binnen de strategische zones en projecten worden de 
mogelijkheden voor bijkomende stadsparken onderzocht. Zo zal het 
grote Houtdokpark de functie van stadspark vervullen aan de 
Muide/Oude Dokken. 

 Naast realisatie van grote nieuwe wijkparken moeten ook 
opportuniteiten worden benut voor woongroen, bijvoorbeeld door het 
slopen van bebouwing en het geven van een andere invulling aan 
binnengebieden. Dat zijn gebieden die ingesloten liggen tussen 
bebouwing, zoals complexen van garageboxen, leegstaande magazijnen 
of loodsen achter huizen. 

 
3. Realiseren, versterken, uitbreiden van wijkparken en woongroen 

We zetten de inspanningen verder om voldoende wijkparken en woongroen 
ter beschikking te stellen, waarbij we de groennorm voor wijkparken voor 
ogen houden: 10m² groen per inwoner in een park van minstens 1 ha groot 
op 400 m wandelafstand. De voorrang gaat naar enkele dichtbevolkte 
wijken waar de nood groot is. 
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 Voor bijkomende wijkparken gaat de prioritaire aandacht naar wijken 
zoals Dampoort – Sint- Amandsberg, Sluizeken- Tolhuis- Ham, Brugse 
Poort. Er wordt een concreet actieplan opgesteld om in deze zeer dicht 
bebouwde 19de eeuwse buurten, bijkomend woongroen en 
parkuitbreidingen te realiseren. 

 Daarnaast is er in andere wijken ook nood aan bijkomend groen. We 
denken daarbij vooral aan de Stationsbuurt Noord, Stationsbuurt Zuid, 
omgeving De Pintelaan – UZ, Oude Dokken, Muide en binnenstad. 

 Het Driemasterpark in Wondelgem krijgt in zijn volle capaciteit een 
definitieve en volwaardige invulling als wijkpark. 

 Bij elk groot stadsontwikkelingsproject hoort een park. Zo realiseren we 
het Ecowijkpark, Rijsenbergpark, Tondelierpark, Houtdokpark en het 
Handelsdokpark Oost (bij de voormalige betoncentrale) en starten we 
met de realisatie van een centraal park in Nieuw Gent. 

 Er wordt een compensatiefonds opgericht in functie van de aankoop en 
inrichting van kwaliteitsvolle openbare groenstructuren op plaatsen 
waar er nood aan is. Bij iedere projectontwikkeling vanaf 5 bijkomende 
woningen wordt er verplicht een bijdrage gestort tenzij het project 
rechtstreeks kan bijdragen aan de aanleg van bijkomend groen bij een 
park van minstens 1 ha. groot of reeds een andere stedenbouwkundige 
last inzake groenaanleg kreeg opgelegd. Woningen die minstens 
gedurende negen jaar worden ingezet op de budget- of sociale 
huurmarkt worden vrijgesteld van deze bijdrage. 

 

4. Burgers betrekken bij de aanleg, het beheer en gebruik van groen en 
natuur 
Bij het opmaken van nieuwe plannen voor parken en andere 
groenprojecten, geven we de buurtbewoners en vertegenwoordigers uit alle 
bevolkingsgroepen inspraak. Buurtbewoners krijgen tevens de kans om zich 
actief in te zetten bij de inrichting, het onderhoud en beheer van 
buurtparken. 
 We ondersteunen de burgerparticipatie en het buurtinitiatief met advies 

en het ter beschikking stellen van materiaal. 
 Wanneer bewoners zich engageren tot een soort peter- of meterschap 

over een buurtpark, voorzien we financiële middelen voor extra 
voorzieningen. 

 We stellen parkwachters aan. Parkwachters zijn het lokaal 
aanspreekpunt voor de bewoners en ze zorgen voor een goed 
evenwicht tussen de verschillende gebruikers en gaan overlast en 
vandalisme tegen. 

 Natuurverenigingen kunnen evenzeer een belangrijke rol spelen in het 
beheer van natuur en groen. Ze staan borg voor expertise, ze 
mobiliseren vrijwilligers en spelen in op de financiële middelen die de 
hogere overheden voorzien. Natuurpunt Gent is expert inzake 
natuurbeleid en -beheer in de stad en een belangrijke partner als 
erkende terreinbeheerder. We willen hun inzet, voor het mee realiseren 
van de voor onze stad belangrijke doelstellingen, ondersteunen door het 
verderzetten en verhogen van de huidige subsidieverlening (o.a. extra 
aankopen in kader van RUP groen) en door op regelmatige basis 
contacten te hebben over de belangrijke natuurdossiers in onze stad. 

 Er is veel vraag naar locaties voor volkstuinen en allerlei nieuwsoortige 
vormen van (moes)tuinieren. Ze zijn groene oases in het stedelijk 
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weefsel en zijn belangrijk als ontmoetingsplaatsen. We zoeken in overleg 
met de vzw’s van volkstuinders naar uitbreidingsmogelijkheden. Bij 
nieuwe initiatieven, mikken we vooral op de cohesiebevorderende rol in 
daartoe geselecteerde wijken. 

 Ook bij aanleg en onderhoud van de begraafplaatsen kan de familie 
betrokken worden. 

 
5. Realiseren en ondersteunen van kleinschalige groenelementen 

Naast de groenpolen, de (wijk)parken en het woongroen, zijn de 
kleinschalige groenelementen onder de vorm van een 
groeneruimtenetwerk51van groot belang in het kader van klimaat en 
gezondheid. 
 Waar mogelijk wordt privégroen van tuinen zichtbaar en beleefbaar 

gemaakt van op de publieke ruimte. Het behouden en groener maken 
van voortuinen wordt gestimuleerd (o.m. door het wegnemen van 
verhardingen). 

 Bomen winnen steeds meer aan belang in functie van een gezonde, 
aangename en mooie leefomgeving. Bomen worden ook gericht 
aangeplant om meer luwtezones in de stad te creëren. 

 Bij de heraanleg van het openbaar domein wordt de Groendienst steeds 
van bij de aanvang van het ontwerp betrokken. Nieuwe straten en 
pleinen doorstaan steeds een groen- en watertoets: waar mogelijk 
worden groene elementen voorzien. We werken zoveel als mogelijk met 
streekeigen groen. 

 Uitgaande van de norm dat in elk zichtveld minimaal één boom 
zichtbaar moet zijn, wordt een boomzichtenplan per buurt gemaakt, als 
aanvulling op het bestaande bomenplan. Aan dit boomzichtenplan wordt 
een actie gekoppeld om bomen aan te planten, zowel in het publieke als 
in het privé domein, o.m. in (voor)tuinen. We willen 1000 extra 
straatbomen planten tegen 2024 en dit bovenop de extra bomen die in 
heraanlegprojecten voorzien zijn. 

 Groene gevels, slingers en geveltuintjes zorgen voor een aangename 
omgeving. Ze zijn bovendien effectief in het tegengaan van hitteplaatsen 
in de stad. We ondersteunen de aanleg van deze groenelementen actief 
en geven het voorbeeld door zelf ook gevels van gebouwen van 
stedelijke diensten te vergroenen: we streven naar 2 ha groene gevels. 
We willen dat er tegen eind van de nieuwe legislatuur 4000 
geveltuintjes bijkomen. Zeker in een stad kunnen groenelementen een 
belangrijke erfgoedwaarde hebben. We willen dit zeker niet verloren 
laten gaan, door nieuwe bestemmingen, of door onoordeelkundige 
inrichting en beheer. We zetten een cultuurhistorisch onderzoek naar de 
historische waarde van het groen in Gent op. Dit moet ons toelaten wat 
waardevol is te behouden of te integreren in nieuwe inrichtingen. 
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 Bij het verlenen van vergunningen vormt het behoud van bomen een 
bijzonder aandachtspunt. Bij genoodzaakte kap wordt in de regel steeds 
compensatie gevraagd. De dienst Toezicht krijgt de opdracht om in het 
bijzonder toe te zien op de naleving hiervan. 

 
6. Een actief natuurbeleid voeren 

Zeker in een stedelijke omgeving staat natuur onder druk. Daarom voeren 
we een actief beleid om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid natuur in Gent 
minimaal teruggebracht wordt tot het niveau van 1999, met name 2865 ha 
waardevolle en zeer waardevolle natuur (het zogenaamde stand-still 
principe). Dit impliceert naast het maximaal behouden van natuur ook het 
compenseren van verdwenen natuur. Met een uitstekend digitaal systeem 
wordt deze natuur constant gemonitord. 
 We voeren een natuurcompensatieregeling in, waarbij natuur die 

verdwijnt, maximaal in natura gecompenseerd wordt en dit bij voorkeur 
vooraf. Wanneer dat niet mogelijk is, wordt een financiële vergoeding 
opgelegd om elders de realisatie van natuur mogelijk te maken. 
Compensatie in natura wordt goed gecontroleerd. 

 Naast het behoud van het natuurareaal, verhogen we de natuurwaarden 
van de bestaande natuur. 

 In de beheerplannen van de park – en groengebieden, hebben we steeds 
aandacht voor het geheel van natuur- en biologische waarden. 
Afhankelijk van de potenties binnen elk gebied, wordt soms een 
specifiek areaal natuurzone vastgelegd. 

 We voeren een actief beleid ter bestrijding van invasieve exoten, dit zijn 
plant- en diersoorten die hier niet op een natuurlijke wijze thuishoren, 
door sensibilisering, door gericht ingrijpen op eigen terreinen van de 
Stad. 

 Gent heeft bijkomend bos nodig. In 2014 hadden we 951 ha bos, wat 6,4 
% van het totale grondgebied van Gent betekent. 

 We streven naar een bosindex van 8 % of 1260 ha effectief bos tegen ten 
laatste 2030. Een gedeelte van de gewenste bosuitbreiding wordt 
gerealiseerd in de groenpolen. 

 We inventariseren bebosbare gronden van publieke instanties, die als 
stapstenen en buffering van infrastructuren kunnen ingericht worden. 

 We maken actief gebruik van de middelen die de Vlaamse overheid ter 
beschikking stelt voor bebossing en ondersteunen private 
bebossingsinitiatieven. 

 We onteigenen de zones bestemd voor bos uit het RUP Groen en 
bebossen deze gronden. In de volgende legislatuur realiseren we zo 90 
ha bijkomend bos. 

 Bij vrijkomen van stads/ocmw/groep Gent-gronden worden die gronden 
in de Gentse regio, die qua bestemming en ligging in aanmerking komen 
voor natuur of extra bos maximaal ingezet voor deze 
doeleinden(Levende Leievallei, groenpolen). Bestaand bosgebied in 
eigendom van Stad/OCMW Gent/Groep Gent wordt toegankelijk 
gemaakt en voor natuurbeheer opgewaardeerd. 

 
7. Aandacht voor biodiversiteit 

 De Gentse parken worden beheerd volgens de principes van het 
harmonisch park- en groenbeheer. Rekening houdend met de 
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draagkracht van de parken, worden in de parken zones specifiek 
ingericht en beheerd om de biodiversiteit te verhogen. 

 Naast de gebiedsgerichte acties ten voordele van de natuur, worden er 
ook acties opgezet met het oog op soortenbescherming. Belangrijke 
soorten voor de Gentse regio zijn: gier- en huiszwaluw, slechtvalk, bijen, 
vleermuizen, lieveheersbeestjes, muurvegetatie en akkervogels. 

 Naast geboortebossen, is er ook de vraag naar het ‘vernatuurlijken’ van 
bestaande begraafplaatsen en het omvormen ervan tot begraafparken. 
We zoeken naar mogelijkheden om eventuele natuurbegraafplaatsen in 
te richten. 

 Schelde tussen Gentbrugge en Melle: het Gentse Zwin. Naast de 
noodzakelijke ingrepen in functie van de waterbeheersing, dienen de 
natuurwaarden van dit gebied gemaximaliseerd te worden. De inrichting 
in functie van pleziervaart betekent geen meerwaarde voor dit gebied 
en zou ten koste gaan van de natuurwaarden. De Stad zal samen met 
Natuurpunt, het Gents Milieufront en de bewonersgroep GEzwiNT, het 
standpunt blijven verdedigen dat de getijdenwerking het hele jaar door 
moet behouden worden en dit tot de sluis van Gentbrugge. Zo zal het 
waardevol slik- en schorrengebied bewaard blijven en verder ontwikkeld 
kunnen worden. 

 Aandacht voor tijdelijke natuur. In een stedelijk weefsel worden vele 
percelen tijdelijk niet gebruikt, in afwachting van een nieuwe inrichting. 
Deze percelen kunnen samen een belangrijke bijdrage leveren in het 
verhogen van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door er een spontane 
natuurontwikkeling mogelijk te maken of te stimuleren. Dit kunnen ook 
belangrijke ontmoetingsplekken zijn voor de buurt. In een aantal 
gevallen kan tijdelijk groen gecombineerd worden met 
speelmogelijkheden voor kinderen. De Stad wil een actief beleid voeren 
om deze vormen van tijdelijke natuur in te schakelen in het 
groeneruimtenetwerk, door het tijdelijk gebruik op een rechtszekere 
manier vast te leggen in overeenkomsten. 

 Project Kouter- en Leieland. Dit openruimtegebied tussen Gent-Deinze 
en Nevele heeft een belangrijke recreatieve aantrekkingskracht. Als Stad 
zetten we een nieuw strategisch project op stapel, waarbij met alle 
plaatselijke betrokkenen – besturen, verenigingen, overheidsinstanties en 
burgers – samengewerkt wordt om een gezamenlijke gebiedsvisie op te 
stellen en een actieplan uit te werken. Het opzet van dit strategisch 
project Kouter- en Leieland is het buitengebied tussen Gent, Deinze en 
Nevele als een multifunctionele open ruimte te ontwikkelen. We willen 
hiermee ook het project Natuurpark Levende Leie ondersteunen 
waarmee Natuurpunt de Leievallei tussen Gent en Deinze verder wil 
ontwikkelen tot een aaneengesloten, robuust en natuurlijk landschap.  

 Project Moervaartvallei. Als Stad ondersteunen we het lopende 
openruimteproject Moervaart ten volle, om zo de nodige nieuwe natte 
natuur te realiseren in het Gentse havengebied. De realisatie van deze 
nieuwe natuur is ook cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de 
Gentse zeehaven en de bijhorende tewerkstelling. 

 
8. Ontsnippering  

 In het dichtbebouwd stedelijk weefsel wordt een beleid gevoerd om de 
bestaande open ruimten van publieke en semipublieke instanties te 
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upgraden door ontharding en inbreng van groenelementen, rekening 
houdend met historische en architectonische waarden. 

 We voeren een actief beleid om bedrijven aan te zetten om enerzijds 
hun voorziene bedrijfsruimte efficiënt te gebruiken en om anderzijds de 
niet-bebouwde bedrijfsruimte maximaal te ‘vergroenen’: ontharden, 
aangepaste groenvoorzieningen aan te brengen,…  

 Particulieren worden gesensibiliseerd om van de onbebouwde ruimte 
biodiverse groenelementen te maken. 

 We hebben de ambitie om robuuste groenklimaatassen in de ruimtelijke 
structuur te realiseren op maat van Gent. We streven naar een 
samenhangend geheel tussen de groenpolen en de groene recreatieve 
ringen52. Missing links worden weggewerkt. De ligging van de 
groenklimaatassen, tussen en door de woonwijken, tussen stad en 
platteland vormt een troef. De fietsassen vormen een essentieel 
onderdeel van deze groenassen. 

 De groenassen spelen bovendien een belangrijke rol in de groei naar een 
klimaatrobuuste stad. Groene ruimtes, en in het bijzonder bomen 
brengen verkoeling en houden regenwater vast. Het doel is via de assen 
koele lucht tot diep in de stad te brengen. We accentueren deze rol door 
van groenklimaatassen te spreken. 

 
9. Groenklimaatassen en trage wegen als belangrijke ecologische en 

recreatieve verbindingen. Realiseren thematisch RUP Groen  
We gaan duurzaam om met de ruimte. We opteren daarbij voor het principe 
van ruimteneutraliteit. Dit betekent dat de verhouding (op datum van 1 juli 
2017) tussen harde bestemmingen voor o.m. wonen, industrie, 
infrastructuur, … gelijk blijft met deze van de zachte bestemmingen als 
natuurparken, bossenlandbouw, … Het thematisch RUP Groen wordt 
uitgevoerd en er wordt voorzien in de hieraan gekoppelde 
uitvoeringsinstrumenten (onteigening, voorkoop, subsidieregeling…). 
Landbouwgronden waar we zelf zeggenschap over hebben, zoals Stads- en 
OCMW- gronden schakelen we op het moment dat ze pachtvrij worden mee 
in in het proces voor de realisatie van het RUP Groen. Dit door ze mogelijks 
ter beschikking te stellen als compensatie voor landbouwers die gronden 
zouden verliezen door de realisatie van het RUP Groen. 

10. Natuur in agrarische gebieden 
Het agrarisch areaal als geheel heeft een duidelijke waarde als 
belevingsruimte door natuurlijke elementen onder de vorm van 
bomengroepen en -rijen, bosjes, poelen, hagen, houtwallen en andere kleine 
landschapselementen enerzijds en grote niet-bebouwde groene ruimtes als 
akkers en weiden anderzijds. We willen versnippering van dit landschap, 
inname door hobbylandbouw zoals verpaarding en vertuining,i53 het 
verdwijnen van solitaire bomen en bomenrijen, en andere kleine 
landschapselementen tegengaan en waar mogelijk gaan we na hoe 
natuurwaarden kunnen worden versterkt via bijvoorbeeld akkerrandbeheer. 
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11. Dierenwelzijn 
Het stadsbestuur benut haar bevoegdheden ten volle om het dierenwelzijn 

in de stad te verhogen en maakt hierbij gebruik van passende 
(politie)reglementen en sensibiliseringsacties. 

 De kattenpopulatie houden we op een diervriendelijke manier onder 
controle door de baasjes te sensibiliseren en zwerfkatten te steriliseren. 
Gezonde zwerfkatten worden teruggeplaatst op hun oorspronkelijke 
locatie of met behulp van onze Gentse asielen door een nieuw gezin 
geadopteerd. 

 Via onze samenwerking met het Dierenasiel houden we gedumpte en 
gevonden katten en honden van de Gentse straten. Dat uit zich in een 
convenant dat een diervriendelijke aanpak en financiële transparantie 
garandeert. 

 We bouwen een netwerk uit met en tussen de Gentse 
dierenverenigingen. De Stad ondersteunt opvangcentra en 
dierenverenigingen zoals o.a. de Poezenboot, Kat Zoekt Thuis… door 
subsidies of door middel van erkenning. 

 Het laagdrempelige dierendispensarium blijft het stadsgebouw in het 
Vogelenzangpark gebruiken om de huisdieren van baasjes met minder 
middelen te verzorgen. 

 Wilde dieren zijn niet gemaakt om kunstjes te doen. We blijven 
dierennummers in circussen beperken tot deze met gedomesticeerde 
diersoorten. Het verbod om levende dieren te gebruiken op de Gentse 
kermissen blijft gehandhaafd, net zoals het verbod om op locaties met 
een openbaar karakter in gevangenschap gehouden roofvogels en uilen 
tentoon te stellen, ermee te paraderen of om deze dieren op welke wijze 
dan ook te betrekken bij publieke evenementen. 

 We zetten verder in op de uitbouw van de faciliteiten voor honden en 
onderzoeken waar er nog nood is aan bijkomende faciliteiten voor 
honden. Met hondenlosloopweides, hondentoiletten, hondenpoeppalen 
zorgen we voor onze viervoeters, met respect voor milieu en de buurt. 

 



 Pagina 105 

 

 

2.1 VISIE 

Gent is een waterstad. Het waternetwerk in de stad is, zeker in Gent, bepalend 
voor een goede stedelijke (ruimtelijke) ontwikkeling. 

In Gent zijn de valleigebieden van de Schelde, de Leie, de Kalebeek, Meirebeek en 

Rosdambeek, en de depressie van de Moervaart/Zuidlede de structuurbepalende 
elementen voor de ontwikkeling van de stad. Ze zijn de dragers van open ruimte 

en ze verbinden verschillende (groene) plekken en functies met elkaar. 

De ruimte op en aan het water kan – zeker in het verstedelijkte gebied – 
verschillende functies naast elkaar vervullen: vervoer en transport, recreatie, 

landschap en beleving, natuur en groen, ecologie, wonen... Zo creëert water 

openheid en uitzicht. Dit maakt de ruimte aantrekkelijker om in te wonen, te 

werken en te verblijven. Net door die landschappelijke waarde maken we het 

water nog prominenter aanwezig en zichtbaar. 

In Gent willen we verder doorgaan met de versterking van die blauw-groene 

assen. We stellen het behoud van de open ruimte in de valleien van onze rivieren 

en stromen als dwingende randvoorwaarde voorop. We zullen deze 

randvoorwaarde ook op de agenda’s plaatsen van de overlegstructuren. 

(bekkenbesturen54). 

Water in de stad heeft ook een belangrijke ecologische en natuurlijke rol. Die rol 
zal nog belangrijker worden na infrastructuurwerken in de binnenstad (o.a. 

openleggen van de Reep). Dan zal ook in het historische centrum de blauw-groene 
as tot in het centrum kunnen binnendringen. Deze “nieuwe” waterlopen en 

valleigebieden zullen de rand van de stad met de historische binnenstad 

verbinden. Ze zullen niet alleen zorgen voor (ecologische) verbindingen, ze zullen 

ook van groot belang zijn voor verkoeling, ventilatie door open water, verdamping 

en schaduwwerking. Wat in het kader van onze strategie rond klimaatadaptatie 

nog belangrijker wordt. 

 Bij de inrichting van deze nieuwe open assen zorgen we voor voldoende open 
ruimte. De noodzakelijke ecologische stapstenen krijgen hierbij een prominente 

plaats. 

Waterbeleving is belangrijk voor het vormen van een draagvlak. Watertoerisme is 

wenselijk op voorwaarde dat dit de ecologische/landschappelijke dragers niet in 

de weg staat. 
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Zoet water zal door de klimaatverandering een schaars en duurzaam goed 

worden, soms zal wateroverlast ons parten spelen. Door bevolkingsgroei, 
verstedelijking en economische ontwikkeling zal ook in Gent de vraag naar zoet 

water toenemen. Ook voor onze stad zal het in de toekomst een uitdaging zijn om 

haar bewoners permanent over schoon drinkwater als basisbehoefte te laten 

beschikken. Dit zal inspanningen vragen. Daarom zullen we bij de 
watervoorziening als basisbehoefte nog meer inzetten op sociale correctie zodat 

deze geen onoverkomelijke factuur wordt voor de kwetsbare groepen. 

Op sommige tijdstippen zal zeker aan de rand van de stad, de kans op 
wateroverlast toenemen. Voor nieuwe omgevingsvergunningen is de watertoets 

de beslissende gids. 

 

2.2 KRACHTLIJNEN 

Het hebben van genoeg water van een goede kwaliteit is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van de verschillende waterbeheerders, de Stad en de 

inwoners. De Stad heeft niet zoveel directe bevoegdheden voor het beheer van de 
waterlopen in de stad. De hoofdassen (Schelde, Leie, en hun afgeleiden) worden 

beheerd door de Vlaamse overheid. De Stad engageert zich om integraal 
waterbeleid beter bekend te maken bij de Gentse burgers, de brug te vormen 

tussen de Gentenaars en de waterbeheerders door bijvoorbeeld burgerparticipatie 
bij openbaar onderzoek rond stroomgebiedbeheerplannen55 te ondersteunen, en 

om de eigen visie op de agenda te zetten. Waar het kan neemt de Stad zelf 
initiatieven. 

 

1. We willen een echte implementatie van integraal waterbeleid in de 
Gentse kanalen, met aandacht voor alle functies van stedelijke waterlopen. 

 We zetten in op de realisatie van integraal waterbeleid in de stad door 
onze eisen op de agenda te zetten bij de waterbeheerders en de 
overlegstructuren zoals de bekkenraden. 

 Voor de stroomgebiedsbeheerplannen waken we erover dat het 
maatregelenprogramma ambitieuze acties bevat om de goede 
ecologische toestand te bereiken tegen 2027 in de aandachtsgebieden 
op Gents grondgebied (Oude Kale en Moervaartvallei). 

 Voor de Gentse binnenwateren sturen we bij de waterbeheerder, de 
Vlaamse Waterweg, aan op de verdere vergroening van de oevers van 
de waterlopen. We vertalen de beleidsnota ‘Water in de stad’ in een 
actieplan samen met de waterbeheerder. 

 
2. Vooral in de binnenstad willen we de verharde oppervlaktes zoveel als 

mogelijk waterdoorlaatbaar maken. Indien niet mogelijk zoeken we korte 
verbindingen met het oppervlaktewater. 
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3. We nemen, waar het kan, lokale maatregelen om de waterkwaliteit te 
verbeteren. We dringen bij de bevoegde beheerders aan op verdere 
doorgedreven kwaliteitsverbetering van de oppervlaktewateren. We kijken 
na of sommige waterlopen de toets van zwemwater kunnen doorstaan en 
zetten daar, indien mogelijk recreatief-ruimtelijk op in door het afbakenen 
van zwemzones. We opteren er voor om, naar analogie met de 
Blaarmeersen, minstens één stedelijke waterpartij (vijver) om te vormen tot 
veilige zwemvijver, bij voorkeur in het noorden van de stad. We houden de 
talrijke Gentse oevers vrij van doorgaand autoverkeer, en in stedelijk gebied 
richten we ze in als verblijfsgebied met verlaagde wandelterrassen, 
rustplekken en nieuwe fiets- en voetgangersverbindingen over en langs het 
water. 

 
4. We voorzien, waar het mogelijk is, drinkfonteintjes in onze parken. Waar het 

kan, gebruiken we (niet-drinkbaar) water in parken ook als creatief 
speelelement (grondfonteintjes). 

 
5. Wateroverlast willen we voorkomen door water vast te houden aan de bron. 

Hemelwater ter plekke laten infiltreren is vandaag nog belangrijker 
geworden door de dalende grondwaterstanden. Het vormt een 
noodzakelijke aanvulling van deze grondwaterreserves. Naast voldoende 
natuurlijke infiltratiemogelijkheden zijn ook innovaties als groene daken, 
waterpleinen en alternatieve vormen van bovengrondse en ondergrondse 
waterberging van het grootste belang voor de verdere ontwikkeling van de 
stad. De verhardingsgraad moet omlaag. Bij bouwprojecten of in 
overstromingsgevoelige gebieden kijken we na hoe we ruimte kunnen 
geven aan water, en hanteren we de watertoets56 als afdwingende 
voorwaarde. 

 
6. In nauwe samenwerking met FARYS bouwen we verder aan deugdelijk 

afvalwaterbeleid. Door een slim rioleringsnet verlaagt het risico bij hevige 
regenval op de rechtstreekse lozing van ongezuiverd afvalwater in de 
waterlopen. We hebben ook oog voor de potenties van afvalwater als bron 
van energie. 

 
7. We zetten in op zuinig gebruik van drinkwater en zetten sensibiliserende 

acties op om de watervoetafdruk te verminderen. Dat kan door een 
vermindering van het watergebruik tout court, maar ook door het zoeken 
naar nieuwe manieren voor het inzamelen en hergebruiken van water. 
Kraantjeswater in Gent is van een uitstekende kwaliteit. Maar drinkwater is 
nooit onuitputtelijk. Het verstandig aanwenden ervan als drinkwater 
verdient meer aandacht, temeer omdat dit product goedkoper zal zijn dan 
zijn commerciële varianten. We onderzoeken in samenwerking met Farys 
hoe we dit kunnen realiseren. 

 
8. We lanceren een campagne bij de Gentse horeca om Gents kraantjeswater 

aan te bieden aan de klanten. 
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9. De toegang tot drinkwater moet voor iedereen een basisrecht blijven. De 

nodige sociale correctie moet maken dat de watervoorziening niet leidt tot 
een onoverkomelijke factuur voor de kwetsbare groepen in onze 
samenleving. 

 
10. ‘REGent’ vzw 57neemt in haar rol in het ondersteunen en adviseren van 

mensen voor duurzaam verbouwen ook het stimuleren het hergebruik van 
grijs water. Met grijs water wordt al het huishoudelijk afvalwater bedoeld 
dat afkomstig is van bad-, douche-, afwas- en keukenwater en niet van 
toiletten. Dit water kan direct ter plekke worden behandeld of onbehandeld 
worden gebruikt voor doeleinden waarvoor geen drinkwaterkwaliteit is 
vereist, bijvoorbeeld het doorspoelen van het toilet. Ook geringe 
aanpassingen aan douchesystemen kunnen tot aanzienlijke waterbesparing 
leiden. We dragen er zorg voor dat de kwetsbare groepen ook van 
renovaties kunnen genieten en werken samen met sociale 
woningmaatschappijen. 
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3.1 VISIE 

KLIMAATNEUTRALITEIT VEREIST EEN ECHTE ENERGIETRANSITIE 

Tegen 2050 wil de stad Gent klimaatneutraal zijn. Dit langetermijnengagement 
werd geconcretiseerd in een doelstelling tegen 2019: -20% C02-uitstoot tegen 
2019 en -40 % C02-uitstoot tegen 2030. Die tussendoelstellingen liggen in lijn met 
onze engagementen in de burgemeesterconvenanten, een vrijwillig engagement 
van Europese lokale overheden om de CO2-uitstoot te verminderen. Bij het 
realiseren van de tussendoelstellingen moeten we steeds het einddoel van 
klimaatneutraliteit in 2050 in het vizier houden. 
 
Klimaatneutraliteit vereist een echte energietransitie. Het is duidelijk dat een 
klimaatbeleid hiertoe een uitfasering van fossiele brandstoffen inhoudt. Om het 
nog concreter te maken: indien Gent zijn klimaatdoelstellingen wil halen, zullen we 
ook aardgas als energiebron moeten vervangen. In eerste instantie voor wonen en 
de dienstensector (ook tertiaire sector genoemd), daarna ook voor transport en 
industrie. Om alvast wijken/woningen, kantoren,…. fossielvrij te verwarmen zullen 
we in de eerste plaats moeten onderzoeken waar dat kan gebeuren door 
aansluiting op warmtenetten (op basis van restwarmte) en waar energie uit zon en 
bodem (warmtepompen,….) een oplossing biedt. Vanuit een algemene strategie 
voor een fossielvrije stad dient er wijk per wijk een gedetailleerde strategie 
uitgewerkt te worden. 
 
Gelinkt aan deze warmtetransitie, zal de Stad een regierol opnemen in de 
optimalisatie van bestaande warmtenetten en de uitbouw van nieuwe 
warmtenetten. Als Stad hebben we geen bevoegdheid over de CO2-uitstoot van 
bedrijven die onder het Europees Emissiehandelssysteem (ETS) vallen. Toch 
kunnen we bekijken hoe we deze bedrijven die vaak ook over veel restwarmte 
beschikken, actief kunnen betrekken bij de uitvoering van onze warmtetransitie. 
 
Uiteraard moeten we eerst inzetten op energie-efficiëntie (isoleren, zuiniger 
toestellen,…) om de energie- en warmtevraag heel sterk te beperken. Hier is 
gelukkig nog veel winst te boeken. 
 
Gentenaars hebben baat bij een ambitieus klimaatbeleid. Het informeren, 
sensibiliseren en verder ondersteunen (ontzorgen)58 van onze burgers om hun 
woning te renoveren op energievlak is niet alleen belangrijk om onze 
klimaatdoelstellingen te halen, maar verhoogt ook hun wooncomfort én verlaagt 
hun energiefactuur. Dat geldt ook evenzeer voor de tertiaire sector en onze 
bedrijven. De Stad geeft hier het goede voorbeeld door voor haar eigen 
patrimonium verder in te zetten op energiezuinigheid en door stappen te zetten 
die verder gaan dan passiefbouw. Zo zullen we ook voorbeeldprojecten opzetten 
om energiepositieve gebouwen in de kijker te zetten. Dat zijn gebouwen die meer 
energie produceren dan ze verbruiken. 
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Sp.a-Groen kiest er uitdrukkelijk voor om ook kwetsbare groepen te laten 
profiteren van meer wooncomfort en een lagere energiefactuur. De aanpak van 
energiearmoede moet geïntegreerd worden in het klimaatbeleid. Inzetten op 
specifieke energiebesparingsmaatregelen en – ondersteuning biedt de beste, en 
meest structurele garantie om de energiefacturen ook voor kwetsbare groepen 
betaalbaar te maken. We blijven inzetten op vernieuwende aanpakken.  
Als Stad Gent willen we dat er een maximum aan lokale duurzame hernieuwbare 
energieproductie op ons grondgebied gerealiseerd wordt. Het windpotentieel in 
onder meer de haven dient maximum te worden benut. 
 
Maar we willen meer. We willen dat Gentenaars mee kunnen participeren in 
hernieuwbare productie via energiecoöperatieven, niet alleen financieel. De 
burgers die aandeelhouder worden, moeten reëel (mede)zeggenschap krijgen. 
Power to the people’ vraagt actief medebeheer in hernieuwbare energieprojecten. 
 
We willen van Gent een echte zonnestad maken. Zo zetten we onder andere in op 
‘ontzorging’ bij inwoners die zelf kunnen investeren in zonnepanelen, maar hebben 
we er ook aandacht voor dat niet alleen de “happy few” kunnen genieten van de 
zonne-energie. In de realisatie van Gent Zonnestad geeft de Stad met haar eigen 
gebouwen het goede voorbeeld. 
 
