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Managementsamenvatting 

 
Voorliggend rapport kadert binnen het onderzoek omtrent 
‘burgerparticipatie in Vlaamse steden’. In dit onderzoeksrapport geven we 
een overzicht van de participatie-arrangementen in stad Gent vanaf 1977 
tot nu. ‘Welke recente evoluties hebben deze participatie–arrangementen 
gekend? Vinden we in die discoursen en formele praktijken indicaties van 
wijzigende democratie – modellen in de richting van civiele participatie, 
coproductie met de burger, interactief bestuur?’ In dit onderzoek ligt de 
focus op deze participatie–arrangementen die door het stedelijk politiek 
systeem worden geconstrueerd en opgezet. Arrangementen zijn het geheel 
van organisatievormen omtrent participatie en daarmee verweven, de 
verschillende posities en rollen van sleutelactoren (politici, ambtenaren en 
burgers).  
 
Wat voorafging… 
 
Dit onderzoeksrapport bouwt verder op de bevindingen van de vergelijkende 
internationale literatuurstudie naar lokale participatie. We stelden daar 
eerst en vooral vast dat onder het begrip ‘lokale participatie’ een resem aan 
activiteiten en instrumenten gaande van verkiezingen tot referenda, van 
passieve deelname aan verenigingen tot actief civiel engagement; van actie 
in eigen buurt tot issues die het lokale niveau overstijgen. Echter, ‘lokale 
participatie’ verengen tot deze activiteiten zorgt ervoor dat er heel wat 
zaken over het hoofd worden gezien die ook gecatalogeerd kunnen worden 
onder de noemer participatie. We willen een breed overzicht behouden en 
vandaar dat we het concept participatie op een andere manier willen 
conceptualiseren en benaderen. Een tweede vaststelling is dat lokale 
participatie door tal van instituties worden beïnvloed. Met instituties doelen 
we op de onderliggende formele en informele regels die het gedrag van 
actoren leiden en beperken. Instituties bepalen de houding van de lokale 
actoren (verkozenen, ambtenaren, gemeenschapsleiders, activisten van 
drukkingsgroepen en individuele burgers) door bepaalde actiemogelijkheden 
meer of minder mogelijk/aantrekkelijk te maken. Veranderingen in deze 
instituties zijn van invloed op de bestaande routines, rollen van actoren 
binnen bepaalde arrangementen of kunnen een stimulans bieden om 
arrangementen op te zetten of af te breken. Vandaar dat het relevant is om 
na te gaan welke instituties op lokaal niveau het participatieveld 
beïnvloeden. 
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Concrete doelstellingen van dit onderzoek 
 
Naar aanleiding van deze bevindingen, hebben we drie 
onderzoeksdoelstellingen:  
 

- Eerst en vooral willen we inzicht krijgen in welke arrangementen 
het bestuur als ‘participatie’ bestempelt. Vandaar dat we het begrip 
‘lokale participatie’ op een andere manier gaan operationaliseren 
aan de hand van het begrip ‘participatie-arrangement’.  

 
- Ten tweede willen we een overzicht geven van de (evolutie van) 

arrangementen in een bepaalde stad en de rollen van sleutelactoren 
in deze arrangementen.  

 
- Ten derde willen we een zicht krijgen op de instituties die het 

participatie-arrangement beïnvloeden.  
 
Aan de hand van een longitudinaal onderzoek naar participatie-
arrangementen in Gent (1977 - heden) proberen we een antwoord te geven 
op de drie doelstellingen. Het onderzoek naar arrangementen gebeurde aan 
de hand van een uitgebreide documentenanalyse en van interviews met 
sleutelactoren uit de stadsorganisatie. 
 
 
Doelstelling 1: Van lokale participatie naar participatie-arrangement  
 
In de internationale literatuurstudie (Dezeure et al. 2008) stelden we vast 
dat de besproken onderzoeken zeer vaak focussen op één instrument dat de 
politieke participatie zou moeten bevorderen (referendum, contactname 
met een politicus, burgerinitaitief…). Daardoor gaat er heel wat informatie 
verloren. In dit onderzoek willen we een bredere focus hanteren. We 
richten ons op al de activiteiten die door het stedelijk politiek systeem 
worden geconstrueerd en opgezet met een participatieve bedoeling. Zo 
hebben we een bredere kijk op het participatieveld. We noemen dit in het 
rapport ‘participatie-arrangementen’. Arrangementen zijn het geheel van 
organisatievormen omtrent participatie en daarmee verweven, de 
verschillende posities en rollen van sleutelactoren (politici, ambtenaren en 
georganiseerde/individuele burgers). Belangrijk is dat een participatie-
arrangement zowel een formele (rules-in-form) als een informele laag 
(rules-in-use) kent. In dit rapport gaan we in op de officiële eerste laag. 
Welke arrangementen zijn geïnitieerd door het bestuur en worden 
bestempeld als participatie door het bestuur? Met deze focus hebben we 
een brede visie op het reilen en zeilen omtrent participatie in de 
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stadsorganisatie. In het volgende onderzoeksrapport proberen we meer 
inzicht te krijgen in de arrangementen ‘as such’ (een ‘meerlagig 
onderzoek’).  
 
Doelstelling 2: Evolutie van participatie-arrangementen 
 
Op basis van het longitudinaal onderzoek delen we de arrangementen in vier 
categorieën in: communicatie, samen spreken, samen leven en samen de 
stad vernieuwen.  

De eerste categorie is ‘communicatie’. Daarmee doelen we op alle 
arrangementen die zijn opgezet met als doel de Gentse bevolking te 
informeren over allerhande thema’s in de stad. Er is geen wederkerigheid. 
Het arrangement biedt informatie aan, de burger ontvangt. Reeds in 1977 
was er in Gent een informatiebureau. Deze werd omgevormd tot de Dienst 
Voorlichting. De taken van de Dienst groeiden naarmate de jaren vorderden. 
De Dienst Voorlichting omvat anno 2009 een afdeling kennisbeheer, een 
afdeling pers, een afdeling publicaties en een afdeling informatie. De dienst 
staat ook in voor de logistieke organisatie van de informatievergaderingen 
en hoorzittingen wat behoort tot de volgende categorie.  

De tweede categorie is het ‘samen spreken’. Daaronder zijn de 
arrangementen verzameld waar politici, ambtenaren en 
burgers/georganiseerde (bewoners)groepen elkaar ontmoeten om over 
verschillende beleidsitems te discussiëren. Tijdens de legislatuur 1977-1982 
lijken zulke arrangementen nog niet aanwezig. Het stadsbestuur wordt 
geconfronteerd met kritische en mondige burgers en bewonersgroepen maar 
lijkt niet goed te weten hoe ze ermee om moeten gaan. De reacties worden 
niet gekanaliseerd onder de vorm van hoorzittingen en 
informatievergaderingen. In de daaropvolgende bestuursperiodes neemt het 
aantal informatievergaderingen en hoorzittingen gestaag toe; mede onder 
impuls van de Dienst Voorlichting. Een eerste aanzet voor het ‘samen 
spreken’ in de stad is het oprichten van een cultuurraad. Tijdens de 
daaropvolgende legislaturen worden, onder impuls van regelgeving, nog 
meerdere adviesraden opgericht.   

Een derde categorie is het ‘samen leven’. Daaronder staan de 
arrangementen die tot doel hebben om het ‘samen leven’ tussen mensen, in 
een bepaalde wijk, in een bepaald domein te bevorderen. In het kader van 
deze initiatieven worden tal van arrangementen opgezet die tot doel 
hebben de participatie (vooral in de betekenis van ‘deelnemen aan de 
maatschappij’) te bevorderen. Er worden wijkcentra opgericht (door de stad 
of door particuliere actoren). Onder impuls van het VFIK, en later het SIF, 
worden tal van projecten opgestart. Met deze middelen wordt gepoogd om 
samen met, of complementair aan de werking van de openbare diensten en 
particuliere organisaties, een samenhangend kansarmoedebeleid voor de 
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stad Gent te ontwikkelen. De projecten in het kader van het VFIK en het SIF 
zijn grotendeels wijk- en buurtgericht. Men gaat daarbij zeer sterk uit van 
de ‘vragen en noden’ in de wijk. Verder begint men ook te experimenteren 
met sociaal en cultureel-artistieke projecten in de buurt. Op initiatief van 
de SIF- en de VeCo-cel wordt Actie Samenspraak opgericht. In de 
uitgangspunten van het samenspraakmodel staat er expliciet dat er wordt 
beoogd om meer betrokkenheid te creëren van bewoners bij 
beleidsontwikkeling- en uitvoering. Actie Samenspraak is echter, omwille 
van verschillende redenen, geen lang leven beschoren.  

Een vierde categorie is ‘samen de stad vernieuwen’. Daaronder 
verstaan de arrangementen die zijn opgezet rond bepaalde gebieden waar 
de stad wil ingrijpen. In de eerste besproken legislatuur was er nog geen 
arrangement voor handen. Echter, de Vlaamse overheid komt met een 
herwaarderingsbesluit (1982) op de proppen dat stelt dat de gemeentes 
herwaarderingsgebieden kunnen afbakenen op voorwaarde dat ze een 
globaal plan van herwaardering voor de wijk ontwerpen in samenspraak met 
de bewoners. Hoewel deze herwaarderingsroepen na een aantal jaren een 
stille dood stierven, was de toon in Gent gezet. Er worden participatie-
arrangementen rond de stadsvernieuwingsplannen. In de recente 
stadsvernieuwingsprojecten worden ook tal van methodieken aangewend om 
de bewoners te betrekken bij de planvorming en de uitvoering. 

Niet alle arrangementen passen in deze vierdeling. Zo is er de 
gebiedsgerichte werking die deze vier categorieën overschrijdt en 
stadsbreed gaat. Recent was er nog Gent Over Morgen: een stadsbreed 
debat over de visie van de Gentenaren op Gent Over Morgen.  
 
Doelstelling 3: Inzicht in Instituties 

Op basis van deze beschrijvende longitudinale analyse kunnen we een aantal 
voorzichtige conclusies trekken. 

Eerst en vooral is het duidelijk dat er een sterke toename is van het 
aantal participatie-arrangementen opgezet door de stadsdiensten. Tijdens 
de eerste besproken legislatuur zijn er quasi geen arrangementen – met 
uitzondering van de cultuurraad en het informatiebureau. De reacties van 
de burgers kunnen en worden niet via officiële wegen gekanaliseerd. Het 
herwaarderingsbesluit (1982) zorgt voor het oprichten van stuurgroepen. 
Deze stuurgroepen worden gepercipieerd als arrangementen waar er echt 
participatief wordt gewerkt. Hoewel de stuurgroepen een stille dood 
sterven eind jaren ‘80, zorgt het voor een mentaliteitswijziging in de stad. 
In de late jaren 90 zijn er in Gent talrijke initiatieven zoals hoorzittingen, 
buurtcontactcomités, buurtraden…. Het valt niet te ontkennen dat een 
groot aantal participatie-arrangementen zijn opgezet onder de (financiële) 
impuls van de Vlaamse overheid.  
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Een tweede objectieve vaststelling is dat het aantal professionelen 
in en rond de participatie-arrangementen sterk is toegenomen. Veel 
stadsambtenaren zijn de laatste decennia in de frontlijn ingezet: 
ambtenaren die werken in direct en dagelijks contact met de burgers De 
stad heeft zichzelf ook voor een stuk geherstructureerd in functie van de 
burger door meer ambtenaren in het veld te zetten in het kader van 
gebiedsgerichte werking. In 2002 verandert de organisatiestructuur en 
opteert de stad ook voor een projectwerking. Deze twee veranderingen 
waren in feite noodzakelijk om genoeg ademruimte te geven aan de 
gebiedsgerichte werking. 

Ten derde is het duidelijk dat de stad meer en strakker gaat 
regisseren. Het is niet duidelijk ‘waarom’ het kantelmoment er was. Tijdens 
de eerste besproken legislatuur (1977-1982) wordt het bestuur gekenmerkt 
door non-communicatie. De burgers (re)ageren en het bestuur laat het min 
of meer gebeuren. Ook de volgende legislatuur (1982-1988) wordt 
gekenmerkt door relatief weinig inmenging van het bestuur. Dit lijkt te 
veranderen na zwarte zondag (1991). Vanaf de VFIA/VFIK periode, en later 
de SIF periode, lijkt de stad de teugels strakker in handen te houden. Via 
deze fondsen krijgt het bestuur de financiën die het vooral gaat besteden 
aan de wijken. Door de inzet van heel wat initiatieven en nieuwe structuren 
door verschillende diensten worden op die manier reacties gekanaliseerd. 
Het zorgt er ook voor dat spontane oprispingen minder kans krijgen, 
aangezien ze op verschillende manieren gedetecteerd worden en via geëikte 
structuren een weg vinden.  

Daarmee verbonden valt het ook op dat het stadsbestuur meer en 
meer ‘gebruik’ maakt van de aanwezige structuren tussen staat en burger, 
de burgermaatschappij. Hoewel we nog geen zicht hebben op de effectieve 
plaats en invloed van de burgermaatschappij in de arrangementen, stellen 
we wel vast dat ze ‘aanwezig’ zijn in de arrangementen. 

Naast de rol van verenigingen en organisaties kunnen we ten vijfde 
ook niet voorbij aan de rol van sleutelfiguren. Deze sleutelfiguren zijn de 
trekkers en/of de facilitators van participatie-arrangementen. Naast 
politieke en ambtelijke sleutelactoren, vervullen ook de burgers deze rol. 
We hebben geen zicht op de inbreng van een raadslid in participatie-
arrangementen, maar we stellen wel vast dat de rol van de gemeenteraad in 
participatie-arrangementen vandaag de dag relatief miniem lijkt. Vroeger 
lijkt het wel anders te zijn geweest. In de stuurgroepen (1982) lijken de 
raadsleden zowel van meerderheid als oppositie nog een rol te spelen. 
Echter, in de klassieke inspraakprocessen zoals adviesraden en hoorzittingen 
lijken gemeenteraadsleden vandaag de dag nauwelijks een rol te spelen, en 
het vermoeden is dat dit ook het geval is in de meer interactieve processen 
zoals gebiedsgerichte werking.  
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1. Inleiding 

Voorliggend onderzoeksrapport geeft een overzicht van de participatie-
arrangementen in stad Gent vanaf eind jaren ’70 tot nu. Welke recente 
evoluties hebben deze participatie–arrangementen gekend? Waarom zijn er 
eventueel wijzigingen, welke motieven worden daarvoor geformuleerd? 
Vinden we in het discours en formele praktijken daaromtrent indicaties van 
wijzigende democratie? Hoe zijn al deze participatie – arrangementen in de 
stedelijke organisatie ingebed?  Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wie is 
daarbij formeel betrokken? Is er achter dit geheel van participatie – 
arrangementen een vorm van beleid te ontdekken en hoe kunnen we dat 
beleid en de beleidsorganisatie typeren?  Aan de hand van 
documentenanalyse en interviews met sleutelactoren in Gent komen we tot 
een antwoord.  
 
Dit rapport kadert binnen het onderzoek omtrent ‘burgerparticipatie in 
Vlaamse steden’. De doelstellingen van dit onderzoek zijn drieledig: (1) het 
begrip ‘lokale participatie’ verkennen en operationaliseren door middel van 
het concept ‘participatie-arrangement’, (2) een zicht krijgen op (de 
evolutie van) lokale participatie-arrangementen en de rollen van 
sleutelactoren daarin en (3) een zicht krijgen op de instituties die 
participatie-arrangementen beïnvloeden. De doelstellingen vloeien voort uit 
de bevindingen van het eerste rapport.  
 
 
>  1.1. Wat voorafging…  

 
Een eerste stap in het onderzoek naar burgerparticipatie in Vlaamse steden 
was het opmaken van een internationaal verkennend en vergelijkend 
onderzoek naar lokale participatie1. Aan de hand van een vergelijkende 
analyse van onderzoeken met betrekking op lokale participatie uit vier 
landen (Nederland, Frankrijk, UK en VS) stellen we eerst en vooral vast dat 
er in de internationale literatuur weinig eensgezindheid bestaat over het 
concept ‘lokale participatie’. Onder het begrip vallen een resem aan 
activiteiten en instrumenten gaande van verkiezingen tot referenda, van 
passieve deelname aan verenigingen tot actief civiel engagement; van actie 
in eigen buurt tot issues die het lokale niveau overstijgen. Echter, ‘lokale 

                                                 
 
1 Dezeure, K., De Rynck, F., Steyvers, K. & Reynaert, H. (2008). Internationaal vergelijkende 

literatuurstudie naar lokale participatie. Gent: SBOV. 141 p. 
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participatie’ verengen tot deze activiteiten zorgt ervoor dat er heel wat 
zaken over het hoofd worden gezien die ook gecatalogeerd kunnen worden 
onder de noemer participatie. We willen een breed overzicht behouden en 
vandaar dat we het concept participatie op een andere manier gaan 
conceptualiseren en benaderen.    
 
Een tweede vaststelling is dat lokale participatie door tal van instituties 
worden beïnvloed. Met instituties doelen we op de onderliggende formele 
en informele regels die het gedrag van actoren leiden en beperken 
(Lowndes et al. 2001; Lowndes & Leach 2004). Instituties bepalen de 
houding van de lokale actoren (verkozenen, ambtenaren, 
gemeenschapsleiders, activisten van drukkingsgroepen en individuele 
burgers) door bepaalde actiemogelijkheden meer of minder 
mogelijk/aantrekkelijk te maken. Veranderingen in deze instituties zijn van 
invloed op de bestaande routines, rollen van actoren binnen bepaalde 
arrangementen of kunnen een stimulans bieden om arrangementen op te 
zetten of af te breken. Vandaar dat het relevant is om na te gaan welke 
instituties op lokaal niveau het participatieveld beïnvloeden. 
 
 
>  1.2. Doelstellingen onderzoek  

Geïnspireerd door de bevindingen uit deze literatuurstudie, hebben we dan 
ook verschillende doelstellingen in het kader van het onderzoek omtrent 
burgerparticipatie in Vlaamse steden. 
 
Eerst en vooral willen we het begrip ‘lokale participatie’ operationaliseren. 
We laten ons daarbij inspireren door de opvattingen van Denters2. Lokale 
burgerparticipatie valt volgens hem uiteen in twee delen: politieke en 
civiele burgerparticipatie. Van politieke burgerparticipatie spreekt Denters 
als het gaat om de deelname van stedelingen aan het politiek-bestuurlijke 
collectieve besluitvormingsproces van de stedelijke overheid. Civiele 
burgerparticipatie gaat om activiteiten die stedelingen, alleen of samen 
met anderen, zelf ondernemen (zonder beroep te doen op de overheid). 
Aangezien het een bestuurskundige onderzoek is, richten we ons op 
politieke burgerparticipatie. We focussen ons op de activiteiten met een 
participatieve bedoeling die door het stedelijk politiek systeem worden 
geconstrueerd en opgezet. We noemen dit in het rapport ‘participatie-
arrangementen’. Arrangementen zijn het geheel van organisatievormen 
omtrent participatie en daarmee verweven, de verschillende posities en 
                                                 
 
2 De redenen daarvoor zijn terug te vinden in het eerste onderzoeksrapport: ‘internationaal 

vergelijkende literatuurstudie naar lokale participatie’, 2008.  
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rollen van sleutelactoren (politici, ambtenaren en 
georganiseerde/individuele burgers). Belangrijk is dat een participatie-
arrangement zowel een formele (rules-in-form) als een informele laag 
(rules-in-use) kent. In het onderzoek willen we de meerlagigheid van het 
concept in kaart brengen.  
 
Ten tweede willen we een overzicht geven van de (evolutie van) 
arrangementen in een bepaalde stad en de rollen van sleutelactoren in deze 
arrangementen. Welke participatie–arrangementen zien we in een stad?  
Kunnen we types van arrangementen onderscheiden? Wat bedoelt men in 
die arrangementen met participatie, welke betekenis geven actoren 
daaraan en komen die betekenissen overeen? Hoe werken die 
arrangementen? Zien we daarin bijvoorbeeld aandacht voor de civiele 
participatie, zien we daarin aandacht voor rollen van ambtenaren, is er 
daarbinnen sprake van coproductie, van partnerschap, van interactiviteit 
met burgers? Hoe speelt het primaat van de politiek in die participatie – 
arrangementen ?  
 
Ten derde willen we een zicht krijgen op de instituties die het participatie-
arrangement beïnvloeden. In het eerste onderzoeksrapport hebben we uit 
de literatuur een groot aantal instituties gedistilleerd. We willen nagaan 
welke instituties de aard van het participatieve gehalte van deze 
arrangementen verklaren, welke instituties dominant zijn en hoe deze op 
elkaar inwerken? Het zijn, gegeven de bestuurskundige focus van het 
onderzoek, uiteraard bestuurskundige instituties die we bekijken: instituties 
die te maken hebben met het functioneren van het politiek/ambtelijk 
systeem in Vlaamse stadsbesturen. 
 
 
>  1.3. Onderzoeksdesign 

 
Om tegemoet te komen aan deze onderzoeksdoelstellingen, valt het 
onderzoeksdesign uiteen in vier lagen. 
 
Laag 1 van het onderzoek: discoursanalyse en analyse van de beleidscontext 
 
Welke participatie–arrangementen zijn er in de Vlaamse steden?  Hoe 
kunnen we het discours dat deze arrangementen ondersteunt of omringt 
omschrijven? Welke recente evoluties hebben deze participatie–
arrangementen gekend: waarom zijn er eventueel wijzigingen, welke 
motieven worden daarvoor geformuleerd?  Vinden we in die discoursen en 
formele praktijken indicaties van wijzigende democratie – modellen in de 
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richting van civiele participatie, coproductie met de burger, interactief 
bestuur? Hoe zijn al deze participatie – arrangementen in de stedelijke 
organisatie ingebed?  Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wie is daarbij 
formeel betrokken?  
 
Dit rapport is een weerslag van deze eerste laag in Gent en vormt tevens de 
basis voor de tweede laag in het onderzoek. We onderzoeken dit aan de 
hand van documentenonderzoek en aan de hand van interviews met 
sleutelfiguren in de organisatie. We baseren ons dus bewust op de officiële 
weerslag van de participatie-arrangementen.  
 
Laag 2 van het onderzoek: instituties in processen 
 
We maken een selectie van een drietal participatie–arrangementen uit de 
eerste laag en gaan door procesreconstructie en actorenanalyse na welke 
instituties impact hebben op deze arrangementen: welke instituties 
verklaren de aard van het participatieve gehalte van deze arrangementen, 
welke instituties zijn dominant en hoe werken deze instituties op elkaar in?  
Het zijn, gegeven de bestuurskundige focus van het onderzoek, uiteraard 
bestuurskundige instituties die we bekijken: instituties die te maken hebben 
met het functioneren van het politiek / ambtelijk systeem in Vlaamse 
stadsbesturen.  We willen nagaan op welke manier instituties doorwerken 
op de aard van de participatie – arrangementen. 
 
Laag 3: vergelijking tussen cases 
 
Zien we overheen drie de drie cases gelijkaardige patronen, zien we 
verschillen en welke instituties verklaren dan eventueel deze gelijkenissen 
en/of verschillen?  Kunnen we, voorzichtig, spreken van evoluties en 
kenmerken die ‘de stad’ als organisatie in Vlaanderen typeren? Zien we 
tussen cases gelijkenissen en/of verschillen en door welke stadsgebonden 
instituties zijn deze eventueel te verklaren? 
 
Laag 4: ruimere representativiteit van de bevindingen over rollen? 
 
Het project eindigt met een survey bij de sleutelfiguren uit de 
stadsbesturen waarin we onze bevindingen over rollen en belangrijke 
beïnvloedende instituties bij hen toetsen.  Steunen zij onze bevindingen, 
delen zij op het niveau van de perceptie onze vaststellingen?  De survey 
focust dus overwegend op rollen die politici en ambtenaren in participatie – 
arrangementen  spelen en de vraag door welke factoren deze worden 
beïnvloed.  Deze survey moet ons aangeven in welke mate er in hoofde van 
de politici en ambtenaren sprake is van beroepsbeelden en rolinvullingen 
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die indicaties bevatten van wijzigende democratische praktijken. Deze 
survey wordt in principe uitgevoerd bij politieke en ambtelijke 
sleutelfiguren in alle centrumsteden in Vlaanderen. 
 
 
>  1.4. Leeswijzer van dit rapport 

 
Dit rapport geeft een overzicht van de ‘eerste laag’ van Gent. Welke 
participatie–arrangementen zijn er in de Vlaamse steden?  Hoe zijn ze 
gestructureerd? Wie is formeel betrokken en kunnen we spreken van 
‘participatie’? We onderzoeken dit aan de hand van documenten 
(secundaire bronnen). We baseren ons vooral op de jaarverslagen van de 
Stad Gent, gemeenteraadnotulen en verslagen van verschillende diensten. 
We kijken dus vanuit het oogpunt van het bestuur. Let wel, dit rapport 
heeft niet de ambitie om een volledig beeld te geven van de evoluties in het 
participatieveld in Gent. Aan de hand van een selectie van secundaire 
bronnen is dit ook niet mogelijk. De bevindingen uit de documentenanalyse 
vullen we verder aan met interviews met sleutelfiguren in de organisatie3. 
 
De structuur van dit rapport is als volgt. Per legislatuur overlopen we de 
participatie-arrangementen opgezet door het bestuur. Dit rapport valt dus 
uiteen in zes hoofdstukken: de periodes 1977-1982, 1983-1988, 1989-1994, 
1995-2000, 2001-2006 en tot slot 2006 - . In het algemeen besluit brengen 
we de bevindingen over de zes periodes samen om op die manier een 
overzicht te geven van en inzicht te geven in de participatie-arrangementen 
opgezet door het Gentse bestuur. Aan de hand van officiële 
stadsdocumenten en gesprekken geven we een beeld van de evolutie van de 
participatie-arrangementen in Gent. 

                                                 
 
3 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de geïnterviewden.  
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2. De periode 1977-1982 

We beginnen het verhaal in 1977. Op 1 januari 1977 gaat de fusie van Gent 
met de voormalige gemeenten Afsnee, Drongen, Gentbrugge, Ledeberg, 
Mariakerke, Oostakker, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Wondelgem 
en Zwijnaarde van start. Tevens treedt er een nieuw stadsbestuur aan onder 
leiding van burgemeester De Paepe (CVP)4. Inspraak van de burger is in deze 
legislatuur quasi niet aan de orde zo lijkt wel. Laat staan dat het 
stadsbestuur officiële kanalen voorziet om burgers te laten participeren. De 
Gentse jaarverslagen van deze legislatuur reppen met geen woord over 
eventuele inspraakmogelijkheden voor de burger. De jaarverslagen zijn zeer 
bureaucratisch ingevuld volgens een vaststaand sjabloon en hebben enkel 
oog voor de initiatieven die het stadsbestuur had genomen en de 
werkzaamheden van de stadsdiensten. Er lijkt weinig voeling met wat er 
leeft in de stad zelf. Zelfs de cultuurraad worden geen enkele keer 
vernoemd tenzij er wordt gesproken over subsidies aan instellingen ‘voor 
het organiseren van diverse kulturele aktvititeiten’ (jaarverslag 1978, p. 
361). In het Jaarverslag van 1981 lezen we dat de Dienst Culturele Animatie 
‘nauw contact hield met de plaatselijke verenigingen en de culturele raden 
om zodoende op de hoogte te blijven van de lokale initiatieven, wensen en 
noden op cultureel vlak’. 
 
Veel wijken en deelgemeenten worden ‘aan hun lot overgelaten’. De 
beslissingen worden eenzijdig door het bestuur genomen en opgelegd aan de 
burger. Als de stad al ingrepen gaat doen in de stad, dan is het dus zonder 
enige vorm van inspraak van de bewoners. De bewoners gaan zich in deze 
periode dikwijls groeperen om front te vormen tegen het bestuur.  
 
Toch zijn er in deze legislatuur al en aantal zaken gaande die de kiem 
vormen voor latere participatie-arrangementen in de stad. In 1977 wordt 
het informatiebureau opgericht –de voorloper van de Dienst Voorlichting. 
Doordat het stadsbestuur de noden in de Gentse woongebieden aanvoelde, 
maar ook door de druk van onderuit om daar een visie rond te ontwikkelen, 
werd in 1976 het schepenambt voor Stadsontwikkeling en Openbare Werken 
opgericht. In 1979 werd een coördinatiedienst opgericht5 die de werking van 
de stadsdiensten moest analyseren en bijsturen. In 1982 kwam er een 
informatiecentrum stadsvernieuwing. 

                                                 
 
4 Zie bijlage 2 voor de samenstelling en de bevoegdheden van het College van Burgemeester en 

Schepenen van de legislatuur 1977-1982.  
5 Zie bijlage 3: de coördinatiedienst. 
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>  2.1. Actiecomités en bewonersgroepen 

 
De problemen van Gent eind jaren ‘70 zijn analoog aan die van alle grote 
agglomeraties: ontvolking van het centrum, leegstand en verkrotting6, druk 
door bouwpromotoren om kantoren en winkels te bouwen (vooral rond de 
E17-afrit aan het Zuid), verkeersmoeilijkheden in de Kuip zelf. Begin jaren 
’70 wordt Gent ook geconfronteerd met stadsvlucht. Rond deze 
problematieken werden in verschillende wijken van Gent werkgroepen en 
bewonersgroepen opgericht7.  
 
Werkgroep Muide 
 
De schrijnende problemen maken de wijk zeer onaantrekkelijk. Toch staan 
veel Muidenaren niet onverschillig tegenover hun wijk. In het jaar 1980 
wordt een werkgroep Muide opgericht door een aantal buurtbewoners die er 
genoeg van hebben dat hun buurt tegen een versneld tempo aan het 
verkrotten gaat. Door middel van petities, persartikels, hoorzittingen en 
dergelijke trachten zij de overheid te dwingen tot een beleidsvoering die de 
heropleving van de wijk mogelijk maakte. Enkele realisaties onder druk van 
de werkgroep: verlegging route bus 6, inrichten speelplein, herstel slechte 
wegen, opruiming storten en verkeersvrij maken van straten. 
 
De werkgroep ijvert ook voor de erkenning van de Muide als 
herwaarderingsproject. Hoewel de Muide, meer dan het Patershol, 
beantwoordde aan de criteria om in aanmerking te komen als 
herwaarderingsgebied, miste ze de eerste boot. Nochtans werd door het 
stadsbestuur duidelijk gesteld dat de Muide een prioritaire probleembuurt 
was. De werkgroep Muide blijft aandringen bij het bestuur. Ondanks 
verschillende beloftes wordt de Muide pas in 1986 herwaarderingsgebied. 
 

                                                 
 
6 In 1978 stonden in Gent ruim 4250 woningen leeg, waarvan 23% reeds langer dan vijf jaar 
7 Niet alle bewonersgroepen werden opgericht vanuit een onvrede voor een bepaalde situatie. 

Ook werden er bewonersgroepen opgericht met het doel om meer cohesie te brengen in 
de wijk. Men richtte zich als groep dan niet op de fysieke problematieken in de buurt 
maar men focuste zich op een werkgroep voor bejaarden, jeugdaktie en dergelijke meer. 
Een voorbeeld daarvan zijn de werkgroepen van het Prinsenhof. Deze stierven, na een 
bloeiende periode, een eerder stille dood. Zie bijlage 5. 
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Buurt- en actiegroepen in Sint Macharius in de jaren ‘80 
 
In deze periode zijn er in Sint-Macharius een aantal buurt- en actiegroepen 
zoals de Dekenij Sint Macharius de Gebuurtebond en De Dobber. De Dobber 
is een bewonersgroep die streeft naar inspraak, overleg en democratische 
besluitvorming om de verkeersveiligheid en woonleefbaarheid in de buurt te 
verbeteren. De oorspronkelijke bedoeling was te werken in de twee buurten 
Heirnis en Sint Macharius. Doordat het hier echter om twee verschillende 
wijken ging, bleek het niet mogelijk. Ze zijn vooral actief in Heirnis, maar 
wel van belang voor Macharius: de ingrepen op de Heirnis hebben invloed op 
wat in Macharius gebeurt en omgekeerd. Andere activiteiten zijn het 
buurtkrantje, een klusjesploeg, samen stookolie bestellen, 
bloembakkenactie, informatie-avonden, openbuurtavonden, informatie en 
actie met betrekking tot de derde wereld. 
 
 
 
Doordat het stadsbestuur deze noden aanvoelt, maar ook door de 
geïllustreerde druk van onderuit om daar een visie rond te ontwikkelen, 
wordt in 1976 het schepenambt voor Stadsontwikkeling en Openbare Werken 
opgericht. Jacques Monsaert8, de latere burgemeester van Gent (1983 – 
1988) neemt deze functie op zich. Daarenboven is de fusie van 1977 de 
gelegenheid om goed na te denken over een nieuwe visie en aanpak. Begin 
1977 geeft het stadsbestuur opdracht tot het maken van een structuurplan. 
Tot die tijd was stedebouwkundige planning, bij gebrek aan 
stedebouwkundig beleid, aan de improvisatie van de diverse stedelijke 
diensten overgelaten. Een werkgroep van ambtenaren en externe 
deskundigen stelt hiertoe een Interimrapport Stadsontwikkeling op 
(september 1977). In 1978 wordt een stedelijke Planningsdienst opgericht 
om het structuurplan uit te werken en een reeks acties op korte termijn 
voor te bereiden. Voor het eerst wordt een team met vier à vijf planners 
uitgebouwd waarbij de expliciete opdracht ook is om aandacht te hebben 
voor inspraak van de burgers en uit de buurt. In verband met de 
inspraakprocedure wordt gekozen voor een sectoriële inspraak voor 
deskundigen op macrovlak (wonen, werken…) en specifiek te bepalen 
inspraakprocedures voor de bevolking op micro-vlak (straat, plein, buurt…). 
Echter, behalve via een tentoonstelling en ene inspraakavond omtrent de 
stadsplannen 1980-1985 wordt de bevolking helemaal niet betrokken bij het 
                                                 
 
8 Monsaert was burgemeester van Sint-Amandsberg van 1971 tot 1976. Na de fusie met Gent 

werd hij de eerste schepen van stadsontwikkeling, openbare werken en rechtszaken voor 
de CVP. De burgemeester (1977-1982) was Placide De Paepe (cfr. bijlage 2). 
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proces. Eind 1982 is er, ondanks de beloftes, nog steeds geen structuurplan. 
Naast de voorbereidingen van het structuurplan worden in september 1981 
de werkzaamheden voor het opmaken van een BPA voor de binnenstad 
gestart.  
 
Het stadsbestuur blijft eenzijdig beslissingen tot ingrepen nemen. Er 
ontstaan nogal wat actiegroepen die daarop reageren9. 
 
 
 
Ter illustratie: Sint Elisabeth Begijnhof 
 
In 1978 vinden een aantal buurtbewoners elkaar in een gemeenschappelijke 
bekommernis omtrent hun Begijnhof. Het OCMW heeft een aanzienlijk 
aantal panden in eigendom en wil, na jarenlange verkrotting en leegstand, 
sociale renovatieplannen. Na een onderzoek door de buurt blijkt dat deze 
renovatie (plan Bontinck) negatieve vooruitzichten biedt voor de buurt 
waarbij hele huizenblokken tot ‘dienstencentra’ worden herschapen en het 
woningpaket sterk wordt gereduceerd. Hier ligt de aanleiding voor het 
ontstaan van Werkgroep Elisabeth Begijnhof (WEB). Zij willen beletten dat 
het Begijnhof een elitaire buurt werd en verzetten zich tegen de harde 
manier van restaureren. Er moest in deze wijk vooral een buurtleven op 
gang gekomen. 
 
WEB, in wezen een actiegroep, handelt vooreerst ludiek naar aanleiding van 
de buurtfeesten e.d., in 1979 volgt de actie ‘huis te huur’ in verband met 
leegstand. Eind 1979 koestert het stadsbestuur ook al sociale 
renovatieplannen. Een delegatie van het stadsbestuur trekt naar WEB en zo 
wordt WEB de contactpersoon tussen buurt en bestuur. WEB slaagt erin de 
bevolking te mobiliseren (openbaren buurtvergaderingen, aanzet tot 
zelforganisatie en betrokkenheid) en dit wordt niet in dank afgenomen door 
verschillende politici. In april 80 krijgen een aantal hoogbejaarden een brief 
van het OCWM om ‘uit te kijken naar een andere woonst’. De reactie tegen 
het uitdrijvingsbesluit verloopt gecoördineerd, snel en massaal. 
Geschrokken door de groeiende organisatie van de buurt en haar slagkracht, 
trekken stad Gent en het OCMW hun oorspronkelijke plannen in.   
 

                                                 
 
9 Een ander voorbeeld: in 1979 gaf de stad Gent, meer bepaald schepen Monsaert, een 

beleidsnota uit: ‘de Gentse beluiken, vijfjarenplan voor renovatie’. Een renovatieplan 
over vijf jaren werd uitgewerkt. Er was geen enkele vorm van inspraak voor de bewoners. 
Er werd ook nooit toegelicht op welke basis men koos om bepaalde beluiken wel dan niet 
te renoveren. 
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Het stadsbestuur besluit om de dialoog met de buurt aan te gaan. Het 
stadsbestuur richt daartoe een projectgroep op. Uit onvrede met de werking 
van WEB legt ze deze echter nogal gauw stil. In 1984 stelt het stadsbestuur 
voor het Begijnhof als herwaarderingsgebied te laten erkennen.   
 
 
Ter illustratie: Patershol en het Pandinistische Bevrijdingsfront 
 
Stadskernvernieuwing en later sociale stadsvernieuwing zijn een pleidooi om 
terug in de stad te gaan wonen. Het Patershol wordt in deze periode 
gekenmerkt door stadsvlucht (van 1013 inwoners in 1850 naar 568 in de 
jaren 70). Deze vlucht wordt nog versterkt door de onzekerheid die de 
toekomst van de wijk treft door het bestaan van een saneringsplan, waarvan 
niemand de inhoud kent. Het langdurige uitblijven van de aanvang van de 
werken vergroot deze onzekerheid nog. Intussen worden leegstaande huizen 
verbouwd tot garages en stapelplaatsen. Nog andere worden betrokken door 
studenten, kunstenaars en vreemdelingen. Vooral in het pand vinden deze 
groepen elkaar. Het is een goedkoop onderdak dat een ideale 
voedingsbodem was voor alternatieve opvattingen over wonen, werken en 
leven.  
 
De stad wil van de volkswijk Patershol een horeca-eiland maken10. Daarvoor 
wordt het Pand aan de Lange Steenstraat geviseerd. Al in 1978 krijgen de 
ouderen, kunstenaars en studenten die het Pand bewoonden bericht dat ze 
het oude klooster moeten verlaten. De gebouwen, die in handen van de 
provincie zitten, zullen gerestaureerd worden en een nieuwe bestemming 
krijgen. De bewoners van het Pand pikken dit niet en het ‘Pandinitische 
Bevrijdingsfront11’ is geboren. Op 9 september 1979 trekt een optocht van 
het Pand in het Patershol doorheen de stad. In juli 1979 organiseert men 
een huurstaking. Met het geld dat gespaard wordt, gaan de Pandinisten zelf 
aan de slag om het Pand te restaureren. Alle gezondheids- en 
veiligheidseisen die de Provincie toen op tafel legde, kunnen worden 
betaald. Er wordt druk gezet op Stad Gent om het Pand van de Provincie 
over te kopen. Door de druk krijgt men van schepen Monsaert uitstel tot 31 
augustus 1979. Er vindt een clash plaats tussen ‘stadsvernieuwing op maat 
van de markt’ versus ‘stadsvernieuwing voor de mensen in de buurt’. 
 

                                                 
 
10 De bedoeling van Plan Zerck (1968) was om het Patershol zijn 18e eeuwse karakter  terug te 

schenken en van de wijk een toeristisch attractiepunt te maken.   
11 Daarmee werd gealludeerd op het Sandinistisch Bevrijdingsleger in Nicaragua. De naam van 

de groep werd ‘uitgevonden’ door Jan Eemmery.  
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Het stadsbestuur is niet zo opgezet en er wordt geen kans onbenut gelaten 
om een karikatuur te maken van de strijdpunten van de Pandinisten. De 
Pandinisten organiseren allerlei acties zoals de picknick op de Kouter, 
bloemenverkoop in de Veldstraat, theaterspelen, open vergaderingen en 
open dagen om de mensen het Pand te laten bezoeken. Er is ook een 
radiostation in het Pand. In 1979 wordt de ‘Pandkrant’ opgericht om de 
bevolking te informeren. Bovendien is de beweging verbonden met een 
netwerk van andere organisaties. Op die manier heeft ze een groot bereik 
en slagkracht (werkgroep Zuid, Vuile Mong en de Vieze Gasten, Gents 
Universitair Straattoneel…). Ook worden relaties opgebouwd met Antwerpse 
Groepen. De strijd van de Pandinisten haalt door dit alles het nieuws 
(Debruyne & Oosterlynck, te verschijnen). Het zal tot 1980 duren voor het 
Gentse stadsbestuur de oude kamerwoningen in het Pand in het Patershol op 
een hardhandige manier laat ontruimen. Het is de aanleiding voor een 
unieke betoging door de stad. 2000 mensen eisen van het stadsbestuur een 
andere aanpak van de oude wijken en komen op voor stadsvernieuwing 
(Heughebaert, 2005).  
  
Na de ontruiming in 1980 trekt men naar de Raad van State waar de 
Pandinisten in 1991 hun gelijk halen.  
 
De uiteindelijke renovatie van het Patershol start in 1977 wanneer de stad 
het plan opvat de 16 woningen waarvan zij eigenaar is te restaureren, om 
op die manier de wijk wat leefbaarder te maken. In 1979 is het zover: de 
Gentse gemeenteraad keurt een uniek actieplan Patershol goed. Dit plan 
voorziet een gemeenschappelijk particulier en overheidsinitiatief, maar het 
stadsbestuur wil alle teugels in handen houden. Van overheidswege komen 
zeven van de 16 panden in aanmerking voor afzonderlijke restauratie. 
Verder worden een viertal zones voor nieuw- of vernieuwbouwprojecten van 
de sociale huisvesting uitgekozen. De hele wijk wordt geklasseerd als 
merkwaardig stadsgezicht. Eigenaars worden verplicht om binnen de zes 
maanden een bouwaanvraag in te dienen om hun woningen te saneren of te 
schilderen. 
 
