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THEMA PARTICIPATIE EN POLITIEKE VERNIEUWING 

KRACHTLIJNEN 

1. We geven goede informatie zodat de betrokkenheid groter wordt en de inspraak beter. 

 

 We blijven investeren in vlot beschikbare informatie over de dienstverlening en projecten 

van het stadsbestuur, ook voor Gentenaars die geen internettoegang hebben of de 

vaardigheden missen om digitale informatie te verwerken (bijvoorbeeld via het 

succesvolle servicecenter Gentinfo). 

 In haar dialoog met de inwoners gebruikt de Stad zowel snelle digitale 

communicatievormen en -platforms als slow conversation (bijvoorbeeld 

infovergaderingen, wijkmarkten, het Stadsmagazine, …. 

 We houden in de communicatie rekening met diversiteit en anderstaligheid. Naast de 

realisatie van communicatiecampagnes streven we naar communicatie op maat van elke 

individuele burger. 

 Onze communicatie (via sociale media, StadsTV, het Stadsmagazine,...) heeft oog voor de 

participatieve processen die zich in de stad afspelen, voor initiatieven van onderop. 

 Met de audioverslagen en het experiment met de videoverslagen werd sterk geïnvesteerd 

om de werking van de gemeenteraad meer kenbaar en openbaar te maken. We zetten dit 

pad verder en onderzoeken hoe we dit deel van de stadswebsite overzichtelijker en 

gebruiksvriendelijker kan worden met overzichtspagina’s per wijk, commissie,... We 

hebben hierbij bijzondere aandacht voor begrijpbare taal en User Experience. 

 Inspraaktrajecten krijgen steeds heldere inhoudelijke krijtlijnen mee, zodat burgers weten 

wat ermee kan worden bereikt. 

 

2. We zorgen ervoor dat participatie en inspraak altijd breed en laagdrempelig zijn. 
 

 We doen extra inspanningen om iedereen te betrekken in participatieprocessen ook 

mensen uit moeilijk bereikbare groepen. We dragen extra zorg voor de inbreng van 

burgers uit kwetsbare groepen. 

 We zoeken naar nieuwe en aangepaste inspraakmethodieken die de aspiraties en inbreng 

van de verschillende groepen bijeen brengen en verbinden tot breed gedragen voorstellen.  

Kinderen en jongeren hebben recht op een stem in het beleid. We houden een vinger aan 

de pols van hun leefwereld en zoeken in alle participatietrajecten van de stad passende 

manieren om hen te laten participeren. 

 We betrekken het middenveld en bewoners-ondersteunende organisaties en bieden hen 

financiële ondersteuning om hun rol ten volle te kunnen opnemen, met respect voor hun 

autonomie. De zelforganisaties van kansengroepen zijn daarbij ook logische partners. 

 
3. We geven Gentenaars medezeggenschap over stadsvernieuwingsprojecten. 

 

We geven Gentenaars medezeggenschap over elk stadsvernieuwingsproject op buurt- en 

wijkniveau, voor de aanvang van elk deelproject. Dat doen we op maat van die buurt of wijk, 

met respect voor de diversiteit van de bewoners en andere actoren, in weloverwogen stappen 

en in totale openheid over de democratische besluitvorming. 

 

 We bouwen verder op inzichten uit inspraaktrajecten zoals 'Muide-Meulestede Morgen', 

een denkoefening van een groep wijkbewoners begeleid door studiebureaus waar een 

stadsvernieuwingsproject uit voortvloeide. Ook goede praktijken uit stadsvernieuwings-

projecten zoals ‘Bruggen naar Rabot’ en 'En Route' (in Dampoort en Sint-Amandsberg) 
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verdienen navolging. Bij 'En Route' vormt de langetermijnvisie van een professioneel 

ontwerpteam het startpunt voor gesprekken over toekomstplannen tussen stadsdiensten, 

bewoners en wijkorganisaties. Elk deelproject komt daarbij uitgebreid aan bod. 