Het burgemeestersconvenant focust niet op de CO2-uitstoot in de gehele 
levenscyclus van alle producten die in Gent worden gekocht of verkocht en/of 
vervaardigd. Deze emissies zijn zeer moeilijk te berekenen. Toch willen wij als Stad 
wel degelijk ook op deze emissies werken – al kunnen we onze inspanningen niet 
kwantificeren. We willen de stedelijke hefbomen waarover we beschikken hiervoor 
inzetten en zeker in die sectoren die cruciaal zijn om de klimaattransitie te 
realiseren m.a.w. het voedsel- en landbouwsysteem, de circulaire economie (zie 
Thema Economie). 
 
 
LOKALE VOEDSELSTRATEGIE VOOR EEN KLIMAATNEUTRAAL GENT 

Onze lokale voedselstrategie is een onderdeel van een lokaal klimaatbeleid. 
Daarom stimuleren we verder de korte voedselketen, de duurzame 
voedingsproductie en –consumptie. We gaan voedselverspilling tegen en 
hergebruiken voedselafval maximaal als grondstof. Deze doelstellingen kaderen 
ook in ons klimaatbeleid. 
Onze lokale voedselstrategie kadert niet enkel in ons milieu- en klimaatbeleid. De 
Stad kan met haar voedselstrategie ook bijdragen tot een betere toegang tot 
gezond en vers voedsel (fruit, groenten) voor mensen die het niet breed hebben. 
(Duurzaam) voedsel verbindt mensen ook. We zetten dus ook in op de sociale 
meerwaarde van voedsel. 
 
Inzetten op de korte keten en een meer stadsgerichte landbouw creëert 
mogelijkheden voor nieuwe soorten van landbouw zoals zogenaamde CSA-
initiatieven (Community Supported Agriculture) met zelfoogst of groenten- of 
fruitpakketten, maar biedt evenzeer kansen voor conventionele landbouwers in de 
Gentse regio. 
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GENT KLIMAATROBUUST MAKEN VOOR DE TOEKOMST ÉN DE LEEFBAARHEID 

NU 

Stad Gent levert heel wat inspanningen om het energieverbruik en de emissie van 
broeikasgassen terug te dringen en draagt hiermee bij om klimaatveranderingen 
binnen de perken te houden. Tegelijkertijd moeten we onze steden, en dus ook 
Gent, aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Hittegolven, langdurige 
winterneerslag, extreme zomeronweders of juist lange droogteperiodes houden 
risico’s in. Klimaatverandering treft steden nog harder. De vele verhardingen in de 
stad, zoals gebouwen, voetpaden, straten en pleinen… zorgen ervoor dat warmte 
wordt opgeslagen. In de zomer kan dit leiden tot oncomfortabele warme nachten. 
We noemen dit het stedelijk hitte-eilandeffect. In het centrum van Gent is het 
daardoor gemiddeld 3°C warmer dan daarrond. Een verschil dat op hete dagen 
zelfs kan oplopen tot 8°C. Maar er is meer. Zo komen er ook vaker extreme 
regenbuien voor. Een probleem voor onze riolen die de grote toestroom aan 
regenwater, afkomstig van de verhardingen, nog nauwelijks kunnen slikken. Tijd 
dus om ook hiervoor naar oplossingen te zoeken. 
 
Onze stad aanpassen aan de klimaatveranderingen en ze klimaatrobuust maken, 
doen we door in te zetten op groen en water in de stad, door verharding weg te 
werken, door water vast te houden, te hergebruiken en te laten infiltreren. Stuk 
voor stuk maatregelen waarmee we niet alleen aan de toekomst werken maar ook 
vandaag een aangename, leefbare, gezonde en veilige stad creëren voor onze 
inwoners én onze bedrijven. 
 
De actiepunten voor klimaatadaptatie zijn opgenomen onder de Thema’s Natuur & 
Groen. 
 

3.2 KRACHTLIJNEN 

1. Fossielvrij 
Een strategie voor fossielvrij (en dus ook aardgasloos) verwarmen wordt 
stap voor stap ontwikkeld. In een eerste fase wordt er vooral op kansrijke 
cases ingezet. 
Nieuwe wijken worden niet meer aangesloten op aardgas, maar worden 
klimaatneutraal ontwikkeld. Door goede isolatie te voorzien, hebben deze 
woningen vervolgens amper verwarming nodig. Resterende behoefte kan 
dan worden ingevuld via een warmtenet, warmtepompen, bodemwarmte, 
zonneboilers, enz. 
We zetten tevens pilootprojecten op om bestaande wijken ‘aardgasloos en 
klimaatneutraal te verwarmen’. Uiteraard gaan we individuele burgers niet 
zomaar afkoppelen van aardgas, maar willen we wel alternatieven (helpen) 
ontwikkelen en willen we ook burgers informeren wat de beste opties zijn 
wanneer zij nieuwe investeringen plannen. Door een duidelijk kader te 
creëren, willen we ook een goede uitrol van individuele of collectieve 
systemen die gebruik maken van ondiepe bodemenergie stimuleren. 
Evenzeer moet de afweging worden gemaakt of we nog zwaar moeten 
investeren in aardgasleidingen. 
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 De Stad maakt tegen 2024 een strategie op hoe ze naar een stad zonder 
fossiele brandstoffen kan evolueren met daarin duidelijke doelstellingen 
en details van een gebiedsgerichte aanpak. Voor 3 wijken wordt een 
gedetailleerde strategie uitgewerkt (één in de zogenaamde zoekzones 
voor warmtenetten, één in binnenstad, één in 20ste eeuwse gordel). 

 De Stad neemt een besluit dat er geen nieuwbouwwijken op aardgas 
meer worden aangesloten op Gents grondgebied. 

 De Stad Gent bekijkt met Eandis waar in de stad verouderde 
gasleidingen liggen. Dit nemen we mee op bij de uitwerking van de 
strategie om een fossielvrije stad te worden. 

 Er is een aanpassing van het stedenbouwkundig instrumentarium dat 
nieuwbouw en renovatie van woningen zoveel mogelijk stuurt in de 
richting van fossielvrij en collectieve oplossingen waar dit kan. 

 De Stad werkt een reeks van instrumenten uit (communicatief, financieel, 
technisch) die bewoners actief ondersteunen in het overschakelen naar 
een fossielvrije verwarming. We hebben hier bijzondere aandacht voor 
kwetsbare gezinnen. We pleiten hier onder meer voor sociale tarieven bij 
aansluiting op warmtenetten. 

 Om de uitbreiding van bestaande en realisatie van nieuwe warmtenetten 
te bewerkstelligen, zet Gent volop in op het principe van de 
energiemakelaar waarbij er een match gezocht wordt tussen 
warmteoverschotten en afname (tussen bedrijven onderling of van 
bedrijven naar woonwijken, …). 

 Stadsontwikkelingsprojecten en stadsvernieuwingsprojecten zorgen er 
mee voor dat de energietransitie een duw krijgt in onze stad door 
vernieuwende technieken – zoals het gebruik van aardwarmte- mee op 
te nemen zoals in de Nieuwe Dokken. 

 

2. Regierol in energietransitie 
De Stad Gent neemt een regierol op om de transitie naar hernieuwbare 
energie mee waar te maken. Concreet wil Gent onder meer een 
verdubbeling van het aantal zonnepanelen in de stad. Maar de Stad wil ook 
een actieve ondersteuning zodat innovatieve concepten rond (collectieve) 
hernieuwbare energie, vraagsturing en energieopslag gerealiseerd worden. 
De Stad waakt erover dat zoveel mogelijk Gentenaars rechtstreeks kunnen 
participeren in hernieuwbare energieproductie via energiecoöperatieven of 
door zelf in hernieuwbare energie te investeren. 
 De Stad blijft een faciliterende rol opnemen in projecten voor 

hernieuwbare energie zodat deze een groot draagvlak blijven behouden 
en ten goede komen aan alle Gentenaars. 

 Door Gentenaars te ontzorgen (groepsaankopen, leningen, etc.) rond 
zonne-energie, willen we tot een verdubbeling van de energieproductie 
door zonnepanelen komen tegen 2024. 
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 Om hernieuwbare energie voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te 
maken, worden projecten zoals ‘Buurzame Stroom’59 - waarbij ingezet 
wordt op collectieve zonnepanelen - verder uitgerold in de stad. 

 Om zoveel mogelijk hernieuwbare energieprojecten te stimuleren, deze 
energie vervolgens zoveel mogelijk zelf te consumeren en er 
tegelijkertijd voor te zorgen dat er geen overbelasting is van het net, zal 
de Stad pilootprojecten rond vraagsturing en opslag verder stimuleren. 

 De Stad wil het slim laden van elektrische auto’s en een strategie rond 
de uitrol van laadpalen beter kaderen in de energietransitie. Samen met 
onze partners bekijken we hoe we bidirectionele laadpalen, die kunnen 
laden en ontladen, kunnen introduceren in onze stad. 

 
3. Energiebesparing stedelijke gebouwen en openbare verlichting 

Er wordt verder ingezet op energiebesparing in stedelijke gebouwen en 
openbare verlichting. Daarnaast zet de Stad ook verder in op hernieuwbare 
energieproductie voor eigen gebouwen. 

 De jaarlijkse doelstelling van minstens 3 % energiebesparing in stedelijke 
gebouwen (Groep Gent) wordt voortgezet. 

 Voor haar eigen gebouwen zet de Stad Gent (Groep Gent) in op 
zonnepanelen die tegen 2024 instaan voor minimaal 30 % van het totale 
elektriciteitsverbruik van de stadsgebouwen. Minimaal de helft zal 
gerealiseerd worden met burgerparticipatie via de 
energiecoöperatieven. 

 Bovendien zorgt de Stad dat voor verwarming in minimum 5 
renovatiedossiers de overstap gemaakt wordt naar groene warmte 
(warmte geproduceerd op basis van hernieuwbare energiebronnen) of 
restwarmte. 

 Naast het blijvend opteren voor passief bouwen, zetten we een stap 
verder door te werken aan een aantal pilootprojecten rond 
energiepositieve gebouwen. 

 Naast het verder inzetten op LED-systemen voor openbare verlichting, 
rollen we projecten rond doven van openbare verlichting gedurende een 
beperkt aantal uren per nacht verder uit. 

 
4. ondersteuning energetische renovatie woningen 

We zetten verder in op de financiële ondersteuning (energiepremies en –
leningen) en ontzorging van burgers bij de renovatie van hun woning. De 
Energiecentrale blijft hierbij hét energieloket voor alle Gentse burgers, met 
specifieke aandacht voor mensen in energiearmoede. Kwetsbare gezinnen 
krijgen niet alleen hogere energiepremies, renteloze energieleningen 
(effectiever dan premies) maar ook ontzorging op maat. Door een goede 
samenwerking met het OCMW zorgen we er voor dat mensen met 
energieschulden deze ondersteuning krijgen. We willen er voor zorgen dat 
hun energiefacturen structureel kunnen dalen door energiebesparende 
investeringen. 
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 We zetten in om energierenovaties bij onze bewoners verder op te 
drijven in aantal en in ambitieniveau. De Stad Gent zet via de 
Energiecentrale maximaal in op de ontzorging van de burgers bij de 
renovatie van hun woningen via communicatieve, financiële en 
technische instrumenten. Hierbij gaat de grootste steun aan kwetsbare 
gezinnen. 

 We blijven ijveren voor een goedkope energielening voor elke Gentenaar 
en bieden alternatieven aan in het geval de Vlaamse energielening voor 
bepaalde groepen Gentenaars zou wegvallen. 

 We blijven voortbouwen aan innovatieve modellen die energiezuinige 
verbouwingen bij kwetsbare gezinnen versnellen. 

 Gezien de voordelen die collectieve renovatie met zich meebrengt, 
ondersteunen we initiatieven rond collectieve renovatie van woningen. 

 Ook al zijn budgetten en bevoegdheden gesitueerd op Vlaams niveau, 
we ondersteunen sociale huisvestingsmaatschappijen bij een grondiger 
en snellere energetische renovatie van sociale woningen in onze stad. 

 
5. Ondernemingen 

Het potentieel voor energiebesparing en hernieuwbare energie bij 
ondernemingen moet verder worden aangeboord. 
 We werken het instrument van energiecoaching - waarbij bedrijven 

worden begeleid in het verhogen van energie-efficiëntie en aandeel 
hernieuwbare energie – verder uit zodat dit meer inspeelt op de noden 
van bedrijven. 

 We bekijken hoe we energiezuinige investeringen, die omwille van lange 
terugverdientijden niet snel worden opgestart, mee een duw in de rug 
kunnen geven. 

 We nemen een faciliterende rol op om meer uitwisseling van restwarmte 
tussen bedrijven te bewerkstelligen. 

 

6. Organisaties en instellingen 
We betrekken organisaties en instellingen – zoals Green Track en 
onderwijsinstellingen - in het realiseren van onze klimaatdoelstellingen. 
Naast een actieve rol in energiebesparing voor hun eigen patrimonium en 
de hernieuwbare energietransitie, kunnen zij ook hun achterban mee 
mobiliseren in het verder uitrollen van acties in het kader van onze 
gezamenlijke uitdaging rond het klimaat. De cultuursector is partner en 
voortrekker bij uitstek en kan ook meewerken aan de cultuuromslag die 
nodig is op vlak van energietransitie. 
 De samenwerking met Greentrack rond energie-efficiëntie wordt verder 

gezet. 
 We zetten concrete samenwerking op met onderwijsinstellingen om 

kennis en ervaring uit te wisselen rond energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie in het eigen patrimonium. 

 De ondersteuningsmaatregelen voor energiebesparende maatregelen 
voor bedrijven staan ook open voor non-profit- en social- profit-
organisaties zoals onderwijsinstellingen en de cultuursector. 

 

7. Duurzame voedselproductie en – consumptie 
In Gent zijn er tal van initiatieven rond duurzame voedselproductie en -
consumptie. De uitdaging is om ze nog meer te verbinden in een lokale 
voedselstrategie, ze op ruimere schaal toe te passen, en daarbij samen 
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barrières aan te pakken. We willen meer voorbeeldprojecten realiseren zoals 
Foodsavers Gent, waarbij de Stad de barrières rond distributie en logistiek 
m.b.t. herverdeling van voedseloverschotten aanpakt. Zo denken we onder 
meer aan een structurele aanpak rond korte keten. We willen ook onze 
voortrekkersrol als veggiehoofdstad van Europa verder uitbouwen door 
meer campagnes op te zetten. 
 Wanneer landbouwgronden in de Gentse stadsregio in eigendom van 

Stad Gent of OCMW Gent vrijkomen, worden ze zoveel mogelijk 
ingeschakeld voor de productie van korte keten landbouwproducten 
gericht op de stedelijke afzetmarkt en wordt er in die projecten ingezet 
om Gentse werkzoekenden (OCMW) zoveel als mogelijk een kwalitatieve 
opleiding op maat te geven. Het worden dus sociale stadsgerichte 
landbouwprojecten. Stad Gent en OCMW engageren zich om minstens 
30 ha pachtvrije landbouwgronden in te schakelen voor stadsgerichte 
landbouwprojecten. In functie van de voedselstrategie Gent en Garde 
houdt de Stad Gent deze gronden bij voorkeur in eigen beheer, maar er 
kan ook in overweging genomen worden om gronden in beheer te 
geven aan De Landgenoten. Dit biedt kansen voor nieuwe initiatieven 
maar evenzeer voor het versterken van bestaande. 

 Kleinschalige buurtinitiatieven voor voedselproductie (vb. openbare 
moestuinen, deeltuinen, …) herstellen de band met ons voedsel en de 
omgeving. Stad Gent blijft dergelijke initiatieven ondersteunen, o.a. via 
de begeleiding van moestuiniers. Daarnaast willen we in samenwerking 
met buurtbewoners eetbaar groen (bv. fruitbomen,…) voorzien op 
strategisch gekozen locaties. Deze ruimtes blijven publiek toegankelijk. 

 Er wordt een randstedelijke voedselhub gecreëerd waar de overslag 
gebeurt van korte keten landbouwproducten uit de Gentse stadsregio 
naar de binnenstad. Het transport gebeurt op milieuvriendelijke manier. 
De voedselhub zorgt voor een nieuwe impuls in de verdere opschaling 
van de korte keten producten. 

 Stad Gent blijft haar voorbeeldrol opnemen in het verduurzamen van de 
voedselketen door haar eigen aankopen maximaal te verduurzamen. Er 
wordt gestreefd naar een hoger aandeel aan bioproducten of zelfs agro-
ecologische producten60, en ook de mogelijkheid om meer lokaal aan te 
kopen wordt onderzocht. 

 De succesformule Donderdag Veggiedag krijgt opvolging door in te 
zetten op het bereiken van minder toegankelijke doelgroepen. 
Tegelijkertijd ontwikkelen we samen met het middenveld een 
vervolgcampagne die inzet op een verdere beperking van de 
vleesconsumptie. 

 Voor structurele aanpak voedselverspilling is Foodsavers Gent een 
belangrijk project. Om de strijd tegen voedselverspilling verder te 
kunnen uitbreiden, is er nood aan meer data. Daarom wordt er een 
grootschalige analyse uitgevoerd die de cijfers over voedselverspilling 
bij verschillende sectoren verder in kaart brengt. Op basis daarvan zal 
bekeken worden hoe voedselverspilling binnen en buiten de 
stadsdiensten kan aangepakt worden, onder meer in scholen. 
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 We zetten experimenten op om mensen die het niet breed hebben 
betere toegang te verlenen tot gezond en vers voedsel. 

 

Meer en meer wordt duidelijk dat de CO2-uitstoot, veroorzaakt door de producten 

die we consumeren, nog veel belangrijker is dan de directe CO2-emissies in Gent 
die onder de burgemeestersconvenant vallen. Daarom is het voor het volgende 

klimaatplan belangrijk om nog meer in te gaan op consumptie en breder te werken 
dan enkel op voeding. Specifiek wil de Stad daarom onderzoeken via welke 

aanpak de CO2-impact van eigen aankopen kan verminderd worden. 
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4.1 VISIE 

 
PROPERE, AFVALARME EN CIRCULAIRE STAD  

Sluikstorten en straten met zwerfvuil zijn een doorn in het oog van vele 
Gentenaren. Gelukkig neemt het gewicht aan sluikstorten in onze stad af én neemt 
de netheid in veel straten toe. Toch is er nog veel werk aan de winkel om van onze 
stad een echt propere stad te maken. Een stad, waar zwerfvuil ( een uitzondering 
is én dat in alle wijken. 
 
Een deel van de oplossing ligt bij de aanpak aan de bron van het vele 
verpakkingsafval, zoals statiegeld op blikjes en flesjes of een verbod op 
wegwerpzakjes, waarbij we vragen dat Vlaanderen actie onderneemt. Op het 
Gents niveau versterken we de inzet op de drie sporen van ons netheidsbeleid: 
sensibiliseren, opruimen en handhaven. We geven ruimte aan experimenten ‘geen 
afval op straat’ omdat we globaal véél minder afval willen. Minder afval en 
specifiek minder restafval blijft een uitdaging. We kiezen daarom voor een 
afvalbeleid met volgende principes: ecologisch, sociaal, integraal en efficiënt. Het 
‘vervuiler betaalt’ principe (ecologisch) wordt toegepast in de afvalkosten. We 
maken de transformatie van een lineaire afvalhiërarchie naar een circulair model. 
Wie het financieel moeilijk heeft (sociaal), krijgt een financiële tegemoetkoming in 
de afvalkosten. Verantwoordelijkheden afwentelen op de maatschappij kan niet 
door de beugel. Ieder neemt zijn verantwoordelijkheid op inzake afval en netheid: 
burger, bezoeker, eventorganisatoren, ondernemers, producenten, overheden, 
…We volgen een driesporenbeleid van preventie en sensibilisatie, opruimen en 
handhaven (integraal).Met een duidelijke taakverdeling en een efficiënte werking is 
het werk sneller en beter gedaan (efficiënt). 
 
Stad Gent stapt af van het huidige lineaire economische model en kiest voluit voor 
een duurzame circulaire stad. We willen als Stad een voortrekkersrol spelen in de 
transitie naar een echte circulaire economie. In een circulaire of 
kringloopeconomie behandelen we materialen niet meer lineair 
(grondstofproductgebruikafval) maar circulair, waarbij grondstofvoorraden 
niet langer volledig worden uitgeput en waarin materialen opnieuw worden 
ingezet in het systeem. Producten delen, herstellen, hergebruiken, herbestemmen, 
recycleren wordt het nieuwe normaal, waardoor we verlies van materialen 
minimaliseren. 
 
Een circulaire stad betekent immers winst voor milieu, gezondheid, sociaal beleid 
en voor onze economie. In onze afvalarme stad wordt het resterende afval een 
grondstof, waarbij we opschuiven naar een duurzaam grondstoffenbeheer. Dit 
kunnen we enkel doen in samenwerking met alle Gentenaren, bedrijven, 
organisaties en bezoekers. 
 
De Stad wil dan ook de draaischijf worden van de hergebruik-, herstel- en 
deeleconomie. Delen en ruilen zijn immers het nieuwe ‘hebben’. Ook voor de 
Gentenaars. 
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De Stad geeft zelf ook het goede voorbeeld in die transitie door een innovatief en 
evoluerend circulair aankoopbeleid en te experimenteren. 
 
Onze huidige manier van consumeren overschrijdt immers ruim de mogelijkheden 
van onze planeet om grondstoffen te leveren en afval te verwerken. Onze 
ecologische voetafdruk is te groot en dit belast onze ecosystemen, biodiversiteit, 
menselijke gezondheid en sociale rechtvaardigheid. 
 
 
LUCHTKWALITEIT 

De luchtkwaliteit in Gent is de laatste jaren gelukkig verbeterd. Op de vaste 

meetpunten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM-) traden er de laatste jaren 
geen overschrijdingen meer op van de Europese normen voor fijn stof, noch voor 

stikstofoxiden. Toch kan en moet het beter. Zo hebben alle Gentenaars recht op 
schone en gezonde lucht. 

De typische stedelijke ruimtelijke structuur met een dense gebouwenconcentratie 

en de aanwezigheid van street canyons (dit zijn smalle straten omringd door hoge 

gebouwen) zorgen er voor dat er lokaal weinig luchtcirculatie mogelijk is. Hierdoor 

blijven schadelijke partikels afkomstig van verkeer en houtkachels langer hangen. 
Vooral in street canyons kunnen de Europese normen toch nog worden 

overschreden. Dit leerde ons een bijkomend onderzoek op 50 ‘tijdelijke 
meetpunten’ in samenwerking met de VMM. Bovendien moeten we er naar streven 

om niet alleen aan de Europese richtlijnen te voldoen maar ook aan de 
richtnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie, die vaak strenger zijn. Door in 

te zetten op een schonere lucht willen we nog meer werk maken van een gezonde 
en aangename leefomgeving in onze stad. Via een gericht beleid 

(stadsontwikkeling, ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid) kunnen we hier op 
anticiperen. Zo dient bij de herinrichting van drukke verkeersassen de impact op 

luchtkwaliteit te worden bekeken en dienen we samen te werken aan duurzame en 
leefbare alternatieven voor het B401-viaduct in Ledeberg en het E17- viaduct in 

Gentbrugge. 

Luchtvervuiling heeft immers een grote impact op onze gezondheid. De 

Wereldgezondheidsorganisatie ziet het zelfs als het milieuprobleem met de 

grootste gezondheidsimpact. Een hogere bloeddruk, luchtweginfecties en 

ademhalingsproblemen, meer kans op longkanker, stijging van het aantal hart- en 
vaatziekten zijn allemaal ziektes die er rechtstreeks aan gelinkt worden. Het is dus 

van groot belang om hier nog actiever aan te werken. Voor roet zijn er geen 
normen opgesteld, toch is deze fractie van fijn stof op vlak van gezondheid 

problematisch. De Wereldgezondheidsorganisatie beoordeelt roet als 
kankerverwekkend. 

De bijdrage van de stad tot schonere lucht situeert zich vooral op vlak van 

autoverkeer en huishoudens. De komende jaren wordt er verder werk gemaakt van 
een autoluwe stad en aanvullend worden auto’s aangedreven door fossiele 

brandstoffen op termijn volledig uitgefaseerd ten voordele van meer elektrische 

auto’s. Uiteraard mogen we de impact van de Gentse industrie niet uit het oog 

verliezen. In de Gentse Kanaalzone neemt de industrie 84 % van de uitstoot van 
fijn stof voor haar rekening, maar hier heeft de Stad, buiten adviesverlening, veel 

minder impact op. 
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GELUID 

De charme en de eigenheid van onze stad moeten we koesteren. Dit betekent een 
constante evenwichtsoefening tussen een levendige én een leefbare stad. 

Wie in de stad gaat wonen weet dat er naast meer activiteit en beweging, ook 
meer geluid is. Maar tegelijkertijd heeft elke inwoner ook recht op en nood aan 
rust. In een hectische samenleving als de onze is dit geen overbodige luxe. 
Genieten van de stilte thuis, in een parkje of een binnengebied geeft ons nieuwe 
energie. Een te langdurige blootstelling aan grote geluidshinder daarentegen kan 
nefast zijn voor de gezondheid. Lawaai kan immers de slaap verstoren, het 
stressniveau en het angstgevoel verhogen. Als stadsbestuur moeten we dit zoveel 
mogelijk beperken om onze stad leefbaar te houden. 

In Gent is vooral sprake van drie geluidsgerelateerde hindervormen. Sommige 
mensen ondervinden vaak last van buren- en nachtlawaai. Maar het grootste 
probleem wordt veroorzaakt door het lawaai van het verkeer. De geluidskaarten 
uit 2011 tonen aan dat zo’n 38.000 Gentenaars in hun woning worden blootgesteld 
aan een geluidsniveau afkomstig van wegverkeer van meer dan 70 decibel. 

Tegen 2030 willen we in samenwerking met Vlaanderen het geluidsniveau 
afkomstig van wegverkeer overal onder de 70 decibel brengen. Dit kan enkel door 
in te zetten op verschillende fronten. We streven in de eerste plaats naar een 
autoluwe stad met een zo stil mogelijk wagenpark, maar gaan ook investeren in 
infrastructuurverbeteringen en snelheidsverlagingen die de geluidshinder helpen 
beperken. 

Daarnaast maken we ook werk van meer luwteplekken in de stad waar inwoners 
tot rust kunnen komen en even kunnen ontsnappen aan de drukte van de stad. 
Onder luwteplekken verstaan we rustige, openbare plekken die mensen toelaten 
om even uit de dagelijkse drukte te stappen en afstand te nemen van het ritme 
van de stad. Een plek die door zijn omslotenheid of inrichting mensen tot rust 
brengt en waar ze hun gedachten de vrije loop kunnen laten. Een plek waar het 
vaak stiller is dan de omgeving, waardoor er tijd is voor aandacht en focus. Deze 
rustige openbare plekken kunnen binnentuinen, pleinen en parken zijn, maar ook 
een plekje langs de waterkant. Zelfs begraafplaatsen kunnen hier een rol vervullen. 

 
 

4.2 KRACHTLIJNEN 

1. propere stad 
We willen dat de netheid van onze straten en parken stijgt op de 
netheidsbarometer die o.a. de hoeveelheid sluikstort, zwerfvuil en overvolle 
vuilnisbakken meet. Maar vooral de netheid in een aantal probleemwijken en 
straten moet veel beter. Dit is nog steeds een grote opgave. 
IVAGO, politie en stadsdiensten blijven veel inspanningen leveren om de 
stad proper te krijgen en te houden, en dit via drie sporen: sensibiliseren, 
opruimen en handhaven. Het sluikstorten en zwerfvuil dient sterk te dalen. 
De laatste jaren zijn er steeds meer middelen ingezet voor het opruimen, 
maar daar zijn duidelijk grenzen aan. 
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 We zetten verder in op sensibilisering van de burger én gebruiken 
motivatietechnieken om sluikstorten en zwerfvuil tegen te gaan. 

 De nieuwe meldingsapp voor sluikstort wordt nog verder 
geoptimaliseerd, zodat de melder een bericht krijgt wanneer het 
sluikstort is opgeruimd. 

 We voorzien voldoende (slimme) vuilnisbakken en een efficiënte en 
effectieve ophaling van gemelde sluikstorten. 

 Als sluitstuk hanteren we ook repressieve maatregelen. Hiervoor worden 
alle wettelijke middelen ingezet, gaande van het doorzoeken op 
identificaties, heterdaadvattingen en cameratoezicht. 

 We blijven ijveren bij de Vlaamse overheid voor het invoeren van 
statiegeld op plastic flesjes en blikjes om zwerfvuil te voorkomen en 
voor een betere recuperatie van materialen. 

 
2. Afvalarme stad 

De strijd tegen grondstoffenverspilling kunnen we als lokale overheid niet 
alleen aan. Gent doet een beroep op de verantwoordelijkheid van alle 
Gentenaars, Gentse bedrijven, scholen en organisaties. Het gewicht aan 
restafval per inwoner moet verder blijven dalen. Dit door minder afval te 
produceren en meer te sorteren en selectief in te zamelen, zodanig dat er 
meer gerecycleerd kan worden. 
 Gent heeft oog voor de allerzwaksten en zorgt voor een sociaal-

rechtvaardige invulling van het afvalbeleid. Er worden, aangepast aan de 
gezinsgrootte, automatisch gratis huisvuilzakken of beurten voor 
afvalcontainers voorzien voor kwetsbare gezinnen. 

 We zetten actief in op afvalpreventie door gerichte sensibilisering rond 
het vervuiler- betaalt- principe. Zo starten we een campagne op in de 
vorm van meten is weten waarbij gezinnen hun afval meten en samen 
voor echte afvalvermindering gaan. 

 We ondersteunen verpakkingsarme winkels en horeca en bannen plastic 
zakjes op markten. 

 We kiezen resoluut voor afvalarme en duurzame evenementen (o.a. 
geen wegwerpbekers) en we versterken de ondersteuningsmaatregelen. 

 We stimuleren en ondersteunen de lokale kringloop- en deeleconomie: 
kringwinkels voor de inzameling en verkoop van herbruikbare 
materialen, met bijkomende aandacht voor de mogelijkheden voor 
bouwmaterialen; repair cafés, weggeefwinkels en de vele 
deelinitiatieven. We streven naar één deelpunt per wijk voor 
verschillende materialen. Hiernaast stimuleren en ondersteunen we de 
oprichting van een circulair winkelcentrum waar mensen duurzame en 
ge-upcyclede producten61 kunnen kopen. 

 
3. Duurzame afvalverwerking 

We zetten in op meer recyclage door het sorteren voor onze bewoners 
makkelijker te maken. Het resterend restafval wordt zo duurzaam mogelijk 
verwerkt. 
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 We zorgen voor meer sorteerpunten, breiden de inzameling van GFT uit 
naar de inzameling van al het organisch afval en willen dat in de PMD-
zak voortaan alle plastics kunnen. 

 We voeren mobiele recyclageparken in om meer burgers te bereiken en 
zeker ook zij die geen auto hebben. We zorgen dat er meer selectieve 
stromen op de recyclageparken ingezameld worden. 

 We verwerken het afval zo duurzaam mogelijk door maximaal te opteren 
voor recyclage. Het resterend brandbaar afval wordt verwerkt via de 
afvalenergiecentrale met energierecuperatie, door elektriciteit en 
warmte te produceren. 

 We onderzoeken of transport over water mogelijk is voor de grote 
afvalstromen zoals glas en reststoffen van de IVAGO-site naar de finale 
verwerker en ook voor brandbaar afval van andere intercommunales 
naar de afvalenergiecentrale van IVAGO. 

 
4. Circulaire stad 

Gent speelt een voortrekkersrol in de transitie naar de circulaire economie 
waarbij we een regierol opnemen voor onze ondernemers, faciliteren voor 
derden en zelf het goede voorbeeld geven. 
 De Stad faciliteert de circulaire economie via clustering van bedrijven en 

haar uitgiftebeleid van bedrijventerreinen en het ondersteunen van 
bedrijven die inzetten op circulaire economie en recyclage. 

 De haven van Gent zet volop in op de circulaire economie en breidt haar 
duurzaamheidsbeleid verder uit. 

 De Stad vervult zelf een voorbeeldfunctie op vlak van circulaire 
economie: 
o Voor nieuwbouw wordt voortaan een materialenpaspoort – 

inventarisatie van het gebruikte materiaal - opgesteld, zodat 
materialen achteraf gerecupereerd kunnen worden. 

o We zetten experimenten op met het gebruik van diensten in plaats 
van bezit van goederen. 

o Nieuwe stadsontwikkelingsprojecten worden gescreend op duurzaam 
grondstoffenbeheer en vertrekken vanuit de circulaire basisgedachte. 

o Overheidsopdrachten voldoen aan bepaalde duurzaamheidseisen 
waaronder het beperken van materialen en het gebruik van duurzame 
materialen. Er wordt gescreend op de mogelijkheden om circulair te 
werken. 

 
5. Kennis over de Gentse luchtkwaliteit verder versterken en verspreiden 

De kennis over de Gentse luchtkwaliteit is de laatste jaren sterk 
toegenomen via de permanente monitoring van de luchtkwaliteit op een 
beperkt aantal plaatsen, aangevuld met enkele tijdelijke meetcampagnes. 
De komende jaren wordt er verder gewerkt aan kennisopbouw en 
ontsluiting van de kennis over de Gentse luchtkwaliteit, zodoende het beleid 
hier maximaal op af te stemmen. 
 Via de opmaak van gedetailleerde luchtkwaliteitskaarten proberen we 

de evolutie van de luchtkwaliteit voor alle plekken in Gent beter in kaart 
te brengen. Op die manier kunnen we de knelpuntlocaties beter 
detecteren en hier een gerichter, locatiespecifiek beleid voeren. 