 
 
Na de gebeurtenissen in het Patershol en in andere wijken ontstaat er in 
Gent een nieuwe wind. Enerzijds zetten er zich uit deze strijd verschillende 
acties verder zoals Ge.B.Ak. (Gentse Buurt en Actiegroepen12) en de 
                                                 
 
12 Ge.B.Ak. was werkzaam op het vlak van sociale stadsvernieuwing in Gent. De voornaamste 

werkvelden waren het opvolgen van het stedelijke beleid, acties omtrent sociale 
stadsvernieuwing en begeleide kritische stadswandelingen. 
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mislukte poging om een brede beweging ‘stad voor de mens’ te vormen13. 
Anderzijds wordt het bestuur bewust dat er investeringen nodig zijn in de 
wijken. Het zijn vooral de wijken met een cultuur-historische achtergrond 
zoals Patershol, Prinsenhof en Sint-Elisabeth-Begijnhof die daardoor in de 
belangstelling komen. De volksbuurten met hun slecht patrimonium zijn 
daarin niet van de partij.  
 
Er worden dus al veel ‘stadsmiddelen’ gestoken in deze eerste generatie 
herwaarderingsgebieden14. Dit betekent dat, toen in 1982 het 
herwaarderingsbesluit van kracht gaat, het Gentse stadsbestuur al heel wat 
expertise heeft over stadsprojecten en participatie. Belangrijk in dit verhaal 
is dat schepen Monsaert de reacties van dichtbij meemaakt en de intentie 
heeft om ruimte te laten voor participatie en overleg die als grondslag 
moeten dienen voor verdere stadsvernieuwing. Hij heeft dan ook al enige 
‘ervaring’ in het betrekken van burgers bij het beleid. Monsaert heeft een 
‘sociale visie’ op stadsvernieuwing die hij al oppikte tijdens zijn 
schepentijd. 
 

>  2.2. Informatiebureau 

Bij de toepassing van de wet van 30 december 1975 op de samenvoeging van 
gemeenten is Gent op dat moment de grootste stad van het land geworden. 
Meteen wordt het bestuursapparaat aangepast aan deze belangrijke 
schaalvergroting. Op 3 januari 1977 neemt het College de principebeslissing 
om een ‘Informatiebureau’ op te richten met als opdracht de bevolking 
wegwijs te maken in het labyrint van de stadsadministratie. Het 
informatiebureau wordt voorlopig ondergebracht in hetzelfde gebouw waar 
de Dienst Toerisme is gehuisvest, Borluutstraat 9. 
 
“Om dit initiatief aan de bevolking kenbaar te maken werden advertenties 
geplaatst, werden een koperen plaat en een bord geplaatst aan de gevel van 
het gebouw, werd een informatiebord aangebracht aan de ingang van het 
stadhuis, werd een publiciteitscliché ontworpen op de frankeermachines 
voor de poststukken en werd in de telefoongids het telefoonnummer van het 
informatiebureau vooraan geplaatst in de reeks van de stadsdiensten” 
(jaarverslag 1977, 119). Alhoewel het informatiebureau als eerste taak 

                                                 
 
13 Deze beweging zou later omturnen naar AGALEV. 
14 Eind jaren ’70 leefden er in Gent plannen om een metrolijn aan te leggen. Dit project werd 

tegengehouden door de actieve stedelijke bevolking. Monsaert kon het geld van de 
geplande metro recupereren voor sociale stadsvernieuwing (Heughebaert 2005, De Bruyne, 
s.d.).  
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heeft inlichtingen te geven over de stadsdiensten, wordt het door de 
bevolking geraadpleegd over allerlei problemen. Het informatiebureau 
maakt er “een erezaak van een antwoord te geven op elke vraag en een 
oplossing te zoeken voor elk probleem” (jaarverslag 1977). 
 
Behalve de oprichting van het informatiebureau worden ten behoeve van de 
bevolking en de pers volgende besluiten getroffen: 
 

- Er wordt beslist om de 14 dagen een persconferentie te organiseren 
- Op basis van de beslissingen van, hetzij de gemeenteraad hetzij het 

College van Burgemeester en Schepenen worden persmededelingen 
opgesteld om via de lokale pers de bevolking regelmatig in te 
lichten 

- Er wordt beslist om een Administratieve Gids op te stellen ten 
behoeve van de inwoners 

- In een serie publicaties in de lokale pers onder de titel ‘info-stad 
Gent’ wordt bij gelegenheid de aandacht gevestigd op bepaalde 
beleidsproblemen, belangrijke realisaties of nuttige wenken ten 
behoeve van inwoners. 

- Aan de leden van het College van Burgemeester en Schepenen wordt 
elke dag de verzameling van de artikelen met betrekking tot het 
stedelijk beleid, verschenen in de lokale en nationale pers, 
meegedeeld.  

 
In 1979 keurt de gemeenteraad de splitsing goed van de eerste directie in 
de eerste directie Personeel en de dienst Secretarie en Algemene Zaken. 
Het informatiebureau wordt in die laatste afdeling ondergebracht. De 
oprichting van een afzonderlijke dienst ‘secretarie en algemene zaken’ 
waarin ook een informatiebureau wordt ondergebracht, gebeurt op 
aanraden van de ‘coördinatiedienst’. De coördinatiedienst15 is opgericht bij 
gemeenteraadsbeslissing op 19 december 1977 en heeft onder andere als 
opdracht om onderzoek te doen en advies te geven over de organisatie en 
het structureren van het bestuursapparaat.  
 

>  2.3. Besluit 

Voor de aanvang van deze legislatuur bestaan er geen officiële 
‘inspraakkanalen’ voor de burgers. Het bestuur beslist en voert uit, zonder 
enige vorm van communicatie met de burger. Veel wijken en 

                                                 
 
15 Zie bijlage 3 voor meer informatie met betrekking tot de coördinatiedienst.  
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deelgemeenten worden ‘aan hun lot overgelaten’. De beslissingen worden 
eenzijdig door het bestuur genomen en opgelegd aan de burger. Als de stad 
al ingrepen gaat doen in de stad, dan is het dus zonder enige vorm van 
inspraak van de bewoners. Als reactie daarop ontstaan er actieve 
wijkcomités die reageren op de beslissingen van de lokale overheid. Het 
bestuur weet niet hoe om te gaan met deze acties en de reacties van 
burgers; ‘ze staan erbij en kijken ernaar’ Er is in deze periode geen 
‘retoriek over participatie’ van het stadsbestuur. Het bestuur vindt het 
betrekken van burgers geen noodzaak.  
 
Toch zijn er in deze legislatuur al en aantal zaken gaande die de grondslag 
vormen voor latere participatie-arrangementen in de stad. In 1977 wordt 
het informatiebureau opgericht –de voorloper van de Dienst Voorlichting. De 
stad wil wel communiceren vanuit het bestuur naar de burger toe. Doordat 
het stadsbestuur de noden in de Gentse woongebieden aanvoelde, maar ook 
door de druk van onderuit om daar een visie rond te ontwikkelen, werd in 
1976 het schepenambt voor Stadsontwikkeling en Openbare Werken 
opgericht.  
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3. De periode 1982-1988 

 
Op 10 oktober 1982 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Tegen de uitslag 
van deze verkiezingen wordt voor de Stad Gent bij de Raad van State verzet 
aangetekend. In zijn arrest van maart 1983 vernietigt de Raad van State de 
gemeenteraadsverkiezingen. De kiezers worden opnieuw opgeroepen voor 
nieuwe verkiezingen. In 1983 kan het nieuwe bestuur zetelen, onder leiding 
van Burgemeester Monsaert (CVP)16. 
 
Tijdens deze legislatuur is er in de jaarverslagen al meer aandacht voor 
inspraak en overleg met de burger. Deels is het natuurlijk opgelegd door de 
Vlaamse Overheid. Het herwaarderingsbesluit van 1982 verplicht immers, 
door middel van het oprichten van stuurgroepen, dat er bruggen komen 
tussen politici, ambtenaren en burgers. De keuze van de 
herwaarderingsgebieden is voor een groot stuk gebeurd onder druk van 
allerlei buurt- en actiegroepen (Departement Stafdiensten, afdeling 
beleidsstrategie en internationale samenwerking 2008). Dat de invulling van 
het concept in Gent au sérieux werd genomen, is voor een groot stuk de 
verdienste van het stadsbestuur. Het stadsbestuur werkt ook vanuit andere 
invalshoek aan de wijken. Stedelijke wijkcentra worden opgericht. Het is 
ook tijdens deze bestuursperiode dat het Informatiebureau wordt 
omgevormd tot de Dienst Voorlichting  en dat er een informatie-ambtenaar 
wordt aangesteld.  
 

>  3.1. Herwaarderingsbesluit Vlaamse Overheid 198217 

De Vlaamse overheid pikt in op de nieuwe situatie en heroriënteert vanaf 
1982 de financiële steun voor gemeenschappen en sociale 
huisvestingsmaatschappijen die willen investeren in de oude stadswijken. 
De gemeenten kunnen herwaarderingsgebieden afbakenen op voorwaarde 
dat ze een globaal plan van herwaardering voor de wijk ontwerpen in 
samenspraak met bewoners. De geplande herwaarderingsoperaties konden 
rekenen op Vlaamse subsidies tussen 30 % en 60 %. Particulieren kunnen een 
renovatiepremie krijgen bij aankoop van een woning. Inspraak wordt 

                                                 
 
16 Zie bijlage 4 voor de samenstelling en de bevoegdheden van het College van Burgemeester 

en Schepenen bij aanvang van de legislatuur in 1983. 
17 Het besluit op de herwaarderingsgebieden komt van staatssecretaris Paul Ackermans. 
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opgelegd via de verplichting tot oprichting van een stuurgroep waar 
bewoners, ambtenaren en beleidsverantwoordelijken in zetelen.  
 
In de praktijk gaat het programma Stads- en Dorpskernherwaardering (1982) 
om minimale ingrepen binnen een aantal kleinere zones die dringend aan 
opwaardering toe waren. De afbakenings- en erkenningscriteria zijn: 
 

• een duidelijk achtergebleven sociaal-economisch ontwikkelingspeil; 
• bouwfysisch verval en acute leegstand 
• verouderd woningenbestand 
• toenemende ontvolking en vergrijzing 
• verkeers- en parkeerdruk 
• slechte toestand van het openbaar domein 
• ontoereikende verzorgingsfunctie. 

 
Deze herwaarderingsoperatie moet tot doel hebben het wonen en leven in 
het gebied te behouden, te bevorderen of te herstellen. Het Gentse 
stadsbestuur schuift een aantal dossiers naar voor: het gaat hier om de 
reeds vermelde cultuur-historische wijken en om Sint-Macharius wat een 
meer gemengde wijk is (Heughebaert 2005). De eerste 
herwaarderingsgebieden in Gent lagen hoofdzakelijk in die wijken die de 
kans hadden om te renoveren als ze maar een beetje ondersteuning 
kregen18. Patershol was het eerste herwaarderingsgebied in Gent, het 
tweede herwaarderingsgebied in Vlaanderen19.  
 
Een erg belangrijke -en voor die tijd innoverend- onderdeel van dit 
programma betreft natuurlijk het luik ‘bewonersbetrokkenheid’. Een 
officieel door de gemeenteraad aangestelde stuurgroep, bestaande uit 
beleidsverantwoordelijken, ambtenaren en bewoners ziet immers toe op de 
kwaliteit van de herwaardering. De rol van deze stuurgroep is in het decreet 
bewust in bedekte en beperkte bewoordingen beschreven. De stuurgroep 
begeleidt de herwaarderingsoperatie, binnen een bepaald planningsproces. 
 
Volgens de omzendbrief betreffende het besluit van de Vlaamse Executieve 
van 30 maart 1983 moet de stuurgroep zorgen voor de inspraak van de 
bewoners. Dit moet gebeuren aan de hand van: 

                                                 
 
18 In de jaarverslagen van 1982-1988 worden volgende gebieden vernoemd: Prinsenhofplein, 

Patershol (1983), wijk Rabot, Brugse Poort, Sint Elisabeth, Muide, Sint-Macharius (1986), 
Sas en Bassijnwijk (1988). 

19 Alhoewel de Muide als eerste gerangschikt werd op de prioriteitenlijst, werd er toch 
voorrang verleend aan het Patershol. Het stadsbestuur opteerde voor een meer ‘elitaire’ 
stadsvernieuwing in plaats van sociale stadsvernieuwing in de wijk van De Muide. 



 ׀ 31 ׀

 
- De informatieverstrekking: de informatie zou duidelijk en gericht 

moeten zijn. Ook zou men openheid nastreven omtrent beoogde 
initiatieven. 

- Uitwisseling van inzichten, niet alleen van plaatselijke organisaties 
en verenigingen maar ook de niet-georganiseerde bevolking moet de 
kans krijgen zodat ook hun vragen, behoeften en problemen aan bod 
komen. 

- Besluitvorming: uit de verslagen moet blijken hoe de inspraak van 
de betrokken bevolking wordt aangepakt. 

 
De stuurgroep heeft enkel adviesbevoegdheid, de beslissing ligt uiteindelijk 
bij de overheid.  
 
 
 
De stuurgroep van het Patershol in de beginjaren20 
 
In september 1982 maakte gemeenschapsminister Akkermans bekend dat 
het Patershol erkend is als herwaarderingsgebied. Bij de installatie van de 
stuurgroep werden rond deze voorwaarden concrete voorstellen 
geformuleerd door de bewoners-stuurgroepleden: 
 
- Informatieverstrekking: de inhoud en de draagwijdte van het 
herwaarderingsbesluit moet duidelijk aan de bewoners uit de doeken 
worden gedaan 
- Permanente begeleiding van het informatiecentrum voor stadsvernieuwing 
- Regelmatige tentoonstellingen van de beoogde initiatieven en van de 
bereikte resultaten 
- De uitwisseling van inzichten moet op zo’n breed mogelijke basis 
gebeuren. Daarom zou de verkiezing van het aantal bewoners-
vertegenwoordigers meer op voordacht van de bewoners zelf moeten 
gebeuren. 
- De regelmatige verslaggeving aan de bewoners moet bekend worden 
gemaakt. 
 
Het klimaat in het Patershol was begin jaren ’80 zeer gespannen (het 
pandinistisch bevrijdingsfront was buitengezet, de sluiting van een aantal 
horecazaken, verval, samenleven van verschillende kansarme groepen, 

                                                 
 
20 Gebaseerd op een publicatie van Ge.B.Ak (wandeling door het Patershol, 1986) en op een 

interview met een vroegere bewoner van het Patershol. 
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migranten en kunstenaars, …). Tegelijkertijd was er vanuit het bestuur een 
uitgesproken verwachting dat het een trendy buurt zou moeten worden of 
een woon-horecabuurt.  
 
Het debat werd gevoerd in de stuurgroep maar ook in de straat. De 
stuurgroep was samengesteld uit een derde bewoners, een derde 
ambtenaren21 een derde politici (ook de oppositie was daar aanwezig). Het 
was duidelijk dat schepen Ackerman de begeleiding daarvan nog niet in de 
vingers heeft. De inspraak verliep in de praktijk niet zo vlot. Nochtans blijkt 
uit de jaarverslagen dat de stuurgroep van het Patershol terdege werden 
voorbereid. Ook werd er ruimte gemaakt voor discussie en werd er ook tijd 
gegeven om de resultaten terug te koppelen naar de andere bewoners in de 
wijk. Er werd wel een lancune gevoeld in die zin dat de bewoners op de 
stuurgroepvergaderingen hun voorstellen of alternatieven voor een deel niet 
hard konden maken omdat ze op dit vlak niet deskundig genoeg waren tegen 
de wel professionele beleidsmensen. Vanuit de bewoners-stuurgroepleden 
kwam het initiatief om zich beter voor te bereiden met hulp van BIRO.  Men 
zag er het paard van Troje in en de idee werd afgevoerd. Ook in de buurt 
was er een duidelijke tweespalt: enerzijds de mensen die het Patershol echt 
als woonbuurt wilden en anderzijds de horeca.  
 
 
Stuurgroep Sint Macharius22 
 
Begin november 1984 werden de bewoners van de wijk via een kleine folder 
(Nederlands en Turks) uitgenodigd om hun kandidatuur voor de stuurgroep 
in te dienen. Hoewel in principe elke bewoner van de wijk de kans moest 
krijgen om zijn kandidatuur te stellen bleken heel wat bewoners deze 
uitnodiging niet ontvangen te hebben. Ondanks deze gebrekkige 
informatieverspreiding ontving het stedelijke informatiecentrum genoeg 
kandidaturen. Alle kandidaten werden uitgenodigd waar de taak van de 
stuurgroep werd voorgesteld en waar de helft van de kandidaten moest 
afvallen. Gezien de grote aanwezigheid van de Turkse gemeenschap in de 
wijk opteerde men voor een equivalent aantal vertegenwoordigers. In deze 
vergadering werden ook de deelprojecten voorgesteld en werd een periode 
van 14 dagen voorzien om de projecten door de bewoners te bespreken en 
goed te keuren. De bewoners werden onder druk gezet om snel te reageren- 
men beloofde premies als lokroep om de bewoners een vlugge beslissing te 
laten ontfutselen. De inspraak leek dus eerder een bevestiging van de 

                                                 
 
21 Welke rol ambtenaren daar precies spelen, is niet duidelijk.  
22 Cfr. Wandeling door Sint-Macharius, Ge.B.Ak., 1986; zie ook bijlage 5 over de Stuurgroep Sint 

Elisabeth Begijnhof. 
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Gentse plannen. Trouwens, de meeste voorstellen van de bewoners stuitten 
ook op het onbegrip van de stedelijke overheid.  
 
Er is een verschil in aanpak tussen het dossier Sint- Macharius en het dossier 
Patershol. Het Patershol is snel als herwaarderingsgebied erkend en Sint 
Macharius niet. Toch worden ervoor al renovaties gedaan in het Patershol. 
In de stuurgroep Patershol krijgen de bewoners-stuurgroepleden ook 
ruimschoots de tijd om de voorstellen te bediscussiëren en naar de 
bewoners door te spelen. De stuurgroep Sint Macharius geeft blijk van een 
grote desinteresse van de stedelijke overheid. Verder worden voorstellen 
van bewoners niet onderzocht – dit in tegenstelling tot het Patershol. Een 
mogelijke reden is dat de klemtoon van de herwaarderingspolitiek in Gent 
ligt op de meest aantrekkelijke buurten.  
 
 
 
Toch kan de beginperiode van de stuurgroepen als ‘bloeiend’ worden 
omschreven. Volgens nogal wat respondenten zijn de stuurgroepen een 
voorbeeld van de eerste echte burgerparticipatie-arrangementen in Gent, 
omdat veel herwaarderingsoperaties van onderaf werden bepaald (cfr. 
Brugse Poort en de Muide). ‘Van onderaf’ betekent op basis van de inbreng 
van de bewoners en hun ondersteuners23. Verschillende respondenten halen 
een aantal factoren aan die verantwoordelijk zijn voor het welslagen van de 
stuurgroepen. 
 
Eerst en vooral toont het bestuur dat de stuurgroep ernstig wordt genomen. 
Schepen Ackerman (Schepen van Ruimtelijke ordening en Stadsvernieuwing 
onder burgemeester Monsaert) zit dikwijls de stuurgroepen voor. Uit de 
interviews blijkt dat schepen Ackerman een belangrijke rol heeft gespeeld 
in het welslagen van de stuurgroep. Deze politicus beseft dat de stad Gent 
moet blijven praten met de bewoners, omdat er geen middelen zijn om 
direct te investeren in de herwaarderingsgebieden. Samen met de bewoners 
denkt hij meer kans te maken op Vlaamse middelen om stadsvernieuwing in 
die herwaarderingsgebieden te realiseren24. Ook burgemeester Monsaert 

                                                 
 
23 Marc Heughebaert was zelf betrokken in één dossier voor de stuurgroep van de Brugse Poort, 

waarbij men samen met de bewoners aan voorstellen voor de wijk kon werken, in een 
soort ‘voortraject’. Het bewonersvoorstel ging vervolgens naar ambtenaren om verder 
uitgewerkt te worden. Daarnaast verwijst Marc Heughebaert naar Marc Santens 
(Intermedium) die over een aantal methodieken beschikte om bewoners te laten 
discussiëren over de wijk. Zo kon men komen tot voorstellen die konden afgetoetst 
worden aan het beleid en de ambtenarij, om te zien of ze daarin konden meestappen. 

24 Interview met Frank Beke en interview met Marc Heughebaert 
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staat ervoor open. Hij heeft een sociale visie op stadsvernieuwing die hij al 
oppikte als schepen (cfr. supra).  
 
Ten tweede heeft het besluit op de herwaarderingsgebieden een brede 
invulling aan ‘beleidsmensen’ die in de stuurgroepen dienen opgenomen te 
worden. Die term heeft in die tijd ook betrekking op gemeenteraadsleden 
vanuit de oppositie. Gemotiveerde raadsleden (ook vanuit de oppositie) 
kunnnen mee een rol spelen in het sturen van de stadsvernieuwing in de 
herwaarderingsgebieden25. De oppositieraadsleden nemen aan de 
stuurgroepen deel vanuit de bekommernis om mee te zijn (op de hoogte zijn 
van de debatten in de stuurgroepen) met de uitvoering van het 
stadsvernieuwingsbeleid en gewapend te zijn voor eventuele discussies in de 
gemeenteraad. Het debat in de stuurgroepen over de 
herwaarderingsoperaties en vooral over het schrappen van geplande 
herwaarderingsoperaties (ten gevolge van het initiatief van Vandersmissen, 
die een aantal operaties overnam) heeft dus ook zijn verlengde in de 
gemeenteraad in Gent. Het leidt tot stevige debatten. In feite heb je vier 
aanwezige ‘componenten’ in de stuurgroep: politieke besturen in de zin van 
het college (Ackerman), politieke besturen in de zin van de oppositie, 
ambtenaren en bewoners. Uiteindelijk kan je op die manier ook tot een 
gedragen mening komen26.  
 
Ten derde hebben ook de bewoners en de bewonersgroepen een prominente 
plaats in de stuurgroepen. In Gent was het toen ook vrij evident dat de 
actieve bewonersgroepen (die meestal verenigd waren in het 
overlegplatform van Ge.B.Ak) die manifest op het terrein aanwezig waren, 
leden waren in de stuurgroep27. Belangrijk is ook de aanwezigheid van 
trekkers in de wijken en buurten. Er is nood aan bewoners die er duidelijk 
voor willen gaan en die redelijkheid hebben (de trekkers)28. 
Bewonersgroepen werden trouwens ook niet aan hun lot overgelaten maar 
actief ondersteund door O.S.G (Opbouwwerk Steunpunt Gent)29 en/of 
B.I.R.O.vzw (Bewoners in Ruimtelijke Ordening)30. Deze organisaties 
bereiden de bewoners voor op de vergaderingen en de samenkomsten van 
de stuurgroep. Het moet natuurlijk ook worden gezegd dat de 

                                                 
 
25 Interview Frank Beke en Marc Heughebaert 
26 Interview Frank Beke  
27 Interview Marc Heughebaert 
28 In verschillende interviews wordt er bijvoorbeeld gewezen op de rol van Roger van 

Bockstaele in het Patershol. Hij werd in 1985 deken van het Patershol. Hij hielp mee de 
oude stadswijk herwaarderen en liet de Patersholfeesten heropleven. 

29 De toenmalige naam van wat ondertussen Samenlevingsopbouw Gent is.  
30 Een VZW actief rond bewonersondersteuning en participatie tussen 1982 en 1995. Daarna 

opgegaan in Stadsland vzw. 
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bewonersgroepen niet altijd even actief zijn. Het is sterk afhankelijk van 
het feit of er wel dan niet zaken gebeuren in de wijk – mensen blijven niet 
geïnteresseerd als ze geen vooruitgang zien 31. 
 
Ten vierde zijn de stuurgroepen ook een ‘leerproces in de democratie’. 
Burgers kunnen soms een bepaald idee hebben, maar als ze worden 
geconfronteerd met de politieke mogelijkheden, de kennis van ambtenaren, 
de wisselwerking tussen architecten en andere actoren, dan kunnen ze 
eventueel bijdraaien. Echter, ook ambtenaren en politici maken 
‘verandering’ door. In de stuurgroep maken alle partijen een leerproces 
door en dat is zeer belangrijk. De renovatie van de herwaarderingsgebieden 
fungeert voor het stadsbestuur als een ‘laboratorium’: hoe moet je zo’n 
wijk aanpakken, hoe zou de fysieke renovatie verlopen en hoe betrek je de 
bewoners daarbij?’ 
 
De beginjaren van de stuurgroepen lijken een succesverhaal te zijn. De basis 
voor participatie in Gent lijkt dan ook grotendeels in de werking van de 
stuurgroepen te liggen. Nochtans maken sommige respondenten ook een 
aantal kanttekeningen: zo is er toch de vraag in hoeverre de stuurgroepen 
representatief zijn voor een buurt? Hoe kom je als bewoner in feite in de 
bewonersgroep? Wie blijft er komen naar die vergaderingen en in welke 
mate hebben die mensen dan voeling met de buurt?32  
 

>  3.2. Stedelijke wijkcentra33 

De stad werkt in de volkswijken door middel van de herwaarderingsgebieden 
en de stuurgroepen. Echter, het stadsbestuur is ook op andere manieren 
aanwezig. Eind jaren ’70, begin jaren ’80 worden vanuit de stad Stedelijke 
wijkcentra opgericht in drie volkswijken: Sluizeken-Muide, Brugse Poort en 
Macharius. Aan de bewoners (voornamelijk migranten) wordt een 

                                                 
 
31 Interview Frank Beke 
32 Frank Beke verwijst ter illustratie naar werken op de Muide: deze zorgden voor veel ophef 

bij de buurtbewoners terwijl de stuurgroep erachter stond.  
33 Net zoals veel takken van de welzijnszorg groeide het buurtwerk uit de caritatieve 

hulpverlenende sector, later werden daar ook animatie-acitiviteiten aan gekoppeld. Pas in 
de jaren ‘60 trekt men dit open tot een model van collectieve probleemoplossing via een 
harmonisch samenspel tussen alle betrokkenen, met name de bewoners, het 
organisatienetwerk en het beleid. Zo ontwikkelden zich drie belangrijke lijnen binnen 
deze buurtgerichte aanpak: hulp- en dienstverlening op maat, een activiteitencentrum en 
ontmoetingsplek voor bewoners en participatiedemocratie en beleidsbeïnvloedende actie. 
Er kwam nog een belangrijke vierde functie bij: met name de buurgerichte ontwikkeling 
van het organisatienetwerk (bron: nota Lieve Destoop, historiek buurtwerk Gent). 
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laagdrempelige dienstverlening aangeboden. Daarenboven is het ook de 
bedoeling deze bewoners een stem te geven. Naar aanleiding van de 
kansarmoedeprojecten besluiten de ambtenaren in de wijkcentra een 
voorstel in te dienen waarbij enerzijds een centrale stedelijke 
Migrantendienst wordt opgericht en anderzijds de wijkcentra worden 
opengetrokken naar buurtgerichte centra die explicieter naar kansarme 
vorming gingen werken.  
 
In een aantal van deze wijken (Sluizeken, Brugse Poort, Rabot, Heirnis, 
Macharius, Prinsenhof en Voormuide) is er privé-initiatief, meestal vanuit de 
sector opbouwwerk als belangrijkste sector binnen het buurtgericht werken. 
Vanuit vrijwilligerswerk groeien werkingen waar later onder impuls van 
studenten uit sociale scholen en universiteiten het actiegerichte meer en 
meer plaats krijgt.  
 
De eerste stedelijke professionelen doen dus hun intrede in de buurtwerking 
– al was er daar reeds heel wat gaande op vrijwillige en private basis. De 
werkingen worden, doorheen de tijd, meer gestructureerd en 
geïnstitutionaliseerd. Ook de taken voor buurtwerkers veranderen stilaan. 
Waar vroeger lag het accent van de private verenigingen vooral lag op 
sociale hulp- en dienstverlening, verruimen de stedelijke wijkcentra de 
werking met vormende en animatorische activiteiten. De stedelijke 
buurtcentra werken vanaf het begin samen met andere partners: zowel 
verenigingen uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk als buurtcomités, 
sportverenigingen, hobbyclubs, enz…Ze werken ook samen met 
opbouwwerk34 wiens ‘participatieve aanpak’ als rode draad doorheen de 
projecten loopt.  
 

>  3.3. Dienst Voorlichting 

Midden 1983 wordt de leiding van het Informatiebureau en de Persdienst, 
samengevoegd in de Dienst Voorlichting, toevertrouwd aan een ambtenaar. 
Tot voor 1983 werd de Dienst Voorlichting geleid door de Schepen van 
Informatie. 

                                                 
 
34 De missie van het Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw Gent is als volgt: “Het 
opbouwwerk biedt deskundige en onafhankelijke ondersteuning aan bevolkingsgroepen in hun 
participatie aan de samenleving, in het bijzonder van maatschappelijk kwetsbare groepen. Het 
opbouwwerk komt samen met hen op voor het verwerven van hun basisrechten én ontwikkelt 
samen met hen oplossingen voor collectieve problemen. Het mobiliseert daartoe alle 
betrokkenen. Dat alles in het perspectief van een duurzame samenleving.” (Meerjarenplan 
Samenlevingsopbouw Gent 2003-2008). 
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Op 15 oktober 1984 keurt de gemeenteraad de instelling van de functie van 
voorlichtingsambtenaar bij het stadsbestuur goed. In het vertoog aan de 
Raad vindt men naast een uitvoerige motivatie van de getroffen maatregel 
ook de omschrijving van de taak van voorlichtingsambtenaar: de coördinatie 
van de informatieverstrekking van alle stadsdiensten tot één coherent 
geheel, verzorgen van de contacten met de nieuwsmedia, de organisatie 
van de inspraak en de toepassing op het lokale vlak aan de wetgevende 
initiatieven inzake informatie, openbaarheid en inspraak. In de loop van 
1984 breiden de  activiteiten van de Dienst Voorlichting uit. 
 
Er komt een informatiebalie waar Gentenaars terecht kunnen met al hun 
vragen over de stedelijke administratie en het stadsbeleid in het algemeen. 
Ook op vragen die niet meteen op de stad Gent betrekking hebben, tracht 
men een antwoord te verstrekken of toch minstens door te verwijzen naar 
instanties. Wie verder af woont of dringende vragen heeft kan er ook 
telefonisch terecht via de rechtstreekse infolijn. 
 
De Dienst Voorlichting is ook verantwoordelijk voor de organisatie van 
informatievergaderingen en hoorzittingen. Van verschillende diensten of van 
het college krijgt ze rechtstreeks de opdracht om hoorzittingen en 
informatievergaderingen logistiek te organiseren over een bepaald project. 
Hoorzittingen zijn vergaderingen waar er informatie wordt gegeven en waar 
de mening van de burger wordt gevraagd. Informatievergaderingen zijn 
vergaderingen die bewoners bepaalde feiten ‘meedelen’.  
 
Let wel, de Dienst Voorlichting heeft geen monopolie op het organiseren van 
deze informatievergaderingen en hoorzittingen. De diensten kunnen de 
hoorzittingen evengoed voor eigen rekening organiseren. Tot de opkomst 
van ‘Actie Samenspraak’ (1999, cfr. infra) werd – zover er een overzicht is- 
het grootste deel wel door hen georganiseerd.  
 
Onderstaande samenvattende tabel toont de hoorzittingen en 
informatievergaderingen die plaatsvonden in de legislatuur 1983-1988 
(Monsaert)35. Deze samenkomsten worden dikwijls georganiseerd in 
samenwerking met het Informatiecentrum Stadsvernieuwing (cfr. 
jaarverslag stad Gent van 1987). Monsaert laat de metamorfose van het 
stadsbeeld systematisch registreren vanuit een Informatiecentrum voor 
Stadsvernieuwing. Het Informatiecentrum opent de deuren in 1982 en is 
eerst centraal gevestigd in de Veldstraat. Het informatiecentrum biedt 
                                                 
 
35 Let wel, de eerste jaren werden deze data niet zo goed bijgehouden. Deze tabel moet dus in 

die zin met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.  
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onder allerlei vormen (tentoonstelling, bibliotheek, infobalie, diaprojecties) 
documentatie over de stadsvernieuwing, de stedenbouwkundige planning, 
de openbare werken, de monumentenzorg, de inspraak en de 
premiestelsels. De centrale ligging van het informatiecentrum zorgt voor 
heel wat passage van (geïnteresseerde) burgers die plannen kwamen 
inkijken.  
 

Tabel 1: Hoorzittingen en informatievergaderingen 1983-1988 

Jaar IV/HZ Onderwerp Datum 
1983 IV Maria Hendrikaplein 23.11.83 
1984 - - - 
1985 IV Brusselsesteenweg   02.05.85 
 IV RW 820 04.09.85 
 HZ Brusselsepoortstr.- 

Lange Violettestraat     
19.08.85 

1986 HZ Bevrijdingslaan-
Phoenixstraat 

14.07.86 

 IV Jan Breydelstraat 23.09.86 
 IV Drieselstraat 

(Oostakker) 
18.12.86 

1987 IV Herinrichting Koestr-
kalandeberg 

15.04.87 

 IV Hoogstraat-
brugsepoortstraat 

27.08.87 

 IV Molenheide 05.10.87 
1988 HZ Kleine Gentstraat 17.02.88 
 HZ Wolterslaan 09.11.88 
 
 
Het aantal hoorzittingen en informatievergaderingen, georganiseerd door 
Dienst Voorlichting in deze periode, is relatief beperkt. Hoe ver de 
inspraak/participatie gaat in de informatievergaderingen illustreert volgend 
citaat: “Het Gentse stadsbestuur, dat advies moet geven over het ontwerp 
van het Ministerie van Openbare Werken, richtte op 4 september 1985 een 
informatie- en inspraakavond in. Op deze avonden werd duidelijk hoe ver 
inspraak mag gaan volgens het Gents stadsbestuur: de talrijke bewoners 
mochten vragen en suggesties formuleren over het plaatsen van rode 
lichten, de lengte van de fietspaden… De essentie van de zaak, nl. moet de 
Rijksweg 820 2X2 of 2X1 rijstroken tellen was echter niet bespreekbaar. Het 
panel – bestaande uit de schepen van Openbare Werken, ingenieurs van de 
stadsdiensten en het Ministerie van Openbare Werken, reageerde slechts op 
detailkritiek. Op de fundamentele kritiek werd niet eens gereageerd. Steeds 
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werd er gezegd dat alles in een werkgroep met de verschillende diensten zal 
worden besproken. De ambtenaren van het informatiecentrum voor 
stadsvernieuwing die het inspraakproces zouden moeten begeleiden, 
mochten van het stadsbestuur enkel passief noteren wat er gezegd werd. 
(…) Het gevolg was dat de avond volledig ongestructureerd was, er werd van 
de hak op de tak gesprongen, een echte dialoog met succes vermeden” 
(Ge.B.Ak., stadwandeling door de wijk Sint Elisabeth-begijnhof).  
  
De activiteiten van het Informatiecentrum Stadsvernieuwing worden verder 
uitgebreid. Naast de reeds vernoemde activiteiten, geeft het 
informatiecentrum nog meer aandacht aan de problematiek van de 
herwaarderingsgebieden. Zo wordt er een jaarverslag uitgegeven met een 
overzicht van de realisaties. Ook worden diverse informatie- en 
inspraakvergaderingen georganiseerd. Het Informatiecentrum neemt ook 
deel aan de inspraakprocedures en begeleiding in tal van stuur-, wijk- en 
werkgroepen. Het informatiecentrum stadsvernieuwing wordt later 
ondergebracht in de Dienst Voorlichting. Deze bestaat dan uit drie 
afdelingen: info-administratie, persdienst en informatiecentrum 
stadsvernieuwing.  
 

>  3.4. Besluit 

De stuurgroepen, opgericht naar aanleiding van het herwaarderingsbesluit, 
zijn de eerste participatie-arrangementen opgezet door het bestuur. De 
respondenten refereren steevast naar ‘1982 en de stuurgroepen’ als hen 
wordt gevraagd om een historiek van burgerparticipatie in Gent te schetsen. 
De stad heeft deze stuurgroepen opgericht  omdat het is opgelegd in het 
kader van het programma Stads- en Dorpskernherwaardering (Vlaamse 
Overheid). Het luik ‘bewonerbetrokkenheid’ is een belangrijk onderdeel van 
het programma. De bedoeling is dat het niet enkel bij het verstrekken van 
informatie blijft, maar ook tot de uitwisseling van inzichten met de 
georganiseerde en de niet-georganiseerde groepen. De eerste generatie 
stuurgroepen in Gent wordt zeer positief geëvalueerd door zowel burgers, 
politici en ambtenaren. 
 
Daarnaast gaat de stad ook inzetten op de wijken en buurten in Gent. Het 
reeds bestaande particuliere initiatief wordt aangevuld met het oprichten 
van stedelijke wijkcentra in drie volkswijken. Het stadsbestuur heeft 
daarbij expliciet aandacht voor de participatie van kwetsbare groepen. De 
eerste stedelijke professionelen doen dus hun intrede in de buurt. Ze 
werken daartoe ook samen met andere partners: verenigingen, 
buurtcomités…  en ook met samenlevingsopbouw Gent. 
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Verder blijft de stad de inwoners informeren. De Dienst Voorlichting 
organiseert hoorzittingen en informatievergaderingen, gaat in op de 
(telefonische)vragen van de burgers, en maakt de burgers wegwijs in de 
vele stadsdiensten. Daarnaast is er het informatiecentrum stadsvernieuwing 
dat tot doel heeft de burgers de mogelijkheid te geven om zicht te krijgen 
op de werken in de herwaarderingsgebieden. Het informatiecentrum 
begeleidt trouwens ook sommige inspraaktrajecten.  
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4. De periode 1988-1994 

De nieuwe bestuursploeg met Burgemeester Temmerman komt op 26 april 
1989 in het zadel36. De SP (Sp.a) is de grootste partij in Gent en levert  voor 
het eerst de burgemeester37. De SP vormt een coalitie met de PVV (nu: 
Open VLD)38. Of het te maken heeft met de coalitiewissel is niet geheel 
duidelijk, maar het is toch opvallend dat een van de bevoegdheden van de 
burgemeester ‘informatie en inspraak’ is. Het is voor de eerste keer dat 
‘informatie aan de bevolking’ trouwens als aparte hoofding in het 
jaarverslag (jaarverslag van 1989) wordt opgenomen. Daarbij verwijst men 
expliciet naar de Dienst Voorlichting die men als dé dienst ziet om 
informatie aan de bevolking te verstrekken. Op pagina 28 van datzelfde 
jaarverslag wordt er aangegeven op welke manier men de bevolking 
informatie wil geven (persberichten, publieke agenda van de gemeenteraad, 
documentatiedienst en info-onthaalbalie) en inspraak (‘voor belangrijke of 
plaatsgebonden aangelegenheden wordt de bevolking geïnformeerd en 
geraadpleegd door middel van hoorzittingen en informatievergaderingen’).  
 
De stuurgroepen in het kader van de herwaarderingsgebieden blijven 
doorgaan, vooral onder de impuls van toenmalige schepen Beke. Wegens te 
weinig middelen sterven ze een stille dood. Door regelgeving van bovenaf, 
wordt het participatieveld in Gent (ver)nieuw(d) leven ingeblazen. Onder 
impuls van het Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen (VFIK, 1990) 
wordt het duidelijk dat de Gentse stedelijke overheid in achtergestelde 
buurten onvoldoende of niet aanwezig was. Het VFIK zorgt ervoor dat er 
aandacht gaat naar de wijk en de buurt als object en aangrijpingspunt voor 
beleid. Er worden heel wat (wijkgebonden) projecten opgezet … wat 
uiteraard ook meebrengt dat er heel wat ambtenaren worden aangeworven 
om het beleid uit te voeren.  
 
Niet enkel het VFIK, maar ook een aantal decreten van de Vlaamse 
gemeenschap zorgen nieuwe participatie-arrangementen in Gent. Er is 
tijdens deze legislatuur een sterke toename van het aantal adviesraden39. 

                                                 
 
36 Zie bijlage 6 voor de samenstelling en de bevoegdheden van het CBS 1989-1994. 
37 In 1988 behaalt de Sp.a 27,7% van de stemmen wat goed is voor 16 zetels. De CVP (later 

CD&V) behaalt 26,8% van de stemmen en de derde grootste partij is de PVV (later VLD) 
met 21,7% van de stemmen. Ze behalen respectievelijk 15 en 12 zetels in de 
gemeenteraad. 

38 Het College van Burgemeester en Schepenen omvat 11 leden, samengesteld door 7 SP-leden 
en 4 PVV leden. 

39 Zie bijlage 7 voor een overzicht van de adviesraden in Gent. 
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Het decreet van 9 juni 1993 van de Vlaamse Gemeenschap houdende de 
subsidiëring van gemeentebesturen en van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid 
verplicht de gemeenten tot het opstellen van een jeugdwerkbeleidsplan. In 
de loop van 1995 wordt daartoe het personeel dat hieraan werkt, 
samengebracht in het team jeugdbeleid. In 1994 wordt in Gent een 
Stedelijke Jeugdraad opgericht. De Stedelijke Jeugddienst staat in voor de 
ondersteuning van de werking van deze adviesraad. In concreto wordt het 
secretariaat van de Jeugdraad gevoerd door een personeelslid van het team 
jeugdbeleid. In de jaarverslagen staat het engagement van het stadsbestuur 
om de jeugd te betrekken bij de opmaak van deze beleidsplannen40. De 
stedelijke Adviesraad voor personen met een Handicap wordt opgericht in 
1993. De hoofdopdracht bestaat uit het adviseren van het stadsbestuur over 
alle aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks personen met een 
handicap aanbelangen. Andere bevoegdheden zijn: het formuleren van 
nieuwe voorstellen, het uitwerken van ideeën en het onderzoeken van 
probleemsituaties. De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van 
verenigingen en/of organisaties voor gehandicapten. De vergaderingen van 
de Adviesraad vinden maandelijks plaats. De leden van de adviesraad 
worden ingeschakeld in deelwerkgroepen die rond een bepaalde 
problematiek actief zijn (tewerkstelling, huisvesting, sensibilisering, 
toegankelijkheid…). In 1992 wordt de stedelijke seniorenraad in Gent 
opgericht. Naast de overkoepelende seniorenraad zijn er nog zes deelraden 
actief met adviserende bevoegdheid. De doelen van de seniorenraad zijn 
adviezen voor te bereiden en/of uit te brengen over alle aangelegenheden 
die het seniorenbeleid en de ouderzorg in Gent betreffen. Daarnaast dienen 
ze ook de inspraak en participatie van senioren te stimuleren en te 
bevorderen, de belangen van de senioren te behartigen, activiteiten en 
initiatieven van en voor senioren aan te moedigen. In 1993 wordt de 
preventieraad opgericht41. Ze is bevoegd om op verzoek van de stedelijke 
overheid adviezen uit te brengen en voorstellen te doen over ieder 
onderwerp dat betrekking heeft op sociale en politionele preventie. Ze 
                                                 
 
40 Jaarverslag 1998: “In 1998 ging heel wat aandacht uit naar het bevragen en betrekken van 

jongeren in functie van het Jeugdwerkbeleidsplan. In januari 1998 werden de eerste 
inspraakrondes in de verschillende deelgemeenten afgerond. In deze gesprekken kregen 
jeugdwerkers en jongeren de mogelijkheid om hun noden en behoeften te formuleren. 
Vanuit deze rondes werden de vaststellingen gebundeld en doelstellingen geformuleerd in 
een eerste ontwerp van het jeugdwerkbeleidsplan. In maart 1998 werden deze tijdens de 
tweede inspraakrondes teruggekoppeld naar de wijken. In Sint-Kruiswinkel werd in april 
1998 een aparte inspraakronde georganiseerd met een speelbus. Aan de hand van 
informele gesprekken en een mini-enquête werden de jongeren bevraagd over hun 
behoeften op het vlak van vrije tijd” (p.856). 