 
4. We introduceren een burgerbegroting die Gentenaars inspraak geeft over wenselijke 

investeringen in hun wijk. 

 

Welke investeringen in de wijk moet het stadsbestuur prioritair plannen? Over een belangrijk 

deel van het budget dat we voorzien voor investeringen op wijkniveau, laten we de bewoners 

mee beslissen. 

 

 We organiseren in elk van de 25 wijken een publiek debat met telkens als conclusie een 

advies aan het stadsbestuur over (de realisatie van) de gewenste wijkprojecten. 

 Daarbij springen we behoedzaam om met verwachtingen van bewoners: we maken steeds 

heldere afspraken over de procedure die we zullen volgen. 

 We voorzien de nodige omkadering om de stem van kinderen en jongeren hierin 

voldoende te laten doorklinken. 

 

5. We ondersteunen burgerinitiatief voluit. 

 

Initiatieven die groeien vanuit buurten of wijken kunnen op verschillende manieren een 

ondersteuning krijgen van de Stad Gent: 

 We behouden ‘Wijk aan Zet’ als subsidie-instrument om buurtinitiatieven te 

ondersteunen. Na 11 edities (‘Wijk aan Zet’ startte in 2006) gaan we graag op zoek naar 

vernieuwing en experiment binnen het opzet met een herzien reglement. 

 Buurtgroepen die (half)jaarlijks terugkerende activiteiten opzetten, hoeven niet telkens 

opnieuw een aanvraag te formuleren via Wijk aan Zet, maar kunnen op een eenvoudige 

manier materiaal lenen en (indien gewenst) ondersteuning krijgen. 

 

6. We beogen gezamenlijk beheer. 

 

We stimuleren zo veel mogelijk gezamenlijk beheer tussen de Stad en burgers. Elk initiatief 

daartoe is uniek. 

 

 Afspraken over de afbakening van de verantwoordelijkheden, over wie de regierol in 

handen heeft,... gebeuren op maat. Zo maken we een verscheidenheid aan projecten 

mogelijk, van het onderhoud van een stukje buurgroen tot het publiek openstellen van 

erfgoed (zoals de Buren van de Abdij doen met de Sint-Baafssite). 

 De Stad Gent deelt zijn verantwoordelijkheid niet ondoordacht: de beslissing om zaken 

samen te beheren is onder meer afhankelijk van de draagkracht en de bereidheid van de 

initiatiefnemers om bewoners te betrekken. 

 Stadsambtenaren krijgen extra vorming om meer participatief te werken. 

 
7. We maken van Gent een echte ‘stad van commons’. 

 

We gaan aan de slag met de aanbevelingen uit het in juni 2017 voorgestelde 'Commons 

Transitie Plan voor Gent’ (Michel Bauwens e.a.) om van Gent een stad te maken waar 

burgercollectieven worden gestimuleerd en alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De 

Stad stelt zich op als partner van die initiatieven. De stad streeft naar maximale zelfstandigheid van 

collectieven van burgers en treedt op als partner van dergelijke initiatieven. De stad waakt 

erover dat commons-initiatieven niet alleen instaan voor het belang van de leden van het 

collectief, maar ook het algemeen belang voor ogen houden. 
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 De stad faciliteert een ‘Staten-Generaal van de Commons’, een overlegorgaan tussen 

burgercollectieven dat adviezen kan leveren aan de gemeenteraad en zo haar rol als 

partner kan vergroten. 

 We zorgen ervoor dat diverse kwetsbare doelgroepen expliciet betrokken en ondersteund 

worden. 

 We hebben oog voor commons-gerichte initiatieven van Gentenaars met een 

migratieachtergrond. 

 We dagen de Gentse kennisinstellingen uit om hun binding met de commons te 

versterken. 

 We behouden in Gent de minstens de vormen van burgerparticipatie die momenteel door 

het Gemeentedecreet voorzien worden maar die niet meer in het Decreet Lokaal Bestuur 

opgenomen zijn, en gaan daarin nog verder. 