 Nieuwe participatieve luchtmeetcampagnes i.s.m. de Gentse burgers en 
de plaatsing van infoschermen met actuele info over de Gentse 
luchtkwaliteit op strategische locaties worden uitgevoerd, zodoende de 
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Gentenaars meer bewustzijn bij te brengen over de Gentse 
luchtkwaliteit. 
 

6. Minder luchtvervuiling door verkeer 
De Stad Gent speelt ten volle zijn bevoegdheden en instrumenten uit om de 
bijdrage van (lokaal) verkeer bij luchtverontreiniging te verminderen. Dat 
betekent inzetten op een autoluwere stad, schonere wagens, vlotter 
doorgaand verkeer en specifieke aandacht voor gebieden/straten waar 
door de straatopbouw (streetcanyons) de luchtverontreiniging meer blijft 
hangen. Om echt werk te maken van een betere luchtkwaliteit worden op 
korte termijn (oude) dieselwagens uit de stad geweerd, als transitiepad 
richting een volledige elektrificatie van het wagenpark op langere termijn. 

 Vanaf 2020 wordt in een zone die samenvalt met de zone 30 binnen de 
R40 een lage-emissiezone (LEZ) ingevoerd waarin de meest vervuilende 
(diesel)auto’s worden geweerd. Ondertussen pleiten we om van geheel 
Vlaanderen een LEZ te maken. Mits een positieve evaluatie van de 
Gentse LEZ gaan we voor de uitrol van LEZ binnen de R4. Na de 
realisatie van de Verapazbrug worden de buurten Muide en Meulestede 
opgenomen in de LEZ, met voldoende flankerende maatregelen. 

 Het netwerk van publiek toegankelijke elektrische laadpalen wordt de 
komende jaren fors uitgebreid. We doen dat door vraag gestuurd 
elektrische laadpalen te voorzien en het laadnetwerk stelselmatig verder 
te verfijnen zodat eigenaars en gebruikers van elektrische wagens 
binnen wandelafstand hun wagen kunnen opladen. 

 We voorzien incentives (o.a. aankoopsubsidies, een aangepast 
vergunningenbeleid, de plaatsing van de vereiste laadinfrastructuur, …) 
om de taxisector tegen 2025 naar een volledig elektrische vloot te laten 
overschakelen. 

 We onderzoeken het vervangen van luchtvervuilende scooters bij 
particulieren door elektrische scooters of fietsen. 

 We vragen de Vlaamse overheid een permanente snelheidsbeperking 
van 90 km/u op te leggen op de snelwegen binnen de Gentse 
agglomeratie. Dit komt de doorstroming ten goede en leidt tot minder 
schadelijke uitstoot. 

 Wanneer dit ruimtelijk aangewezen is, voorzien we in harde en 
begroeide muren om wijken te beschermen of in de mate van het 
mogelijke af te schermen van het fijn stof van aanpalende drukke 
verkeerswegen. Onder meer aan de new Orleansstraat ter hoogte van 
het Redersplein is dat het geval. 

 We beperken het vervuilende goederenvervoer via vrachtwagens door 
het opzetten en verder uitbouwen van een stadsdistributiecentrum aan 
de rand van de stad vanwaar via schone wagens, fietskoeriers en 
duurzame stille boten de winkels ecologisch worden bevoorraad. 

 Het bestaande aanbod van subsidies voor Gentenaars die een 
elektrische deelwagen aankopen blijft behouden. Deze subsidies passen 
binnen de visie van Stad Gent op meer gedeelde automobiliteit. 
 

7. Overheid als voorbeeld in de transitie naar milieuvriendelijke mobiliteit 
Het wagenpark van de Stad Gent, IVAGO en De Lijn wordt maximaal 
vergroend. Er komt een verdere uitfasering van dieselvoertuigen. Waar 
mogelijk wordt overgeschakeld op elektrische voertuigen of zelfs 
waterstofvoertuigen. Indien dit technisch niet mogelijk is, wordt tussentijds 
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overgeschakeld op de transitiebrandstof CNG (Compressed Natural Gas – 
aardgas onder druk). 

 Het stadsbestuur geeft het goede voorbeeld en kiest resoluut voor 
elektrische en CNG-voertuigen voor haar eigen wagenpark. Daarbij 
wordt volop de kaart van de elektrische mobiliteit getrokken waar 
mogelijk. Voor sommige zwaardere voertuigen zoals vrachtwagens 
wordt gekozen voor de transitiebrandstof CNG indien deze niet 
beschikbaar zijn in een elektrische uitvoering. 

 IVAGO zet verder de ingeslagen weg in van vergroening van zijn 
wagenpark door te investeren in CNG-vrachtwagens. Voor de 
afvalwagens van IVAGO is CNG momenteel immers het meest 
bedrijfszekere en breed beschikbare alternatief in de transitie naar nog 
schonere brandstoffen zoals biogas, elektriciteit of waterstof. 

 We ijveren bij De Lijn, haar partners en andere busmaatschappijen om 
maximaal in te zetten op elektrische bussen en een verdere vertramming 
van de buslijnen, zodat de vervuilende dieselbussen volledig uit het 
Gentse straatbeeld verdwijnen. 

 
8. Minder luchtvervuiling door de industrie 

De impact van de industrie proberen we mee naar beneden te krijgen door 
een gericht vergunningenbeleid en een proactieve controle bij klasse 2 en 3 
bedrijven (waarover Stad Gent de bevoegdheid heeft), en een strenge visie 
te hanteren bij de advisering van klasse 1 bedrijven (waarover de Vlaamse 
Overheid de bevoegdheid heeft). 
 We zetten het project verder waarbij er in de grootste industriezones 

proactief controles gebeuren bij klasse 2 en 3 bedrijven. Via dit project 
zorgen we ervoor dat deze bedrijven zich conformeren met de 
regelgeving inzake luchtemissies.  

 De Stad benut ten volle haar adviesfunctie bij klasse bedrijven en treedt 
waar nodig in overleg met het havenbedrijf en individuele bedrijven en 
het Vlaams Gewest om problematische situaties aan te kaarten en 
constructief op zoek te gaan naar oplossingen. 

 
9. De lokale bijdrage van de luchtemissies afkomstig van dieselgeneratoren en 

houtkachels maximaal inperken 
Het gebruik van dieselgeneratoren en houtkachels heeft een negatieve 
impact op de luchtkwaliteit in steden. Dieselgeneratoren genereren lokaal 
ook lawaaioverlast Op termijn wordt het gebruik van dieselgeneratoren op 
het openbaar domein daarom best volledig afgebouwd. In tussentijd 
worden de nodige maatregelen genomen om de bijdrage van 
dieselgeneratoren maximaal te beperken indien er geen alternatieven 
beschikbaar zijn. 
 Op korte termijn voorzien we bij de heraanleg van het openbaar domein 

in de installatie van elektriciteitskasten als alternatief voor 
dieselgeneratoren. 

 In afwachting van een volledige uitfasering van dieselgeneratoren wordt 
het gebruik van generatoren enkel nog toegelaten mits deze aan de 
meest recente emissienormen voldoen, en daar waar er nog geen 
aansluiting op een elektriciteitskast mogelijk is. 

 We informeren Gentenaren over de impact van houtkachels op de 
luchtkwaliteit en mogelijke alternatieven. Dit doen we door algemene 
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sensibiliseringscampagnes aangevuld met gerichte communicatie bij 
klachten. 

 
10. Kennis over de lokale geluidshinder verder versterken 

In 2018 zijn er nieuwe geluidsbelasting kaarten beschikbaar. Deze bieden 
een algemeen overzicht van de Gentse knelpuntlocaties met de grootste 
geluidshinder. Om een beter zicht te krijgen op de lokale geluidshinder 
wordt de kennis ontsloten via de geluidsbelastingskaarten aangevuld met 
extra metingen. 
 Voor grote stadsontwikkelingsprojecten wordt de kennis over 

geluidshinder beschikbaar via de geluidsbelastingskaarten aangevuld 
met specifieke geluidsmetingen. Deze bieden een nog beter inzicht over 
de lokale geluidshinder. 

 We dringen bij het Agentschap voor Wegen en Verkeer aan op meer en 
betere info over de geluidsbijdrage van bovenlokale autowegen, en dit 
voor alle wijken. Momenteel gebeuren geluidsmetingen enkel na 
klachten van burgers. 

 
11. Nieuwe, stillere wegdekken en voertuigen in Gent 

Oneffen en verouderde wegdekken zorgen voor meer geluidsoverlast. Het 
heraanleggen van wegen in slechte staat blijft daarom een continu 
aandachtspunt van de Stad. Tegelijkertijd worden er bij de heraanleg van 
verouderde en oneffen wegdekken nieuwe, innovatieve technieken gebruikt 
die de geluidsoverlast verder inperken. 

 Bij het heraanleggen van de lokaal beheerde autowegen wordt naast de 
staat van het wegdek ook maximaal rekening gehouden met de 
vastgestelde geluidshinder. Er wordt prioriteit gegeven aan de heraanleg 
van de locaties waar geluidsniveaus van 70 dB of meer worden 
vastgesteld. 

 Stad Gent gaat i.s.m. onderzoeksconsortia nieuwe technieken zoals 
stillere wegdekken onderzoeken en is bereid om zelf te experimenteren 
met geluidsdempende wegdekken. 

 Gentenaars en Gentse bedrijven worden aangemoedigd om voor 
schonere en stillere wagens te kiezen. Het stadsbestuur geeft zelf ook 
het goede voorbeeld en kiest resoluut voor elektrische en CNG-
voertuigen die veel stiller zijn. 

 Om de geluidsoverlast voor omwoners en horeca van toeristische 
rondleidingen per boot te beperken zetten we in op: 
o Een systeem met uitzend- en ontvang apparatuur waardoor men zijn 

eigen audiostream heeft en er geen geluidsvervuiling meer nodig is. 
o Alternatieve aandrijving van de toeristische vaart, zodat de boten zelf 

ook stiller zijn. Hierover gaan we in overleg met de Vlaamse 
waterwegen NV en de rederijen 

 
12. Stad Gent dringt bij hogere overheden aan om maatregelen te nemen voor 

een stillere omgeving 
Auto(snel)wegen in beheer van de Vlaamse overheid en spoorwegen 
zorgen op bepaalde locaties in Gent voor veel lawaaioverlast. De Stad Gent 
behartigt de belangen van haar inwoners door dergelijke overlastsituaties 
aan te kaarten bij de hogere instanties. 
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 Stad Gent gaat bij het Agentschap voor Wegen en Verkeer aandringen 
om versneld extra maatregelen (vb. aanleg stillere wegdekken, 
geluidsschermen, …) te nemen bij lawaaioverlast afkomstig van Vlaamse 
auto(snel)wegen. 

 Ook de spoorwegen die onze stad doorkruisen, zorgen op bepaalde 
punten voor sterke geluidshinder. We dringen er bij de federale overheid 
op aan dat de nodige middelen worden voorzien voor herstellingen van 
wielen en vervanging van rails die minder geluidshinder veroorzaken en 
voor het aanbrengen van extra geluidsschermen op de meest 
geluidsbelaste spoorweglocaties. 

 Het lawaai neemt toe als een voertuig sneller rijdt. Inzetten op 
snelheidsverlaging heeft dus een positief effect op geluidshinder. De 
Stad Gent blijft dan ook ijveren bij de Vlaamse Overheid om de snelheid 
op de E17, E40 en de R4 te verlagen naar 90 km/u. 
 

13. Behoud en versterken van stedelijke luwteplekken 
Naast het aanpakken van de oorzaken van geluidsoverlast, willen we als 
Stad ook inzetten op extra luwteplekken waar omgevingslawaai als minder 
hinderlijk wordt ervaren. De komende jaren wordt gewerkt aan het verder 
inventariseren, versterken en creëren van nieuwe luwteplekken. 
 De Stad Gent brengt in overleg met haar bewoners de bestaande Gentse 

luwteplekken verder in kaart en verzamelt op die manier extra kennis 
over hoe luwteplekken beleefd worden en waar er nood is aan 
bijkomende luwteplekken 

 Bestaande luwteplekken worden verder versterkt en kwalitatiever 
ingevuld (vb. door het voorzien van extra groen, poëzie-elementen, …) of 
gevrijwaard van extra overlast (vb. door bewust geen terrassen toe te 
laten). 

 Er worden nieuwe luwteplekken gecreëerd op de plaatsen waar hier 
nood aan is (vb. door het ontbreken van kwalitatieve openbare ruimte) 
of als compensatie voor plekken waar er bovengemiddeld veel lawaai is. 

 
14. Aanvaardbare geluidskwaliteit binnenshuis 

We vermijden dat in de toekomst meer mensen op geluidsbelaste locaties 
zullen wonen door dit in rekening te brengen bij nieuwbouw. De Stad 
stimuleert zoveel als mogelijk geluidsbeperkend bouwen, qua inplanting en 
functies van de gebouwen, maar ook qua bouwinfrastructuur zelf. 
 De Stad Gent stelt een good practice guide( gids voor ‘goede 

praktijken’) op voor toekomstige projectontwikkelingen. Dit moet 
projectontwikkelaars stimuleren om ook op geluidsbelaste locaties een 
aanvaardbare leefkwaliteit te garanderen. 

 We onderzoeken of we naast het bestaande aanbod van premies voor 
thermische isolatie ook kunnen inzetten op premies voor akoestische 
isolatie bij renovatieprojecten, zeker in dichtbevolkte wijken en wijken 
gelegen naast drukke wegen. 
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IEDEREEN MOET KUNNEN PARTICIPEREN 

Iedereen moet de kans krijgen om deel te nemen aan sport-, cultuur- en 

vrijetijdsactiviteiten. Het belang van vrijetijdsparticipatie, creativiteit, ontspanning, 
bewegen en zelfontplooiing valt immers nauwelijks te overschatten. Dit is echter 

alleen mogelijk als er voldoende capaciteit in infrastructuur, middelen en mensen 

is in het vrijetijdsaanbod en de bestaande drempels - financiële en andere- 

maximaal worden weggewerkt. De grote diversiteit aan gemeenschappen in Gent 
vraagt een divers aanbod dat herkenbaar en toegankelijk is. 

Om de Gentenaars te leiden naar het cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod blijven we 
inzetten op de verdere uitbouw van de UIT-pas, organiseren we een vrijetijdsloket 

en willen we via lokale bruggenbouwers en meertalige communicatie mensen 

beter wegwijs maken in het aanbod. We willen dat iedereen kan kiezen uit een 

ruim aanbod aan vrijetijdsactiviteiten. De diversiteit in onze stad is tegelijk een 
kans en een uitdaging. We willen deze diversiteit samen met alle betrokken 

sectoren valoriseren en omzetten in concrete engagementen. 

We willen onze bibliotheken nog beter uitrusten want ze zijn onze meest 
toegankelijke culturele instellingen met de hoogste participatiegraad. Het 

beschikbaar stellen (toegankelijk maken) van kennis en cultuur heeft ook vandaag 
een sterk ‘volksverheffend’ effect. De bibliotheken zijn echte ontmoetingsplekken 

waar kennis en cultuur maar ook inspiratie en innovatie centraal staan. Dit vergt 
een aangepaste infrastructuur, voldoende openingsuren en een goede spreiding 

over het hele Gentse grondgebied. 

Sporten en bewegen zijn ontzettend belangrijk. Iedereen moet hieraan op een 

eigen niveau en een eigen manier aan kunnen deelnemen. Daarom focussen we 

ons beleid niet alleen op competitiesport, maar hebben we ook veel aandacht voor 
recreatief sporten, individueel sporten, en de maatschappelijke positieve effecten 

die samen sporten en spelen teweegbrengen. Participatiedrempels worden 
maximaal weggewerkt ten voor alle doelgroepen. De ‘community’- werking62 zoals 

die vandaag bestaat in het Gentse voetbal willen we ook in andere sporttakken 
realiseren daarbij zetten we in eerste instantie in op volleybal en basketbal. 

Participatie moet over meer gaan dan alleen maar deelnemen (mogen en kunnen 

meedoen) maar ook over deelhebben, een stem hebben in de 

beslissingsprocessen en een vorm van mede-eigenaarschap. Daarom willen we 
werk maken van diverser samengestelde bestuurs- en adviesorganen. Tevens 

moet de vernieuwing in het sportlandschap meer kansen krijgen. Daarom zullen 
we ‘nieuwe’ sporten en urban sports - zoals skaten, parcours, hip-hop, boksen - 

alle kansen geven, zullen we experimentele vormen van jeugdwerk ondersteunen 
en blijven inzetten op cultuurproducties van kansengroepen. 
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Gent wil dé G-Sport63 stad van Vlaanderen worden, daarom willen we een 

toegankelijk sportaanbod (inclusief toegankelijke sportinfrastructuur) dat mensen 
met een beperking toelaat om net als alle andere Gentenaars aan sport te kunnen 

doen. 

 

HET BELANG VAN BEWEGEN 

Bewegen heeft niet alleen invloed op onze gezondheid, maar is mede direct van 

invloed op de snelheid waarin we fysiek en cognitief verouderen. Te weinig 
bewegen verhoogt het risico op ziekte. Het stimuleren van een bewegingscultuur 

voor alle leeftijden, van kinderen tot senioren, moet de Gentse bevolking gezond 
helpen houden. Sport hoeft niet altijd gelijk te staan met competitie. De 

recreatieve sportbeoefening zowel individueel als in groep, louter voor het plezier 
zonder grote ambitie heeft een volwaardige plek in het stedelijk sportbeleid. Het 

belang van buiten spelen willen we meer in de verf zetten en aanmoedigen. 
 

UITDAGENDE KUNST EN EVENEMENTEN IN DE PUBLIEKE RUIMTE VERSTERKEN 
SOCIALE DYNAMIEK 

Kunst en cultuur leiden tot gedeelde ervaringen. Ze creëren een gezamenlijk 

verleden en geven voor mensen met verschillende afkomst, religie, achtergrond, 
financiële draagkracht of leeftijd een gemeenschappelijke basis om samen op te 

bouwen. De publieke ruimte speelt hierin een belangrijke rol. Kunst op straat 
maakt onbevangen en toevallige ontmoetingen mogelijk. De nabijheid en de 

drempelloosheid van kunst in de publieke ruimte, niet alleen in het centrum maar 
ook in de wijken en deelgemeenten, biedt veel mogelijkheden. Het gaat hierbij niet 

alleen om beeldende kunst, maar evenzeer om podiumkunsten, en nieuwe 
kunstvormen zoals mediakunst, lichtkunst of ‘streetart’. Door in aanraking te 

komen met kunst en cultuur komen meer talenten uit verschillende culturen tot 
bloei. Talenten die we in de toekomst hard nodig hebben. 

De aanwezigheid van kunst en cultuur heeft langdurig positieve effecten op de 

plaatselijke economie en het leefklimaat. De brede cultuursector kan een 

voortrekker zijn in het bevorderen van deeleconomie, van sociale economie en in 

het ter beschikking stellen aan de gemeenschap van ‘open source data en 
software.’. 

Een bruisend en bloeiend cultureel leven wordt versterkt door de vele 
evenementen in de stad. Gent is een echte evenementenstad, in al zijn 

verscheidenheid en genres. Evenementen betekenen een grote meerwaarde voor 

de stad. Ze zijn bepalend voor het imago en de sfeer in de stad en versterken de 

samenhang. Zonder taboes en ongeremdheid wil Gent een vrijplaats zijn/bieden 

waar baanbrekende, creatieve, en controversiële initiatieven mogelijk zijn. 

Kunstenaars, ruimdenkende chaoten en creatieve ondernemers voelen zich er 
thuis en kunnen grenzen verkennen. Om Gent levendig en tegelijk leefbaar te 

houden, streven we naar een evenwicht tussen rust en levendigheid in de stad, 
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gespreid in de tijd en rekening houdend met de draagkracht van de buurt. We 

willen daarbij ook luwteplekken in de stad behouden. 
 

WE GEVEN HET VERLEDEN EEN TOEKOMST 

Cultureel erfgoed is een belangrijk onderdeel van culturele identiteit en een bron 

van kennis over het verleden. Erfgoed belichaamt namelijk alle aspecten van het 

leven en vertelt over tradities, gender/geslacht, rituelen, migratie, samenleven, 

omgaan met natuur,… kortom over mensen in en rond de stad, in een ver en 
minder ver verleden. Het is een tastbaar iets dat mensen dit verleden doet ervaren 

en beleven. De ‘erfgoedsector’, en dat zijn zowel vrijwilligers als professionelen, 

heeft dan ook een belangrijke maatschappelijke rol te spelen. Omgaan met 

erfgoed, mensen laten participeren, kan dan een mooie, positieve bijdrage leveren 
aan de samenleving. Het kan mensen hun gezamenlijke wortels leren kennen, maar 

ook ervaringen over alle mogelijke vormen van cultuur en samenleven doorgeven. 

Dit erfgoed moet onderzocht kunnen worden (documentatie), vertaald kunnen 

worden voor de huidige samenleving (integratie) en beleefd kunnen worden 
(participatie). Het gaat niet enkel om het Lam Gods of het Gravensteen, maar 

evenzeer om een oude winkel, een oude prent die toont wat het oude weefsel van 
de straat was, een verhaal, … Erfgoed zit overal, ook in de Brugse Poort en in 

Ledeberg, in Mariakerke en in Drongen. We willen mensen in alle wijken betrekken 
bij erfgoed. De vrijwilligers zijn daar van groot belang, om samen rondleidingen te 

organiseren, verhalen door te geven, erfgoed te documenteren, en zo veel meer. 
Culturele diversiteit is hier bovendien – zoals steeds- verrijkend. 

Naast een kwalitatieve beleving en ontsluiting van het erfgoed zijn uiteraard ook 

de studie en de bewaring van ons materieel en immaterieel cultureel erfgoed 
essentieel. Dit geldt zeker voor het onroerend en archeologisch erfgoed. Het 

vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor historische gebouwen, 
archeologie en monumentenzorg vanuit een hedendaagse visie op stedelijke 

ontwikkeling en samenleven is hierbij cruciaal. Wij willen de stadsarcheologen en 

stedelijke monumentenzorgers actief betrekken bij die vergroting van het 

maatschappelijke draagvlak. Ze krijgen daartoe de nodige ruimte voor onderzoek, 
inventarisatie en documentatie. De Vlaamse overheid heeft diverse taken naar het 

gemeentelijke vlak doorgeschoven, wat betekent dat de 
onroerenderfgoeddiensten van Gent de nodige ondersteuning verdienen. Door 

middel van tentoonstellingen, open sleuf-dagen, etc. zullen we de mensen bij de 
inhoud van huizenonderzoek en opgravingen betrekken. 
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2.1 VISIE 

Wat je doet in je vrije tijd speelt een belangrijke rol in je zelfontplooiing en 
talentontwikkeling. Iedereen moet de kans krijgen om deel te nemen en deel te 

hebben. Vrijetijdsparticipatie kan ook gemeenschapsvormend werken. Daarom 
willen we maximaal inzetten op het wegwerken van drempels die participatie in de 

weg staan. Dit zijn niet alleen financiële drempels maar gaan ook over capaciteit, 
informatie, doorstroming, nabijheid, herkenbaarheid, etc. Het bevorderen van 

participatie is een uitdaging voor de hele stad die we voor alle beleidsdomeinen 
aanpakken en in het bijzonder in ons jeugd-, cultuur-, sport- en 

evenementenbeleid. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor participeren in 
groep. Samen met anderen sporten, spelen, beleven en creëren in de vrijetijd 

draagt immers sterk bij tot gemeenschapsvorming en samenleven. 

Een kind- en jeugdvriendelijke stad geeft elk kind het recht op een zinvolle 
vrijetijdsbesteding. We wachten niet op een Vlaams decreet, maar bouwen onze 

rol als lokale regisseur voor de organisatie van opvang en vrije tijd van kinderen en 
jongeren verder uit. We streven daarbij naar een divers, toegankelijk (capaciteit en 

betaalbaarheid) en kwaliteitsvol aanbod door het particulier aanbod te 
ondersteunen en te faciliteren en een aanvullend aanbod vanuit de Stad) te 

voorzien. 

 

2.2 KRACHTLIJNEN 

1. De UIT-pas met en zonder ‘kansentarief’ wordt verder uitgebouwd in het 
brede sport-, cultuur- en jeugdaanbod. We blijven geloven in de UIT-pas als 
hét instrument dat participatie bevordert en op een niet-stigmatiserende 
manier de financiële drempels voor mensen in armoede wegwerkt. 
 We stimuleren/zetten jeugd- en sportverenigingen aan om te werken 

met de UIT-pas. 
 We dringen er bij de Vlaamse overheid op aan om met het kansentarief 

te werken voor die initiatieven waarbij Vlaanderen de tarieven bepaalt 
(bijvoorbeeld het deeltijds kunstonderwijs) en een kansentarief hanteert. 
We breiden de UIT-pas- regio verder uit in samenwerking met onze 
omliggende gemeenten. 

 We stellen het aanbieden van de UiTPAS als voorwaarde bij betalende 
evenementen die door de Stad ondersteund worden (bv. toelating 
gebruik van het openbaar domein of andere vormen van ondersteuning). 

 
2. We verhogen de participatie van kwetsbare groepen voor wie deelname 

aan het vrijetijdsaanbod niet vanzelfsprekend is. Daarbij focussen we op een 
bereikbaar, beschikbaar, bruikbaar en begrijpbaar aanbod. Waar het nodig 
is werken we voor kwetsbare groepen de financiële drempels maximaal 
weg. 
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 We breiden de capaciteit van het vrijetijdsaanbod prioritair uit daar waar 
dit maatschappelijk het meest nodig is. Hierbij wordt strategisch ingezet 
op een maximale spreiding over het Gentse grondgebied. 

 In een uniek loket voor de vrije tijd maakt iedereen kennis met het totale 
aanbod, ook voor de vakantieperiode: cultuur- en sportaanbod, 
speelpleinwerking, jeugdkampen, -, initiatieven met professionele of 
vrijwillige begeleiders of zonder ‘begeleiders’ voor wat oudere jeugd, 
stedelijke en private initiatieven… We starten met het ontsluiten van het 
stedelijk aanbod, maar streven naar uitbreiding tot alle aanbod (voor 
info en/of inschrijven). Naast het unieke loket op de Zuid-site zijn er in 
elke buurt ook aanspreekpunten en mensen die de brug maken. 

 We gaan de mogelijkheid na om een centraal inschrijvingssysteem op te 
starten en bekijken andere manieren van samenwerking en afstemming 
over de beleidsdomeinen heen. (cfr. promotie, doorverwijzen bij volzet, 
samenwerking om een dagaanbod te realiseren,…)  
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3.1 VISIE 

Gent is een stad van kennis en cultuur. Iedereen moet kunnen deelnemen en 
deelhebben aan cultuur want dit is een grondrecht. De artistieke ruggengraat van 

onze stad is een performante kunstensector die artistieke en maatschappelijke 
dynamiek combineert. Door ruimte te geven aan cultuur brengen we cultuur ook 

naar buiten en geven we creatief talent de kans zich verder te ontplooien. Dit 
creatief talent draagt immers bij tot nieuwe antwoorden op maatschappelijke en 

economische uitdagingen waarin de cultuursector een voortrekker kan zijn. De 
diverse cultuurgemeenschappen in Gent bieden een rijkdom die we nog meer 

willen koesteren en uitdragen, niet alleen in de zalen maar ook op onze podia.  

 

3.2 KRACHTLIJNEN 

1. We willen samen met de sector deze ambitie vertalen in een concreet 
engagement dat gemonitord kan worden. Blijven werken aan 
toegankelijkheid, herkenbaarheid en nabijheid van kunst en cultuur is een 
belangrijke prioriteit om het democratiserend en burgerschapseffect van 
kunst en cultuur te blijven bestendigen. We koesteren de rol van de 
cultuurspelers als voortrekkers in de veranderende samenleving en willen 
samen met hen deze uitdaging blijven aangaan. Dit vergt het herdenken van 
bestaande kaders en vooral het actief betrekken van een diverse groep van 
mensen in het samen bedenken van de nieuwe kaders. 
 

2. Om stedelijke uitdagingen als diversiteit en meertaligheid het hoofd te 
bieden en de rol te blijven vervullen van zowel kenniscentrum als 
ontmoetingscentrum met plaats voor cultuur, kennis, innovatie en inspiratie 
is degelijke infrastructuur en een goede spreiding over het Gents 
grondgebied noodzakelijk. We geven letterlijk ruimte aan cultuur en houden 
hierbij ook rekening met (toekomstige) stedelijke en demografische 
ontwikkelingen. 
 

3. Een goed gespreid en divers cultuuraanbod versterkt participatie 
 We bekijken samen met de cultuurspelers hoe er een aanbod voor 

tieners kan ontwikkeld worden. 
 We mikken extra op een kindvriendelijk cultuuraanbod o.a. via de 

structurele ondersteuning van organisaties die zich richten op de creatie 
en presentatie van kinderkunsten. 

 We stimuleren de cultuursector om oog te hebben voor locatie- en 
namiddag- en naschoolse voorstellingen die de participatiegraad van 
senioren, kinderen, werklozen, … kunnen versterken. 

 
4. Elk talent telt in Gent. Daarom willen we iedereen de kans geven zijn of haar 

eigen artistieke aanleg te ontdekken en te tonen. 
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 ‘Artiest zoekt feestneus’64 biedt heel wat speelkansen voor 
podiumartiesten op buurt- straat- en wijkfeesten. We hervormen dit 
initiatief tot ‘Artiest zoekt plek’ zodat alle kunstdisciplines (ook 
beeldende kunstenaars) aan bod kunnen komen. 

 We willen beeldende kunstenaars meer presentatieplekken geven en 
versterken daarom Initiatieven zoals ‘Blanco’ van Nucleo waarin artiesten 
de kans krijgen om op onverwachte locaties naar buiten te komen en 
werk te presenteren. We ontwikkelen een nieuwe subsidielijn binnen 
cultuur waarin op een eenvoudige manier, zonder zware dossierlast,de 
ontwikkeling van culturele projecten een vrijplaats krijgt en laten ons 
hiervoor inspireren door de ‘Alles Kan’- subsidies bij Jeugd. We 
ondersteunen de talentontwikkeling van diverse etnisch-culturele 
doelgroepen en maken dat ze kunnen doorstromen in de 
amateurkunsten, het semiprofessionele en professionele circuit. 

 
5. Het stedelijk kunstenbeleid gaat uit van de eigenheid van de stad. 

Voor Gentse cultuurspelers met een landelijke en internationale werking 
heeft Vlaanderen de grootste verantwoordelijk op vlak van voldoende 

ondersteuning. Het Gentse stedelijke kunstenbeleid legt eigen accenten en 

geeft ruimte aan spelers met een voornamelijk lokale rol. Voor de 

ondersteuning van de creatieve onderstroom werken we met 

projectsubsidies. We maken een inhaalbeweging voor beeldende kunst, 

circusbeleid en literatuurbeleid in Gent en blijven de troef van Gent als 

muziekstad verder uitspelen. 

 We verlengen de ondersteuning van de stedelijke professionele 
kunstensector  (de belangrijkste culturele huizen, gezelschappen en 
festivals) met meerjarige subsidies. We verankeren deze in een nieuw 
stedelijk reglement. 

 We steken een tandje bij op vlak van beeldende kunst in Gent met daarin 
aandacht voor atelier- en residentiewerking (o.a. Nucleo), en via 
presentatiekansen, samenwerking met galerijen, artistieke ‘offspaces’65 
en de ontwikkeling van het Caermersklooster als Gents beeldende 
kunstencentrum. 

 We versterken Gent muziekstad en organiseren minstens 3x per jaar een 
Gents muziekoverleg waarin noden en mogelijke 
samenwerkingsprojecten van de Gentse muzieksector besproken 
worden. De Gentse muziekfestivals zoals Gent Jazz en Festival Van 
Vlaanderen Gent spelen een prominente rol in de uitstraling van Gent als 
muziekstad. De opening van de pop-rockzaal onder het Wintercircus 
biedt een nieuwe dimensie voor en wordt de kers op de taart van het 
muziekbeleid. 

 Kunst op straat wordt discipline overschrijdend en concentreert zich 
zowel op de binnenstad als de wijken van Gent. 

 Circus wordt als kunstdiscipline erkend en krijgt een plaats in het 
stedelijk kunstbeleid. Samen met Mira Miro realiseren we een echt 
circusfestival. Het Circusplein voor de Expeditie (DOK -Noord) moet 
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tevens voorstellingen van rondreizende circussen in het stadscentrum 
mogelijk maken. We zetten de ondersteuning van circuseducatie via de 
Circusplaneet voort. 

 Via projectsubsidies geven we kansen aan de culturele onderstroom van 
Gent. Naast gewone projectsubsidies worden subsidies voor publicaties, 
internationale projecten en meerjarige projecten mogelijk. We voegen 
een afzonderlijke categorie toe voor projecten tijdens het culturele 
ontdekkingsfestival van de Gentse Feesten. 

 We willen Gentse kunstenaars en designers ondersteunen en 
ontwikkelen daarvoor een coöperatief Gentse korte-kunst-keten-
platform waarbij Gentse makers op een eenvoudige manier hun creaties 
kunnen verkopen. Iedereen die kunst en design uit Gent wil kopen zal dit 
op dit platform kunnen vinden. 

 We vermijden parallelle subsidiecircuits (bv. 
jeugdwerk/cultuur/diversiteit/sport) voor culturele projecten maar 
bundelen bestaande subsidielijnen tot een sterker geheel. We stemmen 
bestaande subsidiereglementen op elkaar af en passen ze aan waar 
nodig. We onderzoeken of we naar analogie met de ondersteuning voor 
tijdelijke invullingen ook een ondersteuningskanaal kunnen uitbouwen 
dat over de sectoren heen werkingsmiddelen kan verstrekken aan 
organisaties die een werking uitbouwen die de grenzen tussen de 
diverse sectoren (jeugd/cultuur/sport/welzijn/diversiteit/… ) 
doorbreken. 