41 De preventieraad en de sportadviesraad (opgericht in 2001) zijn de enige adviesraden 
waarvan de leden een vergoeding krijgen.  
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geeft ook verplicht advies over het voorstel van het nieuw veiligheids- en 
samenlevingscontract. De Mina-Raad is opgericht in 1992 en adviseert het 
stedelijk beleid vanuit milieu- en natuuroogpunt.  
 

>  4.1. De stuurgroepen: het vervolg 

In de loop van de jaren evolueren de meeste stuurgroepen in Gent, vooral 
onder impuls van de toenmalige schepen Beke, tot een forum dat op de 
meest brede wijze alle items rond fysieke ingrepen in de woonomgeving, in 
het overleg met de bewoners bracht. Er was een duidelijk ‘democratisch 
gedachtegoed’ in Gent, dat blijkt niet alleen uit de beleidsplannen maar 
ook uit de interviews. Echter, het democratische gedachtegoed wordt voor 
een stuk gefnuikt na de zwarte zondag in 1991. De middelen voorzien voor 
de herwaarderingsgebieden gaan naar sociale woningbouw42. 
 
Al snel blijkt het gebrek aan slagkracht. In 1993 wordt nog een 
reanimatiepoging ondernomen, waarbij een aantal kunstgrepen de 
beperktheid van de middelen moet verdoezelen. Maar bij deze poging 
vergeet men rekening te houden met de maat van de steden. Rekening 
houdende met het jaarlijkse globale budget, kan het voor Gent in het meest 
gunstige scenario om hoogstens vijftien sociale huisvestingsprojecten gaan. 
Bovendien maken dergelijke kleine ingrepen een structurele aanpak op 
langere termijn onmogelijk. Het Programma Dorps- en stadsherwaardering 
voedt dan ook de idee dat herwaardering van stedelijke gebieden 
onlosmakelijk is verbonden met sociale woningbouw. Anderzijds heeft dit 
decreet wel een hefboomfunctie vervuld. De meeste projecten die destijds 
waren uitgezet om met herwaarderingsmiddelen te worden gerealiseerd zijn 
ondertussen ook uitgevoerd (weliswaar met andere middelen zoals uit de 
fondsen voor sociale huisvesting, en het Investeringsfonds). Toch zijn er nog 
altijd projecten uit de herwaarderingsgebieden in de jaren ’80 die nog altijd 
niet zijn uitgevoerd (cfr. Project Achtermuide).  
 

                                                 
 
42 Interview met Marc Heughebaert: Ten gevolge van de verkiezingsuitslag van 1991 werd de 

beslissing genomen (Minister De Batselier) om 10 000 sociale woningen op vier jaar tijd te 
bouwen. 10 000 sociale woningen op vier jaar tijd bovenop het bestaande bouwprogramma 
bleek te ingrijpend. Er was ook geen tijd voor inbreng van de bewoners. Het hield ook in 
dat de geldstromen naar de herwaarderingsgebieden werden afgebouwd en omgeleid naar 
de grootschalige projecten voor sociale huivesting.  
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>  4.2. Dienst Voorlichting: het vervolg 

De werking van de Dienst Voorlichting, bestaande uit drie afdelingen info-
administratie, persdienst en infocentrum stadsvernieuwing, gaat verder op 
de ingeslagen weg. Het is duidelijk dat vooral het infocentrum 
stadsvernieuwing aan belang wint (aantal bezoekers, aantal vragen,…). De 
drie afdelingen van de Dienst Voorlichting worden in 1992 door circa 26000 
personen gecontacteerd. In 1977, toen voor het eerst de informatieve 
contacten met het publiek systematisch werden gecentraliseerd, waren er 
2403 vragen om inlichtingen.  
 
De afdeling info-administratie worden door het stadsbestuur aanzien als het 
knooppunt van de relatie burger-stadsadministratie (jaarverslag 1993, p. 
200). In de loop van de jaren is de werking van de afdeling sterk 
gediversifieerd. Eerst en vooral vangen ze de vragen op van burgers. De 
vragen aan de info-administratie zijn tweeledig: Het grootste aandeel van 
de vragen betrof administratieve onderwerpen. De rest van het totaal 
aantal vragen hield verband met onderwerpen die niet rechtstreeks met het 
stadsbestuur te maken hebben, wat wijst op de brede informatiebehoefte 
bij de bevolking. Meestal worden in deze categorie inlichtingen gevraagd 
over evenementen, bezienswaardigheden, namen en adressen van 
organisaties, de situering van onderwijsinstellingen, enz. Kortom, het breed 
maatschappelijk gebeuren in Gent. Sinds 1993 vervult de Dienst Voorlichting 
tijdens de Gentse feesten een opvangfunctie voor burgers met 
administratieve of technische problemen. De Dienst Voorlichting beschikt 
daartoe over een lijst van permanenties die in probleemgevallen op 
bepaalde dagen kunnen optreden, zoals voor het ophalen van vuilnis, 
verdelgen van ongedierte en dergelijke meer. In 1993 startte de afdeling 
ook met het samenstellen van evenementenkalenders.  
 
 
De Dienst Voorlichting neemt terug de organisatie van de hoorzittingen en 
informatievergaderingen voor zijn rekening. In vergelijking met de 
voorgaande legislatuur is er een gevoelige stijging van het aantal 
samenkomsten. De onderwerpen hebben vooral betrekking op fysiek 
ruimtelijke ingrepen. Vanaf 1992 houdt de Dienst Voorlichting ook bij 
hoeveel mensen aanwezig zijn op een informatievergadering of een 
hoorzitting. Echter, deze cijfers zeggen weinig aangezien er geen zicht is op 
het aantal genodigden.  
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Tabel 2: Hoorzittingen en informatievergaderingen 1989-1994 

1989 IV Collectoren-Gordunakaai 02.03.89  
 HZ Mediacenter 29.09.89  
1990 HZ BPA Dendermondsesteenweg 09.01.90  
 HZ BPA Afrikalaan 16.01.90  
 HZ Cotton City Park 31.01.90  
 HZ Limbastraat 15.02.90  
 HZ BPA Sint Baafs kouter 13.03.90  
 HZ Kantienberg 05.04.90  
 HZ Paradijsvogelplein 12.04.90  
 HZ Wallekensstraat 29.03.90  
 HZ Tramstraat 17.05.90  
 HZ Velstraat-Sint niklaasstraat 15.06.90  
 HZ Stationsbuurt 21.06.90  
 HZ Zuidproject 23.06.90  
 HZ Fricandonpoortje 26.06.90  
 HZ Rabotproject 05.07.90  
 HZ L. Desmetstraat 10.07.90  
 HZ Zuidproject 4.10.90  
 HZ Veergrep 13.11.90  
 HZ Slachthuis Veemarkt 26.11.90  
 HZ Bollebergen 27.11.90  
1991 HZ BPA Macharius 23.01.91  
 HZ BPA Koningsdal 20.02.91  
 HZ Wallekensstraat 08.05.91  
 IV Koestraat-Kalandeberg-Kalandestraat 27.05.91  
 IV Stedelijk Administratief Centrum ‘t 

Zuid 
29.06.91  

 HZ BPA Sint-Denijs Westrem Dorp 
BPA Sint Denijs Westrem Flanders Expo 

02.09.91  

 HZ Beheersplan Vroonstalledries 07.11.91  
 HZ Beheersplan Claeys-Bouüaert 20.11.91  
 IV Bouwdossier UCO 28.11.91  
1992 HZ BPA westerringspoor 08.01.92 250 

aanwe-
zigen 

 IV Wegen heraanleg Koestraat, 
Kalandeberg, Kalandestraat 

27.01.92 80  

 HZ Voorstel tot wijziging BPA Belle-Vue 15.03.92 200 
 IV Aangepast ontwerp BPA 

Westerringspoor 
25.04.92 250 

 IV Burgstraat, Rabotstraat, Sint-
Elisabetplein 

05.05.92 340 
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 IV Project Sint-Antoniuskaai 
Kapel Sint-Vincentius van Padua 

20.05.92 96 

 HZ K.L. Dierickxstraat-Korenblloemstraat 27.05.92 40 
 IV Ideeënschets groenaanleg De Biest 24.06.92 65 
 HZ Roosakkerwijk/openbaar vervoer 

Station-Flanders-expo 
15.09.92 310 

 IV Collectorenwerken Gordunakaai 05.10.92 87 
 HZ Wijziging BPA nr. 118 Binnenstad, deel 

Patershol 
21.10.92 68 

 HZ Wijziging BPA nr. 12, Rijsenberg 28.10.92 97 
1993 HZ Voorstel tot wijziging B PA Krijte 20.01.93 140 
 IV Heraanleg Sint-Pietersaalstraat 10.02.93 340 
 IV Heraanleg Sint-Baafsplein 01.03.93  
 HZ Wegenwerken Meibloemstraat 23.03.93 60 
 HZ Heraanleg Sint-Veerleplein 05.04.93 92 
 IV Bouwproject Steendam-Excelsior 19.05.93 100 
 HZ BPA Nijverheidskaai 24.05.93 115 
 IV Bouwproject Rabot-De Hemptinne 01.06.93 90 
 IV Wegenwerken Ekkergemwijk 23.06.93 60 
 IV  Wegenwerken Voormuide, Sint 

Salvatorstraat, Sleepstraat en 
Sluizeken 

28.06.93 150 

 HZ Bouwproject De Groene Vallei 01.09.93 65 
 HZ Wegenwerken Eedstraat Zwijnaarde 03.09.93 35 
 HZ  Ontwerp BPA Roelandpark 20.09.93 97 
 HZ Buurtpark Potuit 29.09.93 100 
 HZ Bouwaanvraag Antoon Catriestraat 

Drongen 
04.10.93 56 

 
 
Ook het Informatiecentrum Stadsvernieuwing krijgt steeds meer vragen. In 
de actualiteitenzaal kunnen de bezoekers kennis maken met de meest 
actuele projecten in Gent (bouwaanvragen, wegenwerken, 
herinrichtingen…). Geregeld wordt een project in de kijker gezet. Ook de 
groenprojecten van de Plantsoenendienst komen aan bod. De problematiek 
van de woonnoodgebieden en van de herwaarderingsgebieden blijft een vast 
gegeven in de werking van het Infocentrum Stadsvernieuwing. In de loop van 
de legislatuur worden opnieuw diverse informatievergaderingen en 
hoorzittingen georganiseerd. Naar aanleiding van de rondvragen en 
openbare onderzoeken van de Bijzondere Plannen van Aanleg worden 
telkens infofolders gemaakt die in de betrokken gebieden bus aan bus 
werden rondgedeeld. Op die manier kunnen de belanghebbenden kennis 
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maken met de plannen die ook steeds werden uitgehangen in het 
Infocentrum Stadsvernieuwing.  
 
 
>  4.3. Het Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen (VFIK) 

Het Vlaams Fonds voor Integratie van Kansarmen (VFIK) zet in de stad Gent 
heel wat in gang wat participatie-arrangementen betreft. Het VFIK wordt in 
1990 voor een periode van acht jaar in het leven geroepen met het oog op 
de bestrijding van de maatschappelijke achterstelling. Op basis van een 
aantal criteria worden vijftien gemeenten geselecteerd en de middelen over 
die gemeenten verdeeld. Zo ontvangt Gent voor 1991 en 1992 telkens 210 
miljoen BEF waarvoor en door de stad en door het OCMW van Gent 
projecten ter goedkeuring bij de Vlaamse Overheid worden ingediend. In 
1993 en 1994 wordt het bedrag opgetrokken tot 220 miljoen. We overlopen 
hieronder een aantal projecten die van tel zijn voor het Gentse 
participatieveld.  
 
 
>  4.3.1. Stedelijke buurtcentra 

Met middelen van het VFIK worden in verschillende wijken buurtcentra 
opgericht43. Dit betekent concreet dat er een aantal nieuwe buurtcentra 
ontstaan of dat vroegere stedelijke wijkcentra worden ‘omgevormd’ tot 
buurtcentra.  
 
Vanuit een territoriale en integrale aanpak wil een stedelijk buurtcentrum 
werk maken van een sociale herwaardering van de buurt, vanuit een sterke 
participatie van de buurtbewoners zelf. De stedelijke buurtcentra hebben 
tot doel een inclusief beleid te bevorderen ten aanzien van de armsten door 
te fungeren als een schakel tussen stedelijk beleid, bewoners en 
organisaties met betrekking tot buurtontwikkeling. 
 
De hefbomen hiertoe zijn: 
 

- de uitbouw van een buurtvoorziening met een lage drempel waar 
ontmoeting, dienstverlening, animatie en vorming samengaan 

                                                 
 
43 Sluizeken-Ham, Rabot, Ledeberg/Sas- en Bassijnwijk, Brugse Poort, Macharius-Heirnis, 

Muide-Meulestede 
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- de koppeling aan de versterking van het organisatienetwerk om 
afstemming en gemeenschappelijke interactie  te garanderen en 
blinde vlekken op te nemen 

- de kadering van buurtontwikkeling van uit een gestructureerde 
inspraak van bewoners en organisaties in het stedelijk buurtbeleid 
(jaarverslagen stad Gent 1990-1998). 

 
Afhankelijk van de specificiteit van de buurt worden bepaalde acties vanuit 
deze centra opgezet. Deze kunnen zowel gericht zijn naar een bepaalde 
doelgroep of een bepaalde sector. Bijzondere aandacht wordt er besteed 
aan de participatie van de bewoners door het organiseren van 
laagdrempelige activiteiten of, indien het meer op inspraak is gericht, het 
bijeenroepen van straatvergaderingen, buurtraden en dergelijke meer…. In 
de jaarverslagen komen de buurtraden maar zijdelings aan bod (‘de 
buurtwerkers wonen de buurtraden bij’, ‘er moet een buurtvergadering zijn 
omtrent…’).  
 
 
>  4.3.2. Huisvestingsprojecten 

Via het Vlaams Fonds voor Integratie van Kansarmen worden een aantal 
huisvestingsprojecten opgestart.  
 
Er worden woonwinkels opgestart in de Brugse Poort, Sint-Macharius en 
Muide. De bedoeling van de woonwinkels is enerzijds via 
permanentiemomenten herhuisvestingsaanvragen te begeleiden, informatie 
te beantwoorden in verband met de huurwet, premies, leningen en 
anderzijds via het organiseren van praktische cursussen, bijeenkomsten en 
het bewonen van bewoners- en stuurgroepvergaderingen bij te dragen tot 
een kwalitatieve verbetering van de woonsituatie van de plaatselijke 
bevolking. Op regelmatige tijdstippen wordt er vanuit de woonwinkels 
informatiebijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen die frequent het 
voorwerp uitmaken van gestelde vragen of probleemstellingen. Naast het 
afhandelen van individuele dossiers en het verstrekken van informatie is het 
activeren van de participatie en het bevorderen van de inspraak van de 
bewoners van de betrokken buurt een opvallend aandachtspunt binnen het 
project (in samenwerking met andere bewonersondersteunende 
organisaties). In deze context zijn woonwinkels de facto altijd aanwezig op 
de stuurgroepen in het kader van de herwaarderingsoperaties of 
stadsvernieuwingsgebieden, op hoorzittingen, bewonersgroepen in het kader 
van geplande sociale huisvestingsprojecten enz.  
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Een tweede gevolg van het VFIK is het instellen van een sociaal 
verhuurkantoor. Door de grote huisvestingsproblematiek tracht dit project 
meer betaalbare en goede huurmogelijkheden te creëren door op de privé-
markt woningen in beheer te nemen.  
 
Ter ondersteuning van de projecten en om de signaalfunctie te vervullen 
naar de bevoegde huisvestingsinstanties wordt een Steunpunt Huisvesting 
opgericht. Via het Steunpunt wordt er in 1992 vooral een ondersteuning 
verzorgd naar de opstartende projecten en werd een registratie ingevoerd 
om de signaalfunctie waar te maken. Een voorstel voor het opstarten van 
een overleggroep huisvesting wordt uitgewerkt. Tevens wordt in 1992 
gestart met het opvolgen van alle stuurgroepen binnen de erkende 
herwaarderingsgebieden en stadsvernieuwingsgebieden. Op deze wijze kan 
de verkregen informatie doorgegeven worden aan de buurtbewoners, via de 
woonwinkels en de sociale dienst. 
 
 
>  4.3.3. Schoolopbouwwerk 

Het Stadsbestuur richt vanaf 1992 ‘schoolopbouwwerk’ in44.  Het is een 
vorm van opbouwwerk en is een vorm van hulpverlening die zich richt op het 
ontwikkelen en bereiken van oplossingen met diegenen die problemen in 
hun kleinschalige woon-, werk- en leefsituatie ervaren. Het wil 
ondersteuning geven aan scholen en buurtgerichte organisaties bij het 
werken met ouders en kansarme kinderen. Dit houdt praktisch in: 
 

- Samenwerkingsverbanden tussen scholen, organisaties en PMS 
centra creëren 

- Werken aan de ontwikkeling van materiaal om de schoolloopbaan 
van bepaalde leerlingen te verbeteren 

- Ondersteuning huistaak- en studiebegeleiding. 
 

Verschillende partners zijn betrokken bij de uitbouw van het concept. In dit 
opzicht zijn zowel particuliere organisaties rechtstreeks betrokken alsook 
het Stedelijk Jeugdcentrum, het Stedelijk Onderwijs en het R.I.C (Regionaal 
Integratiecentrum Agglomeratie Gent). 
 
 

                                                 
 
44 Het project schoolopbouwwerk werd in 2003 stopgezet. 
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>  4.3.4. Centrum voor Jeugdwelzijnswerk 

Aangezien het aanbod inzake jeugdwelzijnsvoorzieningen begin jaren ‘90 
beperkt is en geografisch zeer ongelijk is verdeeld, zet men Centra voor 
Jeugdwelzijnswerk (CJWW) op. Het zijn kleinschalige en wijkgerichte 
netwerken van open jeugdwerkinitiatieven met een lage drempel. Hun 
functie is het opvangen en begeleiden van jongeren, ontmoeting en vorming 
creëren, samenwerking en netwerkontwikkeling bevorderen. De centra voor 
jeugdwelzijnswerk zijn kleinschalige centra die ingebed zijn in de betrokken 
wijken. Het zijn netwerken van open private en stedelijke initiatieven met 
een zeer lage drempel.  
 
Vooral de jeugddienst lijkt, naast de reeds bestaande particuliere 
jeugdinitiatieven, in functie van de wijk en buurt te werken. Dit kan 
uiteraard ook niet geheel los van het VFIK en de Centrale voor 
Jeugdwelzijnswerk worden gezien. In de jaarverslagen van deze legislatuur 
vinden we daarvoor een aantal indicaties: 
 

- Tijdens deze legislatuur heeft de jeugddienst de plaatselijke 
jeugdverenigingen (in een bepaalde buurt/wijk) bevraagd. Aan de 
hand van die rondvraag is in 1992 een eerste strategie opgezet ter 
ondersteuning van de plaatselijke verenigingen. Interessant zijn de 
zaken die daar naar boven komen: er blijkt een tekort te zijn aan 
ervaring van het grootste deel van het personeel van het Centrum, 
de verenigingen staan zeer argwanend tegenover het stad, de 
ondersteuning komt voor de verenigingen over als controle van de 
stad, de overbelasting van de personeelsleden van het plaatselijk 
jeugdwerk (jaarverslag 1992, p 1025).  

- Daarnaast doet de jeugddienst ook heel wat behoefteonderzoek in 
de wijken en buurten. Op die manier willen ze zich vooral richten 
op deze jongeren die uit de boot vallen (jaarverslag 1992, p. 1015).  

 
 
>  4.3.5. Van zorg naar participatie 

Reële participatie van kansarme bewoners aan zaken en thema’s die hen 
zeer direct aanbelangen is begin jaren ‘90 absoluut geen evidentie. 
Nochtans is de idee wel dat participatie een belangrijke voorwaarde was om 
tot fundamentele oplossingen te komen ten aanzien van de problemen 
waarmee deze maatschappelijk kwetsbare groepen worden geconfronteerd. 
Het maatschappelijk opbouwwerk krijgt de middelen om de kwetsbare 
groepen te ondersteunen in het zoeken naar oplossingen voor 
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problematieken die hun leefsituatie belemmeren. Het maatschappelijk 
opbouwwerk werkt doelgroepgericht en gebiedsgericht45.  
 
>  4.3.6. Buurtcontactcomité 

In een aantal wijken in Gent worden Buurtcontactcomités (BCC) opgericht. 
Er zijn vijf BCC’s in Gent (Brugse Poort, Rabot, Muide-Meulestede, 
Sluizeken-Ham en Macharius-Heirnis), telkens gelinkt aan een Buurtcentrum. 
Een BCC is samengesteld uit een groep buurtbewoners, afkomstig uit 
verschillende culturen, die één maal per maand rond de tafel gaat zitten. 
Op deze bijeenkomsten bespreekt men de interculturele problemen die in 
de buurt leven en tracht men tot oplossingen daarvoor te komen. De 
bedoeling van het BCC is het harmonieus samenleven van de verschillende 
bevolkingsgroepen in de wijk te bevorderen. Onveiligheidsgevoelens, 
vandalisme en kleine criminaliteit moeten op deze manier worden 
tegengegaan. Het BCC heeft een signalerende functie, anderzijds kunnen ze 
via de buurtwerking in de wijk de nodige initiatieven laten nemen om de 
doelstellingen te helpen bereiken. Deze initiatieven kunnen de vorm 
aannemen van ontmoetingsactiviteiten, het organiseren van overleg, het 
starten van werkgroepen,… Het verslag van deze vergaderingen en de 
voorstellen die uit de bus gekomen zijn, worden telkens overgebracht naar 
het beleid. De BCC’s zijn aldus een officiële schakel tussen de burger en het 
beleid (Jeugddienst Gent 1999). 
 
Het BCC zou een afspiegeling moeten zijn van de demografische verdeling in 
de wijk. Echter, de verdeling Belgen-migranten in het BCC loopt in heel wat 
wijken spaak. Zo zitten er in het BCC van de Brugse Poort 19 Belgen en één 
migrant; in het BCC van Sluizeken-Tolhuis-Dam zijn er 28 Belgen en zeven 
migranten.  
 
 
>  4.3.7. Koloriet 

Koloriet wordt in 1992 in de schoot van het OCMW opgericht met VFIK-
middelen. De allereerste intentie van Koloriet is om met specifieke 
doelgroepen kortstondige projecten rond kunstzinnige vorming op te zetten. 
In samenwerking met heel wat partners (schooldirecties, ouders, 
kinderen,…) gaat men minder aantrekkelijke schoolgebouwen in de buurt 
door middel van kunst opfrissen. Een tweede belangrijk onderdeel van 
Koloriet zijn de sociaal artistieke projecten in de aandachtswijken van 

                                                 
 
45 Jaarverslagen stad Gent en Interview met Kris Dom.  
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Gent.  Door middel van op maat gemaakte sociaal artistieke acties wil men 
direct inspelen op concrete problemen, aangebracht door de 
buurtbewoners.. 
 
Daarnaast worden met VFIK middelen ook tewerkstellingsprojecten opgezet, 
ontmoetingscentra voor migranten en migrantenvrouwen opgezet, 
specifieke buurt-en doelgroepgebonden aanbod basiseducatie, socio-
culturele vorming voor kansarmen, ondersteuning van migrantenmoeders bij 
de opvoeding van hun kinderen, speelpleinwerking in kansarme buurten46….  
 
 
>  4.3.8. Besluitend 

De projecten hebben een aantal zaken gemeen. Eerst en vooral grijpen de 
projecten vooral in op buurt- en wijkniveau. De projecten zijn gericht op 
kleine entiteiten. De projecten vertrekken ook van de uitgangssituatie in 
een bepaalde buurt. Er wordt nagegaan wat de behoeftes in een bepaalde 
buurt zijn en geprobeerd daar zo goed mogelijk op in te spelen. De 
projecten zijn in die zin relatief ‘vraaggestuurd’. Ten derde doen sociaal-
artistieke werkingen hun intrede in de wijk en buurt. Ten vierde zijn alle 
projecten gericht op het ‘deel zijn van’ en ‘deelnemen aan’ de 
maatschappij. In die zin hebben ze – al dan niet bewust – een participatief 
component. Soms wordt in de projecten zeer expliciet gesteld dat de 
bevolking moet worden geactiveerd en dat de inspraak moet worden 
bevorderd.  
 
Het VFIK zorgt alleszins voor een relatief grote personele toename in de 
stadsorganisatie. In 1995 zijn er in de hele stadsorganisatie 78 contractuelen 
tewerkgesteld door middel van VFIK financiering. Dit komt neer op 66.5 
voltijdse equivalenten. Het werkingsgebied van deze contractuelen bevindt 
zich vooral op wijk- en buurtniveau. Er waren al professionelen aanwezig in 
de buurt (cfr. supra) maar hun aantal is sterk toegenomen onder invloed van 
de middelen van het VFIK. Verder is er ook meer differentiatie van hun 
taken die plaatsvinden in de wijk. Eerst waren er enkel de stedelijke 
wijkcentra (al dan niet privaat) maar nu komen tal van andere zaken bij 
zoals projecten rond tewerkstelling, educatie en vorming, jeugd, 
allochtonen, huisvesting… Ten derde gaat men verder met de ‘aanwezige 
krachten’ in de wijk. Men gaat deze gebruiken als aangrijpingspunt voor 
beleid.  

                                                 
 
46 Hier kunnen we trouwens al een eerste aanzet in zien voor het uitwerken van een visie op 

het speelbeleid in Gent.  
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>  4.4. Besluit 

De plaatselijke stuurgroepwerking is geëvolueerd van een voorzichtig 
geformuleerd doorgeefluik naar een forum waar alle ingrepen in de fysieke 
leefomgeving met een aantal bewoners kunnen worden besproken en dat 
rechtstreeks contact tussen buurtbewoners en politici op halfjaarlijkse basis 
mogelijk maakt. Toen het gebrek aan middelen voelbaar kwam, stierven de 
stuurgroepen een stille dood.  
 
Ondanks dit is er toch van bewoners, ambtenaren en politici een duidelijke 
vraag naar meer overleg. Er leeft bij de betrokkenen al veel vertrouwen en 
enthousiasme om wat al was verwezenlijkt. De basiscultuur is in deze 
periode aanwezig en niemand denkt eraan om het kind met het badwater 
weg te gooien. De tijd lijkt rijp voor een nieuwe aanpak met aandacht voor 
de veranderde tijdsgeest en meer kansen voor bewonersbetrokkenheid. Ook 
de politici staan open voor een bredere aanpak. Het aantal hoorzittingen en 
informatievergaderingen gaan in stijgende lijnen en hebben vooral 
betrekking op fysieke ingrepen in de stad. Tijdens deze legislatuur is er een 
opvallende stijging van het aantal initiatieven – vooral onder impuls van het 
Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen (VFIK).   
 
Onder impuls van het VFIK worden tal van participatie-arrangementen 
opgezet. Deze grijpen vooral in op de buurt en de wijk. Het bestuur tracht 
in te spelen op die territoriale noden. Het stadsbestuur heeft dus niet de 
intentie om eenzijdig iets op te leggen in een bepaalde wijk, maar gebruikt 
de wijk als uitgangspunt en aangrijpingspunt voor beleid. Men begint ook te 
experimenteren met sociaal en cultureel-artistieke projecten in de buurt. 
De nadruk ligt, in alle projecten, sterk op participatie in de zin van ‘deel 
zijn van’ en ‘deelnemen aan’. Tot slot zorgt het VFIK voor een grote 
personele professionele toename in de stadsorganisatie en dan vooral in de 
wijken.  
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5. De periode 1995-2000 

In 1995 zit er een nieuwe bestuursploeg in het zadel, onder leiding van 
burgemeester Beke (SP). Ondanks het stemmenverlies behoudt de SP nog 
nipt de eerste plaats voor de PVV/VLD47. De drie traditionele partijen 
verliezen stemmen die ten goede komen aan de drie, in 1988, kleinste 
partijen (Agalev, Vlaams Blok en andere)48. De grootste stijger is het Vlaams 
Blok dat van 5,2% naar 12,7% stijgt. Deze partij behaalt dan zeven zitjes in 
de gemeenteraad, vijf meer dan in 1988.  
 
De nieuwe bestuursploeg gaat van start met heel wat wensen en 
doelstellingen. Vanaf 1994 leven er in Gent ambitieuze plannen om de stad – 
en in eerste instantie de binnenstad – aantrekkelijker te maken. Dat leidt 
onder meer tot het invoeren van een mobiliteitsplan, waardoor het meeste 
autoverkeer uit de binnenstad verdween. Daarnaast pakt het bestuur de 
binnenstad fysiek aan. Pleinen als het Sint-Baafsplein worden opnieuw 
ingericht, onder de Kouter en de Vrijdagsmarkt komen ondergrondse 
verkeersgarages, straten worden voetgangersvriendelijk gemaakt, 
enzovoort. Ook in de buitenwijken – en meerbepaald in de negentiende-
eeuwse gordel -  grijpt het stadsbestuur in. De grondslag voor die ingrepen 
is het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG). Daarin wordt gepleit voor de 
herstructurering van de negentiende-eeuwse gordel. Het is ook tijdens deze 
legislatuur dat er plannen op tafel komen voor de grote stadsprojecten. 
 
De stadsorganisatie wordt compleet gereorganiseerd. De diensten worden 
gegroepeerd in acht departementen en een groep stafdiensten. De acht 
departementen zijn de volgende: stadskas, departement interne diensten 
en bevolking, departement economie, milieu en volksgezondheid, 
departement technische diensten, departement brandweer, departement 
facility management, departement onderwijs en departement cultuur, 
recreatie en welzijn. In de groep stafdiensten zit onder meer de Dienst 
Voorlichting. Het departement cultuur, recreatie en welzijn herbergt de 
dienst sociale zaken en huisvesting. Het is trouwens in deze periode 
(meerbepaald in 1998) dat ook het personeelsbeleid van de stad Gent volop 
in het teken van de verandering staat. De uiteindelijke doelstellingen zijn 
een klantvriendelijke dienstverlening voor de burgers en een efficiënte 

                                                 
 
47 In 1994 valt het aantal stemmen van de twee grootste partijen in 1988 wat terug. Met 21,8% 
van de stemmen behaalt de SP nog nipt de eerste plaats voor de PVV/VLD (21,7%) en de CVP 
(21,6%). 
48 SP en CVP verliezen beide drie zetels in de gemeenteraad. Ook de VU verliest twee zetels.  
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werking van de stadsdiensten. Vanuit het stadsbestuur is er dus een 
duidelijke kanteling naar de burger toe.   
 
Burgemeester Beke heeft veel aandacht voor het betrekken van burgers bij 
het beleid49. Het hoofdstuk ‘informatie aan de bevolking’ in het jaarverslag 
van 1995 is uitgebreid. Het komt er in feite op neer dat de taken voor de 
Dienst Voorlichting verder zijn uitgebreid. Er is in het jaarverslag ruimte 
voorzien om ‘inspraak en participatie’ van doelgroepen toe te lichten – al 
blijft het eerder beperkt tot een visie en wordt het weinig 
geconcretiseerd50. Tijdens deze periode wordt ook een facultatieve 
stedelijke woonraad (1997) opgericht die het stadsbestuur adviseert en 
informeert over de verschillende aspecten van het woonbeleid.  
 
Het Sociaal Impulsfonds (SIF) blaast ook nieuw en extra leven in de Gentse 
buurten. De buurcentra kennen een exponentiële groei. Er worden veel 
‘frontlijnwerkers’ aangeworven met de SIF en VeCo51 middelen. Zowel de 
middelen van het SIF als van het VeCo dienen wijk- en buurtgebonden te 
worden aangewend. In 1999 wordt dan – ook met SIF en VeCo middelen – 
Actie Samenspraak opgericht.  
 

>  5.1. Stadsdiensten en participatie 

 

Een aantal diensten hebben expliciet de taak om de participatie van de 
bevolking aan te moedigen.  
 
 

                                                 
 
49 Cfr. Interview met Frank Beke, interview met Patrick Allegaert, Interview met Karl-Filip 

Coenegrachts 
50 Zie jaarverslag 1998: “Kinderen en jongeren zijn deskundig over hun eigen leefwereld en 

daarom wordt een continue interactie tussen jeugdigen en het beleid uitgebouwd. Het 
bevorderen van inspraak en een goede informatiedoorstroming naar jeugdwerkinitiatieven 
en jeugdigen zijn hierbij belangrijk” (p. 856).  

51 Een veiligheidscontract (VeCo) is een contract gericht op het verbeteren van de veiligheid in 
bepaalde wijken. Deze contracten werden in 1991 door de federale overheid 
geïntroduceerd en worden ontwikkeld rond een partnerschap tussen de Staat, het Gewest 
en de lokale overheden. De veiligheidscontracten omvatten een politieluik, een sociaal 
luik en een luik rond preventie. Het luik rond preventie bepaalt een betere sociale 
omkadering en begeleiding. Het politieluik voorziet de financiering voor de rekrutering 
van bijkomende politieagenten of personeel dat een aantal politieagenten van de 
administratieve taken kan ontlasten. Het veiligheidscontract wordt in 1996 omgevormd tot 
het samenlevingscontract.  
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>  5.1.1. Stedelijke buurtwerking 

Buurtwerking heeft drie doelstellingen: het versterken van het 
maatschappelijk draagvlak, het uitbouwen van netwerken van organisaties 
in de buurt en tot slot het versterken van het bestuurlijk draagvlak. Hoewel 
de stedelijke buurtcentra zich tot alle wijkbewoners richten gaat hun 
bijzondere aandacht uit naar individuen en groepen met minder kansen in 
de samenleving. De werking van deze buurtcentra berust op drie pijlers: 
 

- De uitbouw van een buurtvoorziening waarbij volgende activiteiten 
aan bod komen: straathoekwerk, onthaal, dienstverlening, animatie 
en recreatie, vorming52 en vrijwilligerswerk 

- Samenwerking met andere organisaties: logistieke ondersteuning, 
overleg en geïntegreerde werking 

- Een brugfunctie vervullen tussen beleid en bewoners via 
informeren, toeleiding naar het samenspraakmodel, meewerken aan 
leefbaarheidsprojecten en overleg met stedelijke diensten (SIF 
evaluatie 2003). 

 
Op verschillende manieren wordt ernaar gestreefd dat bewoners hun 
inbreng hebben in wat er in hun wijk gebeurt. In het bijzonder voor 
aangelegenheden die een directe impact hebben op het straatbeeld en de 
leefsfeer is het belangrijk om de stem van bewoners te laten horen 
(jaarverslag 1998, p. 921). Het samenspraakmodel krijgt eind 1998 vorm. De 
buurtwerking kreeg hierin een rol toebedeeld op stedelijk niveau als 
verantwoordelijke voor het buurtgebonden ambtenarenoverleg. Het 
jaarverslag meldt dat de stedelijke buurtcentra geen 
bewonersondersteuning opnemen rond beleidsinspraak, en enkel meewerken 
als doorgeefluik tussen beleid – organisaties – bewoners. Hun functie is dus 
eerder waarnemend. Zo zetelen ze dus wel in de bewonersgroepen rond 
stads- en herwaarderingsgebied, aan de werkgroepen milieu in een wijk en 
dergelijke meer. De dienst Buurtwerk ondersteunt ook buurtraden53. 
                                                 
 
52 Bijvoorbeeld: in het najaar van 1995 wordt in alle wijken een startvergadering georganiseerd 

in aanwezigheid van de schepen van sociale zaken en de schepen van cultuur. De 
bewonersopkomst varieerde van tien tot 30 bewoners. Uit deze groep worden per wijk 
werkgroepen opgericht met ongeveer tien deelnemers. Deze werkgroepen werken een 
programma uit voor de eigen wijk omtrent cultuur. Voor de realisatie en de programmatie 
is er vanuit het stadsbestuur een tent voorzien (uit het jaarverslag van 1995, pagina 801). 

53 In 1998 heeft het merendeel van de buurten een actieve buurtraad. In enkele buurten is er 
een bewonersgroep die de taak van buurtraad heeft opgenomen. Ze bewaken het 
buurtbeleid en nemen initiatieven wanneer andere organisaties dat niet doen. Er zijn 
buurtraden in o.a. Brugse Poort, Muide-Meulestede, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Rabot en 
Ledeberg. In verschillende wijken zijn ook bewonersgroepen actief rond het thema 
ruimtelijke ordening.  
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In deze legislatuur zijn de stedelijke buurtcentra uitgegroeid tot een 
belangrijke factor binnen het departement Sociale Zaken. Naast de centrale 
coördinatie in het SIF-actiegebied zijn er elf stedelijke buurtcentra actief. 
Zowel de personeels- als de werkingsmiddelen worden gefinancierd met 
diverse middelen (stedelijk, SIF, VeCo, andere). In 2002 bedraagt het 
personeelsbestand van de dienst Stedelijke Buurcentra 42 personeelsleden. 
27 % van het personeelskader wordt betaald met SIF-middelen. Een 
doorsnee buurtcentrum bestaat uit vier personeelsleden: een administratief 
en een intercultureel medewerker, een buurtwerker en een 
buurtwerker/centrumverantwoordelijke. Dat zijn al meer personeelsleden 
dan in 1998. In 1998 telt de stedelijke buurtwerking 33 personeelsleden. 
Een grote twee derde van het personeelsbestand zijn sociaal consulenten en 
interculturele medewerkers. Acht personeelsleden werden gefinancierd 
door de reguliere stadsmiddelen en de reguliere middelen GESCO, de 
anderen door het SIF en de veiligheidscontracten (jaarverslag 1998, p. 
895)54.  
 
De SIF evaluatie (2003, cfr. infra) stelt dat de dienst buurtwerk niet haar 
verhoopte doelstellingen heeft gehaald. De hoger omschreven doelstellingen 
zijn in de diverse buurtcentra op heel verschillende manieren in de praktijk 
omgezet. Een rechtstreeks gevolg van dit ‘gebrek aan eenduidig profiel’ is 
dat de buurtcentra door allerlei stadsdiensten worden 
aangesproken/overbevraagd voor de meest diverse taken (SIF evaluatie 
2003). Tijdens de startfase van dienst buurtwerk is ervoor geopteerd om te 
decentraliseren zodat de Stad Gent aanwezig kon zijn in de moeilijke 
buurten (klassiek opbouwwerkmatige benadering). Volgens de 
interkabinettenwerkgroep (IKW) liggen er verschillende oorzaken ten 
grondslag: (1) de stad is meer een netwerkstad geworden – de buurt verliest 
dus aan belang en (2) er zijn meer gespecialiseerde actoren in de buurt 
aanwezig (Riso, jeugddienst, Actie Samenspraak…). Er is volgens de IKW 
nood aan een herijking en heroriëntering van de stedelijke buurtwerking – 
wat ook gebeurt in 2004 (Sociaal impulsfond 2000-2002 – evaluatie van de 
acties en aanbevelingen voor de toekomst).  
 
 

                                                 
 
54 In 1998 zin er elf stedelijke buurtcentra: buurtcentrum Brugse Poort, Ledeberg, Macharius-

Heirnis, Muide-Meulestede, Rabot, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Bloemekenswijk, Nieuw Gent, 
Rooigem, Sas- en Bassijnwijk en Scheldeoord. 
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>  5.1.2. Integratiedienst 

Het jaar 1998 is hier al een aantal keer opgedoken. Met het decreet van 28 
april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch culturele 
minderheden heeft het Vlaams Parlement het wettelijke kader vastgelegd 
waarbinnen het integratiewerk zich de volgende jaren in Vlaanderen, en dus 
ook in Gent zal ontwikkelen. Dat decreet legt zowel naar inhoud als naar 
vorm een aantal nieuwe klemtonen in het te voeren beleid. Vooreerst is er 
de uitbreiding van de doelgroepen die met het decreet geviseerd worden. 
Daarnaast stelt het decreet dat het beleid ten aanzien van etnisch culturele 
minderheden prioritair moet worden gevoerd op lokaal niveau. Het College 
van Burgemeester en Schepenen beslist dan ook om het Stedelijk 
Migrantencentrum vanaf september 1998 te laten varen onder de vlag van 
‘stedelijke integratiedienst’. Wil men als integratiedienst door de Vlaamse 
overheid worden erkend dan dient men aan vier voorwaarden tegemoet te 
komen: 1; de realisatie van een inclusief minderhedenbeleid, 2. De 
organisatie van de participatie van de doelgroepen aan het beleid, 3. 
Informatieverstrekking over het gevoerde beleid en sensibilisering van de 
bevolking en 4. Organisatie van een onthaalbeleid voor nieuwkomers.  
 
De werking van de stedelijke integratiedienst wordt gefinancierd door 
stedelijke middelen, het decreet ECM, het SIF, het Veco en eigen 
opbrengsten. Zowel de jeugddienst als de integratiedienst kennen een 
sterke personeelsgroei (contractuelen) onder impuls van het SIF. Echter, 
doordat het over ‘onzekere middelen’ gaat, kennen beide diensten in deze 
SIF periode dan ook een groot personeelsverloop,  wat de werking er niet 
eenvoudiger op maakt (SIF evaluatie 2003).  
 