 
8. Waar mogelijk organiseren we tijdelijke invullingen met groen, speelruimte, cultuur, 

ontmoeting. 

 In onze dense stad (dichtbebouwd en dichtbevolkt) willen we elke onderbenutting van 

ruimte vermijden en maximaal tegemoet komen aan noden van burgers en verschillende 

types van organisaties die initiatieven willen ontplooien. Daarom zoeken we actief naar 

mogelijkheden tot tijdelijke invulling van gebouwen of gronden die wachten op een 

nieuwe bestemming of bestemmingswerken. 

 Elk initiatief tot tijdelijke invulling is uniek: afhankelijk van de context zal een project 

met tijdelijke invulling meer of minder de toekomst van een wijk bepalen en meer of 

minder kans maken om te evolueren van een tijdelijke invulling naar een permanente 

‘common’. 

 We organiseren een rondetafel om ‘pioniers tijdelijke invullingen’ en het middenveld te 

consulteren over tijdelijke invullingen in de toekomst. 

 
9. We vernieuwen de politiek door de Gentenaars naar het stadhuis te brengen… en omgekeerd. 

 

 Als voorzitter van de gemeenteraad opteren we voor een raadslid dat niet behoort tot het 

college van burgemeester en schepenen. Het is bij uitstek de verantwoordelijkheid van die 

voorzitter om de politieke vernieuwing in het Gentse stadsbestuur uit te werken en gestalte 

te geven. Hij of zij doet dit in samenwerking en samenspraak met de fractievoorzitters van 

meerderheid en oppositie. De voorzitter van de gemeenteraad neemt alle nodige 

initiatieven om de werking van de raad en de commissies te verbeteren en sterker te 

maken. 

 We vragen aan Vlaanderen om het statuut van de gemeenteraadsleden in een grootstad als 

Gent op te waarderen naar een halftijds betaald mandaat zodat de gemeenteraad overdag 

kan werken als een volwaardig gemeentelijk parlement (met o.a. hoorzittingen). 

 Naar aanleiding van belangrijke maatschappelijke dossiers en/of projecten moeten de 

gemeenteraadscommissies ook buiten de muren van het stadhuis kunnen treden en ter 

plaatse gaan. 

 Om de transparantie te vergroten moeten de beslissingen van organisaties waarin de Stad 

Gent officieel vertegenwoordigd is, maximaal openbaar gemaakt worden. Voor zover 

wettelijk mogelijk wordt dezelfde openbaarheid gehanteerd als op de gemeenteraad. 

Zowel de gemeenteraadsleden als inwoners van Gent krijgen initiatiefrecht voor het 

agenderen van vragen en punten op de agenda van de betrokken bestuursorganen. We 

streven ernaar om zoveel als mogelijk ook participatie te realiseren via gebruikersraden en 

-fora en stakeholdersraden. 

 We sleutelen aan ons gemeentelijk model van democratie zodat meer inspraak mogelijk 

wordt: 

o Elk ontwerp van beleidsbrief (inclusief de aanwending van de budgetten) wordt aan de 

Gentenaars en middenveldorganisaties voorgelegd tijdens een open hoorzitting waarop 
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iedereen welkom is. Die hoorzitting wordt georganiseerd door de betrokken 

gemeenteraadscommissie, zodat de gemeenteraadsleden (van meerderheid en 

oppositie) ook op die manier rechtstreeks in overleg gaan met burgers en het 

middenveld en een grotere rol krijgen in de besluitvorming. De standpunten en ideeën 

geopperd tijdens de zitting zijn voer voor debat bij de verdere realisatie van de 

beleidsnota. 

o De uitvoering van elke beleidsbrief wordt halfweg de legislatuur op gelijkaardige 

wijze geactualiseerd. 

o Bij een uitzonderlijke maatschappelijke kwestie of plan vormen we een 

‘Burgerkabinet’ naar het voorbeeld van het Burgerkabinet dat in de periode 2017-2018 

mee het Circulatieplan evalueert. Een dergelijk Burgerkabinet is onafhankelijk, zo 

representatief mogelijk samengesteld en verleent adviezen aan het stadsbestuur. 