 We blijven investeren in  het zalenoverleg waarbij de Gentse 
theaterhuizen en -gezelschappen overleggen over de kalenderplanning. 
We onderzoeken de mogelijkheid om een theaterfestival in Gent te 
organiseren. 

 Op vlak van filmbeleid blijven we verder inzetten op de verankering van 
Film Fest Gent, de ondersteuning van de art-house cinema’s en –
werkingen, het jeugdfilmfestival en het project Ciné Privé van de 
cultuurdienst. 

 
6. Het sociaal-culturele en sociaal-artistieke veld legt een brug naar buurten en 

wijken. 
De sociaal-artistieke en sociaal- culturele sectoren slaan in Gent een 

belangrijke brug naar lokale en vaak wijk- en/of straat gebonden 
gemeenschappen. Ze dragen bij tot de identiteitsvorming van de 

deelnemers en werken daardoor democratiserend. We (h)erkennen deze 
organisaties in hun maatschappelijke rol en herwaarderen initiatieven die 

zich voornamelijk oriënteren op wijken en buurten. We (h)erkennen deze 
spelers als waardevolle gesprekspartners om voeling te krijgen met de 

uitdagingen die zich stellen in bepaalde buurten en met de inhoudelijke 

accenten die er gelegd moeten worden. 

 We houden vast aan de ondersteuning van wijk- en buurtgerichte 
projecten en de structurele steun aan sociaal-artistieke werkingen en 
amateurkunsten. 

 De sociaal-artistieke werkingen en buurt- en wijkgerichte projecten die 
vanuit Cultuur ondersteund worden, moeten een gesprekspartner en 
inspirator voor de Stad kunnen zijn in diverse stedelijke 
beleidsdomeinen. 

 Waar nodig en mogelijk geven we de sociaal-artistieke werkingen ook 
een stem in participatietrajecten i.h.k.v. stadsontwikkeling. 
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 Cultuur Gent kan hierin een grote rol spelen. 
 

7. Een ambitieus investeringsplan voor culturele infrastructuur. 
Ruimte voor cultuur is ontzettend belangrijk. Organisaties en kunstenaars 

op dit vlak mogelijkheden geven maakt een versterkte dynamiek los in het 
Gentse kunsten- en cultuurveld. Naast het voort inzetten op meer en beter 

gedeeld gebruik van infrastructuur, is er ook nood aan grondige renovatie 

en nieuwe investeringen in bijkomende infrastructuur zowel voor de musea, 

de podiumkunsten, als voor de presentatie- en creatiekansen van 
kunstenaars. Inzake infrastructuur willen we waken over voldoende 

spreiding over het centrum en de wijken – zeker voor creatie- en 

presentatieplekken.  We willen de Bijlokesite als kunstensite verder 

uitbouwen en het totaalproject rond het Citadelpark realiseren met inbegrip 
van het Museumplein tussen SMAK en MSK. Culturele infrastructuur met 

(inter)nationale uitstraling is alleen realiseerbaar met de nodige steun van 
de Vlaamse overheid. Daarom willen we Vlaanderen overtuigen met de 

opmaak van een ambitieus investeringsplan in culturele infrastructuur voor 

de komende 10 jaar in Gent. We focussen daarbij op volgende prioriteiten: 

 De reeds opgestarte projecten verder afwerken: 
o Een nieuwbouwvleugel voor het Designmuseum in de Drabstraat. 
o de vernieuwing van de concertzaal van het Muziekcentrum De Bijloke. 
o We maken het Gravensteen (deels) toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers en vernieuwen het bezoekersparcours om de 
belevenis te versterken onder de noemer van het project ‘Time 
Castle’66.  

o We realiseren de pop-rockzaal onder het Wintercircus en spreken 
samen met de Gentse pop- en rock scene af voor een goede 
uitbating. 

 De opstart van nieuwe projecten: 
o De infrastructurele uitbouw van de Bijlokesite tot een volwaardige 

kunstensite. 
o Een belangrijke eerste stap in de restauratie en renovatie van het 

Gentse operagebouw. 
o Een grondige upgrade voor het S.M.A.K. waarbij hoogstaande maar 

voornamelijk functionele architectuur centraal staat en die vertrekt 
vanuit de collectie van het museum en een optimale presentatie. 

o De restauratie en renovatie van het Huis van Alijn. 
o Het versterken van de integrale toegankelijkheid van culturele 

infrastructuur. 
o De verbetering van de creatie- en presentatie-infrastructuur voor 

podiumkunsten in Gent. We onderzoeken een alternatief voor de 
Minnemeers en verbeteren de (theater-technische) infrastructuur van 
de Expeditie en Kopergieterij en willen de kilovoltzaal naast De 
Centrale in gebruik nemen. We bekijken de potentiële verdere 
ontwikkeling van de Kazematten als creatieplek. 
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 We breiden het fonds voor tijdelijke invullingen uit en realiseren op die 
manier meer plekken waar kruisbestuivingen ontstaan tussen 
verschillende spelers uit diverse sectoren (jeugdwerk, kunsten, sociale 
organisaties…) 

 
8. We omarmen kansen en uitdagingen inzake diversiteit. 

De concrete engagementen die Stad en kunstensector samen opnemen in 
kader van diversiteit zorgen voor heel wat culturele rijkdom. Die rijkdom 

zien we vandaag nog onvoldoende vertaald in het publiek en op het 

podium..Er liggen dus nog heel wat kansen en uitdagingen. We willen zowel 

de inspanningen als de resultaten monitoren en via overleg en 
samenwerking opvolgen samen met de cultuursector én mensen met 

diverse achtergrond.  

 We starten dialoogkamers67 met mensen van diverse achtergrond 
waarin bestaande beleidskaders kunnen geëvalueerd worden en de 
ontwikkeling van nieuwe beleidskaders kan besproken worden. 

 Naar analogie van ‘Green Track’68 willen we een ‘Social 
Track‘69uitbouwen waar de brede cultuursector in een permanente 
dialoog met en betrokkenheid van mensen met migratie-achtergrond 
duidelijk omschreven engagementen aangaat. Doel is te inspireren en te 
ondersteunen in de transitie/overgang van monoculturele naar 
interculturele cultuurorganisaties. 

 We stimuleren cultuurspelers om aandacht te hebben voor 
meertaligheid van cultuur(producties) en geven als stad het goede 
voorbeeld door sterker in te zetten op meertaligheid in het 
bibliotheekaanbod. 

 
9. Kunst op straat, als ongeplande en onverwachte kennismaking en 

ontmoeting met kunst is de meest drempelverlagende manier om mensen 
met kunst in aanraking te brengen. Hier blijven we sterk in geloven, niet 
alleen voor beeldende kunst. Erfgoed, podiumkunsten, lichtkunst & 
mediakunst moeten evenzeer hun weg kunnen vinden naar het publiek en 
omgekeerd. We willen Gentenaars mee opportuniteiten en kansen laten 
aanbrengen voor kunstintegraties in buurten en wijken. 
 We lanceren kunststraten en -buurten waarbij de ramen en straten 

presentatieplatformen worden voor kunst. 
 We laten Gentenaars zelf straten, pleinen, en gevels aanduiden waar ze 

kunstintegraties willen. 
 

10. Het verleden een toekomst geven. 
Het materieel en immaterieel erfgoed uit het verleden geeft mee betekenis 
aan het heden. Daarom willen we erfgoed niet alleen optimaal bewaren en 

beschermen, maar zeker actief ontsluiten en publiek toegankelijk maken. 

We willen de samenwerking tussen de musea versterken en hen uitdagen 
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om buiten de museummuren actief te zijn. We willen meer aandacht en 

zichtbaarheid geven voor het erfgoed van de diverse gemeenschappen in 
onze stad en zullen onze erfgoedmusea daar extra toe uitdagen. 

De brede erfgoedgemeenschap in Gent met tal van heemkundige en 

historische kringen blijven we ondersteunen voor hun bijdrage tot het 

verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten van materieel en 

immaterieel erfgoed. De Zwarte Doos wordt verder uitgebouwd tot hét 
centrale stadsarchief waar digitaal ontstane (geboren) en gedigitaliseerde 

archiefstukken bewaard en ontsloten worden. 

 We stimuleren de musea binnen de Autonome GemeenteBedrijven 
(AGB’s)70 en over de AGB’s heen om meer samen te werken op vlak van 
programmatie, (internationale) promotie, publiekswerking, 
erfgoedbewaking en veiligheid. 

 We stimuleren de musea om meer actief te zijn buiten de muren van het 
museum en actief samen te werken met cultuurpartners voor 
erfgoedprojecten in de publieke ruimte. 

 We zorgen voor een optimale en efficiënte bewaring van de collectie 
van Stad Gent in twee centrale erfgoeddepots en in de musea zelf. 

 We blijven volop samen werken met het met het Vlaams Instituut voor 
Archivering (VIAA)in het ontsluiten van het erfgoed  

 We dragen zorg voor het Gents dialect en zetten dit elk jaar gedurende 
een week in de kijker. 

 
11. Monumentenzorg en archeologie. 

De uitstraling en de pracht van Gent als authentieke/historische stad 

danken we in grote mate aan de zorg voor ons onroerend erfgoed. Samen 
met de stadsbouwmeester ontwikkelen we een hedendaagse visie op 

monumentenzorg en onroerend erfgoed waarin de zorg voor dit erfgoed 

gepaard blijft gaan met een maximale ontsluiting en betekenisvolle 

(her)bestemming. We nemen een belangrijke rol op in de ondersteuning van 

de opmaak van erfgoed beheersplannen en nemen ook zelf initiatief om 

beheerskaders te ontwikkelen voor bestaande stadsgezichten(bv. Sint-
Pietersplein). 

In het verlengde van de Zwarte Doos als onroerend erfgoeddepot 

(archeologie) willen we tevens de aandacht voor erfgoedwaarde van 

moderne architectuur meer aan bod laten komen. 

 De restauratie van merkwaardige niet-beschermde gevels blijft onze 
aandacht opeisen en daarom coachen en steunen we particulieren in de 
zorg voor bouwkundig erfgoed. 

 We betrekken de brede erfgoedgemeenschappen voor het in stand 
houden en duiden van de vele monumenten die onze stad rijk is. 

 Via ‘opensleuf dagen’ en werfbezoeken willen we het belang van 
archeologisch onderzoek nog sterker duiden. 

 We betrekken vrijwilligersverenigingen actief bij de uitbouw van een 
grote ontsluiting van archeologische vondsten. 
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 We streven naar meer Vlaamse steun bij grote restauratieprojecten van 
beschermde Gentse monumenten zoals het Gravensteen, het Stadhuis, 
de Materniteit (van de Bijloke), de Floraliënhal, de Opera etc.… om de 
noodzakelijke restauraties te kunnen afwerken of aanvatten. 

 
12. De Gentse bibliotheken voor alle Gentenaars. 

De positie van de bibliotheek is de laatste decennia aanzienlijk veranderd. In 
de tijd vóór het internet kon de bibliotheek zich beperken tot het opbouwen 

en beheren van een collectie van boeken en andere dragers. Wie informatie 

nodig had, kwam bijna onvermijdelijk naar de bibliotheek. Die tijden zijn 

radicaal veranderd. De tijd van schaarste, waarin de bibliotheek de rijke 
zoekomgeving was, is vervangen door een tijd van ongekende overvloed. 

De technologische revolutie heeft de beschikbare informatie astronomisch 
doen toenemen. Tegelijk is de informatiestroom zo toegankelijk gemaakt 

dat alle kennis (in theorie toch) maar een muisklik van ons verwijderd is. De 

verandering van schaarste naar overvloed dwingt de openbare bibliotheek 

tot herpositionering van haar opdracht om kennis en cultuur toegankelijk te 
maken. 

Waar de bibliotheek zich vroeger tevreden kon stellen met het beschikbaar 
maken van een ruim en gevarieerd aanbod, moet ze nu koers zetten op 

oriëntatie. Er is zoveel informatie beschikbaar dat veel mensen niet langer 
de bomen in het bos zien. Dit vergt van de bibliotheek van de toekomst een 

meer actieve benadering, een andere organisatie en een andere 
ingesteldheid. 

Daarom is De Krook niet alleen een bibliotheek, het is een forum waar 

cultuur, levenslang leren, economie en innovatie elkaar vinden. Tijdens het 

eerste jaar na de opening bereikte De Krook tussen de 6000 en 7000 

bezoekers per dag. Dit bewijst de nood aan dit soort fora in het centrum en 
de wijken. Daarom willen we de dynamiek, de vernieuwing en het 

publieksucces van de hoofdbibliotheek mede doortrekken naar de 
wijkfilialen met specifieke aandacht voor jongeren en kinderen. Door de 

filialen juist in te planten in de verschillende wijken en deelgemeenten willen 

we de buurtbetrokkenheid en verbinding met de lokale gemeenschappen 

nog meer versterken. 

 We willen dat de bibliotheken gelijke tred houden met evoluties in de 
Gentse bevolking, daarom zetten we verder in op superdiversiteit, 
toegankelijkheid en meertaligheid, zowel in de werking als in de 
collectie. 

 Met het Digitaal Talentpunt in De Krook en diverse activiteiten in de 
wijkfilialen willen we de digitale geletterdheid van alle Gentenaars verder 
ontwikkelen en vergroten. 

 We zetten in op de vernieuwing van de wijkfilialen en geven hierbij 
prioriteit aan Wondelgem, Gentbrugge en Oostakker. 

 We zorgen in de Krook en de wijkfilialen voor een aanbod op vlak van 
huiswerkhulp en voorleessessies voor kinderen – om zo de 
taalontwikkeling van kinderen op een hoger niveau te tillen. 

 We bouwen de kinder- en jeugdafdelingen van de verschillende Gentse 
bibliotheken verder uit. 
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13. We maken samen cultuur(beleid): inspraak en co-creatie. 
De cultuurraad blijft het belangrijkste adviesorgaan voor het Gentse 

cultuurbeleid. Op wijk- en buurtniveau willen we de cultuurplatformen 
herdenken en versterken zodat ze echte dialoogkamers kunnen worden die 

de lokale cultuurspelers samen brengen. De landschapstekening die we 
samen het Gentse kunstenveld maakten in 2016 was een goede oefening. 

We willen deze methodiek herhalen en open trekken naar andere sectoren 
ruimer dan het kunstenveld. Hieruit willen we een statengeneraal van de 

Gentse cultuur organiseren. Daarnaast behouden we ook de sectorale 
overlegplatforms zoals het muziekoverleg. Samenwerkingsprojecten als 

Green Track71 blijven we volop steunen en aanmoedigen. 

 We brengen een nieuwe dynamiek in lokale cultuurplatformen en 
stimuleren waar nodig nieuwe initiatiefnemers om een lokaal 
cultuurplatform uit te bouwen. 

 We herbekijken de rol, de samenstelling en de werkwijze van de 
cultuurraad om deze meer future proof te maken. 

 
14. De Stad en de cultuursector zijn partners in verduurzaming. 

 De structurele steun voor Green Track zetten we voort i.f.v. de 
verduurzaming van de cultuursector. 

 Samen met de cultuursector en De Lijn streven we naar een 
veralgemening van de combitickets voor culturele voorstellingen en 
openbaar vervoer. 

 
15. Gent gaat voluit voor grote culturele evenementen(jaren) 

 In 2020 pakken we uit met het Van Eyck - jaar waarin vele Gentenaars 
en bezoekers zullen kunnen genieten van tentoonstellingen, 
theaterproducties, dansvoorstellingen en andere activiteiten en 
evenementen gelinkt aan Van Eyck 

 Gent stelt zich kandidaat om in 2030 culturele hoofdstad van Europa te 
zijn 
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4.1 VISIE 

Sporten en bewegen zijn cruciaal in een gezonde samenleving. Daarom willen we 
de bewegingscultuur maximaal versterken en via een communitywerking in 

voetbal, volleybal en basket de relatie tussen buurtsport, recreatiesport en 
competitiesport verder uitdiepen. Participatiedrempels verlagen doen we door de 

nadruk te leggen op capaciteitsuitbreiding, betere begeleiding, betere omkadering 
en het uitbouwen van meer infrastructuren door ‘nieuwe’ sporten. Urban sports, 

zoals skaten, parcours, hip-hop, boksen, sporten krijgen een volwaardige plek in 
het stedelijk sportbeleid. 

Sporten is een belangrijke verbindende activiteit, zeker voor jongeren. De kansen 

om samen te sporten, liefst onder deskundige leiding, zullen we daarom maximaal 
vergroten. We willen dat zeker ook meisjes volop kunnen sporten, fitnessen, 

voetballen, dansen, volleyballen, enz. en gaan hierbij op zoek naar manieren om 
participatiedrempels voor meisjes weg te werken. 

 

4.2 KRACHTLIJNEN 

1. We verruimen bewegen en sporten in de buurt en werkendrempels weg. 
We creëren hiertoe een grote betrokkenheid van diverse wijkpartners en 
bewoners. 
 We willen onze buurtsporthallen maximaal openstellen voor buurtbeheer 

en bouwen de buurtsporthallen in diverse wijken verder uit (Rabot, 
Nieuw Gent en Muide-Meulestede zijn prioritair). 

 We installeren ‘outdoor’ sportinfrastructuur in de buurten in 
samenspraak met de lokale bewoners. 

 We breiden de ‘Buffalo League72) uit naar andere sporten. Dit initiatief 
van Voetbal in de Stad, brengt kinderen, jongeren en ouders uit 
kwetsbare groepen in verschillende Gentse buurten samen rond sport, 
spel en buurtgericht engagement. 

 
2. We willen sportinfrastructuur in het centrum en de deelgemeenten 

vernieuwen en uitbreiden en meer gedeeld gebruik mogelijk maken. We 
stellen daarvoor een sportinfrastructuurplan op. We hebben hierbij oog 
voor de ruime diversiteit aan sporten en sociaal-sportieve praktijken. 
 Voor voetbal vertrekken we van de uitgebreide analyse in het 

masterplan Voetbal. We maken voor andere sportdisciplines een 
gelijkaardige analyse en brengen de behoeftes in kaart. Hierbij gaat 
specifieke aandacht naar de deelgemeenten. 
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 Huursubsidies worden blijvend ingezet als ondersteuningsinstrument en 
worden prioritair aangewend voor clubs die een jeugdwerking hebben. 

 Er wordt een kader voor investeringssubsidies uitgewerkt. 
 Het recreatiedomein Blaarmeersen wordt heropgewaardeerd als 

beweeg-, sport en recreatiedomein voor alle Gentenaars. Hiertoe wordt 
een masterplan opgemaakt in samenspraak met de diverse gebruikers. 

 Gratis blijft de regel voor sporten van/in jeugdverenigingen. 
 We stellen grote sportinfrastructuur van scholen (sporthallen, terreinen) 

maximaal open voor gebruik door derden. 
 

3. We willen bestaande sporthallen en zwembaden ecologisch verduurzamen 
en versnellen  daarbij grondige renovaties. 
 

4. We zetten het beleid voort met het oog op het creëren van ‘open’ 
sportclubs. We streven naar nog betere omkadering om groeikansen te 
geven aan bestaande clubs en om nieuwe clubs te zien ontstaan. 

 We organiseren opleidingen voor trainers van diverse sportdisciplines 
om de kwaliteit van de omkadering van clubs te versterken. 

 Via de gerichte inzet van sportcoördinatoren willen we de kwaliteit van 
de werking van Gentse sportverenigingen opkrikken op het vlak van 
beleid, sociaalpedagogische aanpak, diversiteit en organisatie (sporttak-
overschrijdend)  

 Ouderparticipatie en een dynamische bestuur vormen belangrijke 
speerpunten in de clubwerkingen. 

 Sociaal-sportieve praktijken die sociale en sportieve doeleinden 
combineren, krijgen aandacht in het ruimere ondersteuningsbeleid. 

 
5. We werken aan een ethische en veilige sportomgeving voor elke sporter in 

elke Gentse sportclub. We stimuleren een ethisch sportklimaat, waarbij 
ethische principes bewust(er) in het beleid, de doelstellingen en de werking 
van de sportsector worden opgenomen, en de positieve waarden van de 
sport worden uitgedragen. Ethisch sporten kadert rond drie pijlers: 
individuele of persoonlijke integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair 
play en sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie). Het belang van 
het kind en de jongere verdient binnen deze pijlers onze bijzondere 
aandacht. 
 

6. We creëren extra ruimte voor urban sports zoals skaten, parcours, hip-hop, 
boksen,…. En we willen sportinitiatieven die groeien vanuit zelforganisaties 
en sociaal-sportieve praktijken ondersteunen. 
 We passen de erkenningsreglementen aan om te zorgen dat deze 

sporten ook erkend kunnen worden. 
 We passen de ondersteuningsreglementen aan om ook deze sporten 

actief te kunnen steunen. 

 We gaan in dialoog met initiatiefnemers om infrastructurele behoeften in 
kaart te brengen en bouwen de logistieke steun uit. 

 Naast het grote nieuwe outdoor skatepark aan de Blaarmeersen 
voorzien we daarenboven een indoorpark. We onderzoeken de noden 
aan bijkomende infrastructuur voor skate/bmx/rollers/…  in andere delen 
van de stad. 
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7. Samenwerking van buurtsport tot topsport. 
We willen elk talent laten tellen, niet alleen in het voetbal maar ook bij 
andere sportdisciplines.  Daarom is samenwerking tussen profclubs en 
jeugdclubs cruciaal bij bijvoorbeeld basket en volleybal. Het gezamenlijk 
opnemen van een ‘community’ werking tussen Stad en profclubs willen we 
naast voetbal ook bij andere sporten realiseren. We zetten daarbij prioritair 
in op volleybal en basketbal. 
 

8. Sportevenementen dragen bij tot het globale sportklimaat in de stad. 
De stadslopen brengen heel wat Gentenaars letterlijk en figuurlijk in 
beweging. Andere grote sportevenementen kunnen dat net zo goed doen.  
Ze dragen bij tot het sportieve klimaat en enthousiasme in de stad. Daarom 
organiseren we zélf sportevenementen, maar kunnen ook evenementen 
aangetrokken worden als ze de identiteit van de stad versterken. Gent is 
met de Zesdaagse en de wielerpiste Eddy Merckx ook een echte fiets- en 
wielerstad. 
 

9. We willen de start van de omloop het Nieuwsblad in Gent behouden en 
streven er naar om de klassieker Gent-Wevelgem opnieuw in Gent te laten 
starten. 
 

10. Gent wordt dé Vlaamse G-sport stad.  
Iedereen moet kunnen sporten ook personen met een handicap. Daarom 
maken we ons sportaanbod en de sportinfrastructuur maximaal toegankelijk 
en moedigen we clubs aan om te investeren in een G-sport werking. 
 Sportclubs kunnen blijvend rekenen op de inhoudelijke ondersteuning 

van de Stad voor het uitbouwen van een G-sportwerking. 
 We willen via incentives/stimulansen meer clubs overtuigen om ermee 

te starten. 

 De samenwerking met het bijzonder onderwijs op vlak van sporten en 
bewegen wordt versterkt. 

 
11. We zijn ervan overtuigd dat samen sporten veel extra-sportief potentieel in 

zich draagt. Naast de positieve effecten van regelmatig bewegen op de 
fysieke en mentale gezondheid, kan samen sporten bijdragen tot het 
versterken van het sociaal weefsel en de persoonlijke ontwikkeling van 
jongeren. Sport vormt ook een belangrijke hefboom om te werken aan 
maatschappelijke doelstellingen. Om die hefboom ten volle te benutten 
krijgt het werken rond brede diversiteit een prominente plaats binnen ons 
Gents sportbeleid. 
 We verhogen de holebitoegankelijkheid van clubs via sensibiliserende 

acties en campagnes. 
 We verhogen de diverse instroom bij de sportkampen door in 

samenwerking met scholen en het jeugdwelzijnswerk de diversiteit  te 
realiseren. 

 We verruimen de trajecten voor co-lesgevers om meer diversiteit binnen 
de sportlesgevers te realiseren. 

 We moedigen zoveel mogelijk sportclubs en -verenigingen aan om met 
de Uit-pas te werken. 

 Sportreglementen van de Stad Gent worden gescreend op drempels die 
het sporten bemoeilijken. Het reglement van inwendige orde van 



 Pagina 144 

 

stedelijke zwembaden wordt herzien wat betreft kledingvoorschriften  
waarbij enkel de voorwaarden veiligheid en hygiëne gelden. 

 Er worden initiatieven opgezet en ondersteund om meisjes meer aan het 
sporten krijgen via o.a. rolmodellen. 

 We breiden het sport- en beweegaanbod voor senioren uit. 
 We verhogen inspraak in het sportbeleid via diverse platformen. 
 

12. De internationale talenten die Gent rijk is willen we specifiek steunen en 
extra kansen geven. We denken aan de oprichting van een topsportfonds 
dat de deelname aan internationale competities mogelijk moet maken voor 
toptalent met onvoldoende financiële mogelijkheden. Tegelijk willen we 
onze internationale toppers nog meer als ambassadeurs en promotors van 
sporten en bewegen inzetten. 
 

13. We verhogen inspraak in sportbeleid via diverse platformen.  
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5.1 VISIE 

De vele evenementen op onze pleinen, in onze parken, straten en wijken scheppen 
een ambiance en een levendigheid in de stad die heel wat Gentenaars en 

bezoekers bijzonder weten te charmeren. Ze dragen bij tot de (internationale) 
uitstraling van Gent. Tegelijk willen we erover waken dat Gent een leefbare stad is 

waar mensen graag wonen en rust kunnen vinden, kortom een stad op 
mensenmaat. Daarom willen we de juiste afweging maken en nagaan welk 

evenement op welke plek op welk tijdstip vergund wordt. We houden bepaalde 
stadsdelen in bepaalde periodes bewust evenement-luw en de monitoren de 

evenementendruk. 

Meer dan vroeger coachen we evenementorganisatoren en geven voor de 
stadseigen evenementen het goede voorbeeld op vlak van duurzaamheid, 

kindvriendelijkheid en diversiteit. Ook evenementen van derden kunnen een 
bijzondere bijdrage leveren aan het realiseren van de missie en doelstellingen van 

onze stad en kunnen de uitstraling van Gent versterken. 

 

5.2 KRACHTLIJNEN 

1. We streven naar een evenwicht tussen een levendige en leefbare stad door 
evenementen over genres heen optimaal te spreiden in tijd en ruimte. Om 
Gent levendig en tegelijk leefbaar te houden, streven we naar een 
evenwicht tussen periodes van rust en periodes van levendigheid in de stad, 
rekening houdend met de draagkracht van de buurt en rekening houdend 
met luwteplekken die we in de stad willen behouden. Daarom werken we 
met een permanente monitoring aan de hand van een afwegingskader 
waarin de verwachte impact van evenementen wordt onderzocht vooraleer 
ze te vergunnen.  De ‘pleinscenografie’ geeft aan welke pleinen zich het 
best lenen voor welk soort evenement. Om dit alles mogelijk te maken 
wordt bij de (her)inrichting van nieuwe pleinen het gebruik van pleinen voor 
evenementen van bij de conceptfase meegenomen in de plannen. 
 We maken jaarlijks een evaluatie van het afwegingskader, gebruiken de 

analyses van het afwegingskader om de evenementendruk en het 
evenwicht tussen levendigheid en leefbaarheid te monitoren en sturen 
bij waar nodig. 

 Op basis van de steekkaarten van pleinscenografie maken we een 
checklist voor de (her)aanleg van pleinen i.f.v. van later gebruik voor 
evenementen. 

 Voor de centrumpleinen stellen we gebruiksrichtlijnen op die 
organisatoren van evenementen moeten 
respecteren/navolgen/nakomen. 

 In navolging van de pleinscenografie wordt een soortgelijke kader 
ontwikkeld voor de parken. Ook daarin wordt per park bepaald hoe 
frequent en van welke schaal evenementen kunnen plaatsvinden. 
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 De plein- en parkprofielen omvatten telkens ook een jaarkalender met 
luwe en stille periodes zonder evenementen. 

 
2. We (her)lanceren het online evenementenloket dat de aanvraag en 

afhandeling van evenementen in Gent sterk moet vereenvoudigen voor 
zowel organisatoren als stadsdiensten. Klantvriendelijkheid en begeleiding 
van organisatoren staan hierbij centraal. Streefdoel is niet méér 
evenementen wel kwalitatievere evenementen. Kleinschalige evenementen 
met weinig impact krijgen via een lichte procedure snel een vergunning, 
voor grotere evenementen organiseren we een goede afstemming met alle 
stadsdiensten en waar nodig wordt eerst een opportuniteitsafweging 
gemaakt door het college. 
 We zorgen ervoor dat aanvragen voor innames van het openbaar 

domein voor evenementen makkelijk online en digitaal kunnen gebeuren, 
maar laten daarnaast de mogelijkheid om een papieren aanvraag in te 
dienen. 

 We digitaliseren de aanvragen voor het uitlenen van feestmateriaal. 
 Het online evenementenloket wordt uitgebouwd tot een website die niet 

alleen toelaat om een aanvraag te doen voor inname van stadsruimte, 
maar organisatoren ook inspireert, adviseert en ondersteunt in de 
organisatie van kwalitatieve evenementen. 

 
3. De evenementencoördinator staat in voor de coördinatie van het 

evenementenbeleid, de innames openbaar domein en treedt op als 
eventcoach voor organisatoren en staat in voor de monitoring van de 
evenementendruk en het evenwicht tussen levendigheid en leefbaarheid om 
professionalisering en kwaliteitsbevordering mogelijk te maken. 
 

4. De evenementencoördinator wordt het centrale aanspreekpunt voor 
organisatoren van evenementen in de stad. Hij of zij fungeert als brug 
tussen organisatoren en Stads- en veiligheidsdiensten en de omgeving. 
 

5. Evenementen in de Gentse binnenstad met een middelgrote of grote 
impact duren nooit langer dan een periode die drie weken of vier weekends 
omvat. Voor evenementen die een week of langer duren wordt voor en na 
het evenement steeds een eventvrije periode gehanteerd. Tegenover de 
Winterfeesten, de Gentse Feesten en het lichtfestival die door hun 
langdurige inname en/of massale publieksopkomst een grote impact 
hebben op de stad plaatsen we evenementluwe periodes waarin de stad 
maximaal evenement-vrij wordt gehouden. 
 We verankeren de eventvrije periode voor en na langdurige 

evenementen in de gebruiksrichtlijnen voor de centrumpleinen. 
 De maximale duurtijd van evenementen wordt verankerd in de stedelijk 

reglementen. 
 

6. Evenementen op het openbaar domein moeten toegankelijk zijn voor 
iedereen. We willen geen privatisering van de eigen stedelijke evenementen. 
We willen alle organisatoren van evenementen ondersteunen op vlak van 
duurzaamheid, diversiteit en kindvriendelijkheid. 
 De evenementencoördinator overlegt actief met organisatoren om hen 

te coachen en te inspireren in het versterken van de duurzaamheid en 
kindvriendelijkheid van evenementen. 
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 We willen dat er bij zoveel mogelijk evenementen ook gratis activiteiten 
zijn om ze kindvriendelijk en minder uitsluitend te maken. 

 Evenementen op het openbaar domein zijn in principe steeds gratis 
toegankelijk. Als er uitzonderlijk toch ticketprijzen gehanteerd worden, 
zorgen we ervoor dat de organisatoren ook tickets verkopen aan 
kansentarief voor UIT-pashouders met recht op financiële 
tegemoetkoming. 

 We dragen evenementen die deze kernwaarden versterken zoals bv. de 
nacht van de duisternis mee uit. 

 We verankeren Wilde Mannen Woeste Wijven als kinderkunstenfestival. 
 

7. We kiezen resoluut voor afvalarme en duurzame evenementen  
 De concrete programmapunten zijn opgenomen in het hoofdstuk 

klimaatneutraal, natuur en groen. 
 

8. Het Lichtfestival wordt opnieuw een evenement met sterke aandacht voor 
participatie van Gentenaars, samenwerking met cultuurpartners en de 
platformfunctie voor jonge kunstenaars en studenten van de 
kunstopleidingen. Via het internationale netwerk van de International Light 
festivals Organisation (ILO) wordt ook meer ingezet op internationale 
coproducties. 
 We versterken het Lichtfestival als platform voor makers door in te 

stappen in Europese uitwisselingsprojecten en coproducties tussen 
lichtfestivals. 

 Het Lichtfestival Gent neemt een leidende rol op in het internationaal 
netwerk van lichtfestivals met de focus op internationale uitwisseling van 
ervaring en kunstenaars. 

 
9. De Gentse Feesten zijn een volksfeest en cultureel ontdekkingsfestival. Het 

aanbod op de centrumpleinen en de parken moet gratis en toegankelijk 
blijven. De subsidies zijn een hefboom voor inhoudelijke versterking op vlak 
van culturele diversiteit, kindvriendelijkheid, artistieke verdieping en 
samenwerking met lokale culturele en sociale partners en buurtbewoners. 
Het versterken van de diversiteit en de aandacht voor mensen met 
migratieachtergrond krijgt binnen de feesten extra aandacht. 
 We passen de subsidiereglementen voor de Gentse Feesten aan om de 

Gentse Feesten als cultureel ontdekkingsfestival te versterken en ervoor 
te zorgen dat jongeren in de Gentse Feesten ook op hun maat een 
aanbod én een podium vinden. 

 We starten een cocreatie traject met verschillende doelgroepen met 
migratie-achtergrond om de culturele diversiteit in de Gentse Feesten 
een plek te geven. 