Buurtgericht cultuurbeleid (Dienst Kunsten) 
 
Het uitgangspunt van de Dienst Kunsten wordt in het collegebesluit van 23 
december 1991 als volgt omschreven: 
 

• fungeren als overlegplatform tussen de Gentse cultuurmakers en het 
stadsbestuur 

• Het werven van publiek voor culturele manifestaties 
• Het verrichten van studiewerk in verband met wetten en 

reglementering op de kunstensector en het ter beschikking stellen 
van deze info 

• Het uivoeren van publieks- en marktonderzoek voor de Gentse 
kunstensector 

• Het coördineren van activiteiten binnen de Gentse kunstensector 
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• Het optreden als tussenschakel tussen de kunstensector en de 
verschillende stadsdiensten 

 
Dienst kunsten heeft dit onder meer ingevuld door het buurgericht 
cultuurbeleid ‘kunst in de buurt’ en het project ‘Het Wijkpaleis’. De 
projecten binnen ‘kunst in de buurt’ werden vooral door SIF middelen 
gefinancierd (jaarverslag 1998, p.613). De algemene doelstellingen van 
‘kunst in de buurt’, namelijk kunst ook buiten de cultuurhuizen in de wijken 
van Gent introduceren, en de wijkbewoners door middel van kunst bij het 
gebeuren in hun wijk en stad te betrekken, wordt sinds het najaar 1995 
door middel van het pilootproject ‘Het Wijkpaleis’ geconcretiseerd. Het 
jaarverslag 1998 stelt dat ‘de inbreng van de kunstenaars garant staat voor 
kwaliteit en de interactie buurt buurtbewoners waarborgt’ (p. 612). Er 
wordt daarvoor ook veel samengewerkt met andere diensten zoals de 
Stedelijke Jeugddienst, Dienst Sport en Recreatie, de Havendienst, … 
 
Kunst in de Buurt zoekt ook naar andere implementaties van cultuur en 
kunst in de buurten, los van het Wijkpaleis. Een voorbeeld daarvan is het 
project ‘beelden in de buurt’. Er worden beelden geplaatst in de SIF-
actiegebieden. De Dienst Kunsten vertrekt van een bepaalde plek en zoekt 
naar een beeld dat de functie van deze plek ondersteunt. De 
(buurt)bewoner is daarbij actief betrokken aan de hand van informatie, 
workshops en een feestelijke inhuldiging.  
 
 
>  5.1.3. Jeugddienst 

De jeugddienst werkte reeds voor een stuk wijkgericht – dit is historisch te 
verklaren55. In deze legislatuur, onder impuls van het SIF wordt dit verder 
geïnstitutionaliseerd. Op lokaal niveau moet er binnen de jeugdsector 
verhoogde aandacht zijn voor maatschappelijke kwetsbare kinderen en 
jongeren die overwegend in de 19e eeuwse gordel wonen. Een integrale en 
doelgroepgerichte aanpak staan nu centraal. Stapdsgwijs heeft de stedelijke 
jeugddienst drie sporen ontwikkeld: het zelf organiseren van een 
jeugdwelzijnsaanbod (doelgroepwerking en wijkgebonden), het aanbieden 
                                                 
 
55 In de eerste helft van de jaren ’90 was men ervan overtuigd dat armoede meer was dan een 

inkomensprobleem. Armoede werd toen omschreven als een multi-aspectueel probleem. 
Tegelijk was er de vaststelling dat wat traditioneel de harde sectoren zoals onder meer 
onderwijs, economie, huisvesting mee verantwoordelijk zijn voor het instandhouden van 
armoede. Het indidviudele schuldmodel wordt verlaten voor het maatschappelijk 
schuldmodel. Een derde beweging is dat de hogere overheden het lokale niveau ontdekken 
en haar een prominente positie toekennen binnen het armoedebeleid (zie VFIK). In Gent 
kwam men tot de vaststelling dat men niet of onvoldoende in de wijk aanwezig was.  
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van algemene diensten voor alle kinderen en jongeren en het faciliteren van 
het particulier jeugdwerk (het verenigingsleven) (SIF evaluatie 2003).Voor 
elke wijk/deelgemeente wordt er een medewerker van de Stedelijke 
Jeugddienst als contactpersoon voor de jeugdwerkinitiatieven aangeduid. 
Contactpersonen hebben de taak de informatiedoorstroming tussen de 
Stedelijke Jeugddienst en het jeugdwerk te verbeteren en minstens 
eenmaal per jaar een bezoek te brengen aan de jeugdwerkinitiatieven. 
Belangrijk ook in het verhaal van ‘jeugd’ is dat men in de jeugddienst begint 
te werken met ‘wijkplannen’ waarin de verschillende partners 
(jeugdwerkinitiatieven) per wijk moeten aangeven welke richting het 
jeugd(welzijns)werk in hun buurt uit moet gaan (jaarverslag 1998, p. 857).  
 
Midden de jaren ’90 begint er op de Stedelijke Jeugddienst stilaan het besef 
te groeien dat de speelruimteproblematiek in Gent een voorname rol begint 
te spelen. Als antwoord hierop wordt een beleid voorgesteld dat zich met 
deze problematiek zal bezighouden: “Het Speelruimtebeleid”. Hierbij 
aansluitend wordt ook een nieuwe ambtenaar aangesteld namelijk de 
speelruimteambtenaar. Het project Speelruimtebeleid wordt opgestart in 
oktober 1997. Bij de start van dit project worden door de 
speelruimteambtenaar een aantal algemene doelstellingen vooropgesteld56. 
Een eerste doelstelling is het meewerken aan een stedelijk 
ruimtebeleidsplan. Dit kan onder andere verwezenlijkt worden door actieve 
deelname aan het overleg met de betrokken stadsdiensten, door het 
opvolgen van de effectieve uitvoering van het SPRBP en door te zorgen voor 
een optimale informatiedoorstroming. Verder is ook het voorzien en het 
organiseren van inspraak in de buurt van groot belang. Een tweede 
doelstelling is om een structurele samenwerking tussen de stadsdiensten op 
poten te zetten. Dit wordt verwezenlijk met de Plangroep 
Speelruimtebeleid. Een derde doelstelling is het implementeren van ‘jeugd’ 
bij andere beleidsplannen. Tot slot wil de jeugddienst actief initiatieven op 
wijkniveau ondersteunen. 
 
De jeugddienst heeft in 1999 trouwens een uitgebreide nota uitgebracht 
‘Inspraakmap rond speelruimte’. De jeugddienst geeft daarin haar visie op 
inspraak en participatie en geeft aan de hand van concrete voorbeelden 
geeft ze aan hoe ze dit in de praktijk brengen.  
 
 

                                                 
 
56 Jaarverslag stad Gent. 
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>  5.1.4. Straathoekwerk 

In 1993 krijgt het Straathoekwerk in de stad Gent vorm - toen nog onder de 
naam ‘Citycoaching’ werden zeven mensen ingezet om contacten te leggen 
met jongeren en kinderen die weinig of geen aansluiting kregen bij het 
jeugd- en het welzijnswerk57. Waar oorspronkelijk vrijetijdsbesteding de 
grootste aandacht kreeg, is vandaag de nood en de realiteit gewijzigd58. 
Steeds meer andere groepen komen in beeld: mensen met een 
problematisch druggebruik, jongens in de prostitutie, mensen in armoede. 
Velen blijven uit het bereik van de ‘klassieke’ opvangmogelijkheden. Het 
straathoekwerk werkt voornamelijk rond thema’s zoals huisvesting, 
tewerkstelling, gezondheid… De straathoekwerkers werken zeer individu-
gericht. De dienst geeft vooral tot doel om mensen te doen ‘deelnemen 
aan’ het dagdagelijkse leven. Ook de dienst straathoekwerk ‘werkt’ wijk- en 
buurtgericht. De wijkgerichte werking situeert zich vooral in de 19e eeuwse 
gordel rond de Stad Gent.  
 
 
>  5.1.5. Besluitend 

Een aantal diensten in de stad dragen participatie hoog in het vaandel. De 
participatiegedachte wordt vooral op wijk- en buurtniveau geconcretiseerd. 
De diensten gaan daarbij niet ‘klassiek’ te werk maar probeert aan de hand 
van acties de burgers in de buurt te betrekken. Het SIF en de 
veiligheidscontracten zijn daar zeker een stimulerende factor voor. Verder 
valt het ook op dat er een stijging is in de opmaak van plannen en het 
vormen van participatie-arrangementen rond die plannen – al kunnen er 
daaromtrent nog geen verregaande conclusies worden getrokken. Het 
overzicht wekt wel sterk de indruk dat enkel de zogenaamde ‘zachte’ 
sectoren participatief werken. Dit is echter niet het geval. Ook vanuit 
ruimtelijke ordening is er in deze periode al veel overleg. Dit gebeurt 
voornamelijk via het kanaal van de hoorzittingen, maar ook wel via de niet 
officiële procedure voor het eigenlijk openbaar onderzoek59.  
 

                                                 
 
57 City coaching werd opgericht door financiering van de veiligheidscontracten (VeCo). Het 
preventie- en veiligheidsbeleid op lokaal niveau kreeg belangrijke impulsen via de uitbouw van 
de preventie- en veiligheidscontracten.  
58 Beleidsnota straathoekwerk 2008-2013. Werken aan de onderkant van de samenleving. 14 p. 
59 Reactie van Marc Verheirstraeten, gebiedsgerichte werking stad Gent (e-mail d.d. 28 juli 

2009). 
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>  5.2. De Dienst Voorlichting: het vervolg 

Het jaar 1999 betekent voor de Dienst Voorlichting een doorgedreven 
optimalisering van de dienstverlening. Om dit te realiseren, creëert deze 
dienst vier cellen, telkens met een verantwoordelijke. Zo zien de cellen 
Kennisbeheer, Pers, Publicaties en Informatiecentrum het licht. Vier 
dienstverlenende entiteiten die garant moeten staan voor een adequate 
informatieverspreiding in Gent.  
 
De cel Kennisbeheer staat in voor het dagelijkse persoverzicht met het voor 
het stadsbestuur belangrijkste nieuws. Hiervoor worden de meeste 
binnenlandse kranten en tijdschriften doorgenomen. De Dienst Voorlichting 
bewaart nieuwsuitzendingen en opiniemagazines op videocassette. Folders 
en brochures, hoofdzakelijk van de Vlaamse overheid, komen via de dienst 
op hun eindbestemming terecht. De entiteit Pers organiseert de wekelijkse 
persconferenties in het stadhuis of op een andere locatie en 
persontmoetingen. Alle persmededelingen van de diverse diensten komen 
toe op de Dienst Voorlichting, die de eindredactie verzorgt en ze opneemt 
in de agenda van de wekelijkse persconferenties.  
 
De stad communiceert met de bevolking via verschillende kanalen. Voor de 
basisinformatie ontvangen alle inwoners van de stad Gent het maandelijkse 
Stadsmagazine, de wekelijkse stadspagina in de donderdageditie van De 
Streekkrant en woensdagkrant van Het Blad, de jaarlijkse uitgave van de 
Stadsgids, het Buurtnieuws, de teletekst op AVS, en het beheer van de 
website zijn enkele realisaties van de cel Publicaties. De website biedt 
informatie over cultuur, toerisme, administratieve diensten, het College van 
Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraadszittingen, evenementen, 
economie, de haven en de bibliotheek. De website wordt beheerd door 
Dienst Voorlichting en de Coördinatiedienst. Als laatste onderdeel in de 
Dienst Voorlichting hebben we het Informatiecentrum, hoofdzakelijk belast 
met de organisatie van de openbare hoorzittingen (zie verder). 
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Tabel 3: Samenvattende tabel taken Dienst Voorlichting sinds 1999 

Taken Dienst Voorlichting 
Afdeling 
Kennisbeheer 

Afdeling Pers Afdeling 
Publicaties 

Afdeling 
Informatie 

Stadsgids 
(uitgave voor 
de bewoners) 

Organisatie van 
de wekelijkse 
persconferentie 
CBS 

Maandelijks 
Stadsmagazine 
sinds 1996 

Gentinfo (o.a. 
aanvragen 
kinderopvang, 
bewonersvignet, 
inschrijving in 
grabbelpas…) 

Persoverzicht 
voor het 
stadsbestuur 
en de diensten 

Andere 
persontmoetingen 

Website stad Gent Organisatie 
hoorzittingen 

Bewaring van 
Gent-items op 
DVD 

 Stadspagina in de 
regionale 
advertentiebladen 

 

  Geluidscassettes 
voor blinden 

 

  Radiospots op 
Radio Roeland 

 

  Teletekst AVS  
  Informatiezuilen 

en borden 
 

  Informatiekiosken 
(digitaal) 

 

  StadsTV Gent  
  Infobalie  
  Stadswinkel  
 
 
De Dienst Voorlichting krijgt van verschillende diensten of van het college 
rechtstreeks de opdracht om hoorzittingen en informatievergaderingen 
logistiek te organiseren over een bepaald project. Hoorzittingen zijn 
vergaderingen waar er informatie wordt gegeven en waar de mening van de 
burger wordt gevraagd. In de periode 1994-2000 werden er heel wat door 
hen georganiseerd. De meeste hoorzittingen en informatievergaderingen, 
met uitzondering van een drietal vergaderingen, werden georganiseerd op 
vraag van schepen Van Rouveroij en burgemeester Beke. De 
informatievergaderingen en hoorzittingen hebben vooral betrekking op 
fysiek-ruimtelijke ingrepen en op mobiliteit.  
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Tabel 4: Hoorzittingen en informatievergaderingen 1994-2000 

1994 IV Gontrodestraat 12.01.94 37  
 IV Collectoren Aquafin 

Willemotlaan 
24.01.94 90  

 IV Collectoren Aquafin Zuid 26.01.94 133  
 IV Meibloemstraat 01.03.94 120  
 HZ Rabot Herwaarderingsgebied 04.03.94 12  
 HZ  Sas- en Bassijnwijk 

Herwaarderingsgebied 
10.03.94 68  

 HZ Patershol-Sluizeken-ham 11.04.94 80  
 HZ Voorstel tot wijziging Oude 

Bareel 
13.04.94 110  

 IV Minard 04.05.94 70  
 HZ Ontwerp BPA Bourgoyen 18.05.94 215  
 HZ Zuid 19.05.94 260  
 HZ BPA Krijte 09.06.94 150  
 HZ Westveld voorstel tot 

wijziging 
16.06.94 113  

 IV Verkavelingswijziging 
Voordries 

1309.94 80  

 HZ Wijzigingen Bouwplannen de 
Hemptinne 

18.09.94 87  

 IV  Collector-werken Aquafin - 
Verbindingskanaal 

28.09.94 84  

1995 HZ Collectorenwerken Aquafin 
Sint-Pieters Aaaigem- 
Zwijnaardse Dries 

22.02.95 210 Sas 
Van 
Rouve
roij 

 HZ Wegeniswerken Sociale 
woonwijk Sint 
Bernadettestraat 

23.03.95 98 Van 
Rouve
roij 

 HZ Politiecentrum Ekkergem 17.05.95 97 F. 
Beke 

 HZ Heraanleg 
Tweebruggenstraat-Lange 
Violettestraat 

30.05.95 150 Van 
Rouve
roij 

 HZ Democrazy 12.06.95 60 F. 
Beke 

 IV Collectorenwerken Aquafin 
Sint Michiels-Pekelharing 

03.07.95  Van 
Rouve
roij 

 IV Heraanleg Koningin Maria 
Hendrikplein 

04.07.95  Van 
Rouve
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roij 
 HZ AA Gent 05.07.95  F. 

Beke 
 HZ Savaanstraat-Bagattenstraat 06.07.95 30 Van 

Rouve
roij 

 HZ Roosken-Zwijnaarde 11.08.95 37 F. 
Beke 

 BV Eeklostraat-Mariakerke 13.09.95 46 Van 
Rouve
roij 

 BV  Backstage 28.09.95 18  Van 
Rouve
roij 

 HZ Heraanleg Onderbergen 06.10.95 80 Van 
Rouve
roij 

 HZ Algemene Hoorzitting CBS 
Sint Denijs Westrem 

29.11.95 320 Beke 

 HZ Wateroverlast Keuze-
Drongen 

30.11.95 65 Van 
Rouve
roij 

 HZ Herinrichting terreinen 
Bevelandstraat-Voormuide 

21.12.95  Van 
Rouve
roij 

1996 HZ Algemene Hoorzitting CBS 
LEDEBERG 

14.05.96 105 Beke 

 HZ Herinrichting 
Dampoortkruispunt 

11.06.96 260 Van 
Rouve
roij 

 HZ Collectoren & Heraanleg 
Ottogracht 
Tweede toegang Parking 
Vrijdagmarkt 

19.06.96 170  Van 
Rouve
roij 

 HZ Ontwikkelingsplan 
Gentbrugse Meersen 

24.09.96 210 Van 
Rouve
roij 

 HZ BPA Meulestede 09.10.96 275  Van 
Rouve
roij 
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 HZ Algemene Hoorzitting CBS 

(MARIAKERKE) 
16.10.96 225 Beke 

 HZ Verkeersleefbaarheidsplan 
Sint Denijs Westrem 

21.11.96 265 Van 
Rouve
roij 

 HZ Algemene hoorzitting CBS 
ZWIJNAARDE 

18.12.96 150 Beke 

1997 HZ Algemene Hoorzitting CBS 
OOSTAKKER 

19.02.97 340 Beke 

 HZ Bouwen ondergrondse 
parking Kouter Heraanleg 
koutersite 

19.03.97 140 Van 
Rouve
roij 

 HZ Voorontwerp BPA 
Toemaattragel 

21.03.97 70 Van 
Rouve
roij 

 HZ Algemene Hoorzitting CBS 
DRONGEN 

16.04.97 220 Beke 

 IV Collectoren- en 
wegenwerken Ottogracht 

23.04.97 60 Van 
Rouve
roij 

 HZ Voorontwerp herinrichting 
korenmarkt 

30.04.97 17 Van 
Rouve
roij 

 HZ Voorstel nieuw 
verkeerscirculatieplan 
Stationsbuurt-Noord 

20.05.97 230 Beke 

 HZ Verkeersleefbaarheidsplan 
Sint Amandsberg 

05.06.97 270 Van 
Rouve
roij 

 HZ Verkeersleefbaarheidsplan 
Zwijnaarde 

10.06.97 150  Van 
Rouve
roij 

 HZ Algemene Hoorzitting CBS 
Wondelgem 

16.06.97 280 Beke 

 HZ Voorontwerp Herinrichting 
Hoogpoort 

24.06.97 25 Van 
Rouve
roij 

 HZ Voorstel tot wijziging Krijte 
Sint Amandsberg 

09.09.97 130 Van 
Rouve
roij 

 HZ Algemene hoorzitting CBS 
Sint-Amandsberg 

24.09.97 280 Beke 
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 HZ Belfortparking, Heraanleg 
Emile Braunplein 

30.09.997 280 Van 
Rouve
roij 

 HZ Verkeersleefbaarheidsplan  
Drongen 

14.10.97 250 Van 
Rouve
roij 

 HZ Problematiek Vlasmarkt 22.10.97 150 Beke 
 HZ Verkeersproblematiefk 

Antoon Catriestraat Drongen 
18.11.97 110 Van 

Rouve
roij 

 HZ Verkeersleefbaarheidsplan 
Zwijnaarde 

20.11.97 180 Van 
Rouve
roij 

 HZ Infoproject Over de 
Overpoort 

08.12.97 170 Beke 

1998 HZ Algemene hoorzitting CBS 
Gentbrugge 

05.03.98 350 Beke 

 IV Heraanleg Korenmarkt 09.03.98 60 Van 
Rouve
roij 

 HZ Masterplan Handelsbeurs 
Sint Denijs Westrem 

11.03.98 130 Van 
Rouve
roij 

 HZ Algemene Hoorzitting CBS 15.04.98 105 Beke 
 HZ Verkeersleefbaarheidsplan 

Mariakerke-Brugsepoort 
07.05.98 120 Van 

Rouve
roij 

 HZ Verkeersleefbaarheidsplan 
Muinkpark 

16.06.98 170 Van 
Rouve
roij 

 IV Collectoren- en 
wegenwerken Dampoort-
Zuidpark 

06.07.98 210 Van 
Rouve
roij 

 IV Heraanleg Nieuwewandeling 25.08.98 160 Van 
Rouve
roij 

 HZ  Algeneme hoorzitting CBS 16.09.98 185 Beke 
 HZ BPA Antwerpsesteenweg 

Sint Amandsberg 
28.09.98 90 Van 

Rouve
roij 

 HZ BPA Moskou Ledeberg 01.10.98 85 Van 
Rouve
roij 
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 HZ Verkeersleefbaarheidsplan 
Oostakker 

22.10.98 120 Van 
Rouve
roij 

 HZ Verkeersleefbaarheidsplan 
Mariakerke-Wondelgem 

27.10.98 220 Van 
Rouve
roij 

 HZ Algemene hoorzitting CBS 28.10.98 220 Beke 
 HZ BPA Bourgoyen 29.10.98 150 Van 

Rouve
roij 

 HZ Heraanleg Wondelgemstraat 06.11.98 60 Van 
Rouve
roij 

 HZ BPA Vallei van de 
Bovenschelde 

27.11.98 120 Van 
Rouve
roij 

 HZ Sociaal huisvestingsproject 
Sint Godelievestraat 
Wondelgem 

09.12.98 25 Via 
C.V. 
Volks
haard 

 HZ  Sociaal Huisvestingsproject 
Kongostraat-Nieuwland 

11.12.98 50 Via 
C.V. 
Volks
haard 

1999 HZ Verkeersleefbaarheidsplan 
Gentbrugge-Ledeberg 

13.01.99 310/13
700  

Van 
Rouve
roij 

 HZ Algemene hoorzitting CBS 
Gent-Stad IV 

03.02.99 100/82
00 

Beke 

 HZ Algemene hoorzitting CBS 
Gent stad V 

24.03.99 250/18
900 

Beke 

 IV Collectorenwerk 
Benedenschelde 

20.04.99 90/110
0 

Van 
Rouve
roij 

 HZ Algemene hoorzitting Gent 
Stad VI 

19.05.99 120/28
00 

Beke 

 IV Herontwikkeling Arbed-
Trefilterreinen Gentbrugge 

28.08.99 250/12
00 

Term
ont 

 HZ Algemene hoorzitting CBS 
Brugse Poort-Rabot 

08.09.99 100/11
600 

Beke 

 IV Uitbreiding Tramlijn 1 van 
Sint Pietersstation naar 
Flanders Expo 

24.09.99 200/10
00 

Van 
Rouve
roij 
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 HZ Industriepark Drongen 29.09.99 20/110 Van 
Rouve
roij 

 IV Implementatie lichtstudie 
Gent 

11.10.99 55/900 Van 
Rouve
roij 

 IV Architectuurwedstrijd De 
Porre Gentbrugge 

14.10.99 35/140
0 

Van 
Rouve
roij 

 IV Collectorenwerken UZ Gent-
Merelbeke Flora 

04.11.99 45/200 Van 
Rouve
roij 

 HZ BPA Binnenstad –Deel Zuid 12.11.99 120/60
00 

Van 
Rouve
roij 

 HZ Doorstroming tramlijn 1 
Nederkouter-
Kortrijksepoortstraat 

06.12.99 100/11
00 

Van 
Rouve
roij 

 HZ BPA Binnenstad – deel Sint 
Michiels 

07.12.99 95/500
0 

Van 
Rouve
roij 

 
 
Zoals reeds gesteld organiseert niet enkel de Dienst Voorlichting 
hoorzittingen. Ook de Dienst Buurtwerking organiseert binnen een wijk 
hoorzittingen over thema’s die de wijk rechtstreeks aanbelangen 
(bijvoorbeeld omtrent speelruimte in de wijk, afvalproblematiek, 
verkeerscirculatieplan in een bepaalde wijk…). Het zijn open vergaderingen 
waar alle bewoners op uitgenodigd worden. Het beleid geeft informatie en 
er wordt ruimte voorzien voor vragen en opmerkingen vanwege de 
bewoners. Hoorzittingen worden doorgaans georganiseerd in samenwerking 
met het opbouwwerk en de verantwoordelijken van de stedelijke diensten.  
 

>  5.3. Van het VFIK naar het Sociaal Impulsfonds (SIF) 

In 1995 worden de criteria herzien waardoor meer gemeenten (18) in 
aanmerking komen voor het fonds en waardoor van de weeromstuit het 
toegekende budget voor de Stad Gent substantieel daalt. Een deel van deze 
vermindering wordt opgevangen door het Fonds voor Sociale Vernieuwing. 
Anderzijds wordt de daling van de middelen gecompenseerd door een 
herschikking van en de middelen en een aantal projecten. Het 
projectenplan van 1995 (uitvoering in 1996) is het laatste plan dat in het 
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kader van het VFIK wordt uitgevoerd. Vanaf 1996 gaat het Sociaal 
Impulsfonds (SIF) van kracht60. Met deze middelen wordt gepoogd om samen 
met, of complementair aan de werking van de openbare diensten en 
particuliere organisaties, een samenhangend kansarmoedebeleid voor de 
Stad Gent te ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is dat de 
kansarmoedeproblemen gelijktijdig territoriaal, sectoraal (werken, wonen, 
weten en welzijn) en categoriaal (migranten, jongeren en vrouwen) dienen 
aangepakt te worden.  
 
In het kader daarvan werden er verschillende strategische doelstellingen 
omtrent volgende thema’s naar voor geschoven: 
 

- Organisatorische omkadering 
- Heraanleg openbaar domein 
- Kansarmoedebestrijding en welzijnsbevordering 
- Lokaal beleid ten aanzien van etnisch culturele 

minderheden 
- Economie en werkgelegenheid 

 
In het kader van het SIF zijn er heel wat acties opgezet die participatie-
arrangementen bevatten; zoals bijvoorbeeld in het kader van de 
stadsvernieuwingsprojecten. 
 
Doordat er in Gent een dualiseringsproces aan de gang is (groeipool van 
welvaart en vooruitgang versus probleemgebieden met werkloosheid en 
sociale uitsluiting) wordt in de SIF meerjarenplanning bijzondere aandacht 
besteed aan de herwaardering van probleemwijken. Er wordt daarin 
geopteerd voor een nieuwe benadering: met name het streven naar 
complementariteit tussen het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) en de SIF 
meerjarenplanning. Men werkt een methodiek uit voor de op stapel staande 
stadsvernieuwingsprojecten. Tijdens de SIF periode (1996-2002) worden de 
stadsvernieuwingsplannen opgesteld. Deze moesten aan volgende criteria 
tegemoetkomen: 
 
• Het plan moet met alle betrokken actoren worden besproken 
• Er dient een projectgroep te worden opgericht en er moet een 

projectleider zijn. Zij staan in voor de opvolgingen concretisering van 
het project. 

• Er is een draaiboek met een tijdsbalk en een financieel plan.  

                                                 
 
60 In 1997 worden er 69 voltijdse equivalenten aangesteld in het kader van het SIF – er zijn nog 

34 VTE gefinancierd door het VFIK (jaarverslag 1997, p. 89). 
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• Communicatieplanning is structureel verankerd.  
 
De plannen zijn trouwens uitgebreid besproken met de diensten en de 
buurtraden in de verschillende gebieden. Dit gebeurde onder impuls van 
Actie Samenspraak (IKW, evaluatie SIF). Er worden twee concrete 
stadsvernieuwingsprojecten naar voor geschoven: Brugse Poort en Rabot 
(cfr. infra). 
 

>  5.4. Actie Samenspraak 

Aan het ontstaan van Actie Samenspraak liggen verschillende oorzaken ten 
grondslag61: 
 

- Er zijn in Gent talrijke initiatieven zoals hoorzittingen, 
buurtcontactcomités, stuurgroepen 
herwaarderingsgebieden, buurtraden… En men ziet door het 
bos de bomen niet meer; 

- Er zijn ook heel wat nieuwe initiatieven genomen 
(organisatie van het wettelijk verplicht inzage-en 
spreekrecht, het stadsmagazine, de ombudsfunctie); 

- Soms wordt ontzettend veel energie gestoken in overleg en 
samenspraak door steeds een zeer kleine groep mensen; 

- De opvolging van dossiers en afspraken laat soms de wensen 
over; 

- niet alle bevolkingsgroepen worden op een effectieve wijze 
betrokken en/of geïnformeerd. 

- …  
 
Met het SIF programma Samenspraak/participatieve democratie probeert 
het bestuur een antwoord te bieden op bovenstaande knelpunten. Actie 
Samenspraak is daarvoor in het leven geroepen. 
 
Het laatste hoofdstuk ‘Allerlei’ van het jaarverslag van 1999 bevat de 
omschrijving van de Actie Samenspraak. Het lanceren van het 
samenspraakmodel en het opstarten van Actie Samenspraak zijn gegroeid uit 
de vraag van zowel beleid als bewoners om de kwaliteit en de intensiteit 
van de bestaande overleg- en inspraakorganen te verbeteren. Het gaat om 

                                                 
 
61 Bron: Evaluatie SIF (IKW). 
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een gemeenschappelijk initiatief van de SIF- en de VeCo-cel62. Enerzijds wil 
de lokale overheid de relatie met de inwoners verbeteren om een draagvlak 
te krijgen voor het beleid dat ze ontwikkelt. Het is de bedoelingen om alle 
betrokkenen vroeger bij de ontwikkelingen te betrekken door hen te 
informeren en binnen een aantal randvoorwaarden samen met hen plannen 
te ontwikkelen. Anderzijds willen de inwoners zo vlug mogelijk meepraten 
over de ontwikkelingen in hun straat, buurt, stadsdeel of stad.  
 
Op 4 februari 1999 zet het Gentse schepencollege het licht op groen voor de 
lancering van het Samenspraakmodel en het opstarten van Actie 
Samenspraak. De collegetekst beschrijft naast het algemene kader van het 
model, de taakstelling van de stadsdeelregisseurs en de 
communicatiedeskundige.  
 
De uitgangspunten van het samenspraakmodel, zoals in de collegetekst, zijn 
de volgende: 
 

- Meer betrokkenheid van bewoners bij de 
beleidsontwikkeling- en uitvoering 

- Verkleining van de afstand tussen gemeente en bewoners 
- Het buurtniveau als basiselement 
- Stadsdeelgewijze benadering en organisatie 
- Toename van de samenspraak op stadsdeelniveau 
- Actieve benadering van de vraag 

 
Het samenspraakmodel vertrekt daarnaast ook vanuit een aantal 
bijkomende uitgangspunten. Eerst en vooral is het actiegebied van Actie 
Samenspraak het ganse Gentse grondgebied. Voorheen bleef de 
samenspraak beperkt tot de 19e eeuwse gordelbuurten. Het SIF actiegebied 
krijgt nog de meeste aandacht omwille van de geconcentreerde 
problematiek. Ten tweede wordt van de bewoners buiten het SIF gebied een 
grote zelfredzaamheid verwacht. In het SIF actiegebied worden de 
bewonersgroepen ondersteund door buurt- of opbouwwerk. In andere 
buurten en in deelgemeenten wordt ervan uitgegaan dat de bewoners 
voldoende draagkrachtig zijn en mondig om zichzelf te organiseren. Ten 
derde krijgen ambtenaren meer bevoegdheden. Het samenspraakmodel 
voorziet een delegatie van bevoegdheden naar de ambtenaren. Via 
ambtelijk overleg en begeleidingsgroepen kunnen bewoners dan 
rechtstreeks met de bevoegde ambtenaren overleg plegen over de 

                                                 
 
62 In het jaarverslag 1999 wordt gesteld dat Actiesamenspraak weliswaar een 

gemeenschappelijk initiatief is van de SIF-cel en de VeCo-cel maar dat de invulling vanuit 
de SIF cel gaandeweg zwaarder is gaan doorwegen (pagina 1201).  
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wenselijkheid en de haalbaarheid van hun voorstellen. Politici zouden dus 
minder bevraagd worden. Een gevolg daarvan is dat er een meer een meer 
structurele betrokkenheid van politici is.  
 
De samenspraakuitdaging wordt vanuit de lokale overheid en ambtenaren 
aangegaan met alle partners van de stad die op een of andere wijze te 
maken krijgen met een stedelijk plan of besluit of er initiatief toe wensen 
te nemen. Actie Samenspraak heeft immers twee soorten doelgroepen: 
enerzijds de interne doelgroep bestaande uit ambtenaren en beleidsmakers 
van stad Gent en anderzijds de externe doelgroep bestaande uit 
bewoners(groepen) en andere belanghebbende partners. 
 
Om de samenspraak zo goed mogelijk te laten verlopen heeft het 
stadsbestuur zes regisseurs, een communicatiedeskundige en een 
administratieve kracht aangesteld. De regisseurs vervullen een sleutelrol in 
het samenspraakmodel63. Hun algemene opdracht bestaat erin om 
voorwaarden voor goede communicatie te scheppen en de gemaakte 
afspraken op te volgen. Eerst en vooral zorgen ze ervoor dat de 
verschillende belangengroepen aan tafel gaan zitten en dat hun overleg 
uitmondt in klare afspraken. In de buurten hebben de regisseurs de taak van 
procesbegeleider: observeren, waar nodig adviseren, bemiddelen en 
doorverwijzen. Zij stellen de afspraken scherper en signaleren 
overlappingen. Op stadsdeelniveau vervullen ze een trekkersrol. Ze zitten er 
zowel de begeleidingsgroep als het stadsdeeloverleg voor. De regisseurs 
gaan de prioriteitswaarde van problemen en de haalbaarheid van 
voorstellen na en zien toe op de aanpak ervan. Verder waken ze ook over de 
voorstellen tot stadsdeelontwikkeling en koppelen ze de conclusies en 
afspraken terug. Op stadsniveau zijn de regisseurs lid van de centrale 
stuurgroep. De communicatiedeskundige heeft een ondersteunende taak 
naar de regisseurs toe. 
 
Actie Samenspraak is ontstaan op gemeenschappelijk initiatief van het 
Sociaal Impulsfonds en de VeCo-cel. De SIF coördinator coacht de dienst en 
staat in voor de algemene begeleiding van het samenspraakproces. 
Merkwaardig is dat Actie Samenspraak geen reguliere stadsdienst is en 
bijgevolg ook niet terug te vinden in het officiële organogram van de stad. 
                                                 
 
63 De zes stadsdeelregisseurs staan in voor de samenspraak, elk binnen hun stadsdeel. De zes 
stadsdelen komen overeen met de gebiedsomschrijvingen van de operationele 
politiecommissariaten, m.n.  Gent-Centrum, Gent-Oost, Gent-West, Gent-Noordoost, Gent-
Noordwest en Gent-Zuid. De regisseurs zijn niet gevestigd in hun stadsdeel zelf. Dat is een 
bewuste keuze aangezien de stadsdeelregisseur geen eerstelijnsfunctie heeft naar de bewoners 
toe. Bovendien zou het samenzitten van de stadsdeelregisseurs het uitwisselen van ervaring en 
kennis ten goede komen.  
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Wel valt Actie Samenspraak als communicatie-actor onder de bevoegdheid 
van de burgermeester. Actie Samenspraak valt dus buiten de 
departementen en kan op die manier wel bijdragen tot een neutrale aanpak 
bij de interne afstemming.  
 
Gezien het eigen karakter en de specifieke situatie van ieder stadsdeel, is 
het logisch dat de zes stadsdeelregisseurs elk hun eigen samenspraakverhaal 
opbouwen. Het werk van de regisseurs heeft een hoog experimenteel 
gehalte64. De stadsdeelregisseurs overleggen regelmatig met elkaar. Elke 
week zitten de stadsdeelregisseurs en de communicatiedeskundige rond de 
tafel voor het bespreken van geplande initiatieven en actiepunten, het 
uitwisselen van relevante ervaringen en het overlopen van casuïstiek. 
Daarnaast vindt er wekelijks een bijeenkomst van de reflectiegroep plaats 
in aanwezigheid van de SIF coördinator. Hier worden enerzijds de krijtlijnen 
getrokken inzake het proces en de werkwijze van samenspraak in het 
algemeen en wordt anderzijds gezamenlijk naar oplossingen en antwoorden 
gezocht voor concrete problemen en projecten. 
 
De start van actie Samenspraak 
 
Tijdens het eerste werkjaar (1999) gaat de aandacht van Actie Samenspraak 
grotendeels naar het SIF gebied. Zo beperkt de eerste ronde van het 
stadsdeeloverleg zich tot bewoners uit dat gebied. Een uitzondering op het 
werken binnen het SIF gebied vormen de Parasols65 (actie leefbaarheid) die 
zich voornamelijk in de deelgemeenten situeren. De regisseurs wonen er de 
vergaderingen bij en volgen de gemaakte afspraken op. In het 
daaropvolgende werkjaar (2000) wordt het werkterrein uitgebreid. Zo wordt 
er in verschillende stadsdelen communicatie opgezet rond projecten buiten 
het SIF-gebied. Naar aanleiding daarvan worden er met geïnteresseerde 
burgers, buiten het SIF actiegebied, een aantal nieuwe bewonersgroepen 
opgericht.  
 
De klemtoon ligt trouwens op het betrekken van georganiseerde 
bewonersgroepen. Zo zijn het de aanwezige buurtraden die een 
vertegenwoordiging sturen naar het stadsdeeloverleg. De collegetekst van 
het model vermeldt ook andere actoren, zoals individuele bewoners, 
ondernemers, vertegenwoordigers van belangenorganisaties, 

                                                 
 
64 Interview met Bart Rosseau 
65 Het letterwoord Parasol staat voor ´Politie AdviesRaad: Samen Onveiligheid te Lijf`. Het is 

de samenwerking tussen politie en (wijk)bewoners. Ze observeert en maakt melding van 
verdachte situaties die met criminaliteit te maken (kunnen) hebben. Ze promoot 
eenvoudige, maar efficiënte beveiligingsmaatregelen voor eigendommen. 
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belanghebbenden van buitenaf en organisaties waarmee de gemeente te 
maken heeft. In de praktijk zijn ze echter niet betrokken, hoewel men er 
wel inspanningen voor doet (zoals het informeren via allerhande kanalen). 
Aan het stadsdeeloverleg nemen hoofdzakelijk vertegenwoordigers van 
georganiseerde bewonersgroepen deel. Ook in het kader van concrete 
projecten met samenspraak op maat, komen vooral de georganiseerde 
bewonersgroepen aan bod. 
 
Het samenspraakmodel voorziet in elk stadsdeel tweemaal per jaar een 
stadsdeeloverleg – dat is een overleg tussen bewoners, ambtenaren en 
politici. De voorbereiding van het stadsdeeloverleg gebeurt in een 
begeleidingsgroep die bestaat uit bewoners en ambtenaren. Volgens het 
model moet minimum tweemaal per jaar een centrale stuurgroep 
bijeenkomen. Dat is een professioneel overleg bestaande uit politici en 
rechtstreeks betrokken professionals. Doel van dit orgaan is het aanpakken 
van stadsdeeloverschrijdende problematieken, het ontwikkelen van een 
beleidskader rond stadsdeelontwikkeling. In praktijk vonden er elf 
momenten van stadsdeeloverleg plaats, verspreid over twee ronden, m.n. 
een in het najaar van 1999 en een in het voorjaar van 2000. Slechts een 
stadsdeeloverleg werd vooraf gegaan door een begeleidingsgroep. De 
centrale stuurgroep kwam slechts eenmaal bijeen.  
 
Het stadsdeeloverleg garandeert de bewoners dat ze met beleidsmensen op 
regelmatige basis overleg hebben. Toch ontbreekt bij de bewoners een 
interesse voor het stadsdeelniveau66. Bewoners willen wel meepraten over 
hun eigen buurt. Verder bevinden stedelijke projecten zich zelden op het 
niveau van een stadsdeel. Het stadsdeeloverleg is ook statisch aangezien de 
data en de samenstellingen op voorhand vastliggen. De projecten moeten 
zich dus schikken naar de data in plaats van omgekeerd..  
 
Daarnaast organiseren de stadsdeelregisseurs ook samenspraak op maat. Het 
concrete project of thema vormen hiertoe het uitgangspunt voor de aanpak 
van de communicatie. Verder werd het voor politici tijdens het 
stadsdeeloverleg ook duidelijk dat het nodig was om met de bewoners 
samen rond de tafel te zitten omtrent concrete projecten. De meeste 
samenspraakdossiers groeien gaandeweg. Er ligt bij aanvang van het project 

                                                 
 
66 Interview met Frank Beke in UVV info – september/oktober 2006. Zie ook: “…In Gent hadden 
we sedert 2004 het systeem ‘Gebiedsgerichte werking’. Voordien hadden we de actie 
‘Samenspraak’, maar deze was geen succes door dat de entiteiten waarmee we werkten te 
groot bleken te zijn. De mens voelt zich best thuis in zijn buurt, in zijn wijk. Dat is dan ook het 
niveau waar je moet gaan werken.”  
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geen vastomlijnd actieplan klaar. De regisseur kijkt stap voor stap welke 
actoren betrokken zijn en welke communicatie gewenst is. Bij projecten 
waar het verloop zo goed als op voorhand vastligt, kan de communicatie 
vaak van het begin af aan gepland worden. Voor die gevallen heeft Actie 
Samenspraak een instrument ontwikkeld, met name het communicatieplan. 
In deze gevallen vraagt de regisseur aan de betrokken dienst om een 
actieplan uit te tekenen. Dit plan omvat alle actiestappen die noodzakelijk 
zijn voor het welslagen van het project. De inhoudelijk betrokken diensten 
zijn daarvoor verantwoordelijk. Zij duiden samen met de stadsdeelregisseur 
de momenten aan waarop communicatiestappen naar de bewoners 
wenselijk zijn.  
 
Het merendeel van de projecten heeft echter een dienstoverschrijdend en 
departementsoverschrijdend karakter. Een aantal diensten houdt een vast 
intern overleg maar niet alle diensten beschikken over zo’n structuur. 
Daarenboven ontstaan heel wat projecten spontaan. De stadsdeelregisseurs 
hebben het organiseren van ambtelijk overleg tot hun takenpakket 
genomen. Op die manier kunnen ze ook relaties binnen de stad opbouwen.  
 
In wat volgt bespreken we enkele pijnpunten van de Actie Samenspraak. 
Actie Samenspraak heeft trouwens haar eigen werking kritisch geëvalueerd 
en heeft daarbij zichzelf niet gespaard (“Onderweg naar Samenspraak; een 
reisverslag” 2002). 
 