Hierbij wordt begeleiding op maat van verschillende doelgroepen die aan het 

burgerkabinet deelnemen voorzien. Het traject zelf moeten ze samen lopen. 
o We behouden in Gent de minstens de vormen van burgerparticipatie die momenteel 

door het Gemeentedecreet voorzien worden maar die niet meer in het Decreet Lokaal 

Bestuur opgenomen zijn, en gaan daarin nog verder. 
o We zetten ook experimenten op om ervaring op te doen met andere instrumenten voor 

participatieve democratie. 

- Geïnspireerd door Reykjavik (ISL) kunnen we bijvoorbeeld experimenteren met 

een platform waar burgers een idee voor het stadsbestuur kunnen voorleggen en 

daar steun voor kunnen vragen aan andere burgers;  

- We breiden de huidige mogelijkheden om voorstellen van burgers op de agenda 

van de gemeenteraad te zetten uit met de mogelijkheid om vanuit één van de 25 

wijken van de stad punten op de agenda van een Gemeenteraads-commissie, op 

voorwaarde dat ze worden ingediend door ten minste 1% van het aantal inwoners 

ouder dan 16 jaar uit de betrokken wijk. Deze commissievergaderingen kunnen 

ook in de wijk zelf plaatsvinden. 

 We herwaarderen de rol van bestaande onafhankelijke advies- en overlegorganen waar 

burgers (en middenveldorganisaties) op structurele basis samenkomen, mede op basis van 

een kritische zelfreflectie over hun samenstelling, werking en betrokkenheid van burgers 

door elk van die raden en organen. We vragen actief om advies en maken voldoende 

ruimte voor signalen en suggesties geformuleerd op initiatief van de organen zelf: de 

Jeugdraad, de Seniorenraad, de adviesraad etnisch culturele diversiteit AD REM, de 

Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap, de gemeentelijke commissie voor 

ruimtelijke ordening (Gecoro), de Kwaliteitskamer Monumenten en Architectuur, de 

Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur (MiNaRaad) e.d.m.  

 Om de uitdagingen van de stad, die zich over verschillende beleidsdomeinen uitstrekken, 

aan te gaan, ondersteunt het stadsbestuur ook nieuwe overlegstructuren, onder meer de 

Staten-Generaal van de Commons die de samenwerking van en uitwisseling tussen 

commonsgerichte activiteiten kan bevorderen. Een voorbeeld dat daarbij navolging 

verdient is de aanpak van 'Gent en Garde', onze voedselstrategie: in een beleidsgroep (met 

o.m. Boerenbond, UGent, Bioforum, Velt, Samenlevingsopbouw, Oxfam Wereldwinkels) 

ontwikkelt de Stad haar beleidsdoelstellingen rond de korte keten, duurzame productie en 

het vermijden van voedselverspilling. De ‘Werkgroep Stadslandbouw’, waarin elk 

stadslandbouwproject dat wil bijdragen tot de discussie ook een stem krijgt, adviseert. 

 
10. We organiseren een stadsbreed maatschappelijk debat en streven daarbij naar wederzijds 

begrip en openheid voor de diversiteit aan meningen die in onze stad leven. 

We willen met de Gentenaars en het middenveld in gesprek gaan over thema's die leven in de 

maatschappij en die de infovergaderingen of inspraaktrajecten overstijgen (o.m. verdichting en 

verweving, woon/werkverkeer, …). 
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 In ons democratisch bestel met haar botsende meningen hebben we behoefte aan een basis 

van wederzijds begrip; we willen burgers daarom actief uitnodigen om meer openheid te 

tonen voor verschillende interpretaties en klemtonen en om meer in dialoog te gaan. 

 We schenken aparte aandacht aan het faciliteren van maatschappelijk debat onder 

jongeren. 