 We werken samen met de organisatoren een ambitieus plan uit om de 
Gentse Feesten tot een voorbeeld van duurzame evenementen om te 
vormen. 

 De Gentse Feesten moeten zich kunnen blijven vernieuwen ook op het 
niveau van de feestkernen. Daarom zullen we in de meerjarige 
overeenkomsten met feestkernorganisatoren ook een duidelijke 
evaluatieprocedure opnemen. 

 De Gentse Feesten worden een proeftuin voor innovatieve toepassingen 
op vlak van cashless payment (digitaal betalen zonder cash…), 
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informatie beheer & crowd management. Hiervoor werkt de Stad ook 
samen met technologiepartners en Imec. 

 
10. We sluiten convenanten af met alle dekenijen in functie van de 

ondersteuning van dekenijwerking en dekenijfeesten en betrekken hen in 
het realiseren van de missie van de Stad. 
 

11. Buurt-, wijk- en straatfeesten worden logistiek ondersteund door de 
uitleendienst en blijven we inhoudelijk versterken via “artiest zoekt plek” en 
“wijk aan zet”. 
 

12. We streven ernaar dat partners die evenementen in Gent sponsoren 
maximaal aansluiten bij wat Gent wil uitstralen op vlak van duurzaamheid en 
gezondheid. We zullen als Stad voor onze eigen evenementen steeds het 
goede voorbeeld geven. 
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6.1 VISIE 

Gent is uitzonderlijk. Het is een topbestemming die zowel kan uitpakken met een 
groots verleden als met een hedendaags actief cultuur- en uitgaansleven. Gent is 

een authentieke stad die in de allereerste plaats een stad van Gentenaars is. 
Toerisme levert een belangrijke economische meerwaarde voor onze 

lokale/stedelijke economie en staat borg voor heel wat tewerkstelling en 
economische activiteit. We verwachten dat er in de toekomst meer toeristen naar 

Gent zullen komen en willen dit op een duurzame manier aanpakken en monitoren. 

We zijn trots op onze stad en dragen die graag uit. Iedereen is welkom in Gent om 
te komen proeven van wat Gent te bieden heeft, om kennis te maken met onze 

historische binnenstad en het kunstenkwartier.  Om zich te laten verwonderen 
door het Lam Gods, de collecties van onze musea en onze kunst op straat. Om te 

genieten van een lekkere maaltijd en een drankje. Om mee te komen feesten 
tijdens de Gentse Feesten of één van de vele andere evenementen in onze stad. 

Om na zonsondergang het lichtplan te bewonderen of om tijdens het lichtfestival 
ook minder bekende stadsdelen te ontdekken. 

We willen dat het toeristisch aanbod in de stad organisch meegroeit met de stad 

zelf zodat het toerisme inpasbaar blijft in het echte stadsleven. We laten het 
toerismebeleid mee vertrekken vanuit de draagkracht van buurt en stad en 

monitoren de toeristische druk. Dit houdt immers zowel de leefbaarheid van de 
toeristische sector als van de stad zelf gezond. 

We willen toeristen laten kennismaken met sites gelegen buiten het historisch 
centrum maar mét toeristisch potentieel. Om dit mogelijk te maken is het 

belangrijk om de ontwikkeling van het toeristisch kernproduct te stimuleren. Als er 

voldoende toeristisch aanbod in deze sites is, kunnen we bezoekers daarheen 

leiden. Zo krijgt de toerist letterlijk een grotere stad ter beschikking en 
verspreiden de bezoekers zich nog meer over heel de stad. 

De belangrijkste aantrekkingskracht van Gent op vlak van toerisme blijft in de 

eerste plaats Gent als authentieke historische stad. Onze sterke troeven zijn Gent 
als cultuurstad (met bijzondere aandacht voor het Lam Gods en het Gravensteen), 

Gent als een stad voor echte foodies en Gent als levendige stad waar er in alle 
seizoenen wel iets te beleven valt. We onderzoeken hoe we het water in onze stad 

nog meer en beter als een aantrekkingspunt kunnen uitspelen. 

Sociaal toerisme maakt deel uit van de kern van ons toeristisch beleid. Daarom zal 

de Stad initiatieven nemen om de financiële drempels te verlagen voor de toerist 

met beperkte middelen en inzetten op een verbreding van het aanbod 

budgetvriendelijk toerisme. De samenwerking met het steunpunt 

Vakantieparticipatie en de erkenning van toeristische logies op basis van het 
Toerisme voor Allen decreet blijft daarin een belangrijk instrument. 

Nieuwe overnachtingsvormen zoals deze aangeboden op digitale platformen 
vullen het bestaand aanbod aan. Gent ervaren zoals een echte Gentenaar past in 
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het toeristisch beleid van het behoud van de authenticiteit van de bestemming en 

het spreiden in tijd en ruimte. 

Digitale platformen hebben ook een aanbod in deelgemeenten en minder gekende 
stadswijken, maar verhogen potentieel de druk op de woonmarkt. Daarom 

bewaken we de druk die verdere uitbreiding van informeel logies kan 

teweegbrengen op de woonmarkt en beperken het aantal nachten dat logies in 

woningen kunnen verhuurd worden. 

 

6.2 KRACHTLIJNEN 

1. Op vlak van cultuurtoerisme promoten we Gent ook in het binnenland en 
ten aanzien van de Gentenaars zelf en investeren we samen met culturele 
partners in cultuur-toeristische productontwikkeling. 
 

2. We willen het water in onze stad nog meer als toeristische troef uitspelen. 
Via duurzame, niet-motorisch aangestuurde vormen van waterrecreatie 
laten we toeristen onze stad ontdekken vanop het water. 

3. We zetten in op spreiding in tijd en ruimte in de eerste plaats door toeristen 
in Gent het kunstenkwartier te laten ontdekken. 
 We promoten het aanbod van de musea in het kunstenkwartier ook 

toeristisch. 
 We zetten in op duurzame vervoersmiddelen van de binnenstad naar het 

kunstenkwartier. 
 

4. Gentcongres promoot Gent als bestemming voor congressen en werkt 
actief aan het aantrekken van middelgrote congressen voornamelijk op vlak 
van associaties. 
 

5. We ontwikkelen het ICC en de Floraliënhal. 
 
6. We stimuleren Gentse logies om het Groene Sleutel Label te behalen en 

zetten deze extra in de kijker. 

 We reiken een premie uit voor toeristische aanbieders die hun aanbod 
duurzamer maken. 

 We investeren in de heraanleg van camping Blaarmeersen als Vlaams 
toonbeeld van duurzaam toerisme in de stad. Op die manier realiseren 
we betaalbare, kindvriendelijke en hedendaagse 
overnachtingsmogelijkheden op een boogscheut van het stadscentrum. 
 

7. We stimuleren Gentse toeristische logies en attracties om het 
toegankelijkheidslabel te behalen en zetten deze extra in de kijker. 
 We reiken een premie uit voor toeristische aanbieders die hun aanbod 

integraal toegankelijk maken. 
 

8. We stimuleren Gentse logies om een erkenning te behalen in het kader van 
het Toerisme voor Allen decreet en werken samen met het Steunpunt 
vakantieparticipatie om Gent ook als bestemming voor mensen met een 
laag inkomen bereikbaar te houden. 
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 We reiken een premie uit voor toeristische aanbieders die hun aanbod 
betaalbaar maken door een erkenning in het kader van Toerisme voor 
Allen decreet te bekomen. 

 We sensibiliseren toeristische actoren om een aanbod uit te werken voor 
het steunpunt vakantieparticipatie. 

 We ontwikkelen een pakket op maat voor mensen met een laag 
inkomen, en mensen met een beperking en promoten dit via de 
stadseigen kanalen, Steunpunt Vakantieparticipatie en het Infopunt 
Toegankelijk Reizen. Dergelijke pakketten omvatten overnachtingen, 
maaltijden, activiteiten en duurzaam vervoer. 
 

9. We waken erover dat alle logies aan alle kwaliteits- en veiligheidsregels en 
citytaks voldoen en dat ze de reguliere woonmarkt niet verstoren. Dit doen 
we zowel proactief via informatie, als op vlak van beheer en controle 
(toezicht). 
 Kandidaat-aanbieders van toeristische logies worden begeleid en 

geïnformeerd door de Stad via infoavonden en brochures zodat ze alle 
stedelijke en Vlaamse regels in acht nemen. 

 De dienst bouwtoezicht neemt een actieve rol op in het bewaken van de 
noodzakelijke vergunningen voor aanbieders van toeristische logies. 
 

10. We promoten Gent als gezinsvriendelijke bestemming. 
 

11. We pakken de toeristische druk op een duurzame manier aan. 

 Samen met Toerisme Vlaanderen willen we het ‘onderzoek naar de 
perceptie en de houding van lokale bewoners ten opzichte van toerisme 
in hun stad’ herhalen en de resultaten kunnen vergelijken met het 
onderzoek van 2017. 

 We nemen deel aan internationale overlegstructuren om te kunnen leren 
van andere steden. 
 

12. We beperken het aantal nachten dat logies in woningen kunnen verhuurd 
worden. 
 We onderzoeken binnen de bevoegdheden van de Stad welke 

stedenbouwkundige regels hiervoor mogelijk zijn en verankeren ze in de 
stedenbouwkundige reglementen. 

 We onderzoeken de haalbaarheid van een coöperatief platform FairBnB 
(FairBnBGent) als alternatief voor AirBnB. 
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De Gentse economie en arbeidsmarkt zijn divers, dynamisch en innovatief. In de 
overzichten van de meest vernieuwende ondernemingen van Vlaanderen blijkt 
telkens weer: Gentse bedrijven – van klein tot groot – zijn binnen hun sector vaak 
voortrekkers en pioniers. Kenmerkend voor de Gentse economie is dat ze zowel 
op technologisch als op sociaal-innovatief vlak sterk staat. We produceren niet 
alleen de nieuwste software en industriële toepassingen, maar Vlaanderen en de 
buren kijken vaak met grote ogen naar de producten en diensten van de Gentse 
sociaal-innovatieve economie. In een periode waarin de economie en arbeidsmarkt 
in volle beweging zijn en waar zich een veelheid aan uitdagingen stellen, is dit een 
erg sterke troeven. 
 
Het kartel sp.a – Groen wil deze troeven voluit blijven uitspelen en zelfs versterken. 
We zijn op dit vlak ambitieus. We willen een veerkrachtige economie en 
arbeidsmarkt. Dit wil zeggen dat ze niet alleen schokbestendig dienen te zijn, maar 
ook positieve antwoorden moeten bieden op de uitdagingen die zich stellen. 
Daartoe ontwikkelen we een krachtdadig ondernemersbeleid.  
 
Belangrijk is dat we de vele bestaande initiatieven in contact brengen met en laten 
inwerken op creatief ondernemerschap en sociale en technologische innovaties. 
Op die manier versterken ze elkaar en komen we tot evenwichtige nieuwe 
ecosystemen. Als de aanwezige krachten de handen in elkaar slaan, heeft Gent alle 
kansen om de noodzakelijke duurzaamheidstransitie te realiseren. Daar is het 
kartel sp.a – Groen rotsvast van overtuigd. 
 
We zijn niet blind voor de uitdagingen waar we op het vlak van grondstoffen, 
energie, tewerkstelling, korte keten, … voor staan. We zien de uitdagingen vooral 
als kansen, als het begin van een nieuwe dynamiek. Ook al is verandering soms 
bedreigend, we zetten vooral in op de mogelijkheden ervan en zien ze als de 
sleutel voor de toekomst. Onze aanpak van de maatschappelijke uitdagingen 
(gezondheid, mobiliteit, onderwijs, stadsontwikkeling, klimaatneutraliteit, circulaire 
productie, kennis en innovatie, …) beschouwen we als economische troeven voor 
Gent. 
 
We gaan voor een economie en arbeidsmarkt op mensenmaat. Het is een 
gedeelde verantwoordelijkheid van alle partners om een economische context tot 
stand te brengen waarin elk individu kan groeien en zijn talenten ontwikkelen. 
 
Gentenaars doen het samen. We reiken de hand naar de ondernemers, de 
bedrijven, de onderzoeks- en onderwijsinstellingen, het middenveld én de burgers 
van Gent. Als lokale overheid willen we een ondersteunende en faciliterende 
partner zijn in de sociaal-ecologische transitie naar een veerkrachtige economie en 
arbeidsmarkt. Naast innovatie en cocreatie zijn een sterk (sociaal) overleg, een 
levendig middenveld en een adequaat vormings- en opleidingsaanbod bepalende 
factoren. 
 
We hebben daarbij oog voor de verschillende economische werelden die in onze 
stad vaak naast elkaar werken maar elk hun steentje bijdragen tot de Gentse 
welvaart en dynamiek. Voor elk onderdeel van de economie moeten we oog 
hebben. Onze economie zal in de toekomst verbonden blijven met de 
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geglobaliseerde wereldeconomie zowel via de haven en de grote industriële 
bedrijven, als via slagkrachtige KMO’s die spitsproducten voor de hele wereld 
ontwikkelen en fabriceren. We blijven daarin investeren. 
 
Maar daarnaast heeft een veerkrachtige economie ook een sterke lokale 
component die bestaat uit het herontdekken, het herontwikkelen en het 
valoriseren van de eigen regionale productie, kortom de korte keten met directe 
consumptie van lokaal vervaardigde producten. Die lokale component moeten we 
versterken en fors uitbreiden. Handel en horeca zijn daar sluitstenen van. 
 
Tot slot is ook de sociale economie niet meer weg te denken uit ons economisch- 
en tewerkstellingsbeleid. Die vergt sterk en creatief ondernemerschap dat goed 
verankerd is en schokken kan opvangen voor kwetsbare werknemers. 
 
Als stad kunnen en willen we onze eigen accenten leggen en ambities koesteren. 
Als lokale overheid hebben we bijzondere aandacht voor de versterking van de 
lokale economie, zodat de gecreëerde meerwaarde lokaal verankerd blijft. 
Bovendien dragen we met ons beleid bij tot de realisatie van de ‘Sustainable 
Development Goals’ (Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling) van de 
Verenigde Naties, die een belangrijke leidraad en toetssteen zijn voor onze acties 
rond werk en economie. We blijven het Gents ambassadeurschap op dit vlak actief 
uitdragen. 
 
Gent kan dit vanzelfsprekend niet alleen. Een aantal cruciale hefbomen situeren 
zich bij de Vlaamse en/of federale overheid. We blijven er op rekenen dat ook zij 
hun steentje bijdragen. Gent kan de Vlaamse en federale besparingen immers niet 
blijven opvangen. We moeten de nodige ondersteuning én autonomie krijgen om 
onze eigen doelstellingen te realiseren. Zo kunnen we adequaat op de lokale 
noden van de ondernemers, werkenden en werkzoekenden inspelen.  
De Gentse haven moet haar bepalende economische rol blijven vervullen. We 
gebruiken de nieuwe kansen die de havenfusie, de bouw van de nieuwe zeesluis in 
Terneuzen en de mogelijke realisatie van het project Seine-Schelde-Noord bieden, 
zowel voor de versnelde verduurzaming als voor de tewerkstelling. Hier moeten 
groei en dynamiek doordacht en duurzaam zijn. Het is daarom belangrijk dat Gent 
haar rol als belangrijke ‘stakeholder’ blijft vervullen. 
 
Een dynamische stad heeft niet alleen nood aan een veerkrachtige economie, maar 
vooral aan veerkrachtige inwoners. Omdat mens en milieu in onze oplossingen 
centraal staan, willen we dat niemand in de steek gelaten wordt. Allerminst bij de 
digitalisering en robotisering die de meeste kwetsbaren op de arbeidsmarkt het 
zwaarst treffen. 
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2.1 VERSTERKEN ECONOMISCHE TROEVEN 

Voor Gent met een stimulerend werkgelegenheidsbeleid vraagt de ‘economie van 
morgen’ vandaag reeds een nieuwe economisch aanpak. In deze vernieuwde 
aanpak onderscheiden we een aantal pijlers. Een belangrijke pijler is de versterking 
van de economische centrumfunctie van de stad. Onze aanpak is ambitieus. We 
maken de economie van Gent klaar voor de toekomst en zijn er van overtuigd dat 
Gent veel troeven heeft voor om deze ambitie waar te maken. 
 
We willen ruime mogelijkheden bieden aan de maakindustrie. We versterken haar, 
door ze te verduurzamen, circulair te maken, waar mogelijk ruimte te bieden en te 
faciliteren in haar samenwerking met kennisinstellingen. Bovendien is het in Gent 
veelvuldig aanwezige talent een troef. 
 
De economie van de toekomst is een circulaire economie. Het hergebruik van 
producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd en de uitval van grondstoffen 
geminimaliseerd. De circulaire economie, waar gebruikte producten zoveel 
mogelijk weer grondstof worden voor nieuwe producten, biedt niet alleen kansen 
voor de maakindustrie, maar evenzeer voor de handel en finaal de tewerkstelling 
op lange termijn. Ze is een ecologische troef. 
 
Streven naar een verschuiving van de consumptie naar lokaal geproduceerde 
goederen is geen utopie, maar een doelstelling van onze ambitieuze aanpak. Dit 
vraagt duidelijke keuzes. We starten deze omslag op korte termijn in een aantal 
beloftevolle sectoren met een hoge toegevoegde waarde en met duurzame 
tewerkstelling. 
 
Er zijn in Gent verschillende sterk uitgebouwde sectoren met een schat aan 
talenten, expertise, netwerken, … Tegelijkertijd zijn er nieuwe, beloftevolle sectoren 
die onze stad rijk en divers maken op economisch vlak. Samen met al deze 
sectoren, actoren en initiatiefnemers willen we op een doordachte manier de 
aanwezige krachten mobiliseren om nieuwe economische activiteiten uit te 
bouwen. 
 

2.2 KRACHTLIJNEN 

1. We ageren voor een positief ondernemings- en investeringsklimaat. Gent is 
de stad waar initiatief, coöperatie en ondernemen thuis zijn. Dit beleid is 
gericht op alle Gentenaars zodat iedereen mee gestimuleerd wordt tot 
initiatief, zowel startende ondernemers als werknemers van KMO’s, zowel 
vak- als werkgeversorganisaties en last-but-not-least ook investeerders uit 
het binnen- en buitenland. We willen dat Gent nog meer een open en 
creatieve stad is waar elk talent kansen krijgt. 
 We werken een masterplan uit waarbij onze stedelijke aanpak als 

economische troef wordt uitgespeeld. We doen dit samen met alle 
actoren in Gent en maken zo Gent (internationaal) aantrekkelijk. Op die 
manier helpen we ondernemingen om met die toekomstige uitdagingen 
om te gaan en zich op een duurzame wijze in Gent te vestigen. 
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 De meer ‘klassieke’ sectoren blijven we gericht ondersteunen. We helpen 
hen in hun transitie naar de economie van morgen. We stimuleren deze 
klassieke Gentse bedrijven om mee de toekomst gestalte te geven. 
Accenten daarbij zijn: de circulaire economie, duurzame energie, sociale 
economie, het nieuwe werken, duurzame mobiliteit en duurzame 
tewerkstelling. 

 Onze inzet met aandacht voor duurzame tewerkstelling (ook van 
laaggeschoolden) gaat volop naar de KMO’s in Gent. Daarom krijgen 
KMO’s ruimte om zich verder te ontwikkelen. Samen met de sociale 
partners overtuigen we de KMO’s om meer in te tekenen op 
overheidsopdrachten. 

 Voor het collectief vervoer dat we gebruiken voor de uitbouw van een 
mobiliteitstoegankelijke arbeidsmarkt zal de stad alleen kiezen voor 
erkende bedrijven. 

 We versterken het uniek ondernemersloket binnen de Stad (OOG) om 
ondernemers en investeerders nog gerichter te informeren en te 
begeleiden inzake vergunningen, ruimtevragen, duurzame mobiliteit, 
wegenwerken, duurzaamheidsmaatregelen, …). 

 We zetten in op digitalisering zodat de administratieve last zoveel 
mogelijk beperkt wordt. 

 Gentse KMO’s kunnen een ‘circulaire audit’ aanvragen. Bedoeling is om 
de bedrijfsvoering van de KMO in al haar facetten te screenen en om 
nadien terug te koppelen zodat ze nog veerkrachtiger te werk kunnen 
gaan (duurzamer meer lokaal, efficiënter, meer energiebesparend …). 

 Eens per jaar organiseren we een ‘Gentse week van de Innovatie’, 
waarbij we alle innovatieve vormen van ondernemerschap in beeld 
brengen die Gent rijk is. We werken hiervoor samen met bedrijven, 
kennisinstellingen, overheden, burgerplatformen, 
middenveldorganisaties, …. 

 Bedrijven die onethisch handelen (o.a. op vlak van fiscaliteit, 
arbeidsomstandigheden discriminatie …) kunnen geen aanspraak maken 
op stedelijke steunmaatregelen. 
 

2. Gent is reeds een uitstekend biotoop voor startende en groeiende 
bedrijven. Het bestaande startup- en scale-upbeleid73 wordt voortgezet. 
Wie bijdraagt tot de circulaire economie, wie inzet op duurzame 
tewerkstelling, lokale productie, of op een andere wijze bijdraagt tot de 
transitie (omslag) van de Gentse economie kan rekenen op bijkomende 
incentives. We betrekken alle krachten van Gent bij ons startersbeleid en 
hebben veel aandacht voor cocreatie. Er is ook aandacht voor 
ondersteuning van starters uit kwetsbare doelgroepen. 

 Het bestaande startup- en scale-upbeleid wordt voortgezet. 
Kleinschalige pop-ups ondersteunen we. Zo bieden we de mogelijkheid 
om op een laagdrempelige manier te experimenteren. 

 We behouden het systeem van  het starterscontract en maken extra 
incentives mogelijk voor wie inzet op circulaire economie, op duurzame 
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tewerkstelling, lokale productie, of op een andere wijze bijdraagt aan de 
transitie van de Gentse economie. 

 We zorgen ervoor dat starters meer kansen krijgen via een gericht 
beleid op het vlak van overheidsopdrachten 

 De startersfabriek helpt starters in de zoektocht naar alle mogelijke 
ondersteuningsvormen, ook van andere overheden en organisaties. Op 
die manier organiseren we transparantie voor elke starter. 

 Het ondersteuningsloket voor ondernemers van Gent herbergt het 
horecaloket. Ook startende horecazaken kunnen hier terecht 

 
3. De ‘smart city of people’-strategie van Stad Gent die nu in de steigers staat, 

wordt verder uitgewerkt.  Deze strategie heeft als doel mensen te 
verbinden met hun omgeving en stad om zo meer circulaire, efficiënte en 
optimale relaties te creëren tussen beschikbare middelen, technologie, 
gemeenschappen, diensten en gebeurtenissen in de stedelijke omgeving. 
Als lokale overheid nemen we hierbij een actieve rol op in partnerschap met 
ondernemingen, onderzoeks- en kennisinstellingen, middenveldorganisaties 
én alle burgers. 
 

4. We ondersteunen sociaal-innovatieve vormen van ondernemerschap 
(impact ondernemerschap, deeleconomie, coöperatief ondernemen, 
commons74 …) en verankeren ze lokaal. 
 We zetten een ambitieus programma op voor talentontwikkeling en 

ondersteuning van sociaal-innovatieve ondernemers. We werken 
hiervoor samen met alle geïnteresseerde partners. 

 ‘Gebruiken en delen in plaats van bezitten’ is het motto van de duurzame 
en circulaire economie. We maken een speerpunt van de groei van de 
lokale deeleconomie, maar ook hier zijn we selectief en leggen we 
duidelijke accenten. We kiezen resoluut voor een duurzame 
deeleconomie op sociaal en ecologisch vlak.  

 We roepen de hogere overheid op om zo snel mogelijk werk te maken 
van een personeelsstatuut voor mensen die via deelplatforms werken. Er 
moeten garanties zijn voor de sociale rechtenopbouw van deze 
werknemers. 

 Om het aanwezige en toekomstige potentieel van de ‘commons’ te 
versterken, werken we een ‘Gents Commons Transitieplan’ uit. Commons 
en burgerinitiatieven worden actief ondersteund en begeleid. We richten 
een investeringsplatform op voor sociaal-innovatief ondernemerschap, 
zodat ook dit toegang krijgt tot kapitaal. We denken daarbij concreet 
aan economische initiatieven die kansen creëren voor kwetsbare 
mensen, en tegelijk maatschappelijke doelstellingen dienen op het vlak 
van duurzaamheid en sociale samenhang. 

 
5. We willen dat het stedelijk-economisch beleid op een geïntegreerde en 

coherente manier wordt ontwikkeld en gevoerd. We versterken de 
organisaties en instrumenten die hefbomen bieden voor economische 
ontwikkeling (bv. Ghent BC, het Designplatform, PUUR Gent, de 
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economische projecten van Sogent, … ). We integreren ze of stemmen ze 
beter op elkaar af. 

 De strategische doelstellingen, vervat in ons programma voor Gent, 
wenden we aan als hefbomen om het economisch en 
werkgelegenheidsbeleid te stimuleren. We hebben hierover een 
zesmaandelijks overleg met alle sociale partners. In het overleg met de 
verschillende sociale partners hebben we telkens bijzondere aandacht 
voor de ambities van het stedelijke beleid. 

 We verhogen de beschikbaarheid van kapitaal door een actief 
promotiebeleid voor onze ondernemingen te voeren. Voor specifieke 
transities zullen specifieke investeringsplatformen ontwikkeld worden, 
die financieringen kunnen toegankelijk maken voor innovatieve 
economische producten en business modellen met sociale en 
ecologische meerwaarde. We werken hiervoor samen met 
geïnteresseerde investeerders. We betrekken Gentenaars die naar een 
boeiende investering zoeken. 

 De economische grond- en pandposities van de Groep Gent worden op 
een slimme manier ontwikkeld. De grond- en pandposities worden 
zoveel mogelijk aangehouden door ze in erfpacht of concessie te geven, 
maar zo weinig mogelijk te verkopen. Op die manier blijft de stad de 
instrumenten in handen houden om ook in de toekomst het 
economische beleid te sturen. In functie hiervan kopen we in tweede 
orde waar het nodig en noodzakelijk is on- en onderbenutte sites. Deze 
reconversie moet steeds duurzaam, toekomstgericht en verweven zijn 
met de omliggende buurt. ‘Ruimte voor Gent’ vormt de leidraad voor 
toekomstige investeringen. 

 Bij de uitgifteprocedure van nieuwe bedrijventerreinen of de 
herinrichting van bestaande nemen we toegevoegde waarde op het vlak 
van energie, mobiliteit, grondstoffengebruik, tewerkstelling (ook voor 
kansengroepen) en samenwerkingsmogelijkheden met sociale economie 
als criterium. 

 Voor de verdere afwerking, uitbouw en ontwikkeling van 
bedrijventerreinen hanteren we de hoogste standaarden. Als criterium 
nemen nemen de toegevoegde waarde op het vlak van energie, 
mobiliteit, grondstoffengebruik, tewerkstelling (ook kansengroepen) en 
samenwerking met de sociale economie. 
o Op het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde wordt via Tech Lane Ghent 

Science Park (het vroegere Technologiepark) een 
langetermijnperspectief geboden aan kennisgedreven economie met 
een hoog innovatiegehalte, passend binnen de speerpunten van stad 
Gent en UGent. Met Tech Lane Ghent Science Park realiseren we een 
grondbank75 voor kenniseconomische bedrijvigheid. Deze activiteiten 
kunnen nadien op andere sites ontwikkeld worden (Ardoyen, The 
Loop, …). Samen met de UGent werken we aan de versterking van het 
wetenschapspark Ardoyen zodat ook dit terrein aan de hoogste 
standaarden kan voldoen. 
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o Op het bedrijventerrein Wondelgemse Meersen aan de Wiedauwkaai 
realiseren we betaalbare ruimte voor KMO’s met een focus op 
maakbedrijvigheid en tewerkstelling. 

o De UCO-site wordt verder afgewerkt zodat ons bedrijventerrein voor 
sociale economie optimaal kan functioneren. 

o We zoeken ook actief naar nieuwe mogelijkheden voor economische 
clusterontwikkeling. Zo bieden de Arsenaalsite en de Nieuwe Vaart 
een uitgelezen mogelijkheid voor nieuwe broedplaatsen van (kleine 
en middelgrote) maakbedrijvigheid. 

o Rond de Dampoort bouwen we verder aan hedendaagse 
kantoorontwikkeling met wonen en werken dichtbij elkaar. 

o Met alle bedrijven op de bedrijventerreinen bouwen we een 
duurzaam bedrijventerreinmanagement op. 

 Teneinde de mobiliteitstransitie te realiseren ontwikkelt de stad, samen 
met de bedrijven op de bedrijventerreinen het 
mobiliteitscoördinatiecenter (zie Thema Mobiliteit) 

 In een stad is een netwerk van incubatoren76, fab77- en testlabs78 en 
bedrijfsverzamelgebouwen belangrijk om voldoende ruimte te hebben 
voor ondernemingen, starters en allerhande initiatieven. We zetten in dit 
verband een stimulerend beleid op, onder ander door het gedeeld 
gebruik van ruimte en instrumenten te bevorderen. 

 

 

2.3 LOKALE ECONOMIE 

 
De kerngedachte is dat de lokale economie cruciaal is voor de veerkracht van 
Gent. Onder lokale economie verstaan we alle handelaars, horeca, kleine maak- en 
dienstenbedrijven die gericht zijn op de lokale markt. 
 
Om de lokale economie te versterken en klaar te maken voor de toekomst zetten 
we in het stedelijk beleid in op duurzaamheid en lokale werkgelegenheid. Daarbij 
zijn enkele krijtlijnen belangrijk. Deeleconomie-initiatieven worden ondersteund. 
We kiezen voor een nieuw stedelijk model met lokale, circulaire productie in een 
wereldwijd netwerk, waarbij inwoners actief betrokken worden. We focussen op 
creatieve en duurzame initiatieven die de maatschappelijke participatie, het 
werkgelegenheidsbeleid en de circulaire economie bevorderen. Dit doen we 
allemaal in een partnerschap met de vele waardevolle initiatieven, die op dit 
moment al in Gent actief zijn. 
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2.4 KRACHTLIJNEN  

1. Een eigen Gentse stadsmunt kan een belangrijk instrument zijn ter 
ondersteuning van de lokale handel en productie. Dit betaalsysteem zal 
voor consument en producent een lokaal economisch voordeel opleveren. 
In Gent bestaan er al lokale sociale munten, zoals de Torekes (Rabot) en de 
Pluimen (Ledeberg). Deze complementaire munten blijven bestaan en 
worden waar mogelijk verder uitgebreid. Parallel daarmee maken we werk 
van een echte Gentse stadsmunt, complementair aan de euro. Deze lokale 
munt zal een sterke boost geven aan de lokale economie én er zal 
meerwaarde in Gent blijven. We doen dit in nauwe samenwerking met 
lokale ondernemers en financiële instellingen. 
 Als lokale overheid hebben we een voorbeeldfunctie. We onderzoeken 

hoe het Gentse stadsbestuur de stadsmunt in haar eigen 
betalingssystemen kan integreren. Via gerichte maatregelen maken we 
van de stadsmunt een echt beleidsinstrument dat de lokale economie 
ondersteunt. Op die manier kunnen we zoveel mogelijk Gentenaars 
uitnodigen om gebruik te maken van de stadsmunt. 

 
2. We hebben bijzondere aandacht voor de handelsstraten en de kleinhandel 

in de Gentse wijken. Zeker in tijden van e-commerce is het immers 
belangrijk in te zetten op kwaliteit in het winkelgebied. Met een doordacht 
pandenbeleid worden de winkel- en handelsstraten gerenoveerd. In functie 
van die kwaliteitsversterking bekijken we per straat hoe we starters en 
horecazaken kunnen bijstaan. 
 Buurtbewoners worden betrokken bij projecten die de heropleving van 

oude handelsstraten stimuleren. 
 Er wordt onderzocht of startersbudgetten per wijk nuttig zijn ter 

versteviging van het handelsapparaat in die wijk, waarbij het coöperatief 
model en het ‘commons’-principe worden gestimuleerd.Er komt een 
middenstandscoach per handelsapparaat in deze wijk. 

 We zetten versterkt in op stadsdistributie. 
 We stimuleren buurtwinkels om hun assortiment op een zo breed 

mogelijk doelpubliek te richten. Daar waar er een tekort blijft, bedenken 
we alternatieven zodat mensen toch hun aankopen lokaal kunnen doen. 

 In het vergunningsbeleid hebben we aandacht voor een kwalitatief en 
duurzaam aanbod op de Gentse markten. We willen daarin het aanbod 
van lokaal geproduceerde producten verhogen en versterken. 

 

3. De duurzame economie terug een plaats geven in de stad tussen het wonen 
en andere voorzieningen vraagt een gerichte aanpak. De lokale 
maakindustrie waarin duurzaamheid effectief is, heeft een plek in het 
stedelijke weefsel. ’Ruimte voor Gent – structuurvisie 2030’ biedt daartoe 
mogelijkheden, maar verdere uitwerking ervan en tegelijk meer dergelijke 
projecten zijn noodzakelijk. Zinvol is het integreren van ‘zachte’ 
economische initiatieven in nieuwe stadsontwikkelingsprojecten. De 
revitalisering van verlaten economische gronden en panden kan het beste 
gebeuren, door de link tussen die initiatieven en de omliggende buurt te 
creëren en te stimuleren. 
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 We creëren ruimtes in de stad waar co-creatieve, kleinschalige en 
duurzame maakactiviteiten worden opgezet vanuit een 
gemeenschappelijk, eventueel coöperatief business model. 