• Bruuske overgang 
 
In het jaarverslag van 1999 wordt gesteld dat de overgang van de vroegere 
overlegstructuur naar het Samenspraakmodel te bruusk is verlopen. De 
voormalige werking met stuurgroepen is abrupt opgeheven en vervangen 
door een nieuw, theoretisch model dat zijn verdienste nog moest aantonen. 
Hierdoor is er een soort van overlegvacuüm ontstaan (jaarverslag stad Gent 
1999). 
 

• Taakafbakening 
 
Sinds haar ontstaan bestaat nogal vaagheid over de communicatiegrenzen 
tussen Actie Samenspraak en andere diensten en organisaties. Meer 
concreet gaat het om een overlapping met de dienst Stedelijke 
Buurtwerkingen, dienst Voorlichting, vzw RISO Gent en sommige 
communicatieverantwoordelijken van departementen en diensten 
(jaarverslag 1999, pagina 1201).  
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Dienst stedelijke buurtwerking & RISO Gent: Actie Samenspraak en de 
stedelijke buurtwerking zitten bij momenten in elkaars vaarwater. Zo 
beschouwt de stedelijke buurtwerking zichzelf op het vlak van externe 
communicatie als een brug tussen het stedelijk beleid en de buurten uit het 
SIF gebied (zie visietekst). Naar bewonersparticipatie toe ziet zij haar taak 
als de mogelijkheden te voorzien waarbij bewoners in dialoog met het 
bestuur informeren en geïnformeerd worden, meedenken en invloed 
uitoefenen op zaken van gemeentelijk bestuur. Verder heet het nog dat de 
buurtwerking als antenne van het stedelijk beleid in de buurt informatie 
verspreidt vanuit het beleid naar de buurt en de dialoog tussen het beleid 
en de buurt afstemt. Ook RISO Gent is bezig rond samenspraak in het SIF 
actiegebied, zij het vanuit de invalshoek van bewonersondersteuning. Een 
poging om door middel van centraal overleg met de coördinatoren van de 
partners een taakafbakening te bepalen is een snelle dood gestorven. Er 
bestaat onduidelijkheid over wie de samenkomsten tussen bewonersgroepen 
en ambtenaren moet organiseren. In de praktijk gebeurt dit ofwel door 
Actie Samenspraak, de buurtwerking of het opbouwwerk. Ook voor wie de 
ruime buurt moet betrekken bij concrete samenspraakdossiers, bestaan 
geen duidelijke afspraken.  
 
Dienst Voorlichting: Samenspraak is pas mogelijk als alle betrokken partners 
goed worden geïnformeerd. Dienst Voorlichting gebruikt een resem aan 
inspraakkanalen (cfr. infra). De grens tussen Dienst Voorlichting en Actie 
Samenspraak wordt vooral bijzonder dun wanneer het gaat over het 
informeren en betrekken van niet-georganiseerde bewoners van een straat 
of buurt via informatieavonden, open buurtvergaderingen, folders…Er 
bestaat geen vast overleg tussen de Dienst Voorlichting en de Actie 
Samenspraak hierover67. Met het oog op meer klaarheid worden in de loop 
van 1999 wel afspraken gemaakt met de Dienst Voorlichting en verduidelijkt 
de Dienst Buurtwerk zijn positie in een visietekst.  
 
Communicatieverantwoordelijken van de diensten: Heel wat diensten en 
departementen hebben een eigen communicatieverantwoordelijke. De 
taakomschrijving verschilt van dienst tot dienst. Soms gaat het enkel om 
externe communicatie, soms om interne afstemming en in vele gevallen is 
het een combinatie van beide. Algemene afspraken tussen Actie 
Samenspraak en de communicatieverantwoordelijken zijn er niet. Komt 
daarbij nog dat een aantal diensten vrezen dat het organiseren van meer 

                                                 
 
67 Sinds de oprichting van het directieteam ‘stafdiensten’ is er wel overleg tussen de directeurs 

van de Dienst Voorlichting en de Gebiedsgerichte Werking. Beiden zien elkaar op geregelde 
tijdstippen in het directieteam (reactie van Marc Verheirstraeten, dienst Gebiedsgerichte 
Werking – e-mail van 28 juli 2009). 
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samenspraak met bewoners zich zal vertalen in meer werk voor de 
betrokken ambtenaren.  
 

• Projectcoördinatie 
 
Ook rond dit aspect heerst er heel wat onduidelijkheid. Beperkt de taak van 
de stadsdeelregisseur zich tot interne afstemming of komt daarbij ook de 
eigenlijke coördinatie van verschillende aspecten van het project kijken? In 
sommige dossiers bevinden de regisseurs zich op de wip tussen interne 
afstemming en eigenlijke projectcoördinatie. 
 

• De bewoners 
 
De bewoners betrekken op stadsdeelniveau werkt niet68. Het merendeel van 
de bewoners ligt enkel wakker van de eigen buurt. Het stadsdeeloverleg als 
formule is dus te kunstmatig. Slechts een kleine minderheid van de 
bewoners (m.n. de leden van de buurtraden/bewonersgroepen) is betrokken 
bij het samenspraakgebeuren. Individuele bewoners worden dus niet 
aangesproken. Verder bestaat er ook onduidelijkheid over het betrekken 
van externe partners bij Actie Samenspraak zoals de dekenijen en 
adviesraden. Komt daarbij nog dat de komst van Actie Samenspraak ook 
voor de georganiseerde bewonersgroepen een nieuw gegeven was. Het 
bekendmaken van Actie Samenspraak verloopt moeilijk. Bepalende factor is 
natuurlijk ook dat Actie Samenspraak nog niet kan terugblikken op concrete 
resultaten om de meerwaarde van het samenspraakmodel aan te tonen. Een 
model blijft een abstract gegeven en is moeilijk over te dragen (jaarverslag 
1999, p.1202).  
 

>  5.5. Besluit 

Het nieuwe bestuur dat in 1995 onder leiding van burgemeester Beke 
aantreedt, heeft grote aspiraties. Er is in deze periode ook heel wat 
gerealiseerd: een reorganisatie van het stadsbestuur, een grote verandering 
in het personeelsbeleid en ambitieuze plannen om de stad aantrekkelijker 
te maken. Het stadsbestuur begrijpt dat dit laatste niet kan zonder de 
bevolking daarin te betrekken en stelt zich dan ook open om met de burgers 
in interactie te treden. Er worden tijdens deze bestuursperiode heel wat 
                                                 
 
68 Het betrekken van burgers op stadsdeelniveau werkte niet voor de burgers aangezien de 

afstand ten aanzien van het stadsdeel te ‘groot’ was. Anderzijds was het ook niet 
hanteerbaar voor het bestuur. Hoe doe je de opvolging van zulke projecten op zo’n groot 
territoriaal deel?  (Geprek met Bart Rosseau) 
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participatie-arrangementen opgezet. Niet alleen de diensten versterken hun 
participatiepoot, ook worden de SIF projecten sterk participatief ingevuld 
en wordt Actie Samenspraak opgestart. 
 
Tijdens deze legislatuur wordt het VFIK afgevoerd en opgevolgd door het 
Sociaal Impuls Fonds. Beide fondsen leggen sterk de nadruk op (kansarme) 
wijken en buurten. Een aantal diensten (waaronder dienst Buurtwerk, 
integratiedienst, Dienst Kunsten, straathoekwerk, jeugddienst) gaan 
expliciet – mede door de impulsen van het SIF - meer aandacht besteden 
aan participatie in de buurt en wijk. De participatiegedachte wordt vooral 
op wijk- en buurtniveau geconcretiseerd. De diensten gaan daarbij niet 
‘klassiek’ te werk maar probeert aan de hand van acties de burgers in de 
buurt te betrekken (cfr. acties van Dienst Kunsten). Verder valt het ook op 
dat de opmaak van plannen op een meer participatieve manier worden 
ingevuld – al kunnen er daaromtrent nog geen verregaande conclusies 
worden getrokken. Niet enkel de zogenaamde ‘zachte’ sectoren werken 
participatief. Ook de milieudienst, de dienst ruimtelijke ordening e.d. 
hebben tot doel om participatief te werken maar hun participatie-
arrangementen vallen minder in het oog. Hun grootste instrument daartoe is 
uiteraard de hoorzitting. 
 
Ook bij de opmaak van de plannen voor stadsvernieuwing wordt er aandacht 
gegeven aan het communicatie- en inspraakgebeuren. Zo moet het plan met 
alle betrokken actoren worden besproken, dient er een projectgroep te 
worden opgericht en is de communicatieplanning structureel verankerd. Er 
duiken nieuwe participatie-arrangementen op rond de opmaak van plannen. 
 
Tijdens deze legislatuur zet de stad voor de eerste keer een organisatie- en 
stadsbreed participatie-arrangement op: Actie Samenspraak. De start en het 
verloop van Actie Samenspraak verlopen relatief moeilijk. De bedoeling van 
het Samenspraakmodel is de communicatie tussen beleid, ambtenaren en 
bewoners te verbeteren om zo de beleidsmaatregelen beter te laten 
aansluiten bij de door de bevolking aangevoerde problematieken en 
eventuele oplossingsalternatieven. Kortom, het Samenspraakmodel streeft 
in theorie een win-win situatie voor bewoners én beleid na.  
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6. De periode 2000-2006 

In 2000 behaalt de SP 25,1% van de stemmen. Ze is nog steeds de grootste 
partij in Gent met 14 zetels in de gemeenteraad. De VLD behaalt 21% van de 
stemmen, gevolgd door het Vlaams Blok met 19,5%. De grootste afname van 
het percentage stemmen en het aantal zetels staat op naam van de CD&V. 
Het Vlaams Blok kent de grootste toename. Beke zetelt opnieuw als 
burgemeester en tijdens deze bestuursperiode worden verdere stappen 
ondernomen in de hervorming van de stadsorganisatie.  
 
Het nieuwe Gentse stadsbestuur gaat voluit voor de stadsvernieuwing. De 
plannen voor deze stadsvernieuwing waren er al ten tijde van het SIF, en 
worden nu (onder andere) gedragen door het Vlaamse Stedenfonds. Het 
stadsbestuur kiest voor een geïntegreerde aanpak van de stadsvernieuwing 
in de 19e eeuwse gordel69.  De tijd van de los van elkaar staande initiatieven 
lijkt voorbij. Vandaar ook dat de stad investeerde in modern management, 
strategische planning, projectwerking en introductie van gebiedsgerichte 
werking.  
 
De stad kiest bewust niet voor het opzetten van representatieve structuren 
voor bewoners in elke wijk70, maar wel voor diverse vormen in de 
communicatie tussen bewoners en bestuur71.  In z’n communciatie lijkt de 
stad te kiezen om open te staan voor de signalen uit de buitenwereld en 
daarop in te pikken. Daar zijn ook nadelen aan verbonden, zeker omdat de 
niet of nauwelijks georganiseerde bewoner, de zwakkere bewoner, en 
andere doelgroepen minder kans hebben om aan bod te komen met hun 

                                                 
 
69 Bestuursakkoord 2000-2006: “de leef- en woonkwaliteit in de negentiende-eeuwse gordel is 

niettegenstaande de belangrijke inspanningen van het vorige bestuur nog altijd 
onvoldoende. Die kwaliteit moet omhoog door: het uitpitten van binnenkernen, het 
vergroenen van de omgeving en de heraanleg van het openbaar domein. De SIF middelen 
moeten daartoe maximaal gebundeld worden, op basis van een goede planning en de in 
opmaak zijnde standsontwerpen. Binnen het jaar moet een investerings- en actieplan 
worden opgemaakt dat moet toelaten de buurten één voor één  integraal aan te pakken 
en dit zal gebeuren in overleg met de bewonersgroepen.” 

70 Tijdens deze legislatuur wordt de sportadviesraad (2001) opgericht dat onafhankelijk advies 
geeft omtrent de belangen van de sportactoren in Gent en het sportbeleid. In 2005 wordt 
de Stedelijke Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking opgericht die het stedelijk beleid 
adviseert over de noord-zuid samenwerking. In 2000 wordt de gemeentelijke commissie 
voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) opgericht.  

71 Volgens Dirk Temmerman situeert representativiteit zich in het bestuurlijk verhaal van zich 
afsluiten van de buitenwereld en het controleren en beheren van de representatieve 
structuren. Een representatief bestuur voor wijken en dergelijke werkt enkele jaren, maar 
na een tijd worden het verstarde clubs. 
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problemen en verwachtingen over de straat of de buurt. De stad kiest er 
niet voor om de bewoners te organiseren, maar wel om doorheen alle 
signalen van individuele en georganiseerde burgers  te kijken en daaruit te 
selecteren wat relevant is voor het beleid. Gebiedsgerichte werking is 
daarvoor volgens de stad het instrument bij uitstek. 
 
 
>  6.1. Van het SIF naar het Vlaams Stedenfonds72 

>  6.1.1. Evaluatie van het SIF 

In 2002 komt het decreet op het stedenfonds (cfr. infra). Tegelijkertijd is er 
een lopend SIF-convenant met Vlaanderen. Toch zijn er drie aanleidingen 
om werk te maken van een evaluatie van het SIF-beleid in Gent. Eerst en 
vooral wordt er in dat nieuwe stedenfondsdecreet (of de beleidsnota’s voor 
het nieuwe stedenbeleid) sterk gepleit om de focus op kansarmoede te 
verbreden en ook aandacht te besteden aan de kansen en opportuniteiten in 
de steden. Men dient dus minder uit te gaan van de noden van een bepaald 
gebied maar wel van de sterktes. Ten tweede staan de stadsfinanciën onder 
grote druk waardoor een evaluatie zich opdringt. Tot slot worden er vragen 
gesteld over de werking en de effectiviteit van sommige SIF-projecten. 
Sommige van de projecten lopen op dat moment al meer dan tien jaar en 
zijn opgestart met middelen van het VFIK. Men wil er dus een aantal 
herbekijken73. 
 
Gent kiest ervoor om het hele SIF-beleid voor de stad Gent te evalueren. 
Een werkgroep van het interkabinnettenoverleg (IKW)74 organiseert de 

                                                 
 
72 Niet alle middelen kwamen van Vlaanderen. In 1999 gaat het federale grootstedenbeleid van 

start. De federale overheid kiest ervoor om de beschikbare middelen te concentreren op 
vijf stedelijke centram met meer dan 150 000 inwoners, waaronder Gent. Het 
grootstedenbeleid werkt met het systeem van jaarcontracten wat het moeilijk maakt om 
projecten op langere termijn op te zetten en uit te voeren. Vanaf 2005 wordt gewerkt met 
een meerjarenplanning. Daarnaast is er ook de Europese inbreng. In 2000 dient Gent de 
aanvraag in, het zogeheten Enkelvoudig Programmeringsdocument. In 2001 volgt de 
goedkeuring. Gent zou gespreid over 6 jaar ongeveer 10.5 miljoen euro subsidie krijgen. In 
de nieuwe programmeringsperiode van 2007-2013 ontvangt Gent een vergelijkbaar bedrag 
voor stedelijke ontwikkeling.  

 
73 Interview met Dirk Temmerman 
74 De rol van de IKW is doorheen de tijd verder gewijzigd. Nu bereidt ze het College voor. 

Volgens Karl-Filip Coenegrachts is het bestaan van een IKW een trigger geweest om de 
ambtenaren te ‘professioniseren’. Vroeger had je een één-op-één relatie tussen 
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evaluatie. Dat was toen een unieke commissie, niet alleen in Gent, maar 
ook voor alle lokale besturen in Vlaanderen. De kabinetschef van de 
burgemeester zit de IKW voor die is samengesteld uit vertegenwoordigers 
van alle kabinetten. Door de politieke evaluatie van het SIF worden politici 
en ambtenaren mede-eigenaar van wat er in het verleden gebeurd is in de 
SIF-projecten, want ze worden geconfronteerd met de gevolgen van hun 
eigen beslissingen. De IKW heeft een dubbele opdracht: evalueren, maar 
ook saneren. ‘Kunnen de projecten dezelfde doelstellingen halen met 
minder geld?’ Uit de eerste bespreking bijkt duidelijk dat de IKW alle SIF-
projecten wil evalueren. Men hanteert daarvoor een 10-vragenlijst, waarop 
iedere betrokken dienst dient te antwoorden. Het diensthoofd dient de 
voortgang in de projecten toe te lichten en liefst ook nog op de vragen te 
antwoorden75. Men laat bewust geen derden aan het woord76 omwille van 
twee redenen: 1) er is weinig tijd voor de evaluatie, 2) de stad heeft ervoor 
gekozen om de eigen diensten te horen, omdat zij de eigenaars dient te 
blijven van de projecten en dus voldoende zicht moesten blijven hebben op 
de opdrachten die zij aan derden geven. De evaluatie dient ook als controle 
op de regierol van de diensten op de samenwerking met derden.  
 
De evaluatie loopt over drie maanden. De IKW kwam gemiddeld twee keer 
per week bij elkaar. Daarvan is een rapport gemaakt77. De conclusies van de 
evaluatie zijn op het College van februari 2003 besproken en goedgekeurd. 
De evaluatie resulteert in de herschikking van een aantal convenanten met 
derden (opbouwwerk78 en Intercultureel Netwerk Gent - ING)79, de 

                                                                                                                     
 

kabinetten en departementen. De IKW kwam daar ineens tussen als mediator. Dit heeft 
toch een aantal zaken op een hoger niveau getild. 

75 Voor de diensten was het nieuw dat ze ‘bevraagd’ werden. Het heeft niet echt een invloed 
gehad op de werking van de diensten (Gesprek met Karl-Filip Coenegrachts). 

76 Daar is heel wat kritiek op gekomen. “Er wordt over ons geoordeeld en wij mogen daar niet 
bij zijn”. Ook voor de diensten zelf werd deze evaluatie met argwaan bekeken. De 
meesten beschouwden de verplichte presentatie van hun samenwerking met derden niet 
als een opportuniteit. De vragen over de samenwerking dienden op korte termijn 
beantwoord te worden. Het was plotseling en zij werden daarna niet meer betrokken bij 
de formulering van de aanbevelingen.  Ze moesten nadien ‘enkel uitvoeren’. 

77 Interkabinettenwerkgroep (2003). Sociaal Impulsfonds Convenant 2000-2002, Evaluatie van 
de acties en aanbevelingen voor de toekomst. 

78 Kris Dom refereert naar de dag waarop de SIF resultaten werden meegedeeld als ‘zwarte 
vrijdag’. Samenlevingsopbouw kreeg eensklaps een derde minder middelen. Voor 
samenlevingsopbouw was het een sleutelmoment in hun relatie met de lokale overheid.  
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stopzetting van de samenwerking met een aantal vzw’s (zoals koloriet, 
cfr.supra) en in een groot aantal aanbevelingen over meer effectief en 
efficiënt beleid.. De evaluatie heeft ook zijn effect op de diensten– maar 
dat is eerder verwaarloosbaar. Sommige schepenen voelden zich eerder 
geviseerd. Enkele schepenen hebben de aanbevelingen, om tal van redenen, 
daarna afgehouden. Zij hebben zelf hun keuzes gemaakt, zonder echt de 
geest van de aanbevelingen op te volgen. Voor sommige diensten wordt dat 
niet direct gedaan (bv. de integratiedienst), maar voor andere werd wel de 
daad bij het woord gevoegd (bv. vzw JONG80).  
 
De SIF evaluatie heeft wel degelijk impact op (mentaliteit van) de 
stadsorganisatie. De politieke evaluatie van het SIF draagt bij tot een 
klimaat van openheid, van het openbreken van bevoegdheden en het kijken 
naar de realiteit achter de structuren in de stedelijke samenleving. 
‘Iedereen spreekt over iedereen’. Inhoudelijke vragen over integratie, en 
andere thema’s kunnen gesteld worden. En er is ruimte om te kijken naar 
factoren die belangrijk waren voor effectief en efficiënt bestuur, los van de 
heilige huisjes van de bevoegdheden81. 
 

>  6.1.2. Vlaams Stedenfonds 

In december 2002 keurt de Vlaamse regering het decreet op het Vlaamse 
Stedenfonds goed, waardoor het Sociaal Impulsfonds wordt opgeheven. Men 
wil daarmee niet zozeer breken met de doelstellingen van het SIF, wel 
zorgen voor verbreding, verdieping en vernieuwing. In die zin blijven de 
doelstellingen van het Vlaamse Stedenfonds gelijk aan die van het SIF: de 
dertien Vlaamse centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 
Brussel die middelen geven om de stadsvlucht te stoppen en het 
democratisch draagvlak te vergroten. Het Vlaamse Stedenfonds heeft drie 
doestellingen: (1) de leefbaarheid van de steden verbeteren, (2) de 
dualisering van de maatschappij tegengaan en (3) de kwaliteit van het 

                                                                                                                     
 
79 De samenwerking met derden is herschikt in de zin dat de stad derden meer zag als 

onderaannemer, dan als partner. De stad werd meer bevestigd in zijn rol als 
opdrachtgever, en de derden meer als onderaannemer (interview met Dirk Temmerman).  

80 VZW Jong heeft tot doel de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie en participatie 
van kinderen en jongeren te bevorderen. Het betreft hun kansen tot ontplooiing en tot 
volwaardige participatie in alle relevante maatschappelijke domeinen, en ook het vrijwaren en 
verdedigen van de rechten en de belangen van kinderen en jongeren. 
81 Interview met Dirk Temmerman 
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bestuur vergroten. Vernieuwend hierbij is dat men meer wil investeren in de 
troeven van de steden en niet alleen de zwaktes verhelpen. Daarbij wordt 
veel belang gehecht aan de wijze waarop bewoners, lokale actoren en het 
OCMW bij de beslissingen hieromtrent werden betrokken.  
 
De werkmethode verandert aanzienlijk. De Vlaamse Overheid sluit voor de 
periode 2000-2007 een convenant af met de steden waarin ze een aantal 
strategische doelstellingen vastleggen. De SIF evaluatie wordt gebruikt als 
insteek voor het convenant voor het stedenfonds. Die strategie wordt 
vertaald in een reeks operationele doestellingen; de voortgang wordt 
gemeten aan de hand van indicatoren. In haar overeenkomst met de 
Vlaamse Regering legde de Stad Gent vijf doelstellingen vast: 
 

• Een toename van de woonkwaliteit 
• Meer participatie van de Gentenaars aan het cultuur-, vrijetijds- en 

gemeenschapsleven; 
• Een toename van de lokale economische bedrijvigheid en – daaruit 

volgend een toename van de tewerkstelling 
• Een afname van de dualisering 
• Een verhoging van de bestuurlijke kwaliteit 

 
Die vijf strategische doelstellingen worden concreet gemaakt via 21 
operationele doelstellingen, die op hun beurt in niet minder dan 62 
projecten werden vertaald: de Stad Gent gebruikt het geld om te investeren 
in de wijkwerking, opleiding en sociale tewerkstelling, welzijnsbureaus, 
sociaal-culturele projecten, brede dienstverlening aan de stad, 
speelstraten, wijkgezondheidscentra, buurtparkjes, de uitvoering van 
verkeersleefbaarheidsplannen, veilige schoolomgevingen, brede school, 
stadwachten, renovatie van winkelpanden, ondersteuning van allochtone 
zelforganisatie, versterking van het jeugdaanbod, … (Dataplanning en 
monitoring, 2008).  
 
Onder de eerste strategische doelstelling (‘toename van de woonkwaliteit’) 
valt de operationele doelstelling ‘via stadsvernieuwingsprojecten ontwikkelt 
het stadsbestuur evenwichtige en kwaliteitsvolle stedelijke woonkernen’. 
Bij de realisatie van stadsvernieuwingsprojecten wordt steeds op drie 
niveaus gewerkt: 
 

• De concrete ingreep zelf 
• De begeleiding van het project door projectleiders 
• De realisatie van sociale woningen in die buurten 
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In de 19e eeuwse gordel worden diverse stadsvernieuwingsprojecten opgezet 
in wijken als de Brugse Poort, Rabot, Sas en Bassijnwijk en de Voorhaven. 
De concrete uitvoering liep echter niet altijd van een leien dakje. Onder 
impuls van het Vlaamse stedenfonds, federale en Europese middelen zijn er 
anno 2009 al een aantal projecten lopende of gefinaliseerd. Bij deze 
projecten tracht men de Gentenaren heel wat inspraak te geven en een 
grote betrokkenheid bij de projecten te creëren.  
 
 
 
Zuurstof voor de Brugse Poort - 2004 
 
De stad Gent wil de dichtbevolkte 19e eeuwse volkswijk de Brugse Poort 
meer ademruimte geven. Het stadsvernieuwingsproject is een integraal 
project en beoogt het versterken van de ruimtelijke, functionele en sociale 
mix in de wijk. Dit alles door het aanpakken van de grootste problemen: 
dichtgeslibd weefsel, woningen in slechte staat, weinig open ruimte, zeer 
weinig en daarenboven weinig kwalitatieve groenvoorzieningen, 
parkeerproblemen. Er wordt ingegrepen in de ruimtelijke structuur van de 
wijk. Nieuwe open ruimtes moeten het monotone straatbeeld doorbreken. 
Een rode loper zal deze ruimtes op hun beurt bundelen 
 
Parken zullen worden ingeplant en nieuwe woningen zullen worden 
opgetrokken op plaatsen waar  veel verkrotting voorkomt. Aan de rand van 
de wijk wordt een 6 ha. groot stadspark aangelegd dat via een brugje over 
de Leie met de wijk verbonden wordt. 
 
Het stadsbestuur regisseert het hele project, maar werkt hiervoor intens 
samen met de verschillende actoren in de wijk: wijkgezondheidscentrum, 
kringloopwinkel, vzw parochiale werken, theater Bij de Vieze Gasten, 
Poppentheater Magie, sociale bouwmaatschappijen, bouwpromotor 
Condominium II... 
 
 
Bruggen naar het Rabot - 2005 
 
Het Rabot is een wijk in het noorden van Gent die van de stad gescheiden 
wordt door een brede, dubbele weg (de Blaisantvest) waar ook een tram 
rijdt. Bovendien wordt de wijk nog eens in twee verdeeld door een brede 
vaart van bijna twee kilometer lang. Er is een smalle brug waar alle verkeer 
overheen moet. Het tweede probleem is dat de wijk in de negentiende 
eeuwse gordel lag, een aaneenrijging van kleine onaantrekkelijke huizen, 
gelegen in een gebied met weinig groen.  
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Het Gentse stadsbestuur zet daarom het project ‘Bruggen naar Rabot’ op. In 
2005 maakt het Ontwerpteam Johan Van Reeth een stadsontwerp Bruggen 
naar Rabot voor de wijk. Om de wijk aangenaam te maken om te wonen en 
te werken, wil men enerzijds meer ruimte en groen creëren en anderzijds 
het isolement van de wijk opheffen. De Stad Gent krijgt subsidies van zowel 
Europa, als van de federale overheid als van de Vlaamse overheid.  
 
Gent gaat uit van haar basisprincipes om de probleemwijk aan te pakken: 
het plan wordt opgesteld op wijkniveau en bij de uitvoering worden 
bewoners betrokken. Het gaat om een geïntegreerde aanpak maar tegelijk 
werd het opgesplitst in verschillende deelprojecten. De realisatie ervan 
wordt over meerdere jaren verspreid.  
 
 
Ledeberg leeft – 2006 
 
Onder de noemer ‘Ledeberg leeft’ wordt de Gentse wijk de komende tien 
jaar grondig aangepakt. Het stadsvernieuwingsproject moet de wijk 
leefbaarder maken, niet met één allesomvattende operatie, maar met 
verschillende (kleinere) ingrepen. 
 
Het stadsvernieuwingsproject Ledeberg mikt op vooruitgang op drie 
beleidsdomeinen: ruimtelijk/stedenbouwkundig, economische en sociaal-
cultureel, waarbij de stedebouwkundige ingrepen als investeringen op 
eoncomisch en sociaal-cultureel vlak mee mogelijk maken. Er zijn 6 
concrete doelstellingen: 
 
1. Meer en mooier groen 
2. Hogere woonkwaliteit 
3. Vlotter en veiliger verkeer 
4. Vernieuwde toegangswegen 
5. Actievere dienstverlening 
6. Meer ruimte voor ontmoeting 
 
Sinds 2006 hebben verschillende stadsdiensten intensieve verkenningsrondes 
gehouden, stedenbouwkundige studies begeleid en samen met een 
klankbordgroep van bewoners en lokale verenigingen nagedacht over de 
belangrijkste behoeften voor Ledeberg. Ook bij de uitvoering is er aandacht 
voor de participatie van inwoners en gebruikers van Ledeberg. 
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>  6.2. Oprichting van het departement stafdiensten 

Tijdens de voorbije legislatuur werden de meeste diensten van het 
stadsbestuur ondergebracht in een departementale structuur. Gent is echter 
ondertussen geëvolueerd van een ‘collegemodel’ naar een ‘schepenmodel’. 
Binnen dit schepenmodel moeten de nodige structurele en andere ingrepen 
gebeuren om tot een beter geïntegreerd beleid te komen82. Er is nood aan 
de uitbouw van een aangepaste organisatorische structuur, aan het opzetten 
van een goede projectenwerking en aan het opzetten van een 
gebiedsgerichte werking. In 2002 wordt er dan ook een grondige wijziging in 
de organisatie en de werking van de stedelijke administratie aangebracht. 
De organisatie kantelt in deze legislatuur bewust naar de burger toe - 
althans zo stelt het bestuur. 
 
Interessant voor ons verhaal is het feit dat er ook een oprichting is van een 
‘nieuw’ departement stafdiensten83. De volgende diensten blijven als 
stafdienst functioneren: Dienst Voorlichting, Dienst Protocol, Dienst 
Juridische Zaken, Dienst Financiële Audit, Dienst Lokale Preventie en 
Veiligheid en de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 
(met inbegrip van de Medisch-Sociale Dienst). Het aantal stafdiensten wordt 
uitgebreid met onder meer een Dienst Stedebeleid en Internationale 
Betrekkingen, een Dienst Intercommunales en Autonome Bedrijven, een 
Dienst Belastingen, de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid, het Medisch-
Sociaal Opvangcentrum en de Dienst Gelijke Kansen.  
 
Zoals bij de overige departementen worden de ambtelijke bevoegdheden 
met betrekking tot personeel, financiën, integrale kwaliteitszorg en ICT 
gebundeld bij het departementshoofd, waardoor wordt vermeden dat elke 
stafdienst afzonderlijk over een personeelsverantwoordelijke en een 
financieel contactpersoon dient te beschikken. Inhoudelijk zal de 
taakinhoud van het departementshoofd van het departement stafdiensten 
verschillen van die van de andere departementshoofden omdat het hier gaat 
om een coördinatieopdracht, veeleer dan om een lijnverantwoordelijkheid. 
De meeste stafdiensten rapporteren immers rechtstreeks aan het beleid.  
 
 

                                                 
 
82 Stad Gent, nota betreffende de organisatie en de werking van de stedelijke administratie. 

November 2002.  
83 Ook in Antwerpen bestaat er een bestuurseenheid ‘stafdiensten’.  
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>  6.2.1. Dienst Stedenbeleid en Internationale Betrekkingen 

Deze dienst, opgenomen het Departement Stafdiensten, is enerzijds 
verantwoordelijk voor het beheer van verschillende fondsen, 
(steden)netwerken internationale betrekkingen84 en anderzijds de coaching 
van de gebiedscoördinatoren in gebiedsgerichte werking. Het komt erop 
neer dat de volledige stad wordt opgedeeld in stadsdelen, elk bestaande uit 
een aantal wijken. Per stadsdeel wordt een klein team aangesteld, een 
coördinatiecel, bestaande uit een gebiedscoördinator en een 
communicatieverantwoordelijke en indien noodzakelijk een administratieve 
ondersteuning. De coördinatiecel heeft tot taak voor elke wijk van het 
stadsdeel een wijkprogramma op te stellen en de voortgang en de realisatie 
van deze programma’s te bewaken. De gebiedscoördinatoren zijn elk apart 
verantwoordelijk voor de wijkprogramma’s in hun stadsdeel, maar moeten 
ook samen een team vormen en hebben hiervoor een coach nodig. De Dienst 
Stedenbeleid en Internationale Betrekkingen neemt de taak van coach op. 
De coach zorgt onder meer voor logistieke, administratieve en 
infrastructurele ondersteuning van de gebiedscoördinatoren (begroting, 
interne communicatie, evaluatie…) en onderlinge afstemming tussen de 
wijkprogramma’s. Bij meningsverschillen tussen de gebiedscoördinatoren zal 
de coach ingrijpen. Aangezien de Dienst Stedenbeleid en Internationale 
Betrekkingen over een globaal beeld beschikt van het stedenbeleid en 
onderdeel is van het Departement Stafdiensten waardoor het best de 
‘neutraliteit’ gewaarborgd wordt ten opzichte van de andere diensten, is 
het aangewezen dat ze de rol van coach opneemt. In het volgende deel gaan 
we dieper in op de rol van gebiedsgerichte werking in het 
participatieverhaal van de stad.  
 
 

                                                 
 
84 Naast de reguliere middelen, putten de lokale besturen steeds meer uit allerlei fondsen. 
Deze fondsen stellen de Stad Gent in staat de vooropgestelde doelen (bestuursakkoord) sneller 
en beter te realiseren. Er is echter nood aan een betere structuur die transparanter is en een 
duidelijke communicatie mogelijk maakt zodat de middelen uit de fondsen op de meest 
aangewezen mannier kunnen worden aangewend en er echt sprake kan zijn van een 
fondsenbeheer. Ook de veelheid aan bestaande, veelal territoriaal gerichte fondsen met 
vergelijkbare doelstellingen (zoals SIF, Europese fondsen, stedenbeleid op federaal en Vlaams 
niveau…) en de uitwerking van nieuwe financiële kanalen vraagt om een andere dan de 
voorgaande structuur waarbij de verschillende acties in een globale visie geplaatst worden. Tot 
nu waren de structuren waarbinnen de fondsen werden beheerd te ontoereikend en 
versnipperd.  
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>  6.2.2. De Dienst Voorlichting 

Ook de Dienst Voorlichting hoort tot de stafdiensten. Er is een gevoelige 
stijging van het aantal hoorzittingen en informatievergaderingen ten 
aanzien van de voorgaande legislaturen. In de legislatuur 2000-2006 worden 
145 samenkomsten georganiseerd tegenover 99 in de periode 1994-2000 
(voor een volledig overzicht van de frequentie van informatievergaderingen 
en hoorzittingen vanaf 1983, zie bijlage 8). De uitnodigingen voor een 
informatievergadering en een hoorzitting worden verstuurd naar de directe 
betrokkenen van de ingreep. Iedereen is echter welkom om deel te nemen 
aan de samenkomst. Het aantal aanwezigen is relatief klein ten aanzien van 
het aantal genodigden. Toch mag het succes van een samenkomst niet 
worden afgemeten op het aantal aanwezigen. Er zijn nog een aantal andere 
criteria die bepalen of een samenkomst wel dan niet kwalitatief is zoals het 
kwaliteit van het debat, de ruimte die burgers krijgen, e.d. Opvallend is ook 
dat behalve Van Rouveroij, Beke en Temmerman zijn er ook nog een aantal 
andere schepenen die een samenkomst organiseren.  

Tabel 5: Hoorzittingen en informatievergaderingen 2000-2006 

2000 HZ Verkeersleefbaarheids-
plan periferie Sint 
Amandsberg – Oostakker 
Zuid 

20.01.00 150/5600 Rou-
ve-
roij 

 IV Huisvestingsproject 
Moriaanstraat-
Weldadigheidsstraat 
(Ledeberg) 

08.02.00 80/ 
180 

Rou-
ve-
roij 

 IV Muziekforum Waalsekrook 11.02.00 130/400 Rou-
ve-
roij 

 HZ Bouw lokaal scoutsgroep 
‘De Reiger’ 
Wielewaalstraat 

29.02.00 120/700 Rou-
veroi
j 

 HZ Herinrichting 
Vrijheidslaan 

01.03.00 30/ 
50 

Rou-
ve-
roij 

 IV Wateroverlast Assels-
Drongen 

02.03.00 230/370 Rou-
ve-
roij 
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 IV Wateroverlast 

Beukenlaan-Sint Denijs 
Westrem 

06.04.00 75/ 
340 

Rou-
ve-
roij 

 HZ Studie Openbaar Vervoer 
Sint Amandsberg en 
Oostakker 

10.05.00 200/19000 Rou-
ve-
roij 

 IV Voetbalmanifestatie Euro 
2000 

05.06.00 100/2000 Beke 

 IV Huisvestingsproject 
Achtermuide-Vorkstraat 

21.06.00 35/ 
350 

De 
Reg-
ge 

 IV Rampenfonds 
Wateroverlast 1999 

29.06.00 120/1200 Beke 

 HZ Tweede HZ studie 
openbaar vervoer Sint 
Amandsberg en Oostakker 

05.07.00 200/19000 Van 
Rou-
ve-
roij 

 IV Wateroverlast Ledeberg 30.08.00 120/800 Beke 
 HZ Aanpassingswerken 

Ottenstadion  
04.09.00 150/1100 Beke 

 HZ Groene Ring Mariakerke-
Wondelgem 

26.09.00 180/2200 Rou-
ve-
roij 

 HZ Dampoortstraat 04.10.00 60/360 Rou-
ve-
roij 

 HZ Verkeersleefbaarheids-
plan Gent-Sint Pieters-
zuid-Sint-Denijslaan 

23.11.00 190/38000 Rou-
ve-
roij 

2001 IV Gedeeltelijke herziening 
BPA Handelsbeurs ifv 
project tele-atlas 

06.02.01 150/800 Ter-
mont
/Tem
mer
man 

 HZ VLP Gent-Sint Pieters – 
deel zuid: Nieuw Gent -
UZ 

08.02.01 90/6500 Tem
mer-
man 

 HZ VLP Gent-Sint Pieters: 
stationsbuurt Noord 

15.02.01 290/13500 Tem
mer
man 

 HZ VLP Gent-Sint Pieters-
deel zuid 

22.02.01 200/3800 Tem
mer
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man 
 HZ VLP Ekkergem-Coupure-

Sint-Pietersplein 
08.03.01 170/7500 Tem

mer
man 

 IV  Collectorenwerken Leie: 
Achterleie-Ham-
Voorhoutkaai 

26.03.01 60/1100 Ver-
snick 

 IV Nieuw gerechtsgebouw 
Rabot 

14.05.01 210/3800 Beke 

 IV Bodemverontreiniging en 
plannen tot sanering aan 
de Gasmeterlaan 

16.05.01 25/700 De 
Calu-
wé 

 IV Wegen- en 
rioleringswerken 
Asselswijk-Drongen 

21.06.01 110/500 Ver-
snick 

 IV Rampenfonds 
wateroverlast Ledeberg 

02.07.01 40/800 Beke 

 IV Beleidsplan detailhandel 
en horeca binnenstad – 
deel noord en zuid-oost 

03.09.01 60/700 Ter-
mont 

 IV Beleidsplan detailhandel 
en horeca binnenstad – 
deel zuid en zuid-west 

04.09.01 20/700 Ter-
mont 

 IV Beleidsplan detailhandel 
en horeca binnenstad – 
deel centrumring 

10.09.01 30/1500 Ter-
mont 

 IV Beleidsplan detailhandel 
en horeca binnenstad – 
deel DR/MA/WO/SA/OO 

11.09.01 20/1500 Ter-
mont 

 HZ Ontwikkeling terreinen 
Arbed-Trefil 

12.09.01 190/3100 Ter-
mont 

 IV Beleur Gent 19 oktober 
2001 Buurtcomité ‘rond 
het citadelpark’ 

18.09.01 220/? Beke 

 IV Beleidsplan detailhandel 
en horeca deel 
GB/LE/ZW/SDW/AF 

08.10.01 10/800 Ter-
mont 

 HZ Structuurplan Sint 
Baafskouter 

15.10.01 200/6300 Tem
mer
man 

 IV Heraanleg N60  19.11.01 110/900 Ver-
snick 
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 HZ Herinrichting N43 
Kortrijksesteenweg deel 
Sterre tot Drie Sleutels 

03.12.01 210/2800 Ver-
snick
/Tem
mer
man 

 IV De Kring –Oostakker: 
bouw polyvalent complex 
met jeugdcentrum 

13.12.01 60/80 De 
Reg-
ge/W
ijnak
ker 

2002 IV Geplande projecten 
Muide-Meulestede 

19.02.02 250/2800 Beke 

 IV Heraanleg Voskenslaan en 
aanpalende straten ifv 
verlenging tramlijn 1 

21.02.02 210/1900 Ver-
snick
/Tem
mer
man 

 IV Rampenfonds 30 oktober 
en 10 december 2000 

28.02.02 2/nihil Beke 

 HZ BPA: Groene vallei 28.03.02 90/4200 Tem
mer
man 

 IV BPA: Bisschop Triestlaan 15.04.02 50/600 Tem
mer
man 

 IV  BPA: Bourgoyen 29.04.02 80/1300 Tem
mer
man 

 IV Ruimtelijk structuurplan 
Binnenstad 

06.05.02 270/73040 Tem
mer
man 

 IV Rs Gent/ Distric 
Gentbrugge-Ledeberg 

07.05.02 220/13837 Tem
mer
man 

 IV RSG – District Sint 
Amandsberg 

08.05.02 110/9076 Tem
mer
man 

 IV RSG - Oostakker 14.05.02 170/5891 Tem
mer
man 

 IV RSG – Zwijnaarde- Sint-
Denijs-Westrem 

21.05.02 220/5981 Tem
mer
man 
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 IV RSG – Mariakerke - 
Wondelgem 

23.05.02 120/10550 Tem
mer
man 

 IV Afbakening grootstedelijk 
gebied Gent 

29.05.02 60/125049 Tem
mer
man 

 IV RSG - Drongen 30.05.02 200/5297 Tem
mer
man 

 IV Onteigening beluiken  01.06.02 100/130 Tem
mer
man 

 IV Mober/Trefil-Arbed 
(Gentbrugge) 

20.06.02 100/3000 Tem
mer
man 

 IV Openlegging 
Nederschelde 

26.06.02 270/5000 Ver-
snick 

 IV Collectorenwerk 
Gentbrugge-Ledeberg 

17.10.02 240/3600 Ver-
snick 

 HZ Herinrichting 
N9/Brugsevaart-
Palinghuizen 

06.11.02 190/4200 Ver-
snick
/Tem
mer
man 

 IV Heraanleg Rechtstraat 
Desteldonk 

19.11.02 70/450 Ver-
snick 

 HZ BPA Sint Bernadettestraat 
Sint Amandsberg 

04.12.02 60/700 Tem
mer
man 

 HZ BPA Bourgoyen 05.12.07 70/1400 Tem
mer
man 

 HZ Heraanleg Antoon 
Catriestraat Drongen 

09.12.09 100/250 Ver-
snick 

2003 HZ Herinrichting 
N445/Dendermondse-
stnwg Sint Amandsberg 

06.01.03 120/5600  

 IV Verkavelingsproject 
Silkose Wondelgem 

15.01.03 190/1400  

 IV Lokaal opvanginitiatief 
Doornzelestraat 

07.02.03 50/1500  
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 IV Welzijnsbureau Sint 

