
 Pagina 1 

 

THEMA SAMENLEVEN 

KRACHTLIJNEN 

De individualisering, polarisering en verharding van de samenleving baart ons grote zorgen. In Gent 

zien we echter ook een tegenbeweging ontstaan, waarbij directe buren, mensen uit eenzelfde buurt of 

vanuit verschillende wijken hartverwarmende initiatieven nemen om elkaar te ontmoeten. Op 

voorwaarde dat deze initiatieven niemand uitsluiten of verplichten, versterken ze het samenleven in de 

buurt en willen we daar als Stad mee onze schouders onder zetten. 

1. We kiezen er daarom voor om hartverwarmende initiatieven op buurtniveau maximaal uit te 

lokken, aan te boren, te benutten en blijvend te stimuleren. De Stad treedt hier op als 

facilitator om initiatieven die in de wijken ontstaan zoveel als mogelijk 

administratief/logistiek te ondersteunen. Initiatieven die we ondersteunen mogen geenszins 

buurtbewoners uitsluiten. 

 

2. We sporen eenzaamheid actief op en nemen concrete initiatieven om eenzame mensen uit hun 

isolement te halen. Daarnaast gaan we actief aan de slag met gedetecteerde signalen die 

isolement en eenzaamheid versterken of in de hand werken. 

 

3. We bouwen de buurtcentra verder uit tot levendige vrijplaatsen in de buurt, waarbij we het 

beheer meer in handen geven van de buurt: bij uitstek buurtbewoners en dienstverlenende 

organisaties, maar ook lokale sociale ondernemingen (binnen een afgewogen kader) kunnen 

op die locaties nieuwe initiatieven doen ontstaan. 

 

4. We breiden het unieke concept van leefstraten in Gent verder uit. De opgedane ervaringen 

versterken ons hier verder werk van te maken: de verbondenheid tussen de buurtbewoners 

neemt toe, evenals de leefbaarheid in deze straten door de andere inrichting. 

 

5. We zetten in op intergenerationele en interculturele ontmoeting en dialoog, op plaatsen die 

hiertoe reeds uitnodigen. Wat betreft het eigen stedelijk en OCMW-aanbod gaan we hierin 

nog een stap verder en bekijken we hoe voorzieningen in elkaars nabijheid beter ontsloten 

kunnen worden, ook fysiek. 

 

6. We moedigen het vrijwilligerswerk op buurt- en stadsniveau aan en ondersteunen vrijwilligers 

in hun engagement. We verzetten ons echter tegen een 'ge-economiseerde' 

vrijwilligerswerking alsook tegen een invulling van vermaatschappelijking van zorg, waarbij 

vrijwilligers de taken van professionals moeten overnemen als gevolg van een doorgedreven 

besparingsbeleid in de zorg- en gezondheidssector. 

 Het vrijwilligerspunt binnen de stad wordt verder uitgewerkt met focus op het verhogen 

van de diversiteit aan vrijwilligers (o.a. inzetten op potentieel bij vluchtelingen). 

 We bouwen een lokaal mantelzorgbeleid verder uit, waarbij passende en nieuwe vormen 

van ondersteuning worden ontwikkeld. 

 We blijven samen inzetten op buurt- en burenzorg en maken er een hefboom van om het 

samenleven in de wijk te versterken. 

 We organiseren jaarlijks een waarderingsmoment voor bewoners die zich verdienstelijk 

maken op het vlak van burenzorg en mantelzorg. 

 

7. We gaan op zoek naar methodieken en structuren om op wijkniveau de vele, vaak 

uiteenlopende initiatieven die het samenleven in de buurt versterken beter op elkaar af te 

stemmen. 