 We creëren experimenteerruimtes waar economisch en maatschappelijk 
vernieuwende ideeën kunnen worden uitgetest in een afgeschermde 
omgeving. De laagdrempelige toegankelijkheid en het breed 
stakeholderschap van deze experimenteerruimtes wordt bewaakt. 

 We integreren ‘zachte’ economische initiatieven in nieuwe 
stadsontwikkelingsprojecten en bewerkstelligen een link tussen die 
initiatieven en de omliggende buurt. Dat kan via onder meer coöperatie 
van buurtbewoners en bij de revitalisering van verlaten economische 
gronden en panden. 

 We onderzoeken de mogelijkheid om meer coworking- en digitale 
werkplekken te realiseren. 

 Lokale ondernemers en start-ups overtuigen we om hun activiteiten op 
te starten in leegstaande panden die geschikt zijn als locatie voor 
tijdelijke invulling. Zij worden daarvoor ondersteund vanuit de 
Startersfabriek of bedrijvencentra als De Punt. 

 We zetten een gericht aanbod op, waarbij eigenaars met een leegstaand 
economisch pand worden geadviseerd hoe ze dit tijdelijk kunnen 
invullen vanuit een duurzaam en herwaarderend perspectief. 

 
4. Stadsgerichte landbouw is naast een wereldwijde trend meer en meer een 

manier om de band tussen voedselproducent en –consumenten te 
herstellen en te herwaarderen. Een meer zichtbare en kortere voedselketen 
met meer lokaal geteeld voedsel zorgt bovendien voor een lagere CO2-
uitstoot (minder voedselkilometers) en genereert meer respect voor de 
landbouwers in de stadsregio. 
Het Gentse stadsbestuur faciliteert de meerwaarde van korte-keten-
producten in nauwe samenwerking met de land- en tuinbouwsector uit de 
stad en de omliggende regio. Ze stimuleert daarbij ook de transitie naar een 
duurzamer voedselsysteem. Dit doet ze via een verdere uitbouw van de 
bestaande beleidsgroep van “Gent en Garde”. Daarbij vormt het creëren van 
ruimte voor duurzame voedselproductie een essentieel element. 
 Het stadsbestuur engageert zich om de landbouwgronden in eigendom 

van de Groep Gent op het grondgebied Gent en de ruimere regio 
rondom Gent prioritair in te zetten voor duurzame voedselproductie 
gericht op de stedelijke afzetmarkt. 

 Gronden met een agrarische bestemming dienen maximaal ingezet te 
worden voor voedselproductie. Verpaarding, vertuining en andere 
zonevreemde activiteiten worden in samenwerking met de hogere 
overheden aangepakt (zie ook thema Natuur & Groen)79 

 Er wordt gewerkt aan een toegankelijker afzetmarkt voor lokale 
producten door het stimuleren van een directe link met de Gentse 
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horecasector, grootkeukens en retailsector. Daarbij wordt een beroep 
gedaan op het stadsdistributieplatform.80  

 Stad Gent heeft een voorbeeldfunctie en koopt zoveel mogelijk 
duurzame landbouwproducten aan voor de eigen catering. Waar 
mogelijk wordt daarbij voorkeur gegeven aan lokaal geteelde producten. 

 
5. De Gentse middenstand en horeca bepalen mee de authenticiteit van Gent. 

Ze hebben een plaats in onze stad en verdienen onze ondersteuning. 
 Een divers en creatief aanbod in Gent is belangrijk. Met alleen klassieke 

ketens verliest Gent. We waken er over dat lokale en authentieke zaken 
niet weggeconcurreerd worden door klassieke ketens. We stimuleren 
een gezond evenwicht qua schaalgrootte. 

 Internationale ketens die geen oog hebben voor de 
arbeidsomstandigheden van de werknemers kunnen geen beroep doen 
op de stedelijke steunmaatregelen. 

 Met energiecoaching en energiemaatregelen bij renovatie ondersteunen 
we de verduurzaming van middenstands- en horecazaken. 

 We stimuleren PUUR Gent om haar activiteiten te verbreden. We 
verwachten dat ze de participatiegraad van middenstand en horeca 
vergroot; haar activiteiten ook in de 19de eeuwse gordel en de kernen in 
de deelgemeenten verder ontplooit. 

 De horecacoaches voeren een actief beleid in het ondersteunen van de 
horecazaken om zich in orde te stellen met de verschillende 
regelgevingen en treden op bij overtredingen. 

 The Box 81waar startende ondernemers hun idee al eens kunnen uittesten 
vooraleer ze effectief het risico nemen, ontwikkelen en verspreiden we 
als goede praktijk. 

 Waar verschillende functies elkaar versterken, verweven we horeca- en 
handelsfuncties met andere activiteiten, zoals kleinschalige 
maakindustrie, wonen, enz. We ondersteunen de Gentse horeca en 
middenstand om kindvriendelijk en toegankelijk te zijn. Hiervoor zetten 
we het bestaande beleid verder en versterken het waar nodig. 

 Wanneer de hinder door openbare werken het onmogelijk maakt om 
kwaliteitsvol gebruik te maken van het terras van een horecazaak wordt 
de terrasbelasting opgeschort gedurende de periode van hinder. 

 We willen leegstaande handelspanden activeren door ze tijdelijk te laten 
invullen als presentatie- en verkoopssite voor kunstenaars en designers 
en lanceren daarvoor een reglement. 
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2.5 NIEUWE AMBITIES VOOR DE GENTSE HAVEN 

We gebruiken de nieuwe kansen die de havenfusie met Zeeland Seaports, de 
bouw van een nieuwe zeesluis in Terneuzen en de mogelijke realisatie van het 
Seine-Schelde-Noord project bieden om nieuwe en bijkomende impulsen te geven 
zowel aan de snelle verduurzaming van de haven als aan bijkomende 
tewerkstelling. De gefuseerde haven Gent-Zeeland Seaports wordt immers een 
belangrijke internationale haven in de Europese context en zeker binnen de 
Hamburg-Le Havrerange. 

 
De nieuwe zeesluis zal niet alleen meer bedrijfszekerheid bieden aan de bestaande 
bedrijven (productie, assemblage) en zo de bestaande werkgelegenheid 
verankeren, ze zal ook toelaten om nieuwe maritiem-industriële activiteiten 
(productie als overslag) in de kanaalzone aan te trekken. Daarmee kan de haven 
haar rol van majeure economische motor in de regio blijvend vervullen en nog 
beduidend uitbreiden.  
 
Dat geldt evengoed voor de aanwezige maakindustrie die niet meteen met de 
zeehaven is gelinkt.  
Daarbij kan en moet ook blijvende aandacht gaan naar belangrijke 
speerpuntclusters waar Gent ook internationaal kan mee scoren. 
 
In de komende legislatuur is het zeer belangrijk om voor die ontwikkelingen in de 
Gentse kanaalzone de juiste uitdagingen vast te leggen. De verwachte groei en 
dynamiek moet doordacht en duurzaam zijn. Ze zal zich langs de ene kant 
inschrijven in de huidige en toekomstige internationale Klimaatakkoorden, langs de 
andere kant zich ook integreren in de Klimaatdoelstellingen van de Stad Gent. 
 
Er moet daarbij ook rekening worden gehouden met de fysieke beperkingen en 
grenzen van de Gentse kanaalzone. De contouren van het RUP-Zeehavengebied 82 
blijven daarbij van kracht. Bijkomende mogelijkheden moeten komen van een 
verdere verdichting via zuinig en vooral intensief ruimtegebruik en de sanering van 
brownfields.83 Per hectare realiseren we op die manier een hoger aantal vierkante 
meter netto bedrijfsoppervlakte. 
 
Als nieuwbakken ‘grote’ haven zal de nieuwe grensoverschrijdende haven op korte 
termijn naar het voorbeeld van andere grote Europese havens de nodige 
transitiepaden moeten uittekenen om respectievelijk tegen 2030 en 2050 de 
nodige doelen te bereiken in de energieomslag en CO2-reductie. En dit voor de 
totaliteit van de activiteiten, dus voor zowel productie als overslag. 
 
Het bestaande strategische plan en de reeds goedgekeurde Masterplannen zijn 
daarin de eerste stappen, die verder worden uitgediept binnen de gefuseerde 
haven en met een tijdshorizon tot/naar 2030. 
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Tot slot is het belangrijk dat er een sterke band tot stand komt tussen het 
grootstedelijke Gent en het Gentse deel van de gefuseerde haven. De Gentse 
haven moet ook na de fusie haar draagvlak in de regio verder uitbreiden en 
uitdiepen en zich inschrijven in het ruimer verhaal van de stad en de regio. 
 
Een goede samenwerking tussen de stad Gent en de haven zal de nodige impulsen 
geven voor de beoogde tewerkstellingsgroei, voor de ondersteuning van Research 
& Development (R&D) en voor de realisatie van gunstige randvoorwaarden voor 
een arbeidsintensieve en duurzame economie. 
 

2.6  KRACHTLIJNEN 

 
1. Binnen de nieuwe managementstructuren wordt het lokale 

stakeholdersmanagement bekrachtigd en verder uitgebouwd in functie van 
het vasthouden aan een draagvlak voor de haven in de stad. Het moet 
gebeuren op een manier die toelaat om de stedelijke en stadsregionale 
beleidsdoelstellingen ook in de toekomst in de verdere 
havenontwikkelingen aan Gentse kant mee te nemen. Omgekeerd is de 
haven een belangrijke stakeholder binnen de ‘groep Gent’ en is er de 
uitdrukkelijke vraag dat het havenbedrijf daarin ook zijn verantwoordelijk 
opneemt. 
 

2. De grensoverschrijdende samenwerking binnen het gefuseerde havenbedrijf 
wordt waar mogelijk ook doorgetrokken door op andere terreinen 
grensoverschrijdende initiatieven te ontwikkelen, uit te bouwen of te 
versterken. Dat geldt in het algemeen bij het zoeken naar synergie en 
clustering van bedrijven, maar evenzeer in het bijzonder voor het 
arbeidsmarktbeleid, de uitbouw van het spoorwegnet in de kanaalzone, het 
gezondheidsbeleid en het onderwijs. 
 

3. We versterken daarbij de bestaande grensoverschrijdende economische en 
werkgelegenheidsoverlegplatformen. 
 

4. Het statuut van de havenarbeiders, vastgelegd in de wet betreffende de 
havenarbeid van 8/6/1972 en haar uitvoeringsbesluiten, zorgt voor 
werkzekerheid voor de werknemers en flexibiliteit voor de werkgevers. Het 
draagt bij tot het succes van de haven. Het is van belang dat ook na de 
havenfusie dit goedwerkend systeem gevrijwaard blijft op Belgisch 
grondgebied. 
 

5. We blijven kiezen voor havenontwikkelingen en – activiteiten die 
tewerkstelling en toegevoegde waarde creëren en zo mee instaan voor 
jobcreatie en meer welvaart in onze regio. Innovatie en Onderzoek & 
Ontwikkeling (O&O) zijn daarin belangrijk en worden waar mogelijk 
gefaciliteerd. 

 
6. We maken jobs in de haven zichtbaarder en toegankelijker voor Gentse 

werkzoekenden. 
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7. Duurzame mobiliteit en intensief ruimtegebruik zijn de algemene 
uitgangspunten waarbij we ook streven naar synergie en clustering van 
bedrijven. Het kadert in een strategie die zich baseert op de circulaire 
economie, die spaart op grondstoffen en energie en streeft naar gesloten 
grondstoffenkringlopen. Concessies worden, op maat en waar toepasselijk 
verruimd met een ruimtelijke en/of duurzaamheidscomponent en worden 
afgestemd met de (komende) bepalingen van de omgevingsvergunning. 
 

8. Transitie van het energiebeleid krijgt een verhoogde prioriteit. Private en 
publieke initiatieven rond productie van hernieuwbare energie waarbij 
water, wind en zon centraal staan. Tegen 2030 mikken we op een 
energiemix met 45% hernieuwbare energie. 

 Speciale aandacht gaat daarbij naar de ontwikkeling van projecten rond 
de uitwisseling van energie- en grondstoffenstromen in het algemeen en 
warmtenetten in het bijzonder. 

 Testgebied als energie-eiland. Er kan daarbij eventueel worden gekeken 
naar mogelijkheden voor de productie van ‘groene’ waterstof (voor 
vrachtschepen). 

 We zetten niet in op grootschalige biomassa. Biomassa kan enkel een 
aanvullende rol spelen en indien ze afkomstig is van reststromen. We 
hanteren immers bij biomassa de regel: voedsel, grondstof en pas dan 
verbranding voor energieopwekking. 

 
9. De duurzaamheid van de haven uit zich onder meer ook in de modal split84 

en een duurzaam mobiliteitsbeleid, met respect voor de leefbaarheid van de 
kanaaldorpen en overgebleven woonkernen en voor de instandhouding en 
creatie van natuur binnen en buiten het havengebied. 
 We gaan voor de uitbouw van een fijnmazig, hoog frequent en efficiënt 

openbaar vervoersnet zowel naar de haven als de kanaaldorpen. We 
onderzoeken alle alternatieven, inclusief de mogelijkheid tot 
passagiersvervoer per trein of per tram. 

 We zetten in op de uitbouw van een fietsnetwerk in de haven.  
 Speciale aandacht gaat uit naar de instandhouding en creatie van natuur 

binnen en buiten het havengebied. Het geïntegreerd natuurproject 
Moervaartvallei wordt actief ondersteund. 

 

  

                                            
 



 Pagina 166 

 

 

3.1 WERK OP MAAT VOOR IEDEREEN 

 
In een veranderende economie zijn de jobs van vandaag niet de jobs van morgen. 
Wie kwetsbaar is, dreigt de aansluiting met de nog versnellende economie te 

verliezen. Want de digitalisering en robotisering vormen grote uitdagingen voor 
de werkgelegenheid van de toekomst. 

Daarom zetten we in op een lokaal werkgelegenheidsbeleid, dat zowel het 

perspectief van de werkzoekenden, als het perspectief van de werkgevers op het 
oog heeft. Want Gent moet een stad zijn waar men een job op maat kan vinden 

waar bedrijven vlot het talent vinden dat ze nodig hebben en bereid zijn om dat 
talent mee te vormen. 

We zetten vanuit een breed partnerschap in op het ontwikkelen van de jobs van 
morgen. We hanteren daarbij de stedelijke beleidskeuzes, die we als hefbomen 

zien voor nieuwe tewerkstelling, ook voor kortgeschoolden85. Tegelijk zetten we 

binnen dit partnerschap in op de verwerving van die vaardigheden die nodig zijn 

voor de jobs van de toekomst. 

We erkennen de belangrijke rol van de vakbonden en werkgevers in het 
aanpakken van de uitdagingen op het vlak van werkgelegenheidsbeleid en blijven 

dus investeren in het brede partnerschap Gent Stad in Werking. 

We blijven focussen op begeleiding en kansen voor mensen, die om verschillende 
redenen kwetsbaar zijn en verdrongen worden op de arbeidsmarkt. We hebben 

ook aandacht voor een diversiteit aan innovatieve projecten voor werkenden. We 

promoten vorming en levenslang leren en het diversifiëren van loopbanen. We 

moedigen projecten aan die de autonomie en het initiatief van werknemers 

bevorderen en die bijdragen tot een beter evenwicht tussen werk en vrije tijd. We 

ondersteunen oudere werknemers, met het oog op een kwalitatieve 
eindeloopbaan. 

Sp.a-Groen gaat tot slot voor een arbeidsmarkt, die toegankelijk is voor iedereen, 

welke achtergrond en talenten iemand ook heeft. Uitbuiting en discriminatie zijn 

onaanvaardbaar. We bestrijden sociale dumping en ondersteunen slachtoffers 
ervan zoveel mogelijk. 
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3.2 KRACHTLIJNEN 

1. We focussen op begeleiding naar werk en dit bij diverse doelgroepen. 
Begeleiding moet op mensenmaat. Ze werkt alleen als ze berust op een 
realistisch stappenplan, dat niet boven de hoofden wordt opgelegd, maar 
mee door de werkzoekende zelf wordt aangestuurd. We willen niet dat 
kwetsbare mensen in een ‘begeleidingscaroussel’ terechtkomen. Het is 
bovendien belangrijk dat het werkwinkelaanbod voldoende laagdrempelig 
en bereikbaar blijft en dus ingebed in de wijken. 
 We blijven onverminderd investeren in wijkgebonden werkpunten, die 

een ‘werkcomponent’ toevoegen aan een ruimere buurtgerichte 
dienstverlening, maar ingebed zijn binnen de ruimere werkwinkelwerking 
in onze stad. 

 We zetten in op een actieve begeleiding van Gentenaars die kwetsbaar 
zijn, in de eerste plaats jongeren en kortgeschoolden. We investeren 
bovendien in meer informele begeleiding, bijvoorbeeld via mentoring. 
Versterking van de talenten en zelfredzaamheid staan steeds voorop en 
daarenboven stimuleren we werkgevers om voor deze mensen 
voldoende arbeidskansen te blijven bieden. 

 We breiden het activeringsaanbod binnen het OCMW verder uit, en 
focussen op meer kansen via laagdrempelige buurtgerichte activering, 
arbeidszorg86 en/of tijdelijke werkervaring. 

 We streven ernaar dat op het gebied van toeleiding naar werk het 
OCMW en de sociale partners elkaar versterken. 

 We bouwen een laagdrempelig, activerend aanbod uit via wijkwerken, 
mét vergoeding, mét doorstroomperspectief en dus mét een grote 
diversiteit aan taakmogelijkheden. Focus ligt op competentieversterking, 
in functie van een grotere jobkans en op het creëren van een buffer 
tegen de armoede voor wie niet meteen in een job terecht kan. We 
ondersteunen de diversiteit van het doelpubliek en betrekken de sociale 
partners bij het uitbouwen van ‘wijkwerken’. 

 We kiezen voor een creatief en aanvullend aanbod van jobbeurzen, dat 
nauw aansluit bij de noden van werkzoekenden én werkgevers. 

 Jongeren zijn de toekomst en verdienen een perspectief van opwaartse 
sociale mobiliteit. We zetten een Gents plan op voor maximale 
begeleiding en kansen op een job, met aandacht voor jonge 
werkzoekenden. 

 We stimuleren bedrijven om maatregelen te nemen i.f.v. 
loopbaandiversifiëring, werkdrukverlichting en welzijn op de werkvloer. 
Via dit beleid zorgen we ervoor dat oudere werknemers gedurende hun 
hele loopbaan blijven leren en dat hun job werkbaar blijft. Tegelijk 
stimuleren we werkgevers om loopbanen anders in te vullen, opdat de 
ervaring van oudere werknemers niet verloren gaat en actief blijven op 
de arbeidsmarkt voor deze mensen een haalbare kaart wordt. 

                                            
 

https://www.werk.be/online-diensten/tewerkstelling-en-sociale-economie/arbeidszorg
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 Van zodra Vlaanderen hiertoe een kader uittekent, zetten we werk-
welzijnstrajecten op. We zien begeleiding naar werk voor mensen met 
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt als een breed verhaal: 
begeleiding naar werk kan niet zonder welzijns- en armoedeproblemen 
aan te pakken en omgekeerd. We zorgen voor integrale trajecten, die 
binnen één begeleidingsplan worden gecoördineerd. 

 We willen een deel van de kinderopvang zo organiseren, dat de opvang 
van kinderen voor werkzoekenden geen beletsel mag zijn om in een 
opleidingstraject naar werk of stage te volgen. We focussen op 
alleenstaande ouders, maar niet uitsluitend. 

 Via Max Mobiel werken we waar nodig en mogelijk een aanbod uit, dat 
de mobiliteit van Gentse werkzoekenden van en naar potentiële 
werkplekken versterkt. Op die manier vermijden we mobiliteitsdrempels 
naar werk. 

 
2. Gent kent als grootstad uitdagingen die anders zijn dan de gemiddelde stad 

of gemeente in Vlaanderen. De inzet van Vlaamse middelen is onvoldoende 
afgestemd op de grootstedelijke noden en opportuniteiten. Het Vlaamse 
tenderbeleid87, waarbij grote delen van de openbare arbeidsdienstverlening 
worden uitbesteed aan vooral commerciële spelers, schiet haar doel voorbij. 
Daarom is het cruciaal dat Gent zelf de motor kan zijn van een krachtig 
tewerkstellingsbeleid. Ze moet over een grotere autonomie kunnen 
beschikken om de middelen gericht in te zetten, zowel wat betreft het 
activeringsproces van werkzoekenden, als wat betreft het 
‘matchingsproces’ (de afstemming tussen vacatures en werkzoekenden)met 
bedrijven. Voor sp.a-Groen moet dit de inzet zijn van een doorgedreven 
onderhandeling met de Vlaamse overheid en de VDAB. 
 We zetten in op gelijke kansen op de werkvloer en op eerlijke 

arbeidsvoorwaarden in onze stad. We streven ernaar dat de 
arbeidsmarkt toegankelijk is voor jongeren, kansarmen, mensen met 
migratie-achtergrond, mensen met een arbeidsbeperking en ouderen. 
We stimuleren werkgevers om de arbeid op een eerlijke en lonende 
manier te organiseren. Discriminatie en sociale dumping bestrijden we 
met alle middelen die we ter beschikking hebben. 

 We onderzoeken manieren om bedrijven actief te stimuleren dat ze 
kansen te bieden aan wie het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. We 
focussen in eerste instantie op arbeidsintensieve sectoren. Doel is een 
grotere diversiteit op de werkvloer én duurzame tewerkstelling 
realiseren. 

 We blijven als stedelijke overheid sensibiliserend optreden op het vlak 
van antidiscriminatie en gelijke kansen op de werkvloer en maken 
hiertoe gebruik van alle instrumenten, inclusief promotie van ‘goede 
praktijken’, stimulansen via overheidsopdrachten, praktijktests en 
‘mystery calls’.88 Waar nodig treden we ook remediërend op. 
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 We bestrijden sociale dumping, onder meer door sensibiliserend op te 
treden, en – van zodra de vigerende wetgeving ons dit mogelijk maakt – 
in overheidsopdrachten een clausule in te bouwen, die ons toelaat 
bedrijven te weren, die aan sociale dumping doen – i.e. mensen 
tewerkstellen aan voorwaarden die zich onder de gangbare Belgische 
normen situeren. We zorgen voor een maximale afdwingbaarheid van 
deze clausule. 

 We zetten in op de verwerving van die vaardigheden nodig om de jobs 
van de toekomst in te vullen, met bijzondere aandacht voor digitale 
skills. We vertalen dit in een lokaal actieplan binnen het partnerschap 
Gent Stad in Werking. We doen dit samen met de sociale partners, 
bedrijven, onderwijs- en opleidingsactoren en middenveldorganisaties. 
Gent Stad in Werking ontwikkelen we verder als een uniek 
samenwerkingsplatform, dat de verschillende stakeholders inzake 
economie en tewerkstelling samenbrengt binnen de ruimere stedelijke 
beleidsdoelstellingen en grootstedelijke noden en opportuniteiten. Om 
nog beter de trekkersrol en pioniersrol op te nemen, onderzoeken we 
hoe we de verschillende fora van dialoog met verschillende 
(economische) stakeholders op elkaar kunnen afstemmen, zoals over de 
thema’s diversiteit, jongerenwerkloosheid, levenslang leren, ontwikkelen 
van vaardigheden, …. 

 Veerkrachtige Gentenaars staan sterker. Nieuwe vaardigheden worden 
belangrijk in een economie-in-transitie. We sluiten een transitie-verbond 
met alle mogelijke stakeholders, inclusief werkgevers en 
opleidingsverstrekkers. 

 Duale leersystemen zien we als een belangrijke opportuniteit om 
jongeren functioneel ingebed te krijgen in een job, terwijl ze nog in 
opleiding zijn. 

 We investeren in arbeidsmarkteducatie zodat jongeren geïnformeerd op 
de arbeidsmarkt komen. We evalueren het bestaande aanbod en sturen 
waar nodig bij. 

 We stimuleren een aanbod van levenslang leren voor zowel werkenden 
als werkzoekenden om hun persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid 
op de arbeidsmarkt te verhogen. 

 Automatisering, robotisering, computer, smartphone, internet,... Deze 
innovaties zijn niet voor iedereen evident. De digitale kloof vormt een 
steeds hardere vorm van uitsluiting. We zetten prioritair in op de 
verwerving van digitale vaardigheden bij alle Gentse werkenden en 
werkzoekenden. 

 We stimuleren werkgevers om op hun werkvloeren (in hun 
werkmiddens) toekomstgerichte leer- en werkkansen te creëren en te 
valideren, en ‘intrapreneurship’89breder ingang te doen vinden. Focus is 
de creatie van loopbaanperspectief, voor jongeren, maar ook voor 
ouderen op de werkvloer.  

 We onderzoeken de mogelijkheid om meer coworking- en digitale 
werkplekken te realiseren. We stimuleren grensoverschrijdende 
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tewerkstelling in het belang van de bedrijven en werkzoekenden. Waar 
mogelijk nemen we hinderpalen weg en faciliteren we deze 
grensoverschrijdende dynamiek. 

 

 

3.3  SOCIALE ECONOMIE 

De economie van de toekomst is circulair, met positieve effecten voor milieu, 

gezondheid en sociaal beleid … én met opportuniteiten voor meer sociale 
tewerkstelling. 

We blijven sterk inzetten op de stedelijke regierol op het vlak van sociale 

economie en om de sociale economiebedrijven – mét respect voor hun 

kerndoelstelling, arbeid te bieden op mensenmaat’- te versterken. Tegelijk willen 

we dat Vlaanderen veel sterker investeert in de sociale economie, vanuit een 
stedelijk perspectief. 

We stimuleren bijkomende investeringen in de sociale economie. Die moeten de 

circulaire economie van morgen mee helpen voorbereiden, met positieve effecten 

voor milieu, gezondheid en sociaal beleid … én met opportuniteiten voor sociale 

tewerkstelling. 

We willen de sociale economie verder ontplooien als een fundamentele schakel in 

de economische transitie én in de uitvoering van onze stedelijke beleidskeuzes, 
zoals duurzame mobiliteit, armoedebestrijding, versterking van het sociale 

weefsel, het inspelen op zorgnoden, versterking van de deel- en maakindustrie, 
klimaatneutraliteit, het versterken van afvalrecyclage en het voorkomen van 

voedseloverschotten. 

Het is belangrijk dat er voldoende alternatieven bestaan voor kwetsbare 
Gentenaars, die niet in het ‘gewone’ arbeidscircuit terecht kunnen. We hechten 

dus veel belang aan de sociale economie en de lokale diensteneconomie, die de 
meest kwetsbaren in onze samenleving op een waardige manier aan een zinvolle 

en lonende job helpen. 

 

3.4 KRACHTLIJNEN 

1. We versterken de stedelijke regierol op het vlak van sociale economie en 
sociale tewerkstelling. We bekijken hoe we het doorstromingsaanbod voor 
de medewerkers die in de sociale economie werkzaam zijn, op maat kunnen 
opvoeren. Als werkgever blijven we investeren in sociale economie. Hiertoe 
breiden we onze interne tewerkstellingsplaatsen waar mogelijk verder uit. 

 We blijven er bij de hogere overheden op aandringen om meer plaatsen 
te voorzien in de sociale economie, en hiervoor dus meer middelen vrij 
te maken die vanuit een lokale regie worden ingezet. We blijven ook een 
financiële compensatie voorzien voor arbeidszorgplaatsen. 

 Voor de meest kwetsbare groepen, die geen enkele vorm van betaalde 
arbeid aankunnen, willen we dat er voldoende arbeidszorgplaatsen zijn. 
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Het geeft mensen voldoende de tijd om te groeien. We willen met de 
Vlaamse overheid een overeenkomst sluiten in het kwalitatief voorzien 
van arbeidszorgplaatsen. 

 We bouwen het Dienstenbedrijf Sociale Economie van Stad en OCMW 
verder uit als interne ‘hofleverancier’ van diensten, met inzet van 
maatschappelijk precaire werknemers. 

 We bouwen het Loopbaancentrum Sociale Economie verder uit, als 
goede praktijk die doorstroom voorziet op het niveau van de mensen, 
met respect voor de bedrijfscontexten van waaruit ze doorgroeien, en 
van deze waar ze naartoe groeien. 

 We streven naar een veerkrachtige sociale economie en hanteren 
hiervoor ook de stedelijke beleidsimpulsen op diverse domeinen als 
hefbomen voor meer sociale economie. We stimuleren investeringen in 
de sociale economie, die tewerkstellingseffecten koppelt aan ecologisch 
en sociaal duurzaamheidsbeleid en aan economische innovatie. Op die 
manier verruimen we het economische stakeholderschap in de sociale 
economie en maken we middelen vrij die de sociale economie écht kan 
doen groeien in onze stad. 

 We stimuleren de sociale economie om de samenwerking te zoeken met 
gespecialiseerde spelers, zij het zonder haar specifieke identiteit en 
doelstellingen te veronachtzamen. 

 We voorkomen het vroegtijdig afdanken van allerhande 
gebruiksgoederen (huishoudtoestellen, kledij, meubels, …) door de 
uitbouw van een netwerk van repaircafés op buurtniveau. We stimuleren 
de Gentse kringwinkels om dit aanbod mee uit te bouwen. 

 We versterken de innovatieve, sociale en duurzame economie via 
overheidsopdrachten en rollen hiervoor een stadsbreed beleid uit. 

 We dragen bij tot de koppeling tussen sociale en reguliere economie. 
Daartoe proberen we de sociale economie waar mogelijk in te schakelen 
in reguliere maakprocessen, waardoor het mogelijk moet zijn dat 
producten, gemaakt door sociale economie, in de reguliere keten 
aangeboden worden. We zetten hierrond specifieke experimenten op, in 
samenspraak met de diverse stakeholders. 

 
2. We verhogen de zichtbaarheid en aldus het maatschappelijke draagvlak 

voor sociale economie. We willen dat Gent bekend wordt als een ‘stad waar 
sociaal wordt gemaakt’. 
 We creëren een label dat aanduidt dat een product sociaal, lokaal en 

ecologisch gemaakt is. 
 We realiseren een ‘Huis van de Sociale Economie’ op de UCO-site in de 

Maisstraat en werken het bedrijventerrein voor sociale economie verder 
af. Het Huis van de Sociale Economie zorgt voor uitstraling van de 
sociale economie en het sociaal ondernemerschap in de stad. Het blijft 
dus niet beperkt tot de UCO-site. Tegelijk zorgt het voor meer 
stakeholderschap bij de sociale economie. 
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1.1 VISIE 

STEDELIJKE DIENSTVERLENING 

De stedelijke dienstverlening moet voor elke Gentenaar vlot bereikbaar en 

toegankelijk zijn, zowel fysiek als op het vlak van communicatie en informatie. 
Daarom hervormen we verder zowel de centrale als de decentrale dienstverlening 

(buiten het stadscentrum) opdat de kwaliteit nog zou verhogen. We centraliseren 
zoveel mogelijk diensten op één plek (zoals op en rond het Woodrow Wilsonplein, 

‘de Zuid’) maar we investeren daarnaast in loketten dichter bij huis, in 
dienstencentra in de wijken rond het stadscentrum. We onderzoeken daarenboven 

verder de mogelijkheden om zelf naar de mensen toe te gaan, zoals vandaag al 
gebeurt met het Mobiele Dienstencentrum. 

Een kwalitatieve dienstverlening is gebaat bij eenvoudige procedures wars van alle 
mogelijke bureaucratie. We blijven daarom investeren in administratieve 

vereenvoudiging en het bannen van overbodige stappen in procedures en 
aanvragen. De groeiende meertaligheid in onze superdiverse samenleving is een 

realiteit waarmee we bij de dienstverlening maximaal rekening houden zodat die 
toegankelijk blijft voor iedereen. 

We evolueren verder naar een ‘open’ en ‘innovatieve’ overheid, door onder andere 

gebruik te maken van ‘slimme’ technieken en technologie. We zetten nog meer in 

op gebruiksvriendelijke en veilige digitalisering van de dienstverlening (e-loket, 

apps, enzovoort) en stimuleren het gebruik ervan door zo veel mogelijk 
Gentenaars. We voorzien een intensieve ondersteuning om de drempels te 

verlagen die burgers daarbij ervaren. Het spreekt vanzelf dat niet-digitale 
dienstverlening mogelijk blijft voor mensen die niet digitaal kunnen werken want 

het is essentieel dat de toegankelijkheid voor de hele samenleving gegarandeerd 

blijft en verder wordt uitgebouwd. 

Daarnaast stellen we cijfers en gegevens publiek beschikbaar (open data), in alle 

transparantie, maar met respect voor de privacy. Zowel de stadsdiensten zelf als 
creatieve en ondernemende Gentenaars kunnen met dat materiaal aan de slag om 

Gent nog beter en slimmer te maken. We werken even hard aan het dichten van 
de ‘digitale kloof’, zodat àlle Gentenaars deel zijn van onze ‘slimme’ stad. 

Het vernieuwende stedelijk beleid is niet iets van de stedelijke organisatie alleen. 

We doen dat samen met alle Gentenaars en alle organisaties in de stad. We maken 

samen de stad met de universiteit en de onderwijsinstellingen, met het middenveld 

en de bedrijfswereld, met de inwoners, hun buurten en de organisaties waarin ze 

zich verenigen. 

Wanneer er toch iets fout loopt heeft de Gentenaar recht op een behoorlijk 
antwoord op korte termijn door de stadsdienst of het bevoegde collegelid. We 
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blijven ook de signaalfunctie van de ombudsdienst (waar mensen terecht kunnen 

als ze geen – of niet snel genoeg – antwoord krijgen) naar waarde schatten. 