Amandsberg 
11.02.03 30/6000  

 HZ BPA Afsnee Dorpskom 18.02.03 45/100  
 IV Rampenfonds 

Schadedossiers 
12.03.03 60/1100  

 HZ BPA Malmar Sint 
Amandsberg 

17.03.03 80/1100  

 IV Collectorenwerken 
GentBrugge-Ledeberg 

26.03.03 260/5000  

 IV Collectorenwerk 
Rietgracht Gentbrugge 

31.03.03 60/1000  

 HZ BPA Akkerhage-
Ottergemsesteenweg 

31.03.03 70/250  

 HZ Landschapspark Groene 
Velden Mariakerke 

01.04.03 50/350  

 HZ RUP Bellevue Ledeberg 20.05.03 100/900  
 IV Herinrichting tweede deel 

Vlaanderenstraat 
03.06.03 50/1100  

 IV Herinrichting Koning 
Albertpark 

16.06.03 130/4600  

 IV Ontwerp beleidsplan 
horeca 

30.06.03 35/1500  

 IV Bouw nieuw 
ontmoetingscentrum met 
jeugdhuis 

03.07.03 50/380  

 IV Project ‘Ramen’ 15.09.03 50/3400  
 IV Project ‘Sint Baafs 

kouter’ Sint Amandsberg 
21.09.03 200/6000  

 IV Genomen maatregelen 
tegen de wateroverlast in 
de Gentse Leieregio 

08.10.03 250/800  

 IV Onteigening bewoners 
Biervlietstraat Bruggen 
naar Rabout 

14.10.03 75/80  

 IV Herinrichting Gebroeders 
Desmetstraat 

22.10.03 60/1250  

 HZ RUP Centrum Oostakker 23.10.03 35/200  
 IV Project Gentbrugse 

Meersen 
05.11.03 160/2200  

 IV Stabiliteitsproblemen van 
enkele woningen in de 

06.11.03 50/30  
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Emanuel Hielstraat 
 IV Bewonersvergadering 

appartementsgebouwen 
De Vikings en Finlandia in 
de Afrikalaan 

06.11.03 80/500  

 IV Project Fasiver 
Zwijnaarde 

27.11.03 50/500  

 IV Voorontwerp 
ondergrondse 
parkeergarage Sint -
Pietersplein 

03.12.03 100/6300  

 IV Herinrichting Koning 
Albertlaan-Groot 
Brittanniëlaan 

05.12.03 85/350  

 IV Bouwen van een 
ondergrondse 
parkeergarage Reep 

08.12.03 50/4200  

2004 HZ RUP Alsberghe-Van Oost 15.01.04 90/1000  
 HZ RUP keiskant Drongen 29.01.04 60/750  
 HZ Masterplan Flanders Expo 03.02.04 160/950  
 HZ RUP Kleinkouterken Sint 

Denijs Westrem 
10.02.04 60/150  

 IV Informatievergadering 
herinrichting N 445 

19.02.04 190/5600  

 HZ RUP Assels-Piereput 
Drongen 

02.03.04 90/350  

 IV Verkavelingsproject Lange 
Velden  

15.03.04 90/1300  

 IV Collectorenwerkzaamhed
en Dampoortstraat-
Steendam 

24.03.04 65/1200  

 IV Overlegvergadering met 
onteigenden nav project 
en openbaar onderzoek 
project MER Gent Sint 
Pieters 

25.03.04 16/28  

 IV Openbaar onderzoek 
ProjectMER Gent Sint 
Pieters 

29.03.04 450/2300  

 IV Verlenging tramlijn 1naar 
Flanders Expo 

01.04.04 90/500  

 HZ Extra 05.04.04 150/2300  
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informatievergadering nav 
openbaar onderzoek 
project MER Gent Sint 
Pieters 

 IV Project POT-sites OVAM  
Rabot, Brugse Poort, 
Malmar en Gentbrugse 
Meersen 

14.05.04 25/220  

 IV Fysische afsluiting 
voetgangersgebied 

17.05.04 15/150  

 IV Maatregelen tegen 
wateroverlast bewoners-
eigenaars Beukenlaan 

01.06.04 40/50  

 IV Geplande werkzaamheden 
langsheen tramiljn 40 in 
Ledeberg 

30.08.04 140/2200  

 IV Mobiliteitsbeleid in en 
rond het UZ 

06.09.04 60/1500  

 IV Collectoren- en 
wegwerkzaamheden 
Dampoortstraat-Steendam 

08.09.04 70/1200  

 IV Herinrichting Koning 
Albertlaan 

21.09.04 100/350  

 IV Landschapspark Groene 
Velden  

29.09.04 70/350  

 IV Ontwerp afbakening GRUP 
Kanaalzone 

07.10.04 30/---  

 IV Evaluatie fysische 
afsluiting 
voetgangersgebied: 
Hoogpoort-Stadhuissteeg 

12.10.04 15/150  

 IV Fysische afsluiting 
voetgangersgebied: 
Drabstr. – Jan Breydelstr 

19.10.04 20/80  

 IV Start werkzaamheden 
ondergrondse parking Sint 
Pietersplein 

28.10.04 40/1200  

 IV Fysische afsluiting 
voetgangersgebied: 
Bennesteeg-Onderstraat 

09.11.04 25/150  

 IV Tweede fase openlegging 
Neerschelde 

16.11.04 250/5500  
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 IV Start werkzaamheden 
ondergrondse parking en 
project ‘Ramen’ 

29.11.04 50/450  

 IV Evaluatie fysische 
afsluiting 
voetgangersgebied 

01.12.04 10/80  

 IV Besloten IV 
concessionarissen 
begraafplaats ‘Campo 
Santo’ 

01.12.04 150/500  

 HZ Herinrichting kruispunt 
N70-Antwerpsestnwg R4 

13.12.04 90/460  

 IV Geuronderzoek 
Mariakerke-Oost-
Wondelgem-
Bloemekenswijk-Muide-
Meulstede 

13.12.04 45/--  

2005 IV Collectorenwerkzaamhed
en Eeklostraat Gent 
Mariakerke 

18.01.05 90/1500  

 IV Millieubeleidsplan 03.02.05 50/--  
 HZ Evaluatie fysische 

afsluiting 
voetgangersgebied:  

15.02.05 10/150  

 HZ RUP Zingemkouter Gent-
Sint Amandsberg 

09.03.05 220/2500  

 IV Collectorenwerkzaamhed
en Jan Delvinlaan-
Vlaamsekaai 

15.03.05 30/1900  

 IV Weg- en 
rioleringswerkzaamheden 
Rechtstraat en deel 
Desteldonkdorp Gent-
Desteldonk 

24.03.05 100/300  

 IV Weg- en 
rioleringswerkaamheden 
Ajuinlei 

14.04.05 15/50  

 IV Collectorenwerkzaamhed
en Zwijnaarde 

19.04.05 80/2300  

 IV Herinrichting 
Normaalschoolstr-
Zwijnaardsestnwg ifv 
Campusfietsroute 

03.05.05 110/1900  
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 HZ RUP Acec 12.05.05 85/350  
 HZ RUP Sint Denijs Westrem 

Dorp 
07.06.05 220/1600  

 IV Landinrichtingsproject 
Vinderhoutse Bossen Gent 
Mariakerke 

08.06.05 30/--  

 IV Onteigeningen nav 
rioleringswerkzaamheden 
in Asselswijk 

15.06.05 150/350  

 IV  Onteigeningen nav 
uitbreiding spoorlijn 50 a 

30.06.05 120/140  

 IV Project Station Gent Sint 
Pieters 

03.10.05 1000/9600  

 IV Project openlegging 
Nederschelde – Bouwen 
van wijdenaardbrug en 
Nieuwbrug 

12.10.05 70/2800  

 IV Bouwen nieuw polyvalent 
centrum met repetitie- en 
jeugdhuisruimte in 
GentBrugge 

07.11.05 35/200  

 IV Collectorenwerkzaamhed
en Sint Denijs Westrem 
centrum en Beukenlaan 

29.11.05 190/1900  

 IV Verzwaring 
hoogspanningsnet Elias 
Gent Wondelgem 

08.12.05 25/1700  

 IV Elektronische 
identiteitskaart 

12.12.05 60/--  

 

>  6.3. Gebiedsgerichte werking (GGW) 

Op 1 januari 2004 start in Gent de ‘gebiedsgerichte werking’85. De 
besproken organisatieontwikkelingen blijken achteraf belangrijke 

                                                 
 
85 Gebiedsgerichte werking start dus midden in een lopende legislatuur, waardoor de 

wijkplanning rekening moet houden met tal van reeds genomen beleids- en financiële 
beslissingen. Het is belangrijk om bij het begin van een traject aan bewoners aan te geven 
wat wel dan niet bespreekbaar is. Anderzijds is het ook wel positief dat het net dan start: 
er is immers geen ‘verkiezingskoorts’. Er is dus tijd om methodieken op de rails te zetten, 
om te netwerken, om een plaats te veroveren binnen de organisatie (gesprek met Karl 
Filip Coenegrachts).  
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randvoorwaarden te zijn voor de lancering van het project gebiedsgerichte 
werking. Hoewel het formeel niet is uitgesproken, vertrekt de golf van 
interne bestuurlijke vernieuwingen vanuit een gemeenschappelijk 
uitgangspunt: democratischer en minder verkokerde besturen. 
Gebiedsgerichte werking is dus een departementsoverschrijdend project. 
Het doel is een integrale beleidsaanpak van wijkrelevante thema’s, gericht 
op duurzame ontwikkeling en een werkbare actieve participatie en 
maatschappelijke betrokkenheid van de bevolking via wijkprogramma’s. Alle 
wijken in de stad krijgen evenveel aandacht, ongeacht de toestand van de 
wijk. 
 

>  6.3.1. Waarom GGW? 

De stad kiest expliciet voor gebiedsgerichte werking en ze doet dit om 
verschillende redenen. In de nota betreffende de organisatie en de werking 
van de stedelijke administratie (november 2002) worden drie grote 
argumenten aangehaald. Eerst en vooral kunnen ze door middel van 
gebiedsgerichte werking een meer geïntegreerde werking en beleid 
realiseren. Met een gebied als focus is een integrale beleidsaanpak meer 
voor de hand liggend en is de noodzaak voor alle partners beter in beeld te 
brengen. Hierdoor is niet enkel de kans dat deze doelstellingen gerealiseerd 
worden groter, ervaring met gebiedsgericht werken zal het draagvlak bij 
ambtenaren en beleid voor geïntegreerde werking en beleid snel vergroten. 
Ten tweede is binnen het concept van gebiedsgerichte werking de ‘actieve 
participatie van de bevolking’ meer werkbaar. Daarenboven biedt het een 
kader waarbinnen een gestructureerde communicatie tussen het beleid 
(politiek) en bevolking mogelijk wordt over wijkrelevante thema’s waaraan 
de bevolking een boodschap heeft. Dit alles moet: 
 

- de vraag van de burger meer in beeld moeten brengen 
- een meer vraaggericht in plaats van een vraaggestuurd 

werken tot gevolg moeten hebben 
- voor gevolg moeten hebben dat, door de inbreng van de 

burgers, het beleid meer op maat wordt gemaakt en betere 
afwegingen en dus ook betere keuzes plaatsvinden 

- De betrokkenheid van de bevolking moeten verhogen: de 
burgers worden verantwoordelijk voor hun ‘wijk/buurt’ door 
het meewerken ana de ontwikkeling en de realisatie van het 
beleid en vooral door zelf eigen taken op te nemen. De 
overheid vervult haar rol als regisseur. 

- Het zou moeten leiden tot een meer transparant en 
zichtbaar bestuur 
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Ten derde kan er via gebiedsgerichte werking op gestructureerde manier 
werk worden gemaakt van een beleid dat meer gericht is op ‘duurzame 
ontwikkeling’. Het participatief element is reeds aanwezig. Bij de opmaak 
van de wijkprogramma’s dienen de principes van duurzame ontwikkeling 
een leidraad te zijn. Ten vierde gaat Gebiedsgerichte Werking om een 
geïntegreerde dienst die over alle departementen heen werkt. Voor 2004 
kon een geïntegreerd project niet. Elk van de diensten had een bevoegde 
schepen die zich eigenaar voelde van het eigen budget en die eigen 
prioriteiten stelden. Door Gebiedsgerichte werking (en door de 
projectwerking in de stad) zijn ze erin geslaagd om zulke projecten via een 
neutrale ‘moderator’ (gebiedsgerichte werking) wel te laten lukken. Deze 
taak wordt nu meer overgenomen door het departement Stafdiensten86. 
 

>  6.3.2. De GGW concreet 

De stad wordt in 25 wijken opgesplitst. Alle wijken doorlopen het proces 
van de opmaak van een wijkplan en wijkoverleg. Men heeft dus niet enkel 
aandacht voor de zogenaamde ‘pobleemwijken’ (cfr. SIF periode). Niet 
alleen speelt hier het gelijkheidsbeginsel, ook hebben alle wijken 
onbekende en niet ingeloste vragen en ontwikkelingen waar de stedelijke 
overheid over aangesproken wordt. Voor de ontwikkeling en het beheer van 
de wijkplanning en –overleg wordt een team van ambtenaren opgericht. Zij 
vormen de dienst gebiedsgerichte werking. Deze taak wordt dus niet 
uitbesteed aan derden of toegevoegd aan het takenpakket van andere 
ambtenaren. Om hun taken uit te voeren, hebben ze verschillende 
‘instrumenten’ voorhanden. 
 
Wijkplatform 
 
Gebiedsgericht werken (GGW) is een proces dat stap voor stap vorm krijgt. 
De eerste jaren werkte men vooral aan de opmaak van de wijkprogramma’s 
die dienen als communicatie- en planningsinstrument. De wijkplatforms 
worden in functie van de wijkprogramma’s georganiseerd. Tijdens de eerste 
wijkplatforms kregen de actoren vooral de kans om mee input te geven aan 
het wijkprogramma. De actoren maakten aanvullingen op de startnota’s die 
zijn gemaakt over de ‘toestand van de wijk’,  ze gaven opmerkingen over 

                                                 
 
86 Gesprek met Karl-Filip Coenegrachts.  
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wat ze goed of minder goed vonden in hun wijk en deden suggesties ter 
verbetering87.  
 
Tussen maart 2005 en juni 2006 werd voor de 25 wijken een tweede 
wijkplatform georganiseerd. Daarin bepaalden de bewoners mee de 
prioriteiten voor de wijk. Het bestond hoofdzakelijk uit een gesprek tussen 
inwoners en andere actoren van de wijk met het college van burgemeester 
en schepenen. Belangrijk hierbij is de bereidheid van inwoners, ambtenaren 
en bestuurders om in debat te treden en zichzelf in vraag te stellen. Deze 
wijkplatforms worden altijd voorbereid in samenwerking met diverse 
kabinetten en stedelijke diensten.  
 
Daarnaast heeft het stadsbestuur zich ook geëngageerd om de debatten met 
de bewoners en gebruikers in de wijk aan te gaan. De verslagen van de 
wijkdebatten dienen als basis voor dat overleg en verdere opvolging van de 
aldaar gemaakte afspraken. 
 
Wijkprogramma 
 
Voor elke wijk werd in de jaren volgend op 2004 een wijkprogramma 
opgesteld. De wijkprogramma’s formuleren per wijk een antwoord op de 
drie doelstellingen van gebiedsgerichte werking, namelijk de verhoging van 
de leefbaarheid, de versterking van de communicatie en de betrokkenheid 
in de wijken en een betere afstemming tussen de diensten en met externe 
actoren. In de ene wijk is het wijkprogramma een eerder bescheiden lijst 
zijn, terwijl het elders kan gaan om ambitieuze stadsvernieuwingsprojecten 
(bijvoorbeeld Bruggen naar Rabot, Zuurstof voor de Brugse Poort). De opzet 
was om voor 2006 voor elk van de 25 wijken een wijkprogramma te hebben 
geschreven en liefst ook opgestart. Ze vertrekken daarbij niet van een 
blanco blad. Uiteindelijk lopen er al heel wat beleidsplannen in de wijken 
rond jeugd, groen, mobiliteit e.d. Op deze manier moeten de verschillende 
stadsdiensten zich beter aan elkaar aanpassen. Ze moeten met andere 
diensten nadenken over de hele wijk. 
 
Wijk Aan Zet 
 
Een speerpunt van de gebiedsgerichte werking is het Wijk aan Zet 
programma. De Stad Gent wil in het kader van haar programma 
                                                 
 
87 In de meeste wijken vond ook een ‘voortraject’ plaats. Daarbij werden, naast het eerste 

wijkplatform, verschillende actoren van de wijk individueel of in groep bevraagd. 
Daarnaast werd er samen met sleutelfiguren op verkenning gegaan om de plaatselijke 
context beter te leren kennen. Op basis daarvan werd een nota gemaakt.  
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Gebiedsgerichte Werking het zelfinitiatief en medebeheer van 
bewonersgroepen via de subsidie De Wijk aan Zet financieel ondersteunen88. 
Met de toelagen uit deze subsidie kunnen bewonersgroepen acties opzetten 
met als specifiek doel de leefbaarheid, het samenleven, de inspraak en/of 
de communicatie in de wijk te verbeteren. De grote mate van zelfinitiatief 
en medebeheer staat centraal in het doel van dit reglement. Robert 
Bosmans ziet twee finaliteiten van het Wijk aan Zet programma. Het dient 
enerzijds ter ondersteuning van bewonersgroepen die echt acties 
ondernemen, in uitvoering van het wijkprogramma. Anderzijds geeft het 
ondersteuning van feestjes89. In de deelgemeenten of de randstad waar 
geen buurtcentra zijn, heeft dat laatste zeker een meerwaarde namelijk 
verhoging van sociale cohesie binnen deze buurten. Het bouwt netwerken 
uit wat op hun beurt terug een aangrijpingspunt is voor gebiedsgerichte 
werkers. Het is echt een werkend netwerk, want het zit in een mentaliteit 
van dienst en wederdienst. Doordat die mensen (of hun bewonersgroep) 
geld krijgen van de stad, mag de stad ook altijd naar hen komen met 
vragen90. . Bosmans vermeldt twee pluspunten aan het Wijk aan Zet 
programma. Eerst en vooral heeft het WAZ-programma de bekendheid van 
de Gebiedsgerichte Werking bevorderd, zeker bij het brede publiek dat 
voordien weinig of geen contact had met de stad. Ten tweede is er meer 
rechtstreeks contact tussen de burger en de stadsdiensten. Vroeger waren 

                                                 
 
88 Bosmans wijst er tijdens het interview op dat er een wanverhouding tussen de wijken 

bestaat. In de wijk Sint Amandsberg wonen er ongeveer 17 à 18 000 mensen. In de wijk 
Kanaaldorpen wonen er ongeveer 2000 mensen. Het WAZ budget is een vast bedrag per 
wijk (momenteel 14000 euro). Het WAZ budget staat niet in verhouding tot het aantal 
inwoners. Het argument is gekend bij het bestuur maar ligt politiek gevoelig. Het 
argument is dat de kleinere wijken vroeger (voor het WAZ programma) minder middelen 
kregen.  

89 Het WAZ-budget wordt soms ‘negatief’ aanzien als het feestbudget terwijl het in se dient om 
punten uit het wijkprogramma te realiseren. In het gesprek met Karl-Filip Coenegrachts 
blijkt dat ze er niet zo gelukkig mee zijn dat het wordt aanzien als een feestbudget. 
Anderzijds zien ze er ook duidelijk de voordelen van. De taak van buurtwerk en 
gebiedsgerichte werking is onder andere werk maken van een sterkere sociale cohesie. 
Dat concept wordt voorlopig ingevuld met het organiseren van feestjes. De budgetten die 
buurtwerk heeft, zijn te klein om op een goede manier ‘strategisch’ feestjes te laten 
organiseren. Er is een akkoord tussen de twee diensten om de WAZ in functie stellen van 
die straten waar nog niets gebeurt. Het is ook meegegeven aan de jury’s en het komt 
politiek ook goed uit. Maar, in essentie is de WAZ nog altijd een subsidie die dient voor de 
uitvoering van de cruciale punten van het wijkprogramma. Echter, naar aanloop van de 
volgende verkiezingen worden er terug meer feestjes georganiseerd (gesprek met Karl-
Filip Coenegrachts en Bart Rosseau). 

90 Uit het interview met Robert Bosmans. 
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de gestructureerde bewonersgroepen in de deelgemeenten van Gent sterk 
gepolitiseerd (meer dan de wijken in de 19e eeuwse gordel). Door de 
aanwezigheid van de lokale politici konden de bewoners soms sneller zaken 
gedaan krijgen van het bestuur. Na vier jaar Gebiedsgerichte Werking staan 
sommige bewonersgroepen, verenigingen … meer in contact met 
gebiedsgerichte werking en zijn politici minder nodig als tussenpersoon (cfr. 
case Kanaaldorpen).   
 

>  6.4. Herstructurering Dienst Buurtwerk 

In de SIF evaluatie (2003) wordt er duidelijk gesteld dat het concept 
‘stedelijke buurtwerking’ dringend aan herijking en heroriëntering toe is. 
Volgens de IKW moeten, mede om aan de stigmatisering te ontsnappen, de 
buurtcentra ‘nieuwe stijl’ veel meer functies herbergen dan nu het geval is. 
Bij het herijken van de stedelijke buurtcentra dient ondermeer rekening te 
worden gehouden met een andere personeelsinvulling. Sommige taken 
dienen te worden afgestoten. Niet elke functie is immers even effectief91. 
Vaak zijn er ook overlappingen met andere actoren (Riso, ING,…). Een 
andere invulling impliceert een ander takenpakket en een meer gewijzigd 
profiel van de medewerkers. Het personeelsbeleid dient flexibeler te zijn en 
de buurtcentra dienen ook op andere momenten open te zijn (SIF evaluatie 
2003).  
 
Er is in deze periode nood aan vernieuwende ideeën voor de Dienst 
Buurtwerk. De ruime doelstelling van ‘werken aan leefbaarheid’ verschuift 
naar ‘werken aan sociale cohesie92’. De nadruk komt veel meer te liggen op 
de contacten tussen de mensen in de wijk. Waar de vroegere aanpak sterk 
aanbodsgericht was vanuit de buurtcentra, trekt men sedertdien veel meer 
het terrein op en spreekt men de bewoners aan om samen met buurtwerk 
initiatieven op te zetten voor eigen straat en buurt. Vaste functies worden 
losgelaten en men werkt sterk op maat van de buurt zelf. Naar aanleiding 
van de SIF evaluatie ondergaat de Dienst Buurtwerk een grondige 
herstructuering. Men gaat meerinzetten op het versterken van de ‘sociale 
cohesie’. 
 
Het versterken van sociale cohesie situeert zich op diverse sporen: 
 
                                                 
 
91 Ter verduidelijking: zo blijkt het dat interculturele bemiddelaars er niet in slagen om ook 

allochtonen in de buurtcentra te laten meedraaien.   
92 Geïnspireerd door Ruth Soenen (‘Het kleine ontmoeten’) 
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- De persoon: de persoonlijke ontplooiing van de individuele 
burger, door de bewoner aan te spreken op zijn/haar 
mogelijkheden en hem/haar een rol te geven als buur 

- De buurt: een buurtidentiteit aan te bieden als versterker 
van de eigen identiteit, de buurtbewoner lid te laten zijn 
van een ‘sociale eenheid’ en hem/haar 
verantwoordelijkheden te laten opnemen binnen deze 
sociale eenheid 

- De ruimere maatschappij: door de buurt als beschermende 
en groeibevorderende leefwereld te organiseren in functie 
van een inclusieve samenleving 

 
De doelstellingen die hieruit voortvloeien zijn: 
 

- Verhogen van de betrokkenheid van de bewoners op hun 
wijk (participatie) 

- Verhogen van een positieve inclusieve verbondenheid tussen 
buurtbewoners (inclusiviteit) 

- Stimuleren van vernieuwing vanuit de krachten in de buurt 
(innoveren) 

- Versterken van de positieve beeldvorming over de wijk 
 
Deze doelstellingen worden per buurt ‘vertaald’ om zo scherp mogelijk aan 
te sluiten bij de plaatselijke context en de noden. Om deze missie waar te 
maken neemt de Dienst Buurtwerk (nieuwe stijl) 3 grote opdrachten op: 
 

- Actief zoeken naar krachten tot het versterken van 
inclusieve sociale cohesie 

- Activiteiten ontwikkelen die leiden tot een grotere 
inclusieve sociale cohesie 

- Uitbouwen van een plaatselijke voorziening en van daaruit 
faciliterend werken voor partners die samen met de Dienst 
Buurtwerk werk willen maken van inclusieve sociale 
cohesie. 

 
In principe zou de Dienst Buurtwerk sterk moeten aansluiten bij 
Samenlevingsopbouw. Dat is nu niet meer het geval, aldus Kris Dom. Voor 
2004 kan de buurtwerking worden beschreven als laagdrempelig en 
dienstverlenend (administratief, belastingen, taxicheques…). Men 
organiseerd heel wat open ontmoetingen voor buurtbewoners (“à la tête du 
buurt”). Samenlevingsopbouw ‘gebruikte’ deze centra als vindplaats voor 
hun doelgroep. Na de visieverandering in 2004, is de dienstverlening 
weggevallen. Daarnaast zet men niet meer zo hard in op een laagdrempelige 
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ontmoeting en op kwetsbare groepen. Stedelijke buurtwerking gaat sneller 
mensen ondersteunen die iets willen ondernemen. De doelgroep voor 
stedelijke buurtwerking is dus niet meer terug te vinden in de buurtcentra 
zelf. Anderzijds valt of staat een buurt met de buurtwerker. Je ziet een 
grote diversiteit van buurtcentra93.  
 

>  6.5. Besluit 

Deze legislatuur zet de uitgezette lijnen van het vorige bestuur verder. De 
stad investeert in modern management, strategische planning, 
projectwerking en de introductie van gebiedsgerichte werking.  
 
Men trekt voluit de kaart van de geïntegreerde aanpak voor 
stadsvernieuwing. De tijd van de los van elkaar staande initiatieven lijkt 
hier voorbij. Er worden diverse stadsvernieuwingsprojecten opgezet in de 
Brugse Poort, Rabot, Sas en Bassijnwijk en de Voorhaven. Bij deze projecten 
tracht men de Gentenaren heel wat inspraak te geven en een grote 
betrokkenheid te creëren.  
 
De SIF evaluatie en daarmee samengaand, het Vlaams Stedenfonds hebben 
een impact op de participatie-arrangementen. Zo worden een aantal 
convenanten met derden (zoals opbouwwerk en ING) herschikt. Concreet 
betekent het dat deze derden heel wat middelen verliezen en dus ook hun 
werking (waaronder in een aantal wijken) moeten stopzetten. Daarnaast 
stopt het stadsbestuur ook de samenwerking met een aantal vzw’s die 
participatie-arrangementen opzetten (bv. koloriet). De effecten op de 
diensten zijn moeilijker te detecteren al heeft het geleid tot de oprichting 
van Buurtwerk Nieuwe Stijl. De SIF evaluatie heeft wel degelijk een impact 
gehad op de mentaliteit van de stadsorganisatie. Zo heeft het bijgedragen 
tot een klimaat van openheid, van het openbreken van bevoegdheden en 
van het kijken naar de realiteit achter de structuren in de stedelijke 
samenleving. Het Vlaams Stedenfonds is dan weer een van de motoren voor 
nieuwe participatie-arrangementen (wijkwerking, welzijnsbureau, sociaal-
culturele projecten, …). Deze projecten komen met betrokkenheid van de 
omgeving tot stand. 
 

                                                 
 
93 Enerzijds heb je buurtwerkers die zich niets aantrekken van het uitgetekende kader van ‘het 

stad’ en die hun eigen weg ingaan en nog steeds de vroegere basiswerking aanbieden. 
Anderzijds heb je buurtwerkers die hun taak puur administratief invullen (cfr. gesprek met 
Kris Dom). 
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De stad geeft ook het startschot voor gebiedsgerichte werking. Men kiest 
dus niet voor representatieve structuren voor bewoners in elke wijk maar 
voor diverse vormen van communicatie tussen bewoners en bestuur. 
Gebiedsgerichte werking is daarvoor het instrument. Het is een 
departementsoverschrijdend project en valt – in tegenstelling tot Actie 
Samenspraak dat nergens tot behoorde – onder het departement 
stafdiensten. Het doel is een integrale beleidsaanpak van wijkrelevante 
thema’s, gericht op duurzame ontwikkeling en een werkbare actieve 
participatie en maatschappelijke betrokkenheid van de bevolking via 
wijkprogramma’s.  
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7. De periode 2006 –  

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 trekt Termont de sp.a lijst, en 
volgt in 2007 Frank Beke op als burgemeester. In de inleiding van het 
bestuursakkoord 2007-2012 opteert de Gentse coalitie voor een maximale 
deelname van alle Gentenaars aan de besluitvorming in alle materies die 
hen aanbelangen. Daarmee wil het bestuur de verantwoordelijkheden van 
het bestuur versus de burgers aanduiden: ‘Dit is de sleutel voor een 
enthousiasmerende betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid bij de 
burgers. Communicatie en overleg zullen de ordewoorden zijn voor bestuur 
en administratie.’ (p2) 
 
Die optie wordt dan vertaald in ‘inspraak voor allen’, wat een algemeen 
uitgangspunt wordt voor het stedelijk beleid. Dit uitgangspunt houdt in dat 
de huidige legislatuur de lokale democratie wil versterken. Daarvoor dient 
de dialoog tussen burger en bestuur mogelijk gemaakt te worden en moet 
iedereen op een gelijkwaardige manier aan deze dialoog kunnen 
deelnemen. (p3) 
 
In een apart hoofdstuk van dit bestuursakkoord wordt ingegaan op het 
thema ‘participatie’. (p19-20) Daar wordt het project inzake de 
‘Gebiedsgericht Werking’ naar voren geschoven als het speerpunt voor het 
versterken van die lokale democratie en als concrete organisatievorm van 
de dialoog tussen burger en bestuur. In het bestuursakkoord wordt ook 
erkend dat het participatiethema het wijkniveau overstijgt. Daarom wil de 
huidige bestuursploeg ook een aantal zaken op stadsniveau op poten zetten: 
 

- Om de twee jaar wil het bestuur een stadsdebat organiseren 
om met de burgermaatschappij en alle geïnteresseerden een 
aantal thema’s te bespreken. In 2009 werd een stadsdebat 
georganiseer met als thema Gent Overmorgen (cfr. infra). 

- Het wil ook een duidelijke, eenvormige en coherente 
communicatiestrategie ontwikkelen, waarin ook het OCMW, 
de autonome bedrijven, de stedelijke vzw’s en diverse 
partners worden betrokken.  

- In het stadsmagazine zal een katern opgenomen worden met 
nieuws over de wijken en de deelgemeenten.  

- Elke Gentenaar krijgt de kans zijn of haar mening te geven 
over het bestuursakkoord. Elke schepen moet binnen het 
eerste werkjaar een beleidsnota voorleggen, waarin de 
grote krijtlijnen van het beleid naar voren geschoven 
worden. Deze zullen te raadplegen zijn door de Gentenaars.  
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Dit hoofdstuk valt uiteen in twee grote delen. Enerzijds gaan we eerst in op 
het reeds georganiseerde stadsdebat Gent Overmorgen (2009). Daarna 
zoomen we nog in op de geopperde idee om een kenniscel participatie op te 
richten (2008). Aangezien deze legislatuur nog niet achter de rug is, 
oriënteren we ons anderzijds op de beleidsplannen, Wat een stadsbestuur 
wel dan niet wil bereiken, wordt bepaald door hun visie. De visie van stad 
Gent op participatie kan afgeleid worden uit een aantal beleidsteksten. In 
het kader van de doelstelling van dit rapport is het dan ook nuttig de 
uitgangspunten die in deze teksten zichtbaar zijn kort toe te lichten. 
 

>  7.1. Gent 2020 

De aanzet voor Gent 2020 is te vinden in de strategische nota van het 
meerjarenplan 2007-201294. In Gent is er voor gekozen een 
langetermijnvisie te ontwikkelen, met een missie en een geïntegreerde 
strategie, voor een termijn die de huidige bestuursperiode overstijgt. Deze 
geïntegreerde strategie zal vanaf het budget 2008 de basis vormen van de 
budgetcyclus en de strategische meerjarenplanning. 
 
De idee van een lange termijn visie komt niet zomaar uit de lucht gevallen. 
Na de verkiezingen van 2006, zijn de stadssecretaris Paul Teerlinck en het 
departementshoofd van het departement stafdiensten, Karl-Filip 
Coenegrachts, in samenspraak met het managementteam, naar de nieuwe 
burgemeester Termont gestapt met de idee om een lange termijn visie te 
ontwikkelen over de stad. Termont kon zich erin vinden, mits ze ook de 
burgers actief zouden betrekken95.  
Die missie96 en de vijf hoofdstrategische doelstellingen zijn door het 
college, met insteek van managementteam, geformuleerd. Die vijf 
hoofdstrategische doelstellingen vormen de hoofdlijnen van een scenario om 
de missie voor 2020 te bereiken. Eén daarvan heeft aandacht voor thema’s 
die zeer relevant zijn voor de uitbouw van participatie-arrangementen, 
                                                 
 
94 In de omgevingsanalyse staat vermeld dat Gent op goede weg is naar een 
meer participatief beleid, maar dat … ‘blijvende aandacht voor bredere en 
diepere participatie is geboden’. (p16) Daarbij wordt gewezen op een 
zekere inspraaktraditie met voorbeelden zoals ‘Actie Samenspraak’, de 
adviesraden en recenter de gebiedsgerichte werking.  
95 Geprek met Karl-Filip Coenegrachts.  
96 De missie is als volgt: “Gent, een scheppende stad, die door een doorgedreven bundeling 
van alle creatieve krachten een voortrekkersrol speelt bij de ontwikkeling van een duurzame, 
solidaire en open samenleving.” 
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namelijk communicatie en inspraak. ‘In 2020 is de inspraak in de 
besluitvormingsprocessen maximaal georganiseerd. Een belangrijke 
voorwaarde om dit te bereiken is een op maat gesneden en doelmatige 
communicatie. In 2020 moet elke Gentenaar begrijpen wat er in de stad 
gebeurt en hoe en waarom het stadsbestuur beslissingen neemt. De stad 
moet daarom een taal spreken die iedereen verstaat. We werken aan een 
stad waarin alle inwoners de kans krijgen om te zeggen wat ze denken, en 
waarin hun mening telt.’ Bij dit inspraakdoel wordt ook een sociale 
klemtoon gelegd. Maximale inspraakmogelijkheden houden ook in dat 
iedereen gelijke kansen heeft om toegang te krijgen tot die 
inspraakkanalen. En daarvoor moet de stad een taal hanteren die aangepast 
is aan de gewenste doelgroepen, zodat de boodschappen iedereen in het 
algemeen en bepaalde doelgroepen in bijzonder bereiken. Dat 
hoofdstrategisch doel wordt uitgewerkt in een thematisch strategisch 
programma over communicatie en inspraak97. Voor ons onderzoek is niet 
zozeer die missie zelf van belang, maar wel het proces waartoe de stad 
heeft geprobeerd om de bewoners te betrekken. 
 
Want hoe betrek je mensen echt bij deze visievorming die al grondig is 
doorgesproken en vastgelegd door het managementteam en door het 
college? Hoe kan de missie bespreekbaar worden gemaakt met de Gentse 
bevolking? Er wordt gezocht naar manieren om mensen te betrekken en 
verder staat er in het bestuursakkoord dat het stadsbestuur elke twee jaar 
een stadsdebat zal organiseren. Zo ontstaat het project ‘Gent over 
Morgen’98.  

                                                 
 
97 Dit is tot op heden (juni 2009) nog niet gerealiseerd. De programma-aanpak is nodig, omdat 
er veel verschillende soorten betrokkenen zijn, men systematisch veranderingen wil 
implementeren, men wil tewerk gaan met de nodige coördinatie, en men wil het werk inzake 
inspraak en communicatie effectiever en efficiënter laten verlopen.  Daarom worden de 
sturende departementen aangeduid, is er een programmaregisseur (voor de coördinatie in 
functie van een effectieve en efficiënte uitvoering), zijn er programma-eigenaars (uit college 
en managementteam), en is er een stuurgroep waaraan iedereen deelneemt. Voor dit 
strategisch programma over communicatie en inspraak is een ambtenaar van de dienst voor 
strategische communicatie (van de afdeling beleidsstrategie en internationale samenwerking 
(=ABIS) van het departement stafdiensten) de regisseur. De diensten van de stadssecretaris en 
de departementen van bevolking en welzijn, OCMW, Cultuur, Personeel & Organisatie en 
Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein zijn de betrokken en sturende 
departementen. De programma-eigenaars zijn de burgemeester en de 
schepenen Balthazar, Decaluwé en Versnick (ook voorzitter OCMW). 
98 Gesprek met Mien De Graeve. 
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Welke stad zal Gent zijn in 2020? En vooral: welke stad willen wij dat Gent 
is over elf jaar? Welke rol zie je voor jezelf hierin? Het stadsbestuur van 
Gent formuleerde een ambitieuze stadsmissie, waarin het zijn visie 
weergeeft op de stad die Gent tegen 2020 moet worden. 
 
Maar ongetwijfeld heb ook jij een mening over hoe we van Gent een stad 
blijven maken waar het goed is om te leven, te wonen, te werken en te 
ontspannen.  
 
Met 'Gent over Morgen' willen we elke Gentenaar mee laten nadenken over 
Gent en over morgen. We willen dat mensen aan elkaar en aan het 
stadsbestuur laten horen hoe zij Gent in 2020 zien. We willen dat mensen 
dromen, praten, schrijven, filmen, fotograferen en tekenen over morgen in 
Gent. 
 
www.gent.be/gentovermorgen 
 
 
Via tien vragen en stellingen nodigt de Stad Gent alle Gentenaars uit om 
deel te nemen aan ‘Gent over Morgen’. Deze verschenen gedurende drie 
maanden op verschillende manieren in Gent (postkaarten, televisie, 
internet, brieven, faxen…). Daarnaast worden ook stadswandelingen 
georganiseerd om op die manier reacties van burgers te verzamelen. Op 27 
maart 2009 volgt het stadsdebat in de Vooruit waar iedereen kan  kennis 
maken met de toekomstvisie van zijn of haar stadsgenoten in een 
voorstelling, gemaakt aan de hand van alle verzamelde ideeën en 
indrukken. De stafdiensten zelf evalueren ‘Gent Over Morgen’ als zeer 
positief. Anderen wijzen erop dat het gaat om schijnparticipatie. Er zijn 
inderdaad een groot aantal reacties binnengekomen maar deze zijn niet 
representatief voor de Gentse bevolking (het zijn vooral internetreacties 
veelal van dezelfde personen)99. Verder is er natuurlijk de vraag wat er 
effectief zal gebeuren met deze reacties.  
 
 

                                                 
 
99 Geprek met Marc Heughebaert. Ook op de lijst van reacties valt duidelijk af te leiden dat de 

antwoorden vooral vanop internet komen. De postkaarten werden beduidend minder 
gebruikt. Heel wat reacties kwamen ook van de stadswandelingen. 
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>  7.2. Participatie in de stadsorganisatie 

Binnen de stad heeft men deze laatste jaren ook meer expliciete aandacht 
voor ‘participatie in de beleidsvorming’. Dit vertaalt zich in twee (jonge) 
werkgroepen. Enerzijds de werkgroep participatie lokaal sociaal beleid en 
anderzijds de werkgroep participatie opgericht in de schoot van stedelijke 
vernieuwing en gebiedsgerichte werking. Aangezien beide werkgroepen nog 
in hun kinderschoenen staan, kunnen we er nog niet uitgebreid op ingaan. 
Het is echter wel een indicatie dat de stad op een meer structurele manier 
met ‘participatie’ wil omgaan.  
 
 
>  7.2.1. Werkgroep participatie LSB 

De doelstelling van de werkgroep participatie is dubbel. Enerzijds wil de 
werkgroep netwerken tussen divers (sociale) partners tot stand brengen en 
anderzijds de bevolking laten participeren aan het LSB. Door het creëren 
van netwerken ontstaat interactie tussen partners en is er de kans om te 
leren van elkaars good practises. Het is van belang dat geïntegreerd werken 
in en d.m.v. projecten meer en meer ingang kent. Aangezien LSB van belang 
is voor de ganse bevolking is het cruciaal dat er meer mogelijkheid is tot 
informatiedoorstroming, reactie en advisering…  (Stad Gent, Lokaal sociaal 
beleid, sneuvelnota werkgroep participatie 2008). Deze werkgroep wil ook 
een inventarisatie doen van de participatiepraktijken in Gent (verslag van 
de vergadering van 13 maart 2009)100. 
 
 
>  7.2.2. Kenniscel Participatie 

Naar aanleiding van de oprichting van de ondersteunende LSB-werkgroep 
Particpatie werd in de schoot van de Dienst Stedelijke Vernieuwing en 
Gebiedsgerichte Werking (SV & GGW) een kenniscel participatie opgericht. 
 
Deze cel heeft als doelstelling meer participatiekansen te benutten en te 
creëren door de kennis over participatie te vergroten en advies te verlenen 
aan andere stadsdiensten/ OCMW met betrekking tot participatie. De 
kenniscel wil een houvast bieden om vanuit de brede waaier ideeën die door 
het begrip ‘participatie’ wordt gedekt, te onderzoeken welke vorm 

                                                 
 
100http://www.lokaalsociaalbeleidgent.be/participatie/Nieuwsbrieven/2009-0313%20verslag% 
20WG%20Participatie.doc 
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‘participatie’ in een welbepaalde situatie kan aannemen, en welke 
trajecten en methodieken daar dan best voor geschikt zijn.  
 