 

PERSONEELSBELEID EN AANKOOPBELEID 

De beste garantie op een kwalitatieve dienstverlening zijn deskundige en 

gemotiveerde personeelsleden. We voeren daarom een modern human resources-

beleid waarbij leiderschap gepaard gaat met het coachen en stimuleren van de 

medewerkers. We zetten verder in op talent management, op vorming en het 
aanbieden van een aantrekkelijke verloning voor de personeelsleden. 

De diversiteit van ons personeelsbestand verhoogt de kwaliteit van onze 
dienstverlening en de herkenbaarheid van de stadsdiensten voor haar burgers. Ze 

inspireert ons en helpt ons te verbeteren en te vernieuwen. Daarom voeren we een 

actief diversiteitsbeleid opdat het personeelsbestand beter onze stedelijke 

samenleving zou weerspiegelen. 

Het personeelsbeleid van de Stad stimuleert de werknemers om een goed 

evenwicht te bewaren tussen hun professioneel en hun privéleven. We bouwen 

verder aan de verduurzaming van de verplaatsingen van het stadspersoneel en 
versterken de rol die de Stad hier heeft als voortrekker. 

De vakbonden blijven een partner in het uitstippelen van het personeelsbeleid. Het 

overleg met de vakbonden is daarin uitermate belangrijk. 

Het aankoopbeleid van de Stad Gent is geënt op de doelstellingen rond innovatie, 

creativiteit en duurzaamheid. De toewijzing van overheidsopdrachten gebeurt 
onder andere op basis van duurzaamheidscriteria inzake 

milieubescherming/klimaatverandering en sociale bescherming. De Stad laat zo 

veel als mogelijk opdrachten uitvoeren door bedrijven uit de sociale economie. 

Sp.a-Groen wil dat het stadsbestuur de wettelijke mogelijkheden zo breed als 

mogelijk toepast om, bij haar overheidsopdrachten, inschrijvers te weren die zich 
schuldig gemaakt hebben aan discriminatie, sociale of fiscale fraude; internationale 

arbeidswetgeving ter bescherming van de werknemers niet naleven; samenwerken 

met instellingen of instituties die flagrant de mensenrechten schenden; of ingaan 

tegen afspraken gemaakt in het kader van de Verenigde Naties. 

 

FINANCIËN EN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING 

Om de problemen en uitdagingen van de stad en haar bevolking krachtig te 

kunnen aanpakken, zijn er belangrijke financiële middelen nodig en moet er 

financiële stabiliteit zijn. Drie zaken dienen daarbij op orde te staan: 

1. een correcte en gegarandeerde financiële ondersteuning vanuit de hogere 
overheden (Vlaams, federaal), overeenkomstig de noden en problematieken 
eigen aan een grootstad. Dit geldt zowel voor de basisfinanciering via onder 
meer het Gemeentefonds als voor specifieke ondersteuning ( leefloon, 
sociaal wonen, cultuur e.d.m.). 
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2. een kostenefficiënte stedelijke dienstverlening en organisatie, die 
betaalbaar is voor de burgers, 

3. een fiscaliteit die draagbaar is, sociaal rechtvaardig en ondersteunend voor 
klimaatneutraliteit. 

Financiële stabiliteit is om vele redenen noodzakelijk. Het maakt dat rekeningen 
niet worden doorgeschoven naar toekomstige generaties. Het creëert de 

zekerheid dat jaar na jaar de nodige investeringsbudgetten voorhanden zijn. Het 
vermijdt perioden van zware besparingen die de stadsorganisatie en 

dienstverlening uit balans brengen. 

Verder zijn financiële transparantie en een ethisch financieel kader voor sp.a-

Groen essentiële elementen van een moderne en progressieve financiële 

beleidsvoering. De Stad Gent heeft daar al belangrijke inspanningen voor gedaan 
door enkel te beleggen in fondsen die investeren in bedrijven die maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en die beschikken over een ethisch label. In de 

komende legislatuur willen we nieuwe stappen zetten. We garanderen daarbij de 

transparantie over de financiën en beleggingen van alle onderdelen van de Groep 

Gent. En we stappen zo snel mogelijk over naar fondsen waarvan gegarandeerd is 

dat ze niet langer in fossiele brandstoffen investeren. 

We zoeken vernieuwende vormen van publiek-private samenwerking waarbij co-

creatie met initiatieven van onderuit voorop staat. Voor zover het project 
inpasbaar is binnen de brede sociaal-ecologische doelstellingen, neemt het 

stadsbestuur een faciliterende rol op zonder in te grijpen in de regie die het 
initiatief zelf ontwikkelt. Die rol kan inhouden dat financiële middelen van derden 

via crowdfunding of stadscoöperatieven worden gezocht. 

 

 

1.2 KRACHTLIJNEN  

1. Burgervriendelijke dienstverlening via verschillende kanalen  
 We bouwen de digitale dienstverlening verder uit. 
 Van zodra een dossier digitaal is moet het kunnen opgevolgd worden 

door de burger. 

 We blijven zorg dragen voor persoonlijk contact via fysieke en 
telefonische dienstverlening. 

 De openingsuren van de stadsdiensten worden beter gespreid, 
afgestemd op de noden van een divers publiek. 

 We voorzien zoveel als mogelijk in kindvriendelijke balies, speelhoeken 
en verzorgingstafels in dienstencentra en balies van andere 
stadsdiensten. 

 In de onmiddellijke omgeving van fysieke loketten worden computers ter 
beschikking gesteld om Gentenaars de mogelijkheid te bieden kennis te 
maken met de digitale dienstverlening. We geven daar persoonlijke 
bijstand aan de burgers die ondersteuning nodig hebben. Gentenaars die 
thuis moeilijkheden of problemen ervaren met de digitale 
dienstverlening kunnen voor ondersteuning terecht bij ons servicecenter 
Gentinfo. 
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 We geven zoveel als mogelijk de Gentenaar de mogelijkheid om via het 
elektronisch loket zijn ‘lopende’ dossier(s) te bekijken en vermijden dat 
telkens opnieuw dezelfde informatie wordt gevraagd. We evalueren de 
nieuwe en bestaande regels en bepalingen op doorzichtigheid en 
duidelijkheid. Elke maatregel wordt afgetoetst op o.m. zijn 
doelmatigheid en efficiëntie voor kansengroepen, op communicatie naar 
laaggeschoolden, mensen met migratie-achtergrond,...  

 

2. Het Gentse stadsbestuur evolueert naar een open slimme overheid  
 De Stad blijft op performante wijze relevante gegevens verzamelen over 

stedelijke evoluties en ontwikkelingen. 
 De Stad toont welke gegevens ze verzamelt, bewaart en aanbiedt over 

haar bewoners, bezoekers, ondernemers,... en waarborgt de privacy van 
al die betrokkenen (de Gentenaars). Binnen dat kader stelt de Stad 
zoveel mogelijk gegevens ter beschikking van de Gentenaars en de 
samenleving (open data). Creatieve en ondernemende Gentenaars 
kunnen ermee aan de slag om applicaties te ontwikkelen of te 
verbeteren. 

 De Stad ontwikkelt zelf ook nieuwe toepassingen die de stedelijke 
dienstverlening verbeteren of laagdrempelig maken (e-government) 
zoals toepassingen die de inspraak en participatie verbeteren, de 
mobiliteit en milieugegevens monitoren of culturele info vlot 
beschikbaar maken. Voor de realisatie gebruiken we zoveel mogelijk 
Opensourcesoftware.90 

 We streven naar een neutrale toegang tot internet. Hiertoe willen we de 
basisinfrastructuur (o.a. de glasvezelinfrastructuur) zoveel als mogelijk 
beheerd wordt door de (lokale) overheid. Bovendien spelen we 
adequaat in op toekomstige ontwikkelingen op het vlak van (nieuwe) 
platformen –zoals future internet i.s.m. academische en 
kennisinstellingen, bedrijven, start-ups en de Gentenaar/gebruiker (in 
een zogenaamd ‘Living Lab’). 

 De Stad hanteert het voorzorgsprincipe bij het installeren of ter 
beschikking stellen van draadloos internet (o.a. in de kinderopvang en 
basisscholen) en bepaalt daarnaast waar in de stad hotspots voorzien 
kunnen worden en waar niet, zoals in parken en groengebieden. 

 We leveren grote inspanningen, i.s.m. middenveldorganisaties, om de 
digitale kloof te dichten zodat zoveel mogelijk groepen mee zijn met de 
technologische evoluties en er ook gebruik kunnen van maken (e-
inclusie). 

 
3. Een correcte en efficiënte klachtenbehandeling  

 We blijven investeren in een rechtstreekse performante 
klachtenbehandeling vanuit de stadsdiensten en organisaties zoals het 
OCMW, afvalintercommunale Ivago, watermaatschappij Farys en 
anderen. 

                                            
 

90
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 Als mensen toch geen degelijk antwoord hebben gekregen op korte 
termijn moeten ze terecht kunnen bij de ombudsdienst (de ‘tweede lijn’) 
die als ‘tussenpersoon’ dienst doet zodat er alsnog een antwoord komt. 
Die ombudsdienst heeft een belangrijke signaalfunctie voor de 
beleidsmakers om de dienstverlening continu te verbeteren, als dat 
nodig is, op basis van weerkerende klachten. 

 
4. Personeelsbeleid  

 De arbeidsorganisatie van de stad stelt klantgerichtheid en 
dienstverlening centraal. Werken bij de Stad betekent voor de 
personeelsleden een soort ‘ambassadeurschap’ met de 
verantwoordelijkheid om van Gent een nog mooiere en leefbare stad te 
maken. 

 We zorgen voor comfortvolle en veilige werkplekken. We maken onder 
meer de gebouwen van de stad asbestveilig. 

 Opdrachten worden waar mogelijk uitgevoerd door bedrijven uit de 
sociale economie. 

 Opdat het personeelsbestand van de Stad onze diverse stedelijke 
samenleving zou weerspiegelen, houden we bij de rekrutering van 
nieuwe medewerkers rekening met het aandeel van mensen van niet-
Belgische origine in de beroepsbevolking van onze stad. We trachten 
binnen de Stad Gent zelfde aandeel te halen. Momenteel is dat 30% 
maar we passen dat cijfer voortaan jaarlijks aan. 

 We screenen de selectieprocedures en passen die aan waar nodig om de 
kansen op aanwerving te verhogen voor lager opgeleiden en mensen 
met een migratieachtergrond en/of een andere thuistaal. Algemeen 
gebruiken we diplomavoorwaarden zo weinig mogelijk als 
selectiecriterium. 

 Voor de aanwerving van personen met een handicap werken we verder 
met afgeschermde procedures. Het basisprincipe blijft evenwel overeind: 
voor elke functie streven we naar de invulling er van door de meest 
geschikte kandidaat, zodat de kwaliteit gegarandeerd blijft. We zorgen 
voor een gelijkwaardige verloning en pensioen voor alle medewerkers. 
Voor de contractuele medewerkers bouwen we de tweede 
pensioenpijler verder uit. 

 We maken dat de werknemers van de Stad hun job makkelijker met hun 
privéleven kunnen combineren door bijvoorbeeld: 

o een beleid te voeren dat toelaat om ‘offline te zijn’ (‘s avonds, in 
het weekend), dat wil zeggen: zonder gestoord te kunnen worden 
door het werk; 

o een systeem te ontwikkelen waarbij verlofdagen kunnen 
opgespaard worden; 

o een aanbod te voorzien van huishoudelijke steun (een strijkwinkel, 
afhaalpunten, enzovoort) 

o deelinitiatieven te stimuleren tussen medewerkers. 
o Via een mentorsysteem willen we dat de kennis en ervaring van 

stadsmedewerkers die omwille van een welverdiend pensioen uit 
de stadsorganisatie verdwijnen, doorgegeven worden aan jongere 
collega’s. We streven naar het verlagen van de 
verzuimpercentages en werken doorgedreven re-
integratietrajecten uit. Tevens zal er werk gemaakt worden van 
het vermijden en/of vroeg detecteren van burn-outs. 
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o We ontwikkelen dit vernieuwende personeelsbeleid in nauw 
overleg met de vakbondsvertegenwoordigingen binnen de Groep 
Gent. 

o Om bij te dragen tot hun welzijn en gezondheid, stimuleren we de 
personeelsleden om te sporten en om gezond te eten. 

o Omdat transparante besluitvorming en een strikte deontologische 
code belangrijke pijlers zijn van een goede bedrijfsvoering 
investeren we binnen de stadsadministratie in een proactief 
integriteitsbeleid en een doorgedreven audit van de 
administratieve processen. 

 
5. Op het vlak van mobiliteit heeft de Stad Gent een voorbeeldfunctie als 

werkgever  
 Heel veel verplaatsingen van het stadspersoneel (zowel woon-

werkverkeer als andere verplaatsingen) gebeurt met duurzame 
vervoersmiddelen. Slechts een minderheid gebeurt met de auto. We 
willen het autogebruik verder doen dalen door de fietsvergoeding op te 
trekken naar het maximaal niet-fiscaal belastbare tarief, door de 
persoonlijke bijdragen in de parkeerkost op te trekken en door 
dienstwagens flexibel in te zetten. 

 Ook de dienstverplaatsingen per wagen moeten stelselmatig 
verduurzaamd worden. Zo mogen er tegen 2024 geen dieselwagens van 
de Stad Gent meer rondrijden. Waar er nog geen elektrische 
alternatieven zijn, onderzoeken we andere mogelijkheden (zoals CNG-
gas, gecomprimeerd of vloeibaar aardgas).We stellen kantoren en 
vergaderruimtes van de Stad Gent ter beschikking aan derden 
(bijvoorbeeld Vlaamse en Federale overheid), bij voorkeur aan openbare 
vervoersknooppunten - en vragen van die derden hetzelfde doen voor 
onze diensten en personeelsleden. 

 
6. Gerichte beleidsbelastingen en betaalbare dienstverlening  

 We laten het bestaande belastingniveau ongewijzigd tenzij externe 
omstandigheden ons ertoe dwingen. 

 We gaan voor een hervorming van de bedrijfsbelastingen. Daarbij zal 
ook werk worden gemaakt van inbreng van ecologische criteria (energie, 
klimaat, circulaire economie) en sociale criteria (tewerkstelling in kader 
van sociale economie of specifieke doelgroepen). 

 Waar nodig zullen gerichte beleidsbelastingen of bijkomende retributies 
ingezet worden wanneer daarbij duidelijke ecologische of sociale 
doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. We voorzien een 
retributie/belasting op de vuilnisproductie van take-away 
horecabedrijven. 

 De dienstverlening moet betaalbaar blijven voor de Gentenaars, de 
Gentse verenigingen en bedrijven die er gebruik van (moeten) maken en 
de tarieven staan in verhouding tot de geleverde prestaties. In het 
algemeen blijven de retributies op het huidig tariefniveau. 

 Retributies worden laag gehouden voor Gentenaars en zijn kind- en 
jongerenvriendelijk opgebouwd. Er zijn sociale kortingen voor de lage 
inkomensgroepen. Gentse verenigingen, die een maatschappelijke 
bijdrage leveren en voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van hun 
sector, genieten van voordeeltarieven. 
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 De bijkomende retributies die Gent bovenop de door de federale 
overheid aangerekende kost heft voor de aflevering van 
identiteitskaarten worden afgeschaft voor wat de gewone gebruikelijke 
procedure betreft, aangezien het gaat om een verplichting die de Staat 
oplegt aan de burger. 

 
7. Financiële transparantie en ethisch beleggen 

 De bestaande transparantie voor financiën en beleggingen moet worden 
doorgetrokken naar alle onderdelen van de Groep Gent en in het 
bijzonder naar de autonome en verzelfstandigde bedrijven en de 
intercommunales en/of intergemeentelijke samenwerkingen. 

 Voor de hele Groep Gent wordt een gelijkwaardig ethisch kader 
uitgewerkt en in praktijk gebracht waar dit nog niet het geval is. 

 We gaan verder in de ontwikkeling en uitbouw van het ethisch beleggen 
over de hele groep Gent. Tot nu toe wordt vooral het pensioenfonds van 
de Stad Gent voor een belangrijk deel beheerd door 
vermogensbeheerders die werken op basis van de best beschikbare 
ethische beleggingslabels in België, met name die van Ethibel.91 

 Sp.a-Groen wil ingaan op de vraag van een brede internationale 
beweging om zoveel mogelijk kapitaal terug te trekken uit fossiele 
brandstoffen (‘Divestment-beweging’ of desinvesteren). We willen 
daarom dat het pensioenfonds en andere beleggingen uit de Groep Gent 
overstappen naar fondsen die ondernemingen uitsluiten die betrokken 
zijn bij de productie en/of verkoop van fossiele brandstoffen. 

 Bij intercommunales worden de pure beleggingskapitalen die los staan 
van de eigenlijke werking van de bedrijven afgebouwd of terug 
genomen. We streven de ontbinding na van de vzw CEVI in overleg met 
de betrokken gemeenten. We bekijken met de gemeenten hoe dit kan 
gebeuren. 

 
8. Maatschappelijke inzet van vastgoedposities  

 Sp.a-Groen wil dat de Groep Gent voortaan zijn vastgoedposities binnen 
de stad en het havengebied zoveel als mogelijkheid strategisch inzet ten 
bate van haar woon-, tewerkstellings- en klimaatbeleid. Ten aanzien van 
derden die projecten op de gronden van de stad realiseren wordt 
gewerkt met erfpacht- of opstalrechten. Slechts wanneer er ook op 
middellange termijn geen nuttig gebruik van kan worden gemaakt of bij 
ruiloperaties of ter financiering van nieuwe vastgoedaankopen, wordt 
vastgoed (gronden en/of gebouwen) vervreemd. Voor geheel of 
gedeeltelijk leegstaande gebouwen of braakliggende gronden wordt 
steeds gezocht naar tijdelijke invullingen met een maatschappelijke 
meerwaarde. 
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2.1 VISIE 

 
Gent wordt aanzien als een open, tolerante, positieve en veilige stad, en dat als de 
tweede grootste stad van Vlaanderen. Natuurlijk zijn er zoals in elke grootstad 

overlastproblemen en criminaliteit, maar in de voorbije jaren is het aantal grote 

incidenten en problemen beperkt gebleven. Er zijn geen militairen in het 

straatbeeld, we kiezen niet voor een algemeen model van ‘gewapend bestuur’. 

Gent heeft een lange traditie van een politie die dicht bij de bewoners in de wijken 
staat. Bovendien zijn er veel preventieve acties om mogelijke overlast te vermijden 

in buurten die onder druk komen of door groepen die aan de rand van de 

samenleving leven. Gent maakt ook werk van een sociaal beleid waarbij we zoveel 

mogelijk vermijden dat er mensen uit de boot vallen. Daarom heeft het 

stadsbestuur goede contacten met de diverse gemeenschappen uitgebouwd. 

Polarisering en radicalisering die leiden tot gewelddadig extremisme zijn 

uitzonderlijk: in geen enkele officiële dreigingsanalyse wordt de Gentse situatie als 
echt problematisch beoordeeld. Dat wil niet zeggen dat er geen risico’s zijn. 

Signalen of uitingen van radicalisering worden daarom meteen aangepakt. De 

internationale context is hierbij een belangrijke aandachtspunt. Dat vraagt een 

zware inzet van mensen en middelen maar het is de moeite waard. Het laat toe om 

een harmonieuze samenleving op te bouwen waar veiligheid gegarandeerd is en 

de problemen aangepakt worden en onder controle blijven. 

Toch vraagt de zorg om veiligheid en leefbaarheid permanente aandacht. De 

groeiende sociale ongelijkheid, de armoede en uitsluiting (met alle gevolgen voor 

kinderen, jongeren en gezinnen), de grotere druk op de stad in het algemeen en in 

sommige wijken in het bijzonder blijven de inzet vragen van heel wat mensen en 
middelen. Bepaalde vormen van overlast zoals sluikstorten en nachtlawaai zijn 

moeilijk helemaal weg te werken. 

Veiligheid is een basisrecht voor alle Gentenaars en moet overal gegarandeerd 
zijn. Alle criminaliteit en alle overlast moet telkens met aangepaste, proportionele 

en adequate middelen worden aangepakt. Preventie en sensibilisering zijn 

uitermate belangrijk, daar start alles mee. Maar wie toch de wet overtreedt en/of 

het samenlevingsklimaat verzuurt, moet weten dat er sancties volgen. Het 
handhaven van verkeersveiligheid is essentieel in het leefbaar houden van onze 

wijken en onze stad. En we helpen ook actief mee aan het bestrijden van 
economische misdrijven. Discriminatie blijft een zwaarwegende frustratie voor wie 

er slachtoffer van is. Daarom blijven we onverminderd inzetten op de bestrijding 

van alle vormen van discriminatie. 

We blijven dus resoluut kiezen voor een driesporenbeleid van preventie 

(voorkomen), curatie (herstellen, ook wat de schade bij de slachtoffers betreft) en 
repressie (handhaven en sanctioneren). Wij stellen daarom een integraal 

veiligheidsplan op dat de inbreng en verantwoordelijkheid van zowel alle 
betrokken overheidspartners (zoals politie, brandweer, parket, 

gemeenschapswachten, toezicht- en inspectiediensten, sociaal-preventieve 
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diensten enzovoort) als van de bevolking vastlegt. De Gentenaars zijn zelf 

belangrijke partners, zeker wat betreft de aanpak van samenlevings- en 
veiligheidsproblemen die leiden tot overlastfenomenen, polarisering en 

radicalisering. 

De wijk vormt daarbij de uitvalsbasis waarbij de versterking van het sociaal-

preventieve veld en de geïntegreerde veiligheidszorg de belangrijkste pijlers zijn. 

Het samenspel tussen basiswerk, sociale regie, overlastregie en politie is hierbij 
bepalend. Waar mogelijk betrekken we de burgers bij het veiligheidsbeleid, naar 

het voorbeeld van ‘Buurt Bestuurt’ (waarbij, in bepaalde wijken, een delegatie van 
bewoners de prioriteiten bepaalt van een deel van het werk van de politie en de 

gemeenschapswachten). We zijn evenwel tegen de oprichting van ‘buurtwachten’ 
van bewoners, die zelf het heft in handen nemen. Veiligheid, vooral het repressieve 

luik, moet het monopolie (in handen) van de overheid blijven. 

We willen dat de Gentse diversiteit weerspiegeld wordt in het Gentse politiekorps 

en breiden daartoe het aantal initiatieven en maatregelen verder uit. De campagne 

100 % (fl)ik wordt verder gezet. 

 

2.2 KRACHTLIJNEN 

1. Algemene preventie blijft de basis 

We blijven investeren in socio-preventieve initiatieven binnen een integrale 

strategie (Zonaal Veiligheidplan, zie verder). We kiezen voor stevige 

eerstelijnscontacten van ‘professionals’ in elke wijk waar nodig, met 

bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en -jongeren. We versterken 

daarom de werking van de Buurtstewards en van het team Straathoekwerk. 

Ze werken samen met het maatschappelijk middenveld. Het stedelijke 
project ‘Burenbemiddeling’ wordt voortgezet. 

De preventief sensibiliserende werking van de gemeenschapswachten blijft 

een prioriteit zodat in elke wijk een kwaliteitsvolle proactieve 

dienstverlening gegarandeerd is. Deze dienstverlening richt zich zoals 

voorheen op het voorkomen van maatschappelijk overlast, op het verhogen 
van het veiligheidsgevoel van de burgers en op het nemen van acties om 

diefstal en verkeersonveiligheid in te dijken.  

We blijven alle Gentenaars bewust maken van mogelijke veiligheidsrisico’s 

in eigen huis en promoten advies voor inbraak- en brandweerpreventie. De 
woonblokken vormen hierbij een prioriteit. 

2. ‘Uw politie altijd nabij’: zichtbaar en aanspreekbaar op straat in alle wijken 
We blijven investeren in meer ‘Blauw’ op straat en focussen in het bijzonder 

op maximale aanwezigheid met een zo groot mogelijke aanspreekbaarheid. 
We doen dit in de geest van gemeenschapsgerichte politiezorg. De 

wijkwerking bestendigen we als hoeksteen van de politiewerking. 

Binnen de wijkpolitie gaat extra aandacht naar het opwaarderen van het 

team van buurtinspecteurs en het versterken van de wijkwerking. De 
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buurtinspecteur heeft een centrale rol in de politionele aanpak van overlast- 

en samenlevingsproblemen: hij heeft een toezichts-, contact- en 
signaalfunctie in zijn buurt en is het eerste contactpunt voor de bevolking 

en het maatschappelijk middenveld. Samen met de stedelijke overheid, 

externe diensten en stadsdiensten werkzaam in de buurt, zoekt de 

wijkpolitie oplossingen voor aangekaarte probleemsituaties. Daarnaast is er 
een bijzondere rol weggelegd voor de politie om voeling te houden met alle 

doelgroepen binnen Gent, inclusief de meest kwetsbare.  

De zichtbare aanwezigheid op straat en het preventief toezicht zijn van 
cruciaal belang om het veiligheidsgevoel van de bevolking te verhogen. 

Doelgericht surveilleren en gerichte acties opzetten op publieke plaatsen 
waar problemen gesignaleerd zijn, horen daarbij. Zo hebben bv. de 

zogenaamde STROP-acties (‘Samen Tegen Rondtrekkers en 
OverlastPlegers’) de betrachting om lokale drugsdealers, inbrekers en 

geweldplegers actief op straat aan te pakken. Wij houden vast aan 
dergelijke acties. 

Een versterkt Overlastteam besteedt extra aandacht aan problemen zoals 

nachtlawaai, sluikstorten, zwerfvuil, en bij uitbreiding andere 

overlastfenomenen die het samenlevingsklimaat verzuren. 

De aanpak van criminaliteit en overlast in de prostitutiebuurt aan de Zuid 
wordt voortgezet. 

We verlagen de drempels voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld en 

stalking om korter op de bal te kunnen spelen. We zien er op toe dat de 

politie alert, doortastend en kordaat optreedt bij dergelijke voorvallen. 

Tegelijk voorzien we de nodige begeleiding voor daders. 

De politie heeft extra aandacht voor het aanklampend bedelen, waarbij 

mensen agressief benaderd worden. Tevens heeft de politie verhoogde 

aandacht voor het inzetten van kinderen. In die situaties treedt de politie op 

in samenspraak met sociale diensten en met bijzondere aandacht voor het 

kinderrechten-perspectief. 

3. Politie, parket en inspectiediensten: samen (veel) sterker 
 Een doorgedreven samenwerking tussen politie, parket en alle 

inspectiediensten – en dus de voortzetting van de positieve 
samenwerking tussen parket en burgemeester - is essentieel voor 
preventie en veiligheid. ‘Bestuurlijke handhaving’ maakt het mogelijk 
voor de bestuurlijke overheden (in casu de burgemeester) om pro-
actiever en efficiënter op te treden tegen aanhoudende overlast- en 
criminaliteitsfenomenen (in het bijzonder druggerelateerde feiten en 
mensenhandel), door die in samenspraak met het gerecht zowel 
bestuurlijk als gerechtelijk aan te pakken. 
We kiezen voor bestuurlijke handhaving op het domein van sociale, 
economische en fiscale fraude (oneigenlijk gebruik van vzw’s, allerlei 
vennootschapsvormen, tewerkstelling als schijnzelfstandigen), inbreuken 
op leefmilieu en volksgezondheid en de daarmee samenhangende 
overlast. Politie, toezichtdiensten, wijkregisseurs, partnerorganisaties e.a. 
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focussen op panden van slechte woonkwaliteit in kwetsbare buurten, 
waar verschillende problemen tegelijk voorkomen. 

 We versterken het coördinerend overleg met inspectiediensten en 
parket zeker op vlak van mensenhandel, koppelbazerij, huisjesmelkerij en 
georganiseerde bedelarij. Die leiden immers voor mensonwaardige 
situaties en bemoeilijken het samenleven in diverse wijken. Hier moet 
elke mogelijke inbreuk bestuurlijk of gerechtelijk bestraft worden. 

 Bij de aanpak van veelplegers, in het bijzonder druggerelateerd, wordt 
telkens naar de achterliggende problematiek van de feiten gekeken en 
wordt de verslaving aangepakt. Een oplossingsgerichte aanpak met een 
sterk uitgewerkt zorgcircuit staat centraal. We versterken de aanpak van 
‘first offenders’ waarbij supervisie met de ouders gestart wordt na het 
plegen van een eerste delict door minderjarigen. 

 Sp.a-Groen wil het fenomeen van de woninginbraken verder bestrijden 
door de acties rond inbraakpreventie te verbreden en te intensifiëren, en 
door te focussen op het betrappen, ophelderen en vatten van de daders 
en bendes. 

 Om fietsdiefstallen tegen te gaan zullen nieuwe technologieën worden 
gepromoot om het terugvinden en de identificatie van gestolen fietsen 
mogelijk te maken en sterk te vereenvoudigen. Er zal tevens werk 
gemaakt worden van de opsporing van daders van systematische 
fietsendiefstallen. 

 Het aanbod van voldoende en goedkope woningen en het actief 
bestrijden van leegstand en speculatie zijn de beste preventie tegen het 
kraken van woningen en gebouwen. Het woonbeleid (zie betrokken 
hoofdstuk) is daarin een essentiële schakel. In ieder geval moet 
dakloosheid worden voorkomen via nachtopvang en/of legale huur. 
Kraken biedt immers geen oplossing voor de woonnood van de 
betrokkenen. 

 Voor Sp.a-Groen is de bescherming van de woning van elke Gentenaar 
een vanzelfsprekendheid. Het parket moet daarin zijn verantwoordelijk 
effectief opnemen en dit in samenwerking met de politie. Er kan 
daaromtrent geen gedoogbeleid zijn en is het een onderdeel van het 
Zonaal Veiligheidsplan. 

 
4. Gerichte aanpak van polarisering en radicalisering die leiden tot 

gewelddadig extremisme  
 Bij polarisering en radicalisering die leiden tot gewelddadig extremisme 

kiezen we doelbewust verder voor een gerichte en daadkrachtige 
aanpak, omschreven in een deradicaliseringsplan (met het ‘Team 
Radicalisering In de Kering’ en de ‘Lokale Integrale Veiligheidscel’). We 
mikken daarbij zowel op een basispreventie die door integratie en 
participatie extreme radicalisering voorkomt als op gerichte preventie 
vanuit eerstelijnswerk door in te zetten op steunfiguren/sleutelfiguren 
voor jongeren en jongvolwassenen in hun onmiddellijke leefomgeving. 

 We streven er verder naar om personen die omwille van hun aanraking 
met een extremistisch radicaal gedachtengoed banden met de 
samenleving verliezen, via een curatieve en persoonsgerichte aanpak 
opnieuw een zinvolle plek in onze samenleving te laten opnemen. 

 We laten individuen en hun onmiddellijke leefomgeving die vast zitten in 
een proces van gewelddadige radicalisering of reeds verregaand 
geradicaliseerd zijn, ondersteunen en begeleiden. 
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 Politie en parket treden op tegen gewelddadige of militante extremisten 
die mogelijk een bedreiging vormen voor de samenleving. 

 Het Team Radicalisering in de Kering (TRiK) onder leiding van de 
radicaliseringsambtenaar werkt enerzijds rond preventie en anderzijds 
op basis van signalen en concrete cases. Het team is in het bijzonder een 
aanspreekpunt omtrent radicalisering en polarisering. Het versterkt 
actoren en organisaties in het omgaan met 
gewelddadige/extremistische radicalisering en polarisering en 
organiseert samenwerking bij signalen en concrete gevallen/cases. Het 
TRiK houdt de vinger aan de pols. 

 

5. Stedelijk drugbeleidsplan 

 We hernieuwen het stedelijk Drugbeleidsplan (inclusief aandacht voor 
alcoholmisbruik) en hebben specifiek aandacht voor jongeren. We 
zetten in op preventie en curatie. 

 We blijven Spuitenruil organiseren. 
 We hebben expliciet aandacht voor zwerfspuiten op het openbaar 

domein. Het plaatsen van dropboxen waar gebruikers hun gebruikte 
spuiten veilig kunnen achterlaten is samen met de verhoogde aandacht 
van politie, gemeenschapswachten en groendienst voor zwerfspuiten 
deel van de aanpak. 

 

6. Verkeersveiligheid. Zone 30. Asociaal rijgedrag 
 We sensibiliseren de bevolking voor correct rijgedrag en ageren gericht 

tegen asociaal rijgedrag. Chauffeurs, motorrijders, fietsers en 
voetgangers: iedereen moet zich aan de regels houden en hoffelijk zijn in 
het verkeer. We breiden nummerplaatherkenning uit om het 
stadscentrum écht autovrij te houden. 

 We treden streng op tegen taxichauffeurs die verkeersregels 
onvoldoende naleven. Om de snelheidsbeperkingen te handhaven blijven 
we regelmatig controles doen op die plaatsen waar voorafgaande 
indicatieve metingen (bijvoorbeeld na klachten uit de buurt) aantonen 
dat dat nodig is.  

 We kiezen voor zichtbare controles (o.a. met de LIDAR, de zogenaamde 
‘superflitspaal’) omdat die zichtbaarheid een ontradend effect heeft. De 
focus ligt vanzelfsprekend op zones waar veel kinderen samen 
komen/aanwezig zijn, zoals schoolomgevingen. De stad plaatst een 
vaste flitspaal rond schoolomgevingen waar dit nodig en wenselijk is.  

 
7. Horeca en evenementen: samen veilige feestjes bouwen 

 Uitgaan en feesten moet kunnen maar zonder de problemen te 
miskennen. Bij overlast zetten we in op dialoog, preventieve acties en 
treden we, indien nodig, kordaat op. 

 We stellen een lokaal en integraal evenementenbeleid op waarbij 
veiligheid een belangrijk aandachtspunt is binnen het 
vergunningsproces. Organisatoren van evenementen en grote 
manifestaties worden maximaal geresponsabiliseerd inzake veiligheid, 
maar de regie en de eindverantwoordelijkheid blijven in handen van de 
politie en de brandweer. Veiligheidsmaatregelen zoals ‘crowd control’ en 
parkeervoorzieningen moeten immers 100% in orde zijn. 
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 We zetten verder camera’s in bij grote evenementen, naar het jarenlange 
succesvolle voorbeeld van de Gentse Feesten. 

 We treden kordaat op tegen mogelijke discriminatie in de horeca: 
horecazaken met een portier moeten er voor zorgen dat hun 
portiersactiviteiten binnen het gezichtsveld van een bewakingscamera, 
gericht op in- en/of uitgang, vallen. De beelden worden minstens een 
maand bijgehouden en moeten op verzoek van de politie worden 
voorgelegd. Horecazaken bezorgen de politie ook consequent een 
incidentenmelding. De politie kijkt nauwgezet toe op deze 
verplichtingen en bestraft eventuele inbreuken. 

 In veel grote steden is discriminatie al jaren een hardnekkig probleem: 
cafés, discotheken en restaurants die bezoekers de toegang weigeren 
vanwege hun afkomst, hun seksuele geaardheid, hun handicap 
enzovoort. In Gent houden we vast aan een streng 
antidiscriminatiebeleid en handhaven we het actieplan voor racisme- en 
discriminatiebestrijding. 

 
8. Organisatie van de politie: voldoende manschappen, ondersteund door de 

federale overheid 
 Prioriteit nummer één is: het verder invullen van het tekort in de 

personeelsbezetting, mét oog voor de diversiteit van het korps. De 
federale overheid moet er voor zorgen dat politie-inspecteurs sneller 
kunnen worden aangeworven. Daarom moeten lokale politiezones meer 
inspraak krijgen in de aanwervingprocedure van het politiepersoneel. 

 De volgende legislatuur moet er een grote stap voorwaarts gezet 
worden in het vergroten van de diversiteit in het personeelskader, met 
specifieke aandacht voor mensen met een migratieachtergrond. 

 We willen dat er intensief verder gewerkt wordt aan een positief klimaat 
op de werkvloer, zodat iedereen er zijn plek vindt. 

 De federale overheid moet ook dringend meer investeren in de eigen 
operationele diensten om de lokale politiezones afdoende te kunnen 
ondersteunen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad (aanpak 
rondtrekkende dadergroepen, uitgebreide sporenonderzoeken, 
beveiliging van parkings langs autosnelwegen, …). 

 Een nieuw politiehoofdkwartier – een modern centraal ‘politiehuis’ voor 
de burger en voor de politiemensen – moet zo snel mogelijk worden 
gerealiseerd. De plannen zijn in volle voorbereiding.  

 De politie zal verder investeren in de uitbouw van een klantvriendelijk 
onthaal in alle commissariaten, met zorg voor de privacy van de burger. 

 De politie investeert verder in moderne technologie zodat 
administratieve taken snel en eenvoudig kunnen afgewerkt worden, en 
er meer tijd vrij komt voor het echte politiewerk. 

 De Gentse politie draagt het ‘blauw vakmanschap’, met een 
uitdrukkelijke gedragsbepaling inzake diversiteit, hoog in het vaandel. 
Toch werd de afgelopen jaren de aanpak van de politieagenten bij een 
aantal incidenten in vraag gesteld. We moeten dan ook de nadruk blijven 
leggen op een open en tolerante houding van ons korps naar de hele 
samenleving toe. Dit door ondersteuning en opleiding aan te bieden én 
door het samenstellen van een diverser politiekorps. 
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1.1 VISIE 

Burgers kunnen steeds meer mogelijkheden benutten om deel te nemen aan het 
beleid en beheer van de stad. Initiatieven van onderuit veroveren een steeds 

grotere plaats in een proces van democratische vernieuwing. Samen met burgers 
en het middenveld, dat volop in beweging is, willen we de relatie tussen burgers 

en overheid vernieuwen. Op verschillende manieren maken we ruimte voor 
inspraak, participatie, co-creatie en -beheer en partnerschap met 

burgercollectieven. De burger zal zo een actievere rol kunnen spelen in het 
bepalen van beleidsdoelstellingen en het investeringsbeleid. We willen dat het 

stadsbestuur hierin experimenteert en nieuwe vormen van participatieve 
democratie mogelijk maakt. 

We willen de trekkers zijn van een stadsbestuur dat transparantie en deugdelijk 

bestuur voorstaat, een sterke basisdienstverlening garandeert en vanuit een 
heldere afbakening van verantwoordelijkheden een actieve partner is voor 

burgerinitiatieven. 

We willen ten slotte een belangrijke stap voorwaarts zetten in de democratisering 
van de organisaties en structuren waarin de Stad Gent vertegenwoordigd is. 

Actieve en passieve openbaarheid van bestuur kunnen en moeten in vele organen 
veel beter dan nu het geval is. Als 'slimme stad' doet Gent al jaren een beroep op 

het potentieel van haar bewoners, verenigingen, onderzoekers en bedrijven om 
samen vorm te geven aan de stad van de toekomst. We zijn klaar om daarin een 

flinke stap vooruit te zetten en de betrokkenheid van de Gentenaars uit te diepen 
en te verbreden. 

Onze visie raakt aan alle niveaus van burgerbetrokkenheid. Om te beginnen willen 

we de Gentenaars goed informeren en breed en laagdrempelig consulteren. We 

breiden de mogelijkheden uit om samen te beslissen en samen te doen. 
Burgerinitiatieven willen we versterken en ondersteunen. 

We geven duidelijke informatie over de mogelijkheden voor inspraak in het beleid 

en de projecten van het stadsbestuur: de projectplanning, de timing en het kader 
waarbinnen inspraak mogelijk is. 

Een belangrijke rol voor de lokale overheid is actief inspraak zoeken van nog meer 

Gentenaars. Elke mening, elke stem kan immers een bijdrage leveren. Vanuit onze 
actieve inzet voor sociale grondrechten willen we ook mensen uit kwetsbare 

groepen bewust betrekken in inspraaktrajecten. Dat doen we onder meer door 

interactie op wijkniveau, met toeleiding  naar digitale inspraakmogelijkheden, met 

de hulp van ervaren spelers in het middenveld en waar gebruikelijk of afgesproken 

met diverse onafhankelijke advies- en overlegorganen. 

Ook de actieve participatie van burgers start bij goede informatie. We moedigen 
Gentenaars aan om samen de stad te maken, in co-creatie tussen de Stad (als 
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lokale overheid) en burgers, verenigingen, middenveld, ondernemers,... of in 

samenwerkingsverbanden tussen Gentenaars onderling. We verduurzamen het 
‘samenbeheer’ om van Gent een echte ‘stad van commons'92 te maken, zowel in 

economische als sociale sectoren. In alle lagen van de samenleving krijgen burgers 

kansen om daarin initiatief te nemen, en moeten commonsprojecten kunnen 

groeien, daar willen we een stimulerende en ondersteunende omgeving voor 
creëren. 

We behouden de zin voor experiment in de ondersteuning van projecten van 

onderop en zetten tegelijk in op langetermijntrajecten. 

Sommige thema's leveren spanningen op in de stad. Als het brede thema's zijn die 
infovergaderingen of inspraaktrajecten overstijgen (bijvoorbeeld "het goede 

leven", toekomstgericht ruimtegebruik, …) willen we er een stadsbreed debat rond 
organiseren voor Gentenaars en het middenveld. Zo streven we naar een cultuur 

van actief luisteren en wederzijds begrip. 

 

1.2 KRACHTLIJNEN 

1. We geven goede informatie zodat de betrokkenheid groter wordt en de 
inspraak beter 

 We blijven investeren in vlot beschikbare informatie over de 
dienstverlening en projecten van het stadsbestuur, ook voor Gentenaars 
die geen internettoegang hebben of de vaardigheden missen om digitale 
informatie te verwerken (bijvoorbeeld via het succesvolle servicecenter 
Gentinfo). 

 In haar dialoog met de inwoners gebruikt de Stad zowel snelle digitale 
communicatievormen en -platforms als slow conversation (bijvoorbeeld 
infovergaderingen, wijkmarkten, het Stadsmagazine, …. 

 We houden in de communicatie rekening met diversiteit en 
anderstaligheid. Naast de realisatie van communicatiecampagnes 
streven we naar communicatie op maat van elke individuele burger. 

 Onze communicatie (via sociale media, StadsTV, het Stadsmagazine,...) 
heeft oog voor de participatieve processen die zich in de stad afspelen, 
voor initiatieven van onderop. 

 Met de audioverslagen en het experiment met de videoverslagen werd 
sterk geïnvesteerd om de werking van de gemeenteraad meer kenbaar 
en openbaar te maken. We zetten dit pad verder en onderzoeken hoe 
we dit deel van de stadswebsite overzichtelijker en gebruiksvriendelijker 
kan worden met overzichtspagina’s per wijk, commissie,... We hebben 
hierbij bijzondere aandacht voor begrijpbare taal en User Experience. 

 Inspraaktrajecten krijgen steeds heldere inhoudelijke krijtlijnen mee, 
zodat burgers weten wat ermee kan worden bereikt. 
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2. We zorgen ervoor dat participatie en inspraak altijd breed en laagdrempelig 
zijn. 

 We doen extra inspanningen om iedereen te betrekken in 
participatieprocessen ook mensen uit moeilijk bereikbare groepen. We 
dragen extra zorg voor de inbreng van burgers uit kwetsbare groepen. 

 We zoeken naar nieuwe en aangepaste inspraakmethodieken die de 
aspiraties en inbreng van de verschillende groepen bijeen brengen en 
verbinden tot breed gedragen voorstellen.  
Kinderen en jongeren hebben recht op een stem in het beleid. We 
houden een vinger aan de pols van hun leefwereld en zoeken in alle 
participatietrajecten van de stad passende manieren om hen te laten 
participeren. 

 We betrekken het middenveld en bewoners-ondersteunende 
organisaties en bieden hen financiële ondersteuning om hun rol ten volle 
te kunnen opnemen, met respect voor hun autonomie. De 
zelforganisaties van kansengroepen zijn daarbij ook logische partners. 

 

3. We geven Gentenaars medezeggenschap over stadsvernieuwingsprojecten. 
We geven Gentenaars medezeggenschap over elk 
stadsvernieuwingsproject op buurt- en wijkniveau, voor de aanvang van elk 
deelproject. Dat doen we op maat van die buurt of wijk, met respect voor 
de diversiteit van de bewoners en andere actoren, in weloverwogen 
stappen en in totale openheid over de democratische besluitvorming. 
 We bouwen verder op inzichten uit inspraaktrajecten zoals 'Muide-

Meulestede Morgen', een denkoefening van een groep wijkbewoners 
begeleid door studiebureaus waar een stadsvernieuwingsproject uit 
voortvloeide. Ook goede praktijken uit stadsvernieuwings-projecten 
zoals ‘Bruggen naar Rabot’ en 'En Route' (in Dampoort en Sint-
Amandsberg) verdienen navolging. Bij 'En Route' vormt de 
langetermijnvisie van een professioneel ontwerpteam het startpunt voor 
gesprekken over toekomstplannen tussen stadsdiensten, bewoners en 
wijkorganisaties. Elk deelproject komt daarbij uitgebreid aan bod. 

 
4. We introduceren een burgerbegroting die Gentenaars inspraak geeft over 

wenselijke investeringen in hun wijk. 
Welke investeringen in de wijk moet het stadsbestuur prioritair plannen? 
Over een belangrijk deel van het budget dat we voorzien voor investeringen 
op wijkniveau, laten we de bewoners mee beslissen 

 We organiseren in elk van de 25 wijken een publiek debat met telkens 
als conclusie een advies aan het stadsbestuur over (de realisatie van) de 
gewenste wijkprojecten. 

 Daarbij springen we behoedzaam om met verwachtingen van bewoners: 
we maken steeds heldere afspraken over de procedure die we zullen 
volgen. 

 We voorzien de nodige omkadering om de stem van kinderen en 
jongeren hierin voldoende te laten doorklinken. 
 

5. We ondersteunen burgerinitiatief voluit 
Initiatieven die groeien vanuit buurten of wijken kunnen op verschillende 
manieren een ondersteuning krijgen van de Stad Gent: 
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 We behouden ‘Wijk aan Zet’ als subsidie-instrument om buurtinitiatieven 
te ondersteunen. Na 11 edities (‘Wijk aan Zet’ startte in 2006) gaan we 
graag op zoek naar vernieuwing en experiment binnen het opzet met 
een herzien reglement. 

 Buurtgroepen die (half)jaarlijks terugkerende activiteiten opzetten, 
hoeven niet telkens opnieuw een aanvraag te formuleren via Wijk aan 
Zet, maar kunnen op een eenvoudige manier materiaal lenen en (indien 
gewenst) ondersteuning krijgen. 

 

 
6. We beogen gezamenlijk beheer 

We stimuleren zo veel mogelijk gezamenlijk beheer tussen de Stad en 
burgers. Elk initiatief daartoe is uniek. 
 Afspraken over de afbakening van de verantwoordelijkheden, over wie 

de regierol in handen heeft,... gebeuren op maat. Zo maken we een 
verscheidenheid aan projecten mogelijk, van het onderhoud van een 
stukje buurgroen tot het publiek openstellen van erfgoed (zoals de 
Buren van de Abdij doen met de Sint-Baafssite). 

 De Stad Gent deelt zijn verantwoordelijkheid niet ondoordacht: de 
beslissing om zaken samen te beheren is onder meer afhankelijk van de 
draagkracht en de bereidheid van de initiatiefnemers om bewoners te 
betrekken. 

 Stadsambtenaren krijgen extra vorming om meer participatief te werken. 
 

7. We maken van Gent een echte ‘stad van commons’. 
We gaan aan de slag met de aanbevelingen uit het in juni 2017 voorgestelde 
'Commons Transitie Plan voor Gent’ (Michel Bauwens e.a.) om van Gent een 
stad te maken waar burgercollectieven worden gestimuleerd en alle kansen 
krijgen om zich te ontwikkelen. De Stad stelt zich op als partner van die 

initiatieven. De stad streeft naar maximale zelfstandigheid van collectieven 
van burgers en treedt op als partner van dergelijke initiatieven. De stad 
waakt erover dat commons-initiatieven niet alleen instaan voor het belang 
van de leden van het collectief, maar ook het algemeen belang voor ogen 
houden. 

 De stad faciliteert een ‘Staten-Generaal van de Commons’, een 
overlegorgaan tussen burgercollectieven dat adviezen kan leveren aan 
de gemeenteraad en zo haar rol als partner kan vergroten. 

 We zorgen ervoor dat diverse kwetsbare doelgroepen expliciet 
betrokken en ondersteund worden. 

 We hebben oog voor commons-gerichte initiatieven van Gentenaars met 
een migratieachtergrond. 

 We dagen de Gentse kennisinstellingen uit om hun binding met de 
commons te versterken. 

 We behouden in Gent de minstens de vormen van burgerparticipatie die 
momenteel door het Gemeentedecreet voorzien worden maar die niet 
meer in het Decreet Lokaal Bestuur opgenomen zijn, en gaan daarin nog 
verder. 

 
8. Waar mogelijk organiseren we tijdelijke invullingen met groen, speelruimte, 

cultuur, ontmoeting, 
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 In onze dense stad (dichtbebouwd en dichtbevolkt) willen we elke 
onderbenutting van ruimte vermijden en maximaal tegemoet komen aan 
noden van burgers en verschillende types van organisaties die 
initiatieven willen ontplooien. Daarom zoeken we actief naar 
mogelijkheden tot tijdelijke invulling van gebouwen of gronden die 
wachten op een nieuwe bestemming of bestemmingswerken. 

 Elk initiatief tot tijdelijke invulling is uniek: afhankelijk van de context zal 
een project met tijdelijke invulling meer of minder de toekomst van een 
wijk bepalen en meer of minder kans maken om te evolueren van een 
tijdelijke invulling naar een permanente ‘common’. 

 We organiseren een rondetafel om ‘pioniers tijdelijke invullingen’ en het 
middenveld te consulteren over tijdelijke invullingen in de toekomst. 

 

9. We vernieuwen de politiek door de Gentenaars naar het stadhuis te 
brengen… en omgekeerd. 

 Als voorzitter van de gemeenteraad opteren we voor een raadslid dat 
niet behoort tot het college van burgemeester en schepenen. Het is bij 
uitstek de verantwoordelijkheid van die voorzitter om de politieke 
vernieuwing in het Gentse stadsbestuur uit te werken en gestalte te 
geven. Hij of zij doet dit in samenwerking en samenspraak met de 
fractievoorzitters van meerderheid en oppositie. De voorzitter van de 
gemeenteraad neemt alle nodige initiatieven om de werking van de raad 
en de commissies te verbeteren en sterker te maken. 

 We vragen aan Vlaanderen om het statuut van de gemeenteraadsleden 
in een grootstad als Gent op te waarderen naar een halftijds betaald 
mandaat zodat de gemeenteraad overdag kan werken als een 
volwaardig gemeentelijk parlement (met o.a. hoorzittingen). 

 Naar aanleiding van belangrijke maatschappelijke dossiers en/of 
projecten moeten de gemeenteraadscommissies ook buiten de muren 
van het stadhuis kunnen treden en ter plaatse gaan. 

 Om de transparantie te vergroten moeten de beslissingen van 
organisaties waarin de Stad Gent officieel vertegenwoordigd is, 
maximaal openbaar gemaakt worden. Voor zover wettelijk mogelijk 
wordt dezelfde openbaarheid gehanteerd als op de gemeenteraad. 
Zowel de gemeenteraadsleden als inwoners van Gent krijgen 
initiatiefrecht voor het agenderen van vragen en punten op de agenda 
van de betrokken bestuursorganen. We streven ernaar om zoveel als 
mogelijk ook participatie te realiseren via gebruikersraden en -fora en 
stakeholdersraden. 

 We sleutelen aan ons gemeentelijk model van democratie zodat meer 
inspraak mogelijk wordt: 
o Elk ontwerp van beleidsbrief (inclusief de aanwending van de 

budgetten) wordt aan de Gentenaars en middenveldorganisaties 
voorgelegd tijdens een open hoorzitting waarop iedereen welkom is. 
Die hoorzitting wordt georganiseerd door de betrokken 
gemeenteraadscommissie, zodat de gemeenteraadsleden (van 
meerderheid en oppositie) ook op die manier rechtstreeks in overleg 
gaan met burgers en het middenveld en een grotere rol krijgen in de 
besluitvorming. De standpunten en ideeën geopperd tijdens de 
zitting zijn voer voor debat bij de verdere realisatie van de 
beleidsnota. 
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o De uitvoering van elke beleidsbrief wordt halfweg de legislatuur op 
gelijkaardige wijze geactualiseerd. 

o Bij een uitzonderlijke maatschappelijke kwestie of plan vormen we 
een ‘Burgerkabinet’ naar het voorbeeld van het Burgerkabinet dat in 
de periode 2017-2018 mee het Circulatieplan evalueert. Een dergelijk 
Burgerkabinet is onafhankelijk, zo representatief mogelijk 
samengesteld en verleent adviezen aan het stadsbestuur. Hierbij 
wordt begeleiding op maat van verschillende doelgroepen die aan 
het burgerkabinet deelnemen voorzien. Het traject zelf moeten ze 
samen lopen. 

o We behouden in Gent de minstens de vormen van burgerparticipatie 
die momenteel door het Gemeentedecreet voorzien worden maar die 
niet meer in het Decreet Lokaal Bestuur opgenomen zijn, en gaan 
daarin nog verder. 

o We zetten ook experimenten op om ervaring op te doen met andere 
instrumenten voor participatieve democratie. 
- Geïnspireerd door Reykjavik (ISL) kunnen we bijvoorbeeld 

experimenteren met een platform waar burgers een idee voor het 
stadsbestuur kunnen voorleggen en daar steun voor kunnen 
vragen aan andere burgers;  

- We breiden de huidige mogelijkheden om voorstellen van burgers 
op de agenda van de gemeenteraad te zetten uit met de 
mogelijkheid om vanuit één van de 25 wijken van de stad punten 
op de agenda van een Gemeenteraads-commissie, op 
voorwaarde dat ze worden ingediend door ten minste 1% van het 
aantal inwoners ouder dan 16 jaar uit de betrokken wijk. Deze 
commissievergaderingen kunnen ook in de wijk zelf plaatsvinden. 

 We herwaarderen de rol van bestaande onafhankelijke advies- en 
overlegorganen waar burgers (en middenveldorganisaties) op 
structurele basis samenkomen, mede op basis van een kritische 
zelfreflectie over hun samenstelling, werking en betrokkenheid van 
burgers door elk van die raden en organen. We vragen actief om advies 
en maken voldoende ruimte voor signalen en suggesties geformuleerd 
op initiatief van de organen zelf: de Jeugdraad, de Seniorenraad, de 
adviesraad etnisch culturele diversiteit AD REM, de Stedelijke 
Adviesraad Personen met een Handicap, de gemeentelijke commissie 
voor ruimtelijke ordening (Gecoro), de Kwaliteitskamer Monumenten en 
Architectuur, de Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur (MiNaRaad) 
e.d.m.  

 Om de uitdagingen van de stad, die zich over verschillende 
beleidsdomeinen uitstrekken, aan te gaan, ondersteunt het stadsbestuur 
ook nieuwe overlegstructuren, onder meer de Staten-Generaal van de 
Commons die de samenwerking van en uitwisseling tussen 
commonsgerichte activiteiten kan bevorderen. Een voorbeeld dat 
daarbij navolging verdient is de aanpak van 'Gent en Garde', onze 
voedselstrategie: in een beleidsgroep (met o.m. Boerenbond, UGent, 
Bioforum, Velt, Samenlevingsopbouw, Oxfam Wereldwinkels) ontwikkelt 
de Stad haar beleidsdoelstellingen rond de korte keten, duurzame 
productie en het vermijden van voedselverspilling. De ‘Werkgroep 
Stadslandbouw’, waarin elk stadslandbouwproject dat wil bijdragen tot 
de discussie ook een stem krijgt, adviseert. 
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10. We organiseren een stadsbreed maatschappelijk debat en streven daarbij 
naar wederzijds begrip en openheid voor de diversiteit aan meningen die in 
onze stad leven. 
We willen met de Gentenaars en het middenveld in gesprek gaan over 
thema's die leven in de maatschappij en die de infovergaderingen of 
inspraaktrajecten overstijgen (o.m. verdichting en verweving, 
woon/werkverkeer, …). 

 In ons democratisch bestel met haar botsende meningen hebben we 
behoefte aan een basis van wederzijds begrip; we willen burgers daarom 
actief uitnodigen om meer openheid te tonen voor verschillende 
interpretaties en klemtonen en om meer in dialoog te gaan. 

 We schenken aparte aandacht aan het faciliteren van maatschappelijk 
debat onder jongeren. 
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2.1 VISIE 

Stedelijke regio’s worden belangrijker in een geglobaliseerde wereld, die steeds 
complexer wordt. Ze zijn de stuwende kracht in de transitie naar een duurzame, 

democratische en rechtvaardiger wereld. Democratische en toekomstgerichte 
antwoorden op economische, klimaat- en migratievraagstukken zijn in elke stad 

aan de orde. De verdere verstedelijking en de grotere diversiteit zorgt voor 
grensoverschrijdende uitdagingen die zich weliswaar lokaal uiten, maar 

internationaal gelijkvormige duurzame oplossingen vragen. 

De ongelijkheid op onze aarde is groot; de weg naar ecologische en sociale 

rechtvaardigheid binnen de draagkracht van de planeet is niet eenvoudig. Het is 

daarom belangrijk om als stad te participeren aan ruimere internationale acties die 
gezamenlijke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen nastreven. Binnen de eigen 

mogelijkheden geven we daar het grootst mogelijke gevolg aan. 

We zien Gent dus niet als een eiland, maar in een samenwerkend verband van 
steden zowel in het noorden als in het zuiden. Als stadsbestuur zoeken we heel 

gericht naar samenwerking met steden en netwerken van steden waarmee we een 
visie kunnen delen, waarmee we in solidariteit kunnen samenwerken, waarmee we 

kennis kunnen delen om elkaar en anderen te helpen. Kennis waar Gent en 
Gentenaars beter van worden.  

Ondertussen zijn de kiemen gelegd voor een Europees stedenbeleid waar 
interstedelijke samenwerking en netwerkvorming een belangrijk element zijn. Wij 

willen dat Gent onder meer via Eurocities zijn verantwoordelijkheid blijft opnemen 

en daarbij blijft investeren in de ontwikkeling van lokale modellen voor Europese 

samenwerking, democratie en solidariteit. Gent moet zijn voorbeeldfunctie verder 

uitbouwen en trekker blijven in het lokaal denken en internationaal handelen. Zo 

kan Gent resoluut de kaart van Europa trekken en het belang ervan voor vele 

concrete dossiers beter kenbaar maken zowel voor de Europese instellingen als 

voor de eigen bewoners. 

Gent was de allereerste Fair Trade gemeente in Vlaanderen. Die voortrekkersrol 
willen we blijven spelen, niet in het minst op het vlak van eerlijke handel. En daarbij 

beperken we ons al lang niet meer alleen tot het aankopen en promoten van 
eerlijke koffie, thee en fruitsap. De komende zes jaar blijven we aandacht besteden 

aan de miljoenen textielarbeiders die in slechte en onveilige omstandigheden 
tegen een hongerloon werken. Als historische textielstad blijven we zowel 

Gentenaars, lokale handelaren als verkopers warm maken voor een andere, eerlijke 
mode en textiel. We blijven onze voorbeeldfunctie opnemen door de kledij van 

stadspersoneel te verduurzamen. 

Daarbovenop willen we een nieuw risicosegment onder de loep nemen: 

elektronica, zoals laptops en smartphones. We zoeken opnieuw naar eerlijke(re) 

alternatieven en gewenste duurzame veranderingen in de productie en de handel 
van deze producten. Samen met de diverse gemeenschappen werken we hieraan 
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verder. We zetten het traject van onze zoektocht naar eerlijke natuursteen met 

sluitende labels verder. 

Gent is een open en solidaire stad. Wat wij doen in Gent heeft niet zelden ook een 
impact in het Zuiden. De armste landen ervaren nu al de grootste gevolgen van de 

klimaatverandering. We willen Gentenaars hierover informeren en sensibiliseren. 

Het Noord-Zuidbeleid van de Stad blijft zich richten op het versterken van het 

maatschappelijk draagvlak voor internationale solidariteit. De Stad ondersteunt de 
Noord-Zuidverenigingen met subsidies en is solidair met slachtoffers van 

noodsituaties als gevolg van natuurrampen, oorlogen en ziektes. We streven naar 
een stadsbreed geïntegreerd Noord-Zuidbeleid en werken samen met andere 

adviesraden en etnisch-culturele gemeenschappen. 

Met het Vredeshuis heeft de Gentse Noord-Zuidsamenwerking een uniek forum. 
De Stedelijke Adviesraad Noord-Zuid (STANZ) en het overlegplatform GONZ 

(Gents Overleg Noord-Zuid) brengen er het Noord-Zuidmiddenveld en het 

stadsbestuur samen. 

Het Vredeshuis blijft ook aandacht hebben voor vrede en herdenkingen. 
Conflictbeheersing en toepassing van mensenrechten kunnen de vrede helpen 

handhaven. We zetten daarbij in op vredes- en herinneringseducatie voor 
kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Het onderwijs is daarin een belangrijke 

partner. 

Tot slot blijven we de open stad die haar verantwoordelijkheid opneemt en een 

solidaire bijdrage levert aan de opvang over heel Europa van de vele vluchtelingen 

die in de voorbije en komende jaren aan de zuidgrens van ons continent zijn 

toegekomen of zullen toekomen. 

 

 

2.2 KRACHTLIJNEN  

1. We hanteren de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde 
Naties als inhoudelijk ankerpunt voor het stadsbeleid. 
 

2. De SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn een globaal kader 
waar we als stad mee aan de slag gaan. Ze vormen de basis voor de 
beleidsplanning 2019-2025. De Stad Gent sensibiliseert alle Gentenaars over 
deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 
 

3. Stad Gent zet met een Europese coalitie van steden in op de erkenning van 
de stad als volwaardige gesprekspartner en bondgenoot van andere 
bestuursniveaus (Vlaamse, Belgische en Europese overheid bij de aanpak 
van globale problemen) met een sterke lokale impact (zoals migratie), 
daarbij ondersteund door SDG11 over duurzame steden. 
 

4. We bouwen netwerken uit tussen steden over de hele wereld om rond 
diverse thema’s expertise uit te wisselen. 
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5. We kiezen voor het thema ‘voeding’ en verruimen Gent en Garde, onze 
eigen voedselstrategie, tot een internationaal verhaal. Binnen het netwerk 
wisselen we expertise uit als gelijkwaardige partners. 
 

6. Gent neemt deel aan internationale thematische netwerken, zoals Climate 
Alliance93, Polis94, ICLEI95, LUCI96, Mayors for Peace en andere, om ervaringen 
te delen met andere steden, inspiratie op te doen, 
samenwerkingsverbanden aan te gaan en het Europese en internationale 
beleid te beïnvloeden. Samenwerking met steden in het Zuiden wordt actief 
gesteund. 
 Binnen zowel het kader van Eurocities als de andere stedennetwerken 

zetten we samen met andere Europese steden in op toekomstgerichte 
sociale, ecologische en innovatieve stedelijke ontwikkelingen, 
onderzoeken en projecten. 

 In de eerste plaats denken we daarbij aan samenwerking rond de 
thema’s werk, cultuur, onderwijs, klimaatneutraliteit, innovatie en 
democratisering. De Gentse strategische subsidiewerking zal zich nog 
sterker focussen op deze doelstelling. 

 Gent blijft een leidende rol opnemen in Eurocities, het belangrijkste 
Europese stedennetwerk. 

 We willen dat het Gentse stadsbestuur op internationale fora formuleert 
wat er in Gent leeft rond de internationale thema’s (handelsverdragen, 
TTIP, CETA, …). 

 
7. Eerlijke handel vormt de kern/het speerpunt van ons Noord-Zuidbeleid. 

Naast voeding en textiel breiden we onze focus uit naar het brede segment 
van elektronica (specifiek laptops en smartphones). Daarbij werken we 
telkens rond 3 pijlers: informeren en sensibiliseren van burgers, 
ondersteunen en samenwerken met ondernemers en duurzame 
veranderingen aan ons eigen aankoopbeleid. 

 Inzake duurzaam textiel sensibiliseren we de Gentenaars via het Fair 
Fashion Fest 97. We ondersteunen ondernemers en brengen hen samen 
in het textielplatform. Na de kledij van stadsarbeiders, onthaalpersoneel 
en stadwachten, volgt alle stadskledij van de Groep Gent. 

 Net zoals voor textiel, bouwen we een werking rond elektronica op. 
 Het Gentse stadsbestuur neemt zelf een brede voorbeeldrol op in het 

verduurzamen van haar aankoopbeleid en het zoeken naar eerlijke 
producten. Naast het inschrijven van criteria voor duurzaamheid en 
eerlijke handel, zet ze intensieve trajecten op van marktbevraging, 
voorbereiding van de markt, om in het algemeen het aanbod van eerlijke 
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producten een duw in de rug te geven. Daarbij wordt ingespeeld op 
bestaande en in ontwikkeling zijnde labels. Waar geen labels voorhanden 
zijn, onderzoekt de Stad zelf de mogelijkheden om garanties op vlak van 
duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in het Zuiden binnen 
aanbestedingen af te dwingen. We willen dit beleid verbreden naar de 
ganse Groep Gent. 

 Als stad stimuleren we het gebruik van fairtrade op evenementen waar 
we als stad bij betrokken zijn. 

 Het Gentse stadsbestuur bouwt haar inspanningen op vlak van 
duurzaam bankieren en beleggen verder uit. 

 De stad blijft de Noord-Zuidverenigingen steunen. We sensibiliseren en 
betrekken de Gentse burgers bij internationale samenwerking en acties 
rond duurzaamheid en ecologische rechtvaardigheid. We blijven 
verbanden leggen tussen een te grote ecologische voetafdruk hier in het 
Noorden en de klimaatgevolgen ervan in het Zuiden. 

 De Stad blijft de Noord-Zuidverenigingen steunen in hun 
sensibiliserende acties bij de burgers. 

 We verhogen het budget zowel voor directe hulp bij noodsituaties als 
voor structurele directe financiële hulp aan het zuiden (Gentenaars 
Zonder Grenzen). 

 Stad Gent organiseert het jaarlijkse Festival van Internationale 
Solidariteit Belmundo, in samenwerking met onze Noord-Zuidpartners. 

 Het Vredeshuis is een bijenkorf voor het middenveld en een voelspriet 
voor het beleid rond internationale solidariteit, vrede en herdenken. Het 
blijft ook het open huis waar Noord-Zuidverenigingen, scholen en 
organisaties welkom zijn. 

 Het is de plek waar de stedelijke adviesraad STANZ (Stedelijke 
Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking) het middenveld en het 
stadsbestuur samenbrengt. 

 We willen de diaspora-groepen98 meer betrekken in onze werking rond 
internationale solidariteit. We streven naar een vertegenwoordiging van 
die verenigingen van mensen met een migratieachtergrond binnen de 
Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking. 

 Het vredeshuis blijft dé plek bij uitstek voor educatie rond Noord-Zuid, 
vredes- en herinneringseducatie en klimaat. 

 
 
 
 
 
 

                                            
 

 

                                            
 

98
 Met name verenigingen van mensen met een migratieachtergrond die ook bezig zijn met 

ontwikkelingsprojecten in hun thuisland. 