De kenniscel vertaalt theoretische kaders voor wie rond participatie wil 
werken. Hiervoor baseert de kenniscel zich onder andere op bestaande 
literatuur, op experten, op de aanwezige know how bij de deelnemers … 
 
Hierbij neemt Gebiedsgerichte werking vooral een faciliterende rol, door 
bijvoorbeeld het ondersteunen van diensten of organisaties (bv. wat betreft 
de keuze van methodieken), doorsturen van informatie, bundelen van 
informatie in een (kleine) bibliotheek, doorgeven van 
subsidiemogelijkheden, organiseren van uitwisselingsmomenten en 
workshops …(Stad Gent, Lokaal sociaal beleid, sneuvelnota werkgroep 
participatie 2008).  
 

>  7.3. Beleidsnota’s en participatie 

In dit punt wordt het resultaat weergegeven van de literatuurstudie van 
domeinspecifieke beleidsnota’s, zoals deze van het ‘communicatie & 
inspraak 2007-2012’, ‘buurtwerk 2008-2013’, ‘diversiteit 2008-
2013’,’etnisch-culturele diversiteit 2009-2011’, cultuurbeleidsplan, 
jeugdbeleidsplan, milieubeleidsplan, mobiliteitsplan, beleidsplan voor 
onderwijs & opvoeding, beleidsactieplan openbare werken, 
ouderenbeleidsplan, beleidsnota ‘wonen’ en beleidsnota ‘economie en 
werk’. Deze literatuurstudie is gericht op het identificeren van 
arrangementen van inspraak en ondersteunende communicatie en 
informatie, zoals de leidende ambtenaren in alle departementen zouden 
moeten uitwerken, gelet op de hoofdstrategische doelstelling inzake 
communicatie en inspraak.  
 

>  7.3.1. Beleidsnota Communicatie & Inspraak 2007-2012 

 
Deze beleidsnota is cruciaal voor de omzetting van de hoofdstrategische 
doelstelling inzake communicatie en inspraak101. Een ‘Werkgroep 
Beleidsnota Communicatie en Inspraak’, samengesteld uit ambtenaren uit 

                                                 
 
101 Deze nota is opgemaakt door Bart Rosseau, regisseur van het strategisch programma over 

communicatie en inspraak, en Claude Beernaert, kabinetsmedewerker van de 
burgemeester. 
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relevante departementen en diensten, zorgde voor inbreng van in het 
ontwerpstadium van de nota. Een veel ruimer samengestelde, weliswaar 
stadsinterne ‘Klankbordgroep Beleidsnota Communicatie en Inspraak’ gaf 
advies over de inhoud. De departementen van de stadsorganisatie dienen de 
doelstellingen van dit strategisch programma dan ook binnen de eigen 
werking na te streven. Vanuit het zoeken naar aanknopingspunten voor 
participatie-arrangementen zijn de volgende doelstellingen het meest 
relevant: 
 
‘De stad Gent ontwikkelt verder en experimenteert met methodieken voor 
inspraak.’ (p7 en 24) Medewerkers van de dienst gebiedsgerichte werking, 
maar ook andere diensten zoals de jeugddienst, stedenbouw en dergelijke 
dienen innoverende methodieken voor het bereiken van ‘moeilijk 
bereikbare doelgroepen’ (met focus op kansarmen, etnisch-culturele 
minderheden, jongeren, senioren, personen met een handicap) verder op 
punt te stellen. Van hen wordt verwacht dat ze in directe dialoog treden 
met de doelgroepen en dat ze ook te rade gaan bij gespecialiseerde 
medewerkers van diensten, zoals de jeugddienst, seniorendienst, 
integratiedienst, buurtwerk, cel gehandicaptenbeleid, cel 
armoedebestrijding, het OCMW en externe organisaties.  
 
‘De stad Gent integreert inspraak in de besluitvormings- en 
uitvoeringsprocessen. Ze garandeert maximale betrokkenheid van de 
doelgroepen waarvan de inspraak relevant is voor het thema of project.’ 
(p25) De dienst strategische communicatie (van het departement 
stafdiensten) dient dus te werken aan de realisatie van de inspraak, zodat 
inspraakarrangementen een plaats krijgen in de interne processen binnen de 
stedelijke diensten uit alle departementen. Op die manier hoopt men dat er 
een intern draagvlak ontstaat. Deze inspraak zou dan in drie interne 
processen vorm moeten krijgen, namelijk bij 1) organisatie, 2) bepalen van 
traject en finaliteit van inspraak en 3) budgetteren. Daarbij dient ruimte 
voorzien te worden om in overleg tot oplossingen te komen. Voor het eigen 
departement van de stafdiensten heeft men ook een aantal acties voorzien 
om inspraak te organiseren bij de strategische planning, in elk van de 25 
wijken en deelgemeenten en op het niveau van de stad. Daarnaast wil het 
departement ‘stafdiensten’ ook nieuwe vormen van bewonersorganisaties 
stimuleren om het bereik naar de bevolking te vergroten.  
 
 
>  7.3.2. Buurtwerk 2008-2013 

Deze nota staat bijna volledig in het teken van het bevorderen van  ‘civiele 
participatie’. In de nota staat dat men wil inspelen in de krachten die in de 
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wijken aanwezig zijn, eerder dan louter te vertrekken vanuit de zwaktes. 
Dit betekent dat de Gentenaar aanzien wordt als partner die 
medeverantwoordelijk is voor de leefbaarheid in de wijk. Dit principe houdt 
ook in dat op zoek moet gegaan worden naar nieuwe verbondenheden, 
uitgaande van de kracht die schuilt in het openstaan voor verschillen. 
Daarom werkt buurtwerk aan: ‘Het versterken van de sociale cohesie in de 
Gentse aandachtswijken om zo de levenskwaliteit van de bewoners te 
verhogen’.  
 
 
>  7.3.3. Beleidsplan etnisch-culturele diversiteit 2009-2011 

In dit beleidsplan wordt op een voorbeeldige manier aandacht besteed aan 
de politieke en civiele participatie. De voorbereiding ervan door het Agora-
platform (partnerschap tussen stad en burgermaatschappij) zal daaraan 
wellicht niet vreemd zijn. Daarom is het interessant om het even van 
naderbij te bekijken. Eigenlijk vertrekt het vanuit het principe van 
‘gelijkwaardigheid in diversiteit’ en is het opgebouwd aan de hand van vier 
prioriteiten: (1) betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid, (2) drie 
duidelijke krijtlijnen voor empowerment (via werk en onderwijs, 
inburgering en open organisaties in stedelijke dienstverlening), (3) 
evenredige inspraak en participatie en (4) gelijke rechten en plichten. In dit 
verband is het vooral de uitwerking van het derde punt inzake evenredige 
inspraak en participatie dat ons interesseert, omdat daar een duidelijke 
relatie gelegd wordt tussen evenredige participatie van etnisch-culturele 
minderheden (ECM’s) aan het maatschappelijk bestel (als finaal doel) en 
optimale participatie van ECM’s in de politieke besluitvorming (als 
intermediair doel). (p10)  
 
De politieke participatie van ECM’s wordt door verschillende acties 
ondersteund: 
 

- ECM’s stimuleren om actief deel te nemen aan debatten, 
overleg en/of samenwerking met de lokale overheid en/of 
lokale middenveldorganisaties, 

- ECM’s opnemen in inspraak-, advies- en overlegorganen van 
diensten en organisaties, 

- Agora-expert adviezen doen formuleren, die gedragen 
worden door ECM’s, 

- Aandacht in de GGW voor de deelname van ECM’s aan 
allerhande inspraakinitiatieven, 

- De politieke participatie wordt ook gekaderd in het bereiken 
van ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’. Daarvoor dient de 
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stad samen te werken met ‘organisaties die de 
ondersteuning van bewonersinspraak tot kerntaak hebben’. 
(Met deze omschrijving wordt waarschijnlijk het 
opbouwwerk bedoeld.)  

 
In dit beleidsplan wordt op een gelijkmatige manier aandacht besteed aan 
de civiele participatie (gedefinieerd op basis van het stedelijk 
burgerschapsbegrip van Denters)  van ECM’s. Daarmee bedoelen wij dat de 
stadsorganisatie de Gentse allochtone burgermaatschappij ondersteund 
door: 
 

- Verstrekken van advies, ondersteuning en vorming op het 
vlak van organisatie-ontwikkeling, 

- Bekendmaken of promoten van activiteiten en projecten van 
Gents allochtoon middenveld. 

-  
De civiele participatie wordt ook bevorderd door experimentele of 
vernieuwende projecten te ondersteunen, waarbij partnerorganisaties van 
Agora, met minstens één ‘externe’ dienst of organisatie projecten lanceren. 
Deze vormen van ondersteuning van het allochtoon middenveld moeten 
bijdragen aan hun betrokkenheid bij het stedelijk gebeuren en op die 
manier de (be)leefbaarheid van de buurten en wijken bevorderen.  
 
Ten slotte is dit beleidsplan ook interessant, omdat bij de opmaak ervan 
intenties over beleidsparticipatie en inspraak zijn overgenomen uit een 
beleidsnota uit de burgermaatschappij.  Agora is een Gents partnerschap 
tussen erkende landelijke socio-culturele verenigingen van migranten, het 
stadsbestuur, het opbouwwerk en het integratiecentrum. Dit is dus een 
publiek-private samenwerking met het oog op een grotere betrokkenheid 
van de verschillende Gentse etnisch culturele gemeenschappen bij het 
stedelijke gebeuren en het stedelijke beleid. Dit partnerschap had in hun 
stuurgroepbijeenkomst van november 2007 al een beleidsnota voor 2008-
2010 goedgekeurd. En de stedelijke diensten putten rijkelijk uit de 
voorbereidende besprekingen, o.a. over politiek participatie en civiele 
participatie van ECM’s.  
 
 
>  7.3.4. Cultuurbeleidsplan 2008-2013 

In het cultuurbeleidsplan is er aandacht voor allerlei termen die nauw 
verband houden met lokale participatie, namelijk cultuurparticipatie, 
culturele participatie, cultuurcommunicatie als aangepast instrumentarium 
voor inspraak, overleg en dialoog over het cultuurbeleid. Bovendien is een 
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traject inzake cultuurbeleidsplanning, dat opgezet werd onder begeleiding 
van Trizone, ook interessant om nader te omschrijven. ‘Gent wordt aanzien 
als een stad waarin op een positieve manier wordt omgegaan met de 
maatschappelijke rol van cultuur, een stad die cultuur op een juiste manier 
inzet in en voor de stedelijke samenleving, een stad waarin het inzicht 
leeft dat cultuur een actieve actor in de gemeenschap is’ (p43). In het 
kader van het cultuurbeleid wil men de maatschappelijke rol van cultuur 
versterken door ‘cultuurparticipatie’ en ‘culturele participatie’. 
Cultuurparticipatie wordt dan gedefinieerd als het participeren van het 
publiek aan het aanbod van kunst en cultuur in de stad Gent. Daarnaast legt 
‘culturele participatie’ de klemtoon op het actief deelnemen aan de 
stedelijke samenleving, maar dan op een culturele manier. Dat gaat dan 
o.m. over het (sociaal-)culturele verenigingsleven, de amateurkunsten, de 
sociaal-artistieke praktijk, het vrijwilligerswerk, de niet-formele vorming en 
andere vormen van levenslang en levensbreed leren. We hebben het hier 
dus over bijdragen aan maatschappelijke participatie en 
gemeenschapsvorming, of het (socio-)cultureel leven in de brede zin van het 
woord.  
 
Daarnaast is er in het cultuurbeleidsplan aandacht voor 
cultuurcommunicatie in functie van inspraak, overleg en dialoog over het 
cultuurbeleid. Die vormen van interactie over het cultuurbeleid zouden 
moeten worden gevoed door laagdrempelige informatie over het Gentse 
cultuurbeleid en de Gentse cultuurpraktijk. Daarbij biedt een jaarlijks 
ontmoetingsmoment ruimte tot gesprek. De cultuurraad-Gent en de 
cultuurplatforms zijn de prioritaire partners voor inspraak en advies over 
het cultuurbeleid. Daarnaast heeft het departement cultuur ook het 
voornemen om culturele projecten in te zetten als methodieken van 
inspraak en overleg.  
 
Voor het opzetten en begeleiden van het cultuurbeleidsplanningsproces 
deed het departement cultuur een beroep op een samenwerkingsverband 
van de Vlaamse steunpunten Cultuur Lokaal (steunpunt lokaal 
cultuurbeleid), VCOB (Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken) en 
Culturele Biografie Vlaanderen (steunpunt erfgoed), met als 
procesbegeleider Trizone. Daarbij stellen wij vast dat het participatieproces 
werd opgezet op verschillende sporen: 
 

- De interne stakeholders (stedelijke diensten, zowel van het 
departement cultuur als van andere departementen) werden 
als eerste om advies gevraagd.  
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- Ongeveer 90 deelnemers uit het brede professionele en niet 
professionele culturele veld woonden een eerste 
samenkomst van de externe stakeholders bij, 

- Samen met de jeugddienst werd een jeugdforum rond 
jongerencultuur georganiseerd (en?), 

- Samen met de dienst kunsten en de GGW werden ook 
individuele burgers bevraagd in een zogenaamde 
‘burgerdialoog’ 

- Ook binnen het erfgoedtraject werden alle stedelijke en 
niet stedelijke musea en aanverwante diensten uit deze 
sector samengebracht. 

 
Het materiaal uit al deze samenkomsten werd door de 
cultuurbeleidscoördinator in een eerste synthesenota gegoten om te kunnen 
bespreken met stuurgroep en toetsingsgroep. Daaruit volgde een 
conceptnota met de eerste krachtlijnen voor het nieuwe cultuurbeleidsplan. 
Die nota werd dan als input gebruikt in een volgende fase van het 
participatieproces. Daaraan werden dezelfde mensen uit de eerste ronde 
van het participatieproces uitgenodigd. Bovendien werd ze eerst met de 
gemeenteraadscommissie cultuur besproken. Waarna een ontwerp van 
cultuurbeleidsplan werd opgemaakt. Alle deelnemers aan het 
participatieproces werden ook in deze fase uitgenodigd om dit ontwerp door 
te nemen en te becommentariëren. Waarna het werd gefinaliseerd en 
beslist door de Gentse gemeenteraad in december 2007.  
 
 
>  7.3.5. Jeugdbeleidsplan 2008-2010 

Dit beleidsplan is doordrongen van de participatiegedachte, die zeer breed 
wordt opgevat. Wij vinden een tweevoudige participatie-opvatting als in 
een aantal andere vooruitstrevende beleidsdomeinen op dat vlak, namelijk 
maatschappelijk participatie als finaliteit en beleidsparticipatie als één van 
de tussenstappen, naast informatie op maat van kinderen en jongeren en 
inspraak, waarbij kinderen en jongeren hun mening of wensen kenbaar 
kunnen maken. De teksten van het beleidsplan verwijzen impliciet naar de 
participatieladder, want er wordt duidelijk gesteld dat participatie om meer 
gaat dan inspraak. Participatie gaat dan over actieve betrokkenheid bij de 
samenleving en het beleid. In het kader van het jeugdbeleid wil de stad 
Gent kinderen en jongeren actief betrekken bij de stad en hun inzet en 
ideeën gebruiken om problemen aan te pakken en vorm te geven aan het 
stedelijk beleid. Het beschikken over kwaliteitsvolle informatie en 
inspraakmogelijkheden zijn randvoorwaarden voor succesvolle participatie 
van kinderen en jongeren bij het stedelijk beleid. Deze benadering van de 
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jeugdparticipatie wordt onderbouwd door een invulling van het 
participatiebegrip als zingeving van kinderen en jongeren. Volgens deze 
definitie vertrekt dus elke vorm van participatie van het feit dat iedereen, 
ook kinderen en jongeren, betekenis geven aan zichzelf en hun omgeving. 
(p16) Deze brede definitie van participatie sluit nauw aan bij een universele 
menselijke behoefte aan zingeving over zichzelf en hun omgeving, bij een 
vorm van identiteitsbepaling, zouden wij ook kunnen stellen. 
 
In het kader van de jeugdbeleid wil de stad Gent zijn stedelijke diensten 
ertoe aanzetten om participatieprojecten en –acties voor kinderen en 
jongeren op te zetten, waar nodig en wenselijk. In het beleidsplan worden 
alvast volgende voornemens gekoesterd: 
 

- Belangenbehartiging van jeugd en jeugdwerk bij 
stadsvernieuwingsdossiers en ruimtelijk uitvoeringsplannen, 

- Participatietrajecten met kinderen en jongeren bij het vorm 
geven van de publieke ruimte, 

- Betrekken van skaters bij de aanleg van skate-
infrastructuur, 

- Ondersteunen van werkgroep van skaters en experts voor 
inbreng in een skatebeleid, 

 
Voor de rest worden vooral nieuwe participatiemethoden ontwikkeld met 
het oog op participatie van specifieke doelgroepen, zoals kinderen, 
jongeren, jeugd al dan niet in intergenerationeel verband, enz. Daarnaast 
wil men individuele kinderen en jongeren betrekken bij de voorbereiding, 
uitvoering en evaluatie van het jeugdbeleid. En daarvoor wil men volgende 
acties ondernemen: 
 

- Informeren van kinderen en jongeren, in het kader van 
inspraakacties en participatieprojecten, 

- Participatieplanning opmaken in functie van kinderen en 
jongeren, met voldoende aandacht voor feedback 
(benadering als ‘sociaal leerproces’), 

 
Ten slotte wil men het jeugdwerk en de jeugdraad betrekken bij de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het jeugdbeleid. En daarvoor wil 
men volgende acties ondernemen: 
 

- Informeren van jeugdwerk en jeugdraad, door 
inspraakacties en participatieprojecten, 
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- Participatieplanning opmaken in functie van jeugdwerk en 
jeugdraad, met voldoende aandacht voor feedback 
(benadering als ‘sociaal leerproces’). 

 
De opmaak van het jeugdbeleidsplan zelf is participatief verlopen. In de 
praktijk zijn er diverse methodieken gehanteerd om stakeholders, partners, 
jeugdwerk, denktank, jeugdraad, individuele jongeren, enz. bij de opmaak 
van het jeugdbeleidsplan te betrekken:  
 

- Stakeholders en partners werden bevraagd over het 
jeugdbeleid en jeugddienst (met het oog op een sterkte-
zwakte analyse) en over hun verwachtingen naar het 
stadsbestuur,  

- Het jeugdwerk werd daarover ook bevraagd op de 
koepelvergaderingen van de jeugdwerkverenigingen aan de 
hand van een aangepaste methodiek van 
prioriteitenbepaling 

- In vijf opeenvolgende vergaderingen heeft een denktank de 
basis gelegd voor een voorontwerp van jeugdbeleidsplan. In 
die denktank zijn interne stedelijke diensten 
vertegenwoordigd, de jeugdraad, relevante externe 
organisaties, enkele academici, enz. 

 
De jeugdraad werd al vroeg bij het proces betrokken. Zij zijn ingegaan op 
een verzoek van de schepen om constructief samen te werken aan een zo 
goed mogelijk jeugdbeleidsplan voor Gent. Zij hebben meer aandacht 
besteed aan de twee decretaal bepaalde prioriteiten, namelijk 
jeugdwerkinfrastructuur en jeugdinformatie. Tenslotte heeft de jeugdraad 
een officieel advies over het ontwerp van jeugdbeleidsplan uitgebracht.  
Individuele jongeren (zij het dat ze vooral uit het jeugdwerk, het brede 
(jeugd)culturele veld en diverse stadsdiensten kwamen) werden op thema-
avonden over jeugdcultuur en fuiven uitgenodigd en de resultaten van die 
thema-avonden dienen als input voor het jeugdbeleidsplan (en ook het 
cultuurbeleidsplan).  
 
 
>  7.3.6. Ouderenbeleidsplan 2008-2013 

Ook deze beleidsnota is doordrongen van de participatiegedachte in diverse 
betekenissen van het woord, namelijk als maatschappelijke participatie, 
maar ook als beleidsparticipatie. Het is wel grappig om vast te stellen dat 
dit het eerste beleidsplan is dat participatie expliciet als een leerproces 
beschouwt. ‘Participatie is ook niet iets dat men zomaar eventjes doet, het 
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is een leerproces, zowel voor de senioren als voor de verschillende 
organisaties en instellingen die in het participatieproces willen stappen. Dit 
leerproces zal ook nooit ‘af’ zijn, of men zal nooit ‘volleerd’ zijn en 
participatie is ook niet éénduidig, maar moet telkens opnieuw gedefinieerd 
worden, afhankelijk van de context, de concrete betrokkenen, e.d.’ (p35-
36)  
 
Net zoals in de boven vermelde beleidsplannen is participatie finaal gericht 
op deelname aan het maatschappelijke leven. In de context van het 
ouderenbeleid wordt wel meer de klemtoon gelegd op het bevorderen van 
sociale cohesie, wat in verband gebracht kan worden met de problemen van 
groeiend isolement bij het verouderen. Naast deze sociale invulling van 
participatie wordt ook heel wat belang gehecht aan beleidsparticipatie van 
ouderen. In het kader van het onderzoek naar participatie-arrangementen is 
het interessant om hierbij stil te staan en te zien welke institutionele 
factoren een rol spelen bij de concrete organisatie van de 
beleidsparticipatie van de senioren, zowel op het Vlaams als op het lokale 
vlak. Op Vlaams vlak wordt de beleidsparticipatie van ouderen gestimuleerd 
door : 
 

- het decreet voor een inclusief Vlaams ouderenbeleid (2004)  
vermeldt expliciet dat het ouderenbeleidsplan onderdeel is 
van het lokaal sociaal beleidsplan, 

- het ouderenbeleid wil, net als het LSB, de toegang tot de 
grondrechten maximaliseren, maar dan in het bijzonder van 
de doelgroep van de senioren,  

- om dat doel te bereiken wil het decreet ook de 
beleidsparticipatie van ouderen bevorderen. 

 
Op lokaal vlak wordt de organisatie van de beleidsparticipatie van de 
senioren o.m. bepaald door de samenwerking tussen Gents stadsbestuur en 
OCMW met het oog op de ontwikkeling van het LSB-plan en tegelijkertijd de 
uitwerking van het ouderenbeleidsplan. 
 
in 2005 hebben zij gezamenlijk de opdracht gegeven aan een 
onderzoeksbureau om een model uit te werken voor de beleidsparticipatie 
van de zogenaamde ‘derden’, dit zijn alle relevante actoren uit de 
betrokken zorgsectoren en burgermaatschappij. Gelet op de werkbaarheid 
van het model werden de relevante zorgsectoren en burgermaatschappij 
eerst opgesplitst in elf clusters en vervolgens werd via een systeem van 
vertegenwoordiging een kleiner aantal leden voor één forum per cluster 
gekozen. Tenslotte werd elk forum aangevuld met vertegenwoordigers van 
de stadsorganisatie en het OCMW. In twee opeenvolgende LSB-congressen 
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werden strategische doelstellingen bepaald en in concrete acties 
uitgewerkt, die uiteindelijk werden opgenomen in het eerste concrete LSB-
plan (2008-2013).  
 
 Voor de senioren werd er ook een aparte cluster afgebakend, waarin totaal 
54 organisaties werden geselecteerd die relevant bleken te zijn voor ‘het 
organiseren van voorzieningen die een structurele hulp- en dienstverlening 
aan de doelgroep bieden’. Zij werden dan verder opgedeeld naargelang de 
aard van de hulp- en dienstverlening. En vervolgens werden er per type een 
bepaald aantal vertegenwoordigers gekozen voor het ouderenoverlegforum. 
Naast deze vertegenwoordigers uit de betrokken zorgsectoren en de 
burgermaatschappij werd het overlegforum aangevuld met 
vertegenwoordigers van OCMW en stad Gent. Momenteel bestaat het 
ouderenoverlegforum uit 14 mandaten, waarvan er drie door 
vertegenwoordigers van ouderenverenigingen (afkomstig uit de stedelijke 
seniorenraad) worden waargenomen.  Het ouderenoverlegforum heeft de 
verantwoordelijkheid om senioren aan het beleid te laten participeren, 
zowel aan het LSB als het ouderenbeleid.  
 
Dit participatie-arrangement wordt concreet uitgewerkt in een project ter 
ondersteuning van de seniorenraad. Daarin organiseert de seniorendienst 
een bevraging van de seniorenraad naar specifieke vormingswensen en 
opmaak van vormingstraject om de raad in staat te stellen om optimaal te 
functioneren als adviesorgaan. Daarnaast wil de seniorendienst de 
behoeften bij de Gentse senioren een tweede maal laten bevragen, om hun 
beleidsparticipatie te bevorderen. Door het organiseren van plaatselijke 
stembureaus in rusthuizen wil men de politieke participatie vlotter laten 
verlopen.  
 
Bij dit participatie-arrangement kunnen heel wat vaststellingen en 
opmerkingen gemaakt worden: 
 

- Zo stellen wij vast dat de betrokken lokale overheden de 
beleidsparticipatie van de doelgroep (senioren) aan het 
eigen beleid mee  vorm geven. Daarbij kan de vraag gesteld 
worden of de individuele burger nog zijn inbreng kan 
hebben in het LSB of ouderenbeleid.  

- De beleidsparticipatie heeft een procesmatig karakter en 
vindt plaats in verschillende stappen, namelijk het bepalen 
van een gezamenlijk gedragen missie/visie, een gezamenlijk 
opgestelde omgevingsanalyse, het bepalen van 
beleidsprioriteiten op basis van missie/visie en 
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omgevingsanalyse en het vertalen ervan in concrete 
projecten.  

- We merken op dat het belang van de omgevingsanalyse niet 
mag onderschat worden. Daarin wordt de situatie van de 
doelgroep in kaart gebracht, door te vertrekken van de 
noden en behoeften ervan. Dat is o.m. de basis van een 
vraaggestuurd beleid, en vormt een duidelijke breuk met 
het verleden toen het beleid vaak boven de hoofden van de 
doelgroep werd gevoerd, wat tot onaangepaste maatregelen 
leidde.  

 
De aandacht voor de omgevingsanalyse in dit participatie-arrangement 
brengt ons bij de vaststelling dat beleidsparticipatie en het afstemmen van 
het beleid op de behoeften van de betrokken doelgroep toch zeer nauw met 
elkaar gerelateerd zijn.  
 
 
>  7.3.7. Milieubeleidsplan 2005-2009 

De opmaak- en inspraakprocedure om tot een gemeentelijk 
milieubeleidsplan te komen is decretaal bepaald en heeft verscheidene 
maanden in 2004 in beslag genomen. Het is het resultaat van een periode 
van rapportage en overleg. Daarvoor werkte de milieudienst nauw samen 
met andere stadsdiensten, externe bureaus, de Minaraad en derden. De 
betrokkenen werden toen niet alleen gehoord, maar uitgenodigd tot actieve 
deelname en bijsturing van dit milieubeleidsplan. 
 
Die stakeholders werden op thematische basis bij de opmaak van het 
beleidsplan betrokken. Voor elk thema werd een werkgroep samengesteld, 
bestaande uit een trekker (medewerker van de milieudienst), de relevante 
diensten van de stad Gent en andere actoren. Deze acht werkgroepen 
vergaderden intensief tijdens de inventarisatiefase, maakten een lijst van 
knelpunten en kansen, formuleerden doelstellingen en werken de nodige 
acties uit. Daarnaast werd voor de globale ondersteuning van de opmaak 
van het milieubeleidsplan en de finale rapportage beroep gedaan op een 
extern milieustudiebureau. Ook de stedelijke Minaraad werd informeel 
betrokken bij het opstellen van het beleidsplan, zodat de lokale verfijning, 
de kwaliteit en het draagvlak van dit plan werden verbeterd.  
 
Het stadsbestuur heeft het ontwerpplan op een hoorzitting toegelicht. Het 
werd dan 60 dagen ter inzage van de burgers en samenleving gelegd. 
Tijdens dat openbaar onderzoek konden individuele burgers en de 
georganiseerde burgermaatschappij opmerkingen maken. Daarbij heeft de 
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stad advies gevraagd aan diverse instanties en organisaties. Alle 
opmerkingen en feedback werden verwerkt in een definitief plan, dat 
daarna door de gemeenteraad is goedgekeurd.  
 
Zo lijkt er, bij de opmaak van het beleidsplan, wel sprake van participatie 
van het georganiseerd deel van de samenleving, maar blijft de inbreng van 
de individuele burger beperkt tot inspraak in het openbaar onderzoek.  
 
 
>  7.3.8. Beleidsnota economie & werk 2008-2012 

Deze beleidsnota is interessant omdat het participatie-arrangement 
ingebakken zit in de missie van het betrokken departement ‘werk & 
economie’ van het Gents stadsbestuur: ‘Meebouwen aan duurzame 
economische groei en kwaliteitsvol werk voor iedereen’ (p10).  Het 
‘meebouwen aan’ wordt vertaald in een regierol van de stedelijke overheid. 
De missie omtrent de regierol wordt dan omgezet in één strategische 
doelstelling over beleidsparticipatie: ‘Om de beleidssamenhang en de 
betrokkenheid van de socio-economische partners te vergroten, versterken 
we de strategische partnerschappen.’ (p11) Zowel voor het stimuleren van 
het ondernemerschap via een gunstig lokaal ondernemingsklimaat als voor 
een samenhangend en dynamisch stedelijk werkgelegenheidsbeleid worden 
de nodige overlegplatformen versterkt en/of opgestart. Voor het opbouwen 
van een gunstig lokaal ondernemingsklimaat worden ondernemers en 
belangenorganisaties betrokken bij het stedelijk beleidsproces. Daarvoor 
worden bestaande overlegstructuren versterkt, zoals het overleg met de 
marktbonden, de foorbonden en de dekenijen. Daarnaast wil men nieuwe 
overlegstructuren uitbouwen, namelijk voor de detailhandel en de 
kantorenmarkt.  
 
Het werkgelegenheidsbeleid wil de beste mogelijke resultaten verkrijgen 
door te overleggen en samen te werken met andere overheden en private 
partners. Daarvoor kan met het best starten op basis van een gezamenlijk 
overeengekomen visie, die vertaald wordt in beleidsprioriteiten waarover 
iedereen het eens is. Daarom is het essentieel om die ‘stakeholders’ te 
bevragen en hen te betrekken bij het vormgeven van het beleidsplan en de 
uitvoering ervan. Daarvoor bestaat in Gent al enige tijd een open 
partnerschapsmodel, namelijk ‘Gent, stad in werking’. Dat heeft een 
gestructureerd overleg en effectieve samenwerking tussen diverse sociaal-
economische actoren mogelijk gemaakt. In dat overleg kunnen dringende 
en/of strategische beleidskwesties op een flexibele, projectmatige en 
innovatieve wijze worden aangepakt. De werking ervan genereert een 
actieve betrokkenheid van het werkveld en dat wordt nu aanzien als één 
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van de succesfactoren van een samenhangend stedelijk 
werkgelegenheidsbeleid. Nu wil de stad Gent daarmee twee zaken doen, 
namelijk (1) de rol van ‘Gent, stad in werking’ versterken en (2) de rol van 
het stadsbestuur als regisseur verstevigen. De rol van ‘Gent, stad in 
werking’ zal versterkt worden door een strategisch plan voor de 
werkgelegenheid in Gent ook effectief uit te voeren. Gedurende een half 
jaar hebben tientallen medewerkers van diverse organisaties uit 
verschillende beleidsdomeinen gewerkt aan de opmaak van zo’n strategisch 
actieplan 2008-2012. De stad zal deelnemen aan verschillende werkgroepen 
die dat plan dienen uit te voeren en zal als regisseur ook waken over de 
doelstellingen van het plan door ze systematisch te monitoren. Daarnaast 
zal het partnerschapsmodel van ‘Gent, stad in werking’ uitgebreid worden 
de sectoren onderwijs en welzijn. Tenslotte zal ‘Gent, stad in werking’ 
blijven experimenteren met innovatieve werkvormen. Zo zijn in het 
verleden al projecten ontwikkeld, zoals het Beroepenhuis, BouwBaan of Max 
Mobiel, die in heel Vlaanderen navolging zouden krijgen. Nieuwe projecten 
staan op stapel, waarbij steeds opnieuw nieuwe terreinen voor 
werkgelegenheid worden ontwikkeld en nieuwe partners worden 
aangesproken. Denken wij bijvoorbeeld aan ‘Voetbal in de Stad’ in 
samenwerking met KAA Gent.  
 
Het zwaartepunt van de beleidsparticipatie rond het werkgelegenheid ligt 
bij ‘Gent, stad in werking’. Daarnaast zijn er ook nog andere platformen of 
overlegfora die het vermelden waard zijn. Het Platform Alternerend Leren 
(PAL) is een overlegplatform met en voor de centra deeltijds 
beroepssecundair onderwijs, de centra deeltijdse vorming en de leertijd. 
Samen zoeken zij naar methodes om het voltijds engagement van leerlingen 
in het deeltijds onderwijs te bevorderen. Verschillende PAL-werkgroepen 
buigen zich over thema’s zoals ‘spijbelen’, ‘persoonlijke 
ontwikkelingstrajecten’, ‘voortrajecten’, ‘brugprojecten’ en ‘werken in het 
regulier economisch circuit’. Het stadsbestuur wil PAL verder uitbouwen 
naar een netoverschrijdend partnerschap met een gezamenlijke visie over 
en aanpak van de problematiek van aansluiting met de arbeidsmarkt voor 
leerlingen uit het deeltijds onderwijs. 
 
Daarnaast is er nood aan afstemming en samenwerking met de sociaal 
economische overlegfora in de regio Gent. Die regio omvat de stad Gent en 
de negen randgemeenten. En er dient afstemming te komen tussen ‘Gent, 
stad in werking’ en het regionale economische en sociale overlegcomité 
(RESOC) en de sociaal economische raad van de regio (SERR). Op het vlak 
van het werkgelegenheidsbeleid zal het stadsbestuur een strategisch 
partnerschap opzetten met het OCMW en VDAB. Een 
samenwerkingsconvenant optimaliseert het overleg en de samenwerking 
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tussen stad, OCMW en VDAB met het oog op de afstemming van welzijns-, 
onderwijs-, arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid. Daarbij wordt een 
overlegstructuur ondersteund, waarin het aanbod van de opleidings- en 
begeleidingsverstrekkers op elkaar wordt afgestemd en de deskundigheid 
van de partners wordt bevorderd. In dit kader worden ook 
derdenorganisaties ondersteund en versterkt.  
 
Ook deze beleidsnota is het werk van velen en kwam tot stand door 
gesprekken met de (lokale) sociaaleconomische actoren. De ontwerp 
beleidsnota is uitvoerig toegelicht en besproken in de beleidsgroep van 
‘Gent, stad in werking’. Er is een overleg geweest met onder meer VOKA, 
Unizo, VLAO en tal van andere sociaaleconomische partners. Het document 
was gedurende twee weken raadpleegbaar op de website van de stad Gent. 
Deze versie van de beleidsnota is het resultaat van een uitgebreide 
consultatieronde.  
 
Op dit beleidsdomein kunnen wij vaststellen dat de participatiegedachte 
systematisch in de beleidsplanning is opgenomen. Van bij de formulering 
van de missie en de vertaling ervan in beleidsprioriteiten is er aandacht voor 
strategische partnerschappen met en de betrokkenheid van de 
sociaaleconomische partners. Het beleid in dit domein is gebouwd op de 
beleidsparticipatie van de relevante actoren in de burgermaatschappij, 
mede omdat de regierol van de stad consequent in de praktijk is omgezet 
door de uitwerking van een partnerschapsmodel à la ‘Gent, stad in werking’ 
en door vervolgens systematisch te kiezen voor strategische 
partnerschappen om het beleid verder vorm te geven en uit te voeren.  
 
 
>  7.3.9. Diversiteit 2008-2013 

Deze beleidsnota brengt de term ‘participatie’ in verband met de woorden 
‘gelijke kansen’ en ‘toegankelijkheid’. Het integraal diversiteitsbeleid 
wordt opgehangen aan de hoofdstrategische doelstelling over sociale 
duurzaamheid: ‘In 2020 heeft elke Gentenaar, ongeacht geslacht, leeftijd, 
afkomst, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, handicap of socio-
economische situatie, toegang tot alles wat de samenleving te bieden heeft 
en is voor elke Gentenaar gelijke toegang tot kwaliteitsvol leven, wonen, 
werken en onderwijs maximaal gegarandeerd.’ (p5) De finaliteit van het 
diversiteitsbeleid wordt in het bestuursakkoord uit de doeken gedaan: ‘Wij 
willen de persoonlijke ontplooiing van alle Gentenaars actief bevorderen, en 
alle hinderpalen voor de emancipatie zoveel mogelijk wegnemen.’ (p4) Op 
die manier streeft het diversiteitsbeleid een maximale bevordering van de 
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contacten tussen Gentenaars van verschillende achtergrond na (verschillend 
in leeftijd, filosofische overtuiging of etnisch-culturele afkomst).  
 
Uit de beleidsnota blijkt welke interne actoren uit de stedelijke organisatie 
bij het strategisch programma voor diversiteit en gelijke kansen betrokken 
zijn, en hoe het programmateam zorgt voor de vertaling van het 
diversiteitsthema in de verschillende departementen van de stad Gent. Over 
de inspraak bij de opmaak van het diversiteitsbeleid komen wij weinig te 
weten.  
 
 
>  7.3.10. Mobiliteit 2007-2012 

In deze beleidsnota werd niks vermeld over participatie bij de opmaak van 
het beleidsplan. In het hoofdstuk over de voetgangers wil men het 
voetgangersgebied uitbreiden in samenspraak met bewoners en handelaars. 
(p7) Ook de nieuwe inplantingen van fietsenstallingen worden vooraf 
doorgepraat met bewoners en handelaars in de omgeving. (p19)  
 
Deze beleidsnota geeft een dubbel gevoel. Enerzijds vertrekt ze van de 
behoeften van de weggebruikers (voetgangers, fietsers, openbaar 
vervoergebruikers, automobilisten, enz.), waardoor ze een participatief 
gehalte lijkt te hebben. Anderzijds lijkt de participatie van burgers en 
burgermaatschappij aan het mobiliteitsbeleid niet systematisch 
georganiseerd te zijn. Symptomatisch is het feit dat er geen aandacht is 
voor beleidsparticipatie bij opmaak van deze beleidsnota.  
 
 
>  7.3.11. Onderwijs en Opvoeding 2007-2012 

Het lijkt wel of men zich in deze beleidsnota ervan afgemaakt heeft door 
het woord ‘participatie’ te vermelden en daarbij de volgende formule op te 
schrijven: ‘We nemen meer initiatieven om de betrokkenheid en 
participatie van kinderen, ouders en personeel te verhogen.’ (p8) Onder het 
hoofdstuk over de regierol van het stadsbestuur worden echter heel wat 
initiatieven genomen om met alle betrokkenen samen te werken aan betere 
onderwijsvoorzieningen, een aantal educatieve diensten, kinderopvang, en 
diverse thema’s rond opvoeding en onderwijs, zoals sport, cultuur, natuur 
en milieu, kinderboerderij, gezondheid, enz. Daaruit blijkt een 
bekommernis omtrent de participatie van scholieren en hun ouders aan de 
onderwijsvoorzieningen op maat van de eigen capaciteiten, en in het 
bijzonder van ouders en scholieren uit kansengroepen (via brugfiguren). 
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Naast de arrangementen voor maatschappelijke participatie van kinderen en 
hun ouders zijn er ook een paar organisatievormen voor beleidsparticipatie. 
Zo heeft de ‘beleidsgroep onderwijs Gent’ de functie van het officiële 
overleg- en adviesorgaan voor onderwijs in Gent en voor alle thema’s die 
onderwijs aanbelangen. Daarnaast dienen ook de lokale overlegplatformen 
(LOP’s) voor beleidsparticipatie, maar dan specifiek omtrent het gelijke 
kansenbeleid in de onderwijssector. Of deze organen betrokken werden bij 
de opmaak van deze beleidsnota werd nergens vermeld.  
 
 
>  7.3.12. Beleidsactieplan Openbare Werken, Stadswoningen en REG 

2007-2012 

In dit actieplan is er vooral aandacht voor informatieverstrekking bij 
uitvoering van openbare werken. Daarvoor zijn verschillende acties 
voorzien: 
 

- Bij het werken aan nutsvoorzieningen op het openbaar 
domein dient de burger geïnformeerd te worden. Daarbij 
kunnen diverse informatiemiddelen ingeschakeld worden: 
meldingskaart, minderhinderbrief, werfbord, aankondiging 
in de pers, informatiefolder en informatievergadering.  

- Bij een integrale straatheraanleg moet bij de 
informatieverstrekking de nodige aandacht gaan naar het 
visualiseren van hoe de straat er na de heraanleg zal 
uitzien. 

- Bij werken met een wijkoverstijgend karakter (zoals Sint-
Pietersstation, stadshart rond Korenmarkt, as van de 
Papegaai- naar Vandeveldestraat, e.d.) dient een 
permanent aanspreekpunt (infopunt) voorzien te worden. 

- Voor langerdurende werken (meer dan één jaar) dienen 
bewoners op de hoogte gehouden worden van de stand van 
zaken via tussentijdse informatiebrieven (of in de toekomst 
ook per sms) 

- Iedereen zal de website ‘openbare werken in kaart’ kunnen 
consulteren om zodoende zich te informeren over mogelijke 
hinder en eventuele wegomleidingen. Momenteel is ze er 
echter nog niet. 

 
Inspirerende acties voor informatieverstrekking bij openbare werken, daar 
niet van. Maar het actieplan maakt geen gewag van participatie bij dit 
beleidsplan. Er is zelfs geen beleidsplan. Er zijn vooral concrete, haalbare 
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en realistische acties. En daarbij wordt informatie verspreid aan de 
bewoners, betrokken bij de uitvoering van tal van openbare werken.  
 
 
>  7.3.13. Beleidsnota Wonen 2007-2012 

Uit de beleidsnota blijkt een sociale bekommernis: men wil iedereen de 
toegang verschaffen tot een comfortabele en betaalbare woning. Men 
baseert zich daarbij op één van de sociale grondrechten. Daartoe wil men 
acties opzetten om bijkomende sociale woningen te laten bouwen. Ook in 
de privé-sector wil men de bouw en renovatie van betaalbare rijwoningen 
stimuleren, door een programma voor zogenaamd ‘budgetwonen’ op te 
zetten. Men wil ook de kwaliteit van het bestaand woningpatrimonium doen 
toenemen, wat meestal ten goede komt aan huurders in de privé-sector, 
zeker wanneer men ook maatregelen neemt om sociale verdringing tegen te 
gaan. Het woonbeleid wil de gelijke kansen op comfortabele en betaalbare 
woning doen toenemen.  
 
Over de beleidsparticipatie aan dat woonbeleid is de beleidsnota kort. De 
stedelijke woonraad wordt hervormd tot een onafhankelijk adviesorgaan dat 
tijdig betrokken zal worden bij diverse beleidsplannen om advies over uit te 
brengen. (p31) Op deze manier wil het stadsbestuur haar beleid tijdig 
bijsturen op basis van de ervaringen van de verschillende lokale 
woonactoren. Hoe de opmaak van het beleidsplan zelf verliep staat in de 
nota niet vermeld. Uit eigen ervaring kan ik wel aangeven dat het 
woonbeleid verdiept zal worden en dat daarvoor allerlei studies zijn 
uitgevoerd (o.a. om de woonbehoeften van 20 doelgroepen in beeld te 
brengen) en een woonoverlegplatform in het leven geroepen is. 
 

>  7.3.14. Besluitend 

In zijn retoriek gaat Gent in ieder geval voluit voor een participatief beleid. 
Het is wel duidelijk dat er geen eensgezindheid bestaat: niet over de 
reikwijdte van het begrip ‘participatie’ noch over de ‘aanpak bij de opmaak 
van de plannen’.  
 
Bij het lezen van de beleidsspecifieke documenten, lijkt het aangewezen 
om een onderscheid te maken tussen civiele participatie (burgers nemen 
initiatieven om samen te werken aan een beleidsdoel als uiting van 
verantwoordelijkheidszin) en maatschappelijke of sociale participatie 
(bestuurders nemen maatregelen om de deelname aan het maatschappelijk 
leven van achtergestelde doelgroepen te bevorderen, ook als uiting van hun 
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verantwoordelijkheid). De aandacht voor civiele participatie, in de zin van 
de ondersteuning van burgerinitiatieven met het oog op het nastreven van 
een beleidsdoel, is beperkt. Daarvoor is er enkel systematisch aandacht bij 
de dienst buurtwerk en (in mindere mate) bij de integratiedienst. We 
vinden die aandacht voor civiele participatie noch in het strategisch 
meerjarenplan van de stad Gent,  noch bij de hoofdstrategische 
doelstellingen, noch bij het thematisch strategisch programma voor 
communicatie en inspraak, noch bij de vertaling ervan in de 
departementen, noch bij de beleidsnota over communicatie en inspraak, 
enz.  
 
Uit de literatuurstudie leren wij ook de aanpak van de beleidsparticipatie 
bij de opmaak van de meeste beleidsnota’s kennen. Daaruit menen wij te 
mogen afleiden dat er zich twee onderscheiden soorten van 
beleidsparticipatie aftekenen. Ten eerste is er een eerder ‘voluntaristische’ 
aanpak van meestal decretaal bepaalde adviesorganen, zoals de 
cultuurraad, jeugdraad, Minaraad en seniorenraad. Ten tweede zien wij een 
meer ‘structurele aanpak’ op bepaalde beleidsdomeinen, waar men 
structuren opzet voor participatie, partnerschap, samenwerking of overleg. 
Zo zien wij het AGORA-platform (bij het diversiteitsbeleid voor etnisch-
cultureel minderheden), het ouderenoverlegplatform (bij het ouderenbeleid 
en naast de seniorenraad) en het partnerschapsmodel van ‘Gent, stad in 
werking’ (bij het beleid rond ondernemen en werken).  
 

>  7.4. Besluit 

De bestuursperiode is nu halfweg. Bij aanvang van de legislatuur is er de 
reflex om de burgers te betrekken bij de lange termijnvisie van de stad. Aan 
de hand van een stadsdebat, voorbereid met verschillende instrumenten 
(postkaarten, internet, standswandelingen en dergelijke meer) worden de 
meningen van ‘de Gentenaar’ verzameld. Er zijn een aantal kritische 
stemmen over het debat, maar het feit is wel dat het stadsbestuur – in zijn 
retoriek althans - de intentie heeft om werk te maken van ‘participatie’. 
Getuige daarvan is de oprichting van de werkgroepen omtrent participatie.  
Ook uit de beleidsplannen spreekt deze wil. Al is het duidelijk dat er geen 
echte coherente visie op participatie is vanuit de gehele organisatie. Elke 
dienst vult het begrip op zijn eigen manier in. Welke rol het stadsbestuur 
daarbij inneemt, is ook niet zo duidelijk duidelijk. Neemt ze de volledige 
verantwoordelijkheid of gaat ze eerder voor gedeelde verantwoordelijkheid?  
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8. Algemeen besluit 

Voorliggend rapport kadert binnen het SBOV-onderzoek naar 
burgerparticipatie in Vlaamse steden. In dit onderzoek trachten we 
volgende vraag te beantwoorden: ‘Evolueert de lokale democratie in de 
Vlaamse stedelijke context, in feiten en perceptie in de richting van een 
meer participatieve democratie en wat zijn daarvan dan de gevolgen voor 
de rol van politici, ambtenaren en burgers, voor hun onderlinge 
verhoudingen en voor het functioneren van een bestuurslijk stelsel dat 
gebouwd is op een representatief model?’  
 
Om tegemoet te komen aan de doelstellingen geformuleerd in de vraag, valt 
ons onderzoeksdesign uiteen in vier delen. In de eerste laag gaan we na wat 
het discours is in de stad aangaande participatie. Welke participatie–
arrangementen zijn er in de Vlaamse steden?  Hoe kunnen we het discours 
dat deze arrangementen ondersteunt of omringt omschrijven? Welke 
recente evoluties hebben deze participatie–arrangementen gekend: waarom 
zijn er eventueel wijzigingen, welke motieven worden daarvoor 
geformuleerd?  Dit rapport is een weerslag van deze eerste laag in Gent en 
vormt tevens de basis voor de tweede laag in het onderzoek. In die tweede 
laag gaan we een drietal participatie-arrangementen uit de eerste laag 
uitdiepen. Door procesreconstructie en actorenanalyse gaan we na welke 
instituties impact hebben op deze arrangementen. Het zijn, gegeven de 
bestuurskundige focus van het onderzoek, uiteraard bestuurskundige 
instituties die we bekijken: instituties die te maken hebben met het 
functioneren van het politiek/ambtelijk systeem in Vlaamse stadsbesturen.  
In de derde laag gaan we de cases vergelijken om na te gaan of we 
verschillen en gelijkenissen zien en welke instituties dit verklaren. Het 
project eindigt met een survey bij de sleutelfiguren uit de stadsbesturen 
waarin we onze bevindingen over rollen en belangrijke beïnvloedende 
instituties bij hen toetsen.   
 
Dit rapport sluit aan bij de eerste laag. Het geeft een overzicht van de 
participatie-arrangementen in stad Gent vanaf eind jaren ’70 tot nu. In dit 
onderzoek ligt de focus op deze participatie–arrangementen die door het 
stedelijk politiek systeem worden geconstrueerd en opgezet. 
Arrangementen zijn het geheel van organisatievormen omtrent participatie 
en daarmee verweven, de verschillende posities en rollen van sleutelactoren 
(politici, ambtenaren en burgers).  
 
Bij dit onderzoek moeten we twee kanttekeningen plaatsen: (1) We hebben 
geopteerd om de indeling van Denters te volgen. We hebben, omwille van 
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eerdere reeds vernoemde redenen, vooral aandacht voor politieke 
participatie; en meerbepaald deze arrangementen opgezet door het 
bestuur. We gaan voorbij aan de civiele burgerparticipatie-arrangementen. 
Door de beperking brengen we niet het gehele participatieveld van Gent in 
beeld en we missen vooral de uitwisseling tussen de politieke en civiele 
participatie (rol van speelstraten, opvolging overlast op Gentse Feesten,…). 
(2) We zijn er ons van bewust dat we door de gebruikte onderzoeksmethode 
(documentenanalyse & interviews) waarschijnlijk een aantal arrangementen 
niet in kaart hebben gebracht. In de interviews werd een aantal keer 
verwezen naar de technieken die de dienst stedenbouw en ruimtelijke 
planning gebruikten om burgers bij het beleid te betrekken. We hebben dit 
niet verder uitgediept aangezien we menen voldoende materiaal voor 
handen te hebben om de eerste conclusies te trekken van “de eerste laag”. 
Op basis daarvan selecteren we cases voor verder onderzoek die ons meer 
inzicht zouden moeten geven in het samenspel van sleutelactoren in de 
verschillende arrangementen. 
 
In wat volgt zetten we de bevindingen uit dit rapport nog eens systematisch 
op een rijtje.  
 
Evolutie van de verschillende arrangementen 
 
In onderstaande tabel geven we een overzicht van de besproken 
arrangementen per legislatuur. We hebben de arrangementen ingedeeld in 
vier categorieën: informatie, samen spreken, samen leven en samen de stad 
vernieuwen. Het is een eerder subjectieve indeling op basis van de inhoud 
en de doelstellingen van het arrangement.  
 
De eerste categorie is ‘informatie’. Daarmee doelen we op alle 
arrangementen die zijn opgezet met als doel de Gentse bevolking te 
informeren over allerhande thema’s in de stad. Er is geen wederkerigheid. 
Het arrangement biedt informatie aan, de burger ontvangt. Reeds in 1977 
was er in Gent een informatiebureau. Deze werd omgevormd tot de Dienst 
Voorlichting. De taken van de Dienst groeiden naarmate de jaren vorderden. 
De Dienst Voorlichting omvat anno 2009 een afdeling kennisbeheer, een 
afdeling pers, een afdeling publicaties en een afdeling informatie. De dienst 
staat ook in voor de logistieke organisatie van de informatievergaderingen 
en hoorzittingen.  
 
De tweede categorie is het ‘samen spreken’. Daaronder zijn de 
arrangementen verzameld waar politici, ambtenaren en 
burgers/georganiseerde (bewoners)groepen elkaar ontmoeten om over 
verschillende beleidsitems te discussiëren. Het is vooral sectorspecifiek 
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(adviesraden, informatievergaderingen en hoorzittingen). Tijdens de 
legislatuur 1977-1982 lijken zulke arrangementen nog niet aanwezig. Het 
stadsbestuur wordt geconfronteerd met kritische en mondige burgers en 
bewonersgroepen maar lijkt niet goed te weten hoe ze ermee om moeten 
gaan. De reacties worden niet gekanaliseerd onder de vorm van 
hoorzittingen en informatievergaderingen. In de daaropvolgende 
bestuursperiodes neemt het aantal informatievergaderingen en 
hoorzittingen gestaag toe; mede onder impuls van de Dienst Voorlichting. 
Een eerste aanzet voor het ‘samen spreken’ in de stad is het oprichten van 
een cultuurraad. Tijdens de daaropvolgende legislaturen worden, onder 
impuls van regelgeving, nog meerdere adviesraden opgericht.  Er is dus een 
wederkerige relatie – hoeveel beleidsruimte burgers krijgen om effectief 
invloed uit te oefenen in het beleid is niet duidelijk.  
 
Een derde categorie is het ‘samen leven’. Daaronder staan de 
arrangementen die tot doel hebben om het ‘samen leven’ tussen mensen, in 
een bepaalde wijk, in een bepaald domein te bevorderen (sectorspecifiek, 
gebiedsgericht en projectmatig). In het kader van deze initiatieven worden 
tal van arrangementen opgezet die tot doel hebben de participatie (vooral 
in de betekenis van ‘deelnemen aan de maatschappij’) te bevorderen. Al in 
de jaren ’70 neemt het stadsbestuur verschillende initiatieven daaromtrent. 
Er worden wijkcentra opgericht (door de stad of door particuliere actoren). 
Onder impuls van het VFIK, en later het SIF, worden tal van projecten 
opgestart. Met deze middelen wordt gepoogd om samen met, of 
complementair aan de werking van de openbare diensten en particuliere 
organisaties, een samenhangend kansarmoedebeleid voor de stad Gent te 
ontwikkelen. De projecten in het kader van het VFIK en het SIF zijn 
grotendeels wijk- en buurtgericht. Men gaat daarbij zeer sterk uit van de 
‘vragen en noden’ in de wijk. Verder begint men ook te experimenteren 
met sociaal en cultureel-artistieke projecten in de buurt. Er is een sterke 
toename van het aantal wijkprofessionelen. Op initiatief van de SIF- en de 
VeCo-cel wordt Actie Samenspraak opgericht. In de uitgangspunten van het 
samenspraakmodel staat er expliciet dat er wordt beoogd om meer 
betrokkenheid te creëren van bewoners bij beleidsontwikkeling- en 
uitvoering. Actie Samenspraak is echter, omwille van verschillende redenen, 
geen lang leven beschoren.  
 
Een vierde categorie is ‘samen de stad vernieuwen’. Daaronder verstaan de 
arrangementen die zijn opgezet rond bepaalde gebieden waar de stad wil 
ingrijpen (gebiedsgericht en projectmatig). In de eerste besproken 
legislatuur was er nog geen arrangement voor handen. Echter, de Vlaamse 
overheid komt met een herwaarderingsbesluit (1982) op de proppen dat 
stelt dat de gemeentes herwaarderingsgebieden kunnen afbakenen op 
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voorwaarde dat ze een globaal plan van herwaardering voor de wijk 
ontwerpen in samenspraak met de bewoners. Hoewel deze 
herwaarderingsgroepen na een aantal jaren een stille dood stierven, was de 
toon in Gent gezet. Er worden participatie-arrangementen rond de 
stadsvernieuwingsplannen. In de recente stadsvernieuwingsprojecten 
worden ook tal van methodieken aangewend om de bewoners te betrekken 
bij de planvorming en de uitvoering. 
 
Niet alle arrangementen passen in deze vierdeling. Zo is er de 
gebiedsgerichte werking die deze vier categorieën overschrijdt en 
stadsbreed gaat. De bedoeling van gebiedsgerichte werking is een integrale 
beleidsaanpak van wijkrelevante thema’s, gericht op duurzame ontwikkeling 
en een werkbare actieve participatie en maatschappelijke betrokkenheid 
van de bevolking via de wijkprogramma’s. In de schoot van gebiedsgerichte 
werking worden verschillende projecten opgezet zoals de wijkprogramma’s, 
‘wijk aan zet’ en de ‘wijkplatforms’. Recent was er nog Gent Over Morgen: 
een stadsbreed debat over de visie van de Gentenaren op Gent Over 
Morgen.  
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Tabel 6: Samenvattend overzicht van de evolutie van participatie- 
arrangementen 

Legisla-
tuur 

Informatie ‘Samen 
Spreken’ 
 

‘Samen 
Leven’ 

‘Samen 
de Stad 
Vernieuw
en’ 

     
1977-
1982 
 
De Paepe 

Oprichting 
informatie-
bureau 

-Tegenspraak 
van bewoners 
en 
actiegroepen/
ambivalente 
houding van 
het bestuur 
 
- Cultuurraad 

-Oprichting 
stedelijke 
wijkcentra 
 
-Ontstaan 
buurthuizen 
(samenle-
vingsopbouw) 
 

(De 
stadsver-
nieu-
wings-
campagne 
van de 
Vlaamse 
overheid 
bevat 
heel wat 
ideëen 
over 
partici-
patie)  
 

     
1982-
1988 
 
Monsaert 

Informatie-
bureau en 
persdienst 
smelten 
samen in de 
Dienst 
Voorlichting 

HZ & IV  -Infocen-
trum 
stadsver-
nieuwing 
 
- Stuur-
groepen 
herwaar-
derings-
gebieden 

     
1988-
1994 
 
Temmer
man 

Dienst 
Voorlichting 
(met 
infocentrum 
SV) 

-Stijging HZ/IV 
 
-Oprichten AR 
personen met 
een handicap 
en stedelijke 

-VFIK 
projecten 
(1990): 
nieuwe 
buurtcentra, 
woonwinkels, 

Infocen-
trum SV 
infor-
meert en 
sensibili-
seert over 
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jeugdraad schoolopbouw
werk 

de hwg 

     
1994-
2000 
 
Beke 

-Taken DV 
nemen toe 

- Stijging HZ 
en IV 
 
 
- Ontstaan van 
een aantal 
vzw’s en 
samenwerking 
met de 
stadsorgani-
satie 

-VeCo (1991) 
 
- SIF (1996): 
stedelijke 
buurtcentra, 
integratie-
dienst, 
buurtbericht 
cultuurbeleid
…) 
 
-Actie 
Samenspraak 
 

Streven 
naar 
comple-
mentari-
teit tss 
RSG en 
SIF 
meerjaren
plannen 
dmv 
stadsver-
nieuwings
plannen 

     
2002: ADMINISTRATIEVE HERSTRUCTURERING (“in functie van de 

burger”) 
2003: SIF evaluatie (IKW) 

     
2000-
2006 
 
Beke 

   -Steden-
fonds 
-Zuurstof 
voor de 
Brugse 
Poort 

     
2004: GEBIEDSGERICHTE WERKING 

     
2004-
2006 

 -Wijkplat-
forms 
 
- Adviesraden 

Wijk Aan Zet Bruggen 
naar 
Rabot 

     
2006- 
 
Termont 

   Ledeberg 
Leeft! 

     
2009: Gent Over Morgen 
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Inzicht in instituties 

Op basis van deze beschrijvende longitudinale analyse kunnen we een aantal 
voorzichtige conclusies trekken. 
 
Eerst en vooral is het duidelijk dat er een sterke toename is van het aantal 
participatie-arrangementen opgezet door de stadsdiensten. Tijdens de 
eerste besproken legislaturen zijn er quasi geen arrangementen – met 
uitzondering van de cultuurraad en het informatiebureau. De reacties van 
de burgers kunnen en worden niet via officiële wegen gekanaliseerd. 
Misschien weet het bestuur niet goed om te gaan met de (re)acties van de 
burgers of misschien zijn er wel andere meer cliëntelistische of verzuilde 
ideeën over burgerbetrokkenheid.  Marc Heughebaert spreekt van een ‘zwak 
bestuur’ onder leiding van De Paepe (1977-1982) en Monsaert (1982-1988) 
waardoor het protest van de burgers en de georganiseerde groepen des te 
sterker klinkt. Het herwaarderingsbesluit (1982) zorgt voor het oprichten 
van stuurgroepen. Deze stuurgroepen worden gepercipieerd als 
arrangementen waar er echt participatief wordt gewerkt. Hoewel de 
stuurgroepen een stille dood sterven eind jaren ‘80, zorgt het voor een 
mentaliteitswijziging in de stad. In de late jaren 90 zijn er in Gent talrijke 
initiatieven zoals hoorzittingen, buurtcontactcomités, buurtraden…. Door 
middel van fondsen van het VFIK (1990), het SIF (1996) en later het 
Stedenfonds (2002) worden nog eens tal van arrangementen opgezet. 
Denken we maar aan de buurtcontactcomités (VFIK), Koloriet (VFIK), 
schoolopbouwwerk (VFIK), Actie Samenspraak (SIF & VeCo), 
verkeersleefbaarheidsplannen (stedenfonds),… De rol van de Vlaamse 
overheid in het opzetten van deze participatie-arrangementen kan niet 
worden ontkend. Een groot aantal participatie-arrangementen zijn opgezet 
onder de (financiële) impuls van de Vlaamse overheid. Ook bij de 
stadsvernieuwingsprojecten onder impuls van het stedenfonds tracht men 
arrangementen op te zetten om een grote betrokkenheid van de Gentenaren 
te creëren. Daarmee wordt een vaststelling uit de internationale 
literatuurstudie bevestigd, namelijk dat de centrale overheden een grote rol 
kunnen spelen in het stimuleren van lokale besturen inzake participatie-
arrangementen (Lowndes et al. 2006).  
 
Een tweede objectieve vaststelling is dat het aantal professionelen in en 
rond de participatie-arrangementen sterk is toegenomen. Reden daarvoor is 
uiteraard het stijgende aantal projecten, deels onder (financiële) impuls 
van de Vlaamse overheid. Veel stadsambtenaren zijn de laatste decennia in 
de frontlijn ingezet: ambtenaren die werken in direct en dagelijks contact 
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met de burgers (wijkwerkers onder impuls van het VFIK en het SIF, sociaal 
werkers in wijkcentra, in dienstencentra…). Deze frontlijnwerkers hebben 
de meeste contacten met de burgers en zouden dus logischerwijs ook de 
meeste signalen moeten opvangen. De stad heeft zichzelf ook voor een stuk 
geherstructureerd in functie van de burger door meer ambtenaren in het 
veld te zetten in het kader van gebiedsgerichte werking. In 2002 verandert 
de organisatiestructuur en opteert de stad ook voor een projectwerking. 
Deze twee veranderingen waren in feite noodzakelijk om genoeg 
ademruimte te geven aan de gebiedsgerichte werking. De stad kiest bewust 
niet voor het opzetten van representatieve structuren voor bewoners in elke 
wijk, maar wel voor diverse vormen in de communicatie tussen bewoners en 
bestuur. Gebiedsgerichte werking is daarvoor, volgens de stad, het 
instrument bij uitstek. 
 
Ten derde is het duidelijk dat de stad meer en strakker gaat regisseren. Het 
is niet duidelijk ‘waarom’ het kantelmoment er was. Tijdens de eerste 
besproken legislatuur (1977-1982) wordt het bestuur gekenmerkt door non-
communicatie. De burgers (re)ageren en het bestuur laat het min of meer 
gebeuren. Ook de volgende legislatuur (1982-1988) wordt gekenmerkt door 
relatief weinig inmenging van het bestuur. Er is een open cultuur, wat zich 
ook vertaalde in de samenstelling van de stuurgroepen. Veel 
herwaarderingsoperaties werden van onderaf bepaald. Dit lijkt te 
veranderen na zwarte zondag (1991). Vanaf de VFIA/VFIK periode, en later 
de SIF periode, lijkt de stad de teugels strakker in handen te houden. Via 
deze fondsen krijgt het bestuur de financiën die het vooral gaat besteden 
aan de wijken. Het is in die periode dat het Dienst Buurtwerk wordt 
opgezet. Het buurtwerk moet signalen uit de buurten opvangen en 
doorseinen naar het beleid, zodat het bestuur eventueel kan ingrijpen om 
de toestand onder controle te houden. Ook Gebiedsgerichte Werking is door 
het bestuur ingericht met de bedoeling om meer grip te hebben op de 
signalen van de bewoners. De reacties worden op die manier gekanaliseerd 
in tal van structuren opgezet door het bestuur. Het zorgt er ook voor dat 
spontane oprispingen minder kans krijgen, aangezien ze op verschillende 
manieren gedetecteerd worden en via geëikte structuren een weg vinden. 
Het valt trouwens op dat de meer recente Gentse participatie-
arrangementen vooral wijk- en buurtgericht zijn. Men gaat ook niet voor 
een ‘uniforme aanpak in alle wijken’ maar men wil ‘op maat’ werken – 
getuige daarvan zijn de startnota’s, de wijkprogramma’s maar ook het Wijk 
Aan Zet programma. Let wel, opvallend is dat de diensten vaak van elkaar 
niet  op de hoogte zijn van de activiteiten die op wijkniveau worden 
opgestart en geïmplementeerd. Het valt op dat de stadsdiensten sterk 
verkokerd zijn en dat er geen globale visie is op participatie vanuit de 
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stadsorganisatie. In de geanalyseerde beleidsplannen maakten we trouwens 
dezelfde vaststelling. 
 
Ten vierde valt het op dat het stadsbestuur meer ‘gebruik’ maakt van de 
aanwezige structuren tussen staat en burger, de burgermaatschappij. Met 
burgermaatschappij bedoelen we het geheel van organisaties, bewegingen 
en activiteiten die door burgers worden beheerd of ondernomen en die een 
autonome positie innemen tussen de private sfeer, de markt (de 
profitsector) en de overheid (werkgroep participatie). Het gaat zowel over 
georganiseerde verenigingen en over tijdelijke acties. Het gaat om de grote 
landelijke culturele organisaties met een sterk geprofessionaliseerde 
werking tot zeer kleine lokale organisaties. Hoewel we nog geen zicht 
hebben op de effectieve plaats en invloed van de burgermaatschappij in de 
arrangementen, stellen we wel vast dat ze ‘aanwezig’ zijn in de 
arrangementen: in de stuurgroepen, in de adviesraden, in de plannen voor 
de stadsprojecten… Vanaf midden jaren ’90 zijn er een aantal indicaties dat 
het stadsbestuur actief aansluiting lijkt te zoeken met de aanwezige 
burgermaatschappij in de buurt/wijk/stad. Zo wordt er bij Dienst 
Buurtwerk, straathoekwerk, de jeugddienst, de cultuurdienst uitgegaan van 
de sterktes in de buurt en wordt er aansluiting gezocht met de bewoners – 
dit dikwijls door middel van de daar aanwezige organisaties. Ook de Dienst 
Gebiedsgerichte Werking inventariseert de aanwezige burgermaatschappij in 
zijn startnota’s over de 25 wijken in Gent. We zien ook het ontstaan van 
‘arrangementen rond planvorming’. Recent zien we dit zeer sterk bij de 
stadsvernieuwingsprojecten. Naast de aandacht voor de wijk en aandacht 
over de planvorming, lijkt er ook een tendens om meer stadsbreed 
arrangementen op te zetten. Met stadsbrede initiatieven bedoelen we alle 
initiatieven in de stad die de hele stad als object en platform voor 
participatie gebruiken zoals bijvoorbeeld Gent Over morgen. Het lijkt er dus 
op dat de stad de macht accapareert/haar grip vernieuwt op wat ze op een 
bepaald ogenblik uit handen heeft gegeven aan de burgermaatschappij. Dit 
zou ook moeten leiden tot andere vormen van sturing. 
 
Naast de rol van verenigingen en organisaties kunnen we ten vijfde ook niet 
voorbij aan de rol van sleutelfiguren. Deze sleutelfiguren zijn de trekkers 
en/of de facilitators van participatie-arrangementen. Zo hebben 
burgemeester Monsaert en schepen Ackerman een rol gespeeld in het 
functioneren en het welslagen van de stuurgroepen in het kader van de 
herwaarderingsgebieden. Men wijst op de rol van burgemeester Beke die 
openstond voor het opzetten nieuwe arrangementen (zie Actie Samenspraak 
& Gebiedsgerichte werking). Naast deze politieke sleutelactoren wijst men 
ook een aantal keren op de rol en de inzet van ambtenaren in Actie 
Samenspraak, gebiedsgerichte werking, in de wijkhuizen, in de Dienst 
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Buurtwerk, … Tot slot zijn ook burgers die sleutelposities innemen door hun 
dagdagelijkse contacten zoals Roger Van Bockstael in het Patershol. De 
dikwijls doorslaggevende rol van sleutelactoren komt ook naar voor in het 
onderzoek van Lowndes et al. (2006), Wang (2001), Markus (2001) en 
Sintomer & De Maillard (2007). 
  
We hebben geen zicht op de inbreng van een raadslid in participatie-
arrangementen, maar we stellen wel vast dat de rol van de gemeenteraad in 
participatie-arrangementen vandaag de dag relatief miniem lijkt. Vroeger 
lijkt het wel anders te zijn geweest. In de stuurgroepen (1982) lijken de 
raadsleden nog een rol te spelen. Uit de interviews blijkt dat de oppositie in 
de stuurgroepen vertegenwoordigd was. Gemotiveerde raadsleden konden 
toen echt een rol van betekenis spelen in het sturen van de 
stadsvernieuwing in de herwaarderingsgebieden. Het debat in de 
stuurgroepen over de herwaarderingsoperaties had ook zijn verlengde in de 
Gentse gemeenteraad. Raadsleden zowel van meerderheid als van oppositie 
hadden er dus voordeel bij om aanwezig te zijn in de stuurgroepen. Echter, 
in de klassieke inspraakprocessen zoals adviesraden en hoorzittingen lijken 
gemeenteraadsleden vandaag de dag nauwelijks een rol te spelen, en het 
vermoeden is dat dit ook het geval is in de meer interactieve processen 
zoals gebiedsgerichte werking. Nochtans biedt het gemeentedecreet heel 
wat grond om als raadslid en als raad aan de slag te gaan in participatieve 
processen. De ambtenaren lijken, meer dan raadsleden, een grotere rol te 
spelen in die processen. Deze suggestie wordt trouwens ook bevestigd in de 
literatuur (De Graaf 2007).  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Lijst van de respondenten 

Naast de namen van de geïnterviewden, geven we ook hun functie (op het 
moment van het interview) en de datum van interview. 

André Rubbens – Diensten Stadssecretaris – Geïnterviewd op 23 februari 
2009 
 
Robert Bosmans – Gebiedsgerichte werking – Geïnterviewd op 24 februari 
2009 
 
Frank Beke – oud-Burgemeester Gent - Geïnterviewd op 25 maart 2009 
 
Marc Heughebaert – Inhoudelijk medewerker fractiesecretariaat Groen! -   
Geïnterviewd op 30 maart 2009 
 
Dirk Temmerman – Dienst Stedenbeleid en internationale betrekkingen - 
Geïnterviewd op 1 april 2009 
 
Eddy Beek – Voorzitter VZW Rocsa, voorzitter Open Vld Gent Oost, en 
ambtenaar aan Dienst Stedenbouw -  Geïnterviewd op 7 april 2009 
 
Patrick Allegaert – Artistiek leider Museum Dr. Guislain Gent -  Geïnterviewd 
op 29 april 2009 
 
Karl-Filip Coenegrachts – Departementshoofd Stafdiensten – Geïnterviewd op 
23 april 2009 
 
Mien De Graeve – Departement Stafdiensten - Geïnterviewd op 23 april 2009 
 
Bart Rosseau – Departement Stafdiensten - Geïnterviewd op 23 april 2009 
 
Kris Dom – Samenlevingsopbouw – Geïnterviewd op 15 mei 2009 
 

Niet alle interviews zijn gebruikt in het kader van dit rapport. Deze worden 
ook nog gebruikt in functie van de volgende SBOV rapporten.  
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Bijlage 2: Het College van Burgemeester en Schepenen 1977-1982 

Bevoegdheden bij de aanvang van het dienstjaar 1977: 
 
Burgemeester De Paepe: algemene zaken, politie-hulpcentrum 906, 
Coördinatie van het Economisch Beleid, Zeehaven, Luchthaven 
 
Schepen Roels: financiën en stadseigendommen 
 
Schepen Moreeuw: economische expansie en middenstand 
 
Schepen Monsaert: stadsontwikkeling, openbare werken en rechtszaken, 
grond-en bouwbedrijf, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en 
stedebouw, openbare werken en verkeer, waterzuivering, monumentenzorg, 
Rechtszaken 
 
Schepen Temmerman: stadsbedrijven E.G.W en Leefmilieu  
 
Schepen Vandewege: cultuur en Informatie 
 
Schepen Mortier-Hasaert: burgerlijke stand, bevolking en OCMW 
 
Schepen Tackaert-Foket: sociale zaken en volksgezondheid 
 
Schepen Ackerman: feestelijkheden, land- en tuinbouw en sport 
 
Schepen Kerckhove: personeelszaken en informatika 
 
Schepen Van Eeckhaut: onderwijs en toerisme. 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen vergaderde 55 maal in 1977. 
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Bijlage 3: De coördinatiedienst  

De coördinatiedienst, opgericht bij gemeenteraadsbeslissing op 19 
december 1977, kreeg de hiernavolgende taakomschrijving toegewezen: 
 
A: organisatie en structureren van het bestuursapparaat.  
Dit impliceert: 

- de organieke structuur 
Onderzoeken en analyseren van de taakverdelingen tussen de diverse 
functionele centrale diensten en bedrijven enerzijds en tussen de 
functionele centrale diensten en gedeconcentreerde dienstencentra 
anderzijds en het uitwerken van voorstellen dienaangaande aan het bestuur 

- de personele structuur 
Onderzoeken en bestuderen van de personeelsformaties van alle bedrijven, 
centrale diensten en dienstencentra en daaromtrent voorstellen uitwerken 
tbv het bestuur, de vakorganisaties en de toezichthoudende overheid 

- de introductie, opleiding en vorming van het personeel 
Organiseren van en medewerken aan de introductie, opleiding en vorming 
van het personeel ad hand van de taakanalyses en het behoefte onderzoek 

- specifieke personeelsproblemen 
Specifieke problemen met betrekking tot de personeelsbezetting en met 
betrekking tot eventuele mutatiemogelijkheden 

- werkmethodes, formulieren en automatisering 
Bestuderen van werkmethodes ten einde deze efficiënter te maken door 
deze te uniformiseren en of daarvoor eventueel een beroep te doen op 
mechanische hulpmiddelen 

- behuizing en materiële uitrusting 
Bestuderen van de behuizing en de materiële uitrusting van de bedrijven, de 
functionele centrale diensten en de dienstencentra en dienaangaande 
voorstellen uitwerken. 
 
B: coördinatie 
Impliceert het organiseren van een harmonische werking tussen de diverse 
functionele centrale diensten enerzijds en tussen de functionele centrale 
diensten en de gedeconcentreerde dienstencentra anderzijds. 
 
C: bijzondere studies 
Op basis van de studies van de coördinatiedienst zijn er kaderaanpassingen 
gebeurd. 
Onder andere: oprichting van een afzonderlijke dienst ‘secretarie en 
algemene zaken’ waarin ook een infobureau werd voorzien. 
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Bijlage 4: Het College van Burgemeester en Schepenen 1983-1988 

Bevoegdheden bij de aanvang van het dienstjaar 1983: 
 
 
Burgemeester Monsaert: algemene zaken, stadsontwikkeling, politie, 
verkeer, info, protocol, rechtszaken 
 
Schepen Wijnakker: schepen voor stadsbedrijven E.G.W. en leefmilieu 
 
Schepen Verheeke; schepen van de haven en economische expansie 
 
Schepen Mortier-Hasaert: schepen van bevolking en ambtenaar van de 
burgerlijke stand 
 
Schepen Bouquet: schepen van sportzaken, brandweer en buitenlandse 
betrekkingen 
 
Schepen Ackerman: schepen van OW, stedebouw, feestelijkheden en land- 
en tuinbouw 
 
Schepen Kerckhove: schepen van personeelszaken 
 
Schepen De Clercq: schepen van financiën en toerisme 
 
Schepen Bracke: schepen van cultuur en middenstand 
 
Schepen Bauwens: schepen van sociale zaken en huisvesting 
 
Schepen Vanhove: schepen van onderwijs 
 
 
In 1983 vergaderde het CBS 58 maal. 
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Bijlage 5: De werking van stuurgroep Sint-Elisabeth Begijnhof 

De samenstelling van de stuurgroep in het Sint Elisabeth Begijnhof kende in 
het begin een moeilijk verloop. Er stelden zich aanvankelijk slechts 2 à3 
buurtbewoners kandidaat (teleurstelling uit de ervaringen van het 
verleden?). Zij zetten zich echter in om andere bewoners voor de deelname 
aan de stuurgroep te motiveren. 
 
Op 5 maart 1985 werd dan de stuurgroep geïnstalleerd met de volgende 
samenstelling: 

- 5 vertegenwoordigers van de administratie 
- 4 vertegenwoordigers van het OCMW 
- 5 vertegenwoordigers van de politieke partijen in de gemeenteraad 
- 18 buurtbewoners 
-  

De voorzitter was de Schepen van Ruimtelijke Ordening (Akkermans). De 
buurtbewoners hadden de meerderheid. 
 
Tussen de stuurgroepvergaderingen door vergaderde de bewonersgroep 
apart om de voorstellen onder elkaar te bespreken. Op buurtvergaderingen 
voor alle bewoners kwam er weinig respons. De vertegenwoordigers in de 
stuurgroep ondernamen veel acties om die bewoners te bereiken: via de 
begijnhoffeesten waar er een infostad en een tentoonstelling werd 
georganiseerd. De bewoners konden ook op het plan van het begijnhof 
tekenen hoe het verkeer georganiseerd moest worden. 
 
(Bron: Ge.B.Ak., Wandeling door het Sint-Elisabeth Begijnhof) 
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Bijlage 6: Het College van Burgemeester en Schepenen 1989-1994 

Bevoegdheden bij de aanvang van het dienstjaar 1989: 
 
Burgemeester Temmerman: Algemene Zaken, politie en brandweer, 
veliigheid, verkeer, protocol, ceremonieën en rececptie, zustersteden, 
coördinatiedienst, ontwikkelingssamenwerking, informatie en inspraak, 
secretarie 
 
Schepen Wijnakker: Schepen van de haven, economische ontwikkeling, 
nutsvoorzieningen en middenstand 
 
Schepen Van de Wynckel: Schepen van onderwijs 
 
Schepen Beke: Schepen van openbare werken 
 
Schepen Bouquet: Schepen van bevolking en voorlichting, en ambtenaar van 
burgerlijke stand 
 
Schepen Merchtiers: Schepen van sociale zaken en huisvesting 
 
Schepen De Poorter: Schepen voor sportzaken, feestelijkheden, 
openluchtrecreatie en toerisme 
 
Schepen Van Quaquebeke: Schepen van cultuur 
 
Schepen Bogaert: Schepen van personeelszaken 
 
Schepen Lepeau: schepen van milieuzaken 
 
Schepen Van Rouveroij: Schepen van financiën en stadseigendommen 
 
Het CBS vergaderde 67 maal in 1989. 



 ׀ 155 ׀

Bijlage 7: Overzicht Adviesraden in Gent 

Adviesraad Oprichting 
Cultuurraad  
Stedelijke Seniorenraad 1992 
MINA-raad 1992 
Raad voor Personen met een 
Handicap 

1993 

Stedelijke jeugdraad 1993 
Preventieraad 1993 
Raad voor Personen met een 
Handicap 

1993 

Stedelijke woonraad 1997 
GECORO 2000 
Sportadviesraad 2001 
Stedelijke adviesraad 
ontwikkelingsssamenwerking 

2005 
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Bijlage 8: Frequentie HZ en IV vanaf 1983 

Jaar Aantal HZ/IV Cumulatief totaal 
1983 1 1 
1984 0 1 
1985 3 4 
1986 3 7 
1987 3 10 
1988 2 12 
Legislatuur 1983-1988 12 12 
1989 2 14 
1990 19 33 
1991 9 42 
1992 12 54 
1993 15 69 
1994 16 85 
Legislatuur 1989-1994 73 85 
1995 16 101 
1996 13 (*) 114 
1997 19 133 
1998 19 152 
1999 15 167 
2000 17 184 
Legislatuur 1995-2000 99 184 
2001 21 205 
2002 23 (**) 228 
2003 29 257 
2004 31 288 
2005 20 308 
2006 21 329 
Legislatuur 2001-2006 145 329 
2007 20 349 
2008 13 362 
2009 0 0 
2010 0 0 
2011 0 0 
2012 0 0 
Legislatuur 2007-2012 33 362 
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achtereenvolgens aan het Departement Politieke Wetenschappen van de KU 
Leuven, de Economische Hogeschool Limburg en is thans docent aan de 
Universiteit Hasselt. Hij publiceerde als auteur en co-auteur over lokale 
politiek en bestuur, politieke participatie en integratie van etnische 
minderheden in steden. 
 
 


	1. Inleiding
	>  1.1. Wat voorafging… 
	>  1.2. Doelstellingen onderzoek 
	>  1.3. Onderzoeksdesign
	>  1.4. Leeswijzer van dit rapport

	2. De periode 1977-1982
	>  2.1. Actiecomités en bewonersgroepen
	>  2.2. Informatiebureau
	>  2.3. Besluit

	3. De periode 1982-1988
	>  3.1. Herwaarderingsbesluit Vlaamse Overheid 1982
	>  3.2. Stedelijke wijkcentra
	>  3.3. Dienst Voorlichting
	>  3.4. Besluit

	4. De periode 1988-1994
	>  4.1. De stuurgroepen: het vervolg
	>  4.2. Dienst Voorlichting: het vervolg
	>  4.3. Het Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen (VFIK)
	>  4.3.1. Stedelijke buurtcentra
	>  4.3.2. Huisvestingsprojecten
	>  4.3.3. Schoolopbouwwerk
	>  4.3.4. Centrum voor Jeugdwelzijnswerk
	>  4.3.5. Van zorg naar participatie
	>  4.3.6. Buurtcontactcomité
	>  4.3.7. Koloriet
	>  4.3.8. Besluitend

	>  4.4. Besluit

	5. De periode 1995-2000
	>  5.1. Stadsdiensten en participatie
	>  5.1.1. Stedelijke buurtwerking
	>  5.1.2. Integratiedienst
	>  5.1.3. Jeugddienst
	>  5.1.4. Straathoekwerk
	>  5.1.5. Besluitend

	>  5.2. De Dienst Voorlichting: het vervolg
	>  5.3. Van het VFIK naar het Sociaal Impulsfonds (SIF)
	>  5.4. Actie Samenspraak
	>  5.5. Besluit

	6. De periode 2000-2006
	>  6.1. Van het SIF naar het Vlaams Stedenfonds
	>  6.1.1. Evaluatie van het SIF
	>  6.1.2. Vlaams Stedenfonds

	>  6.2. Oprichting van het departement stafdiensten
	>  6.2.1. Dienst Stedenbeleid en Internationale Betrekkingen
	>  6.2.2. De Dienst Voorlichting

	>  6.3. Gebiedsgerichte werking (GGW)
	>  6.3.1. Waarom GGW?
	>  6.3.2. De GGW concreet

	>  6.4. Herstructurering Dienst Buurtwerk
	>  6.5. Besluit

	7. De periode 2006 – 
	>  7.1. Gent 2020
	>  7.2. Participatie in de stadsorganisatie
	>  7.2.1. Werkgroep participatie LSB
	>  7.2.2. Kenniscel Participatie

	>  7.3. Beleidsnota’s en participatie
	>  7.3.1. Beleidsnota Communicatie & Inspraak 2007-2012
	>  7.3.2. Buurtwerk 2008-2013
	>  7.3.3. Beleidsplan etnisch-culturele diversiteit 2009-2011
	>  7.3.4. Cultuurbeleidsplan 2008-2013
	>  7.3.5. Jeugdbeleidsplan 2008-2010
	>  7.3.6. Ouderenbeleidsplan 2008-2013
	>  7.3.7. Milieubeleidsplan 2005-2009
	>  7.3.8. Beleidsnota economie & werk 2008-2012
	>  7.3.9. Diversiteit 2008-2013
	>  7.3.10. Mobiliteit 2007-2012
	>  7.3.11. Onderwijs en Opvoeding 2007-2012
	>  7.3.12. Beleidsactieplan Openbare Werken, Stadswoningen en REG 2007-2012
	>  7.3.13. Beleidsnota Wonen 2007-2012
	>  7.3.14. Besluitend

	>  7.4. Besluit

	8. Algemeen besluit
	9. Auteursinfo

