
Onze plannen voor 2022: 

 

We breiden parken, bos en natuur uit (of herinrichten groenzones) voor en met de Gentenaar 

Deze parken (her)openen in 2022: 

✓ Reigerspark 

✓ Zuiderpoortpark 

✓ Maria Gorettipark 

✓ Baudelopark 

✓ Zwijntjesbos (Parkbos): inrichting 

✓ Zonnebloempark De Hekers (uitbreiding) 

✓ Bijgaardepark (fase 2 van de uitbreiding) 

✓ Muinkpark: heraanleg paden 

✓ Citadelpark: betonplaat aan Hal 6 vervangen door groen 

 

Deze werken zijn volop aan de gang: 

✓ vergroening Paul De Smet De Naeyerpark 

✓ herinrichting De Campagne (Vinderhoutse Bossen) 

✓ omgevingsaanleg portaal Leeuwenhof (‘Chez Choseken’) (Vinderhoutse bossen) 

✓ herinrichting Citadelpark, ‘Circuit Walk’ (fase 1) 

✓ aanleg koppelingsgebied Rieme-Oost 

✓ uitbreiding volkstuin Slotenkouter 

✓ herinrichting Appelbrugparkje 

✓ aanleg omgeving Leiekaai 

✓ aanleg binnentuin Bijlokesite 

✓ omgevingsaanleg sociale woningen Kikvorsstraat en August Vermeylenstraat, Nieuw Gent 

✓ aanleg groenzone langs de Lieve in de Pakketbootstraat 

✓ opmaak beheerplan Gentbrugse meersen en Maaltebruggepark (Parkbos) 

  



Verhogen van gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke 

kwetsbaarheid 

✓ We organiseren gratis omstaandertrainingen om een vuist te maken tegen discriminatie, 

racisme, intimidatie en ongepast gedrag - in een waaier aan sectoren (horeca, nachtleven, 

sport- en jeugdverenigingen, onderwijs, sociaal middenveld, vakorganisaties, …) én aan elke 

Gentenaar. 

✓ We herhalen de praktijktesten op de huisvestingsmarkt. 

✓ De Gentse Nightlife Council werkt samen met spelers uit het middenveld (zoals de 

adviesraden AdRem, Saph en het regenboognetwerk) een bindend inclusiecharter nightlife 

uit zodat iedereen zichzelf kan zijn in het Gentse nachtleven. 

✓ We verhogen het bedrag van de overeenkomst met Casa Rosa (van 10.000 naar 70.000 euro 

per jaar) en sluiten nieuwe overeenkomsten af met Taalcafé Mundial en Genderspectrum. 

✓ We verhogen het bedrag van de overeenkomst met IN-Gent om extra opdrachten rond 

taalbeleid en antidiscriminatie en antiracisme op te nemen in kader van het lokaal 

integratiebeleid. 

✓ We voorzien een huursubisidie om flexibele kinderopvang voor inburgeraars op de site van 

IN-Gent te bestendigen. 

✓ We vernieuwen de overeenkomst met Roeland vzw om taalkampen Nederlands voor 

jongeren en kinderen van nieuwkomers te organiseren. 

✓ In samenwerking met Politiezone Gent, laten we door de Universiteit Gent en de Vrije 

Universiteit Brussel een onderzoek uitvoeren om de impact van het handelingskader en de 

trainingen professioneel profileren van de Gentse politie wetenschappelijk in kaart te 

brengen. 

✓ We subsidiëren het project ‘Geringeld’ om positieve ontmoetingen tussen jongeren en de 

politie te creëren. 

✓ De Taskforce Seksuele Intimidatie gaat na welke aanbevelingen van het project Safer Cities 

met Plan International we kunnen implementeren om seksuele intimidatie in het publiek 

domein aan te pakken. 

  



We maken de stad beter toegankelijk voor mensen met een beperking 

✓ We sluiten voor het eerst een structurele overeenkomst af met KONEKT vzw (30.000 euro). 

✓ Omwille van corona verhoogden we het aantal acties in het Actieplan Toegankelijkheid van 

19 naar 21 acties. We verlengen het Actieplan met 1 jaar en starten de voorbereidingen en 

het participatief proces voor de opmaak van een nieuw actieplan 2023 – 2025. 

✓ Het vaccinatiecentrum wordt opnieuw toegankelijk ingericht voor de 3de prik. 

✓ We vernieuwen de overeenkomst met MOBAR vzw over het aangepast rolstoel- en 

vrijwilligersvervoer. We gaan aan de slag met de resultaten van evaluatieonderzoek over het 

aanbod vervoer op maat van de Stad Gent, dat in afstemming met de vervoersregio Gent 

operationeel zou moeten zijn vanaf 2023. 

  



We versterken en verbinden sociale netwerken 

✓ We groeien door naar 40 leefstraten per jaar, samen met de buurt. 

✓ We laten 6 ‘Open Huizen’, ontmoetingsplaatsen voor en door 55+, doorgroeien naar 

buurthuizen, plekken voor élke buurtbewoner, in samenwerking met de betrokken 

vrijwilligersgroepen en buurtpartners. 

✓ Met het project Collectie van de Gentenaar gebruiken we ons cultureel erfgoed om 

Gentenaars dichter bij elkaar te brengen. In samenwerking met bedrijven, musea, 

erfgoedverenigingen,… gaan we vanuit de kracht van ons erfgoed uitwisseling, contacten en 

verbinding versterken in de buurten Sluizeken-Tolhuis-Ham, Wondelgem en Watersportbaan. 

✓ Na werken omwille van brandveiligheid en opfrissing, heropenen we de zalen in de 

buurtcentra Brugse Poort en Muide-Meulestede-Afrikalaan. 

✓ We starten met het nieuwe reglement Samen aan Zet. Er wordt een communicatiecampagne 

opgezet naar (potentiële) aanvragers. We bieden ook extra inhoudelijke ondersteuning aan 

Samen aan Zet-organisatoren. 

✓ Met de corona-realiteit voorzien we maximaal in veilige kansen tot contact en ontmoeting 

tussen buurtbewoners. We zetten daartoe in met een aangepaste aanpak voor kleinschalige 

langdurige buurtevenementen. 

✓ We werken samen met partnerorganisaties die mensen bereiken door laagdrempelige 

ontmoeting te organiseren op sociale kruispunten in de buurt (bijvoorbeeld ‘Kaffie is Kaffie’, 

‘Komafkoffie’, …). 

✓ We leiden eenzame Gentenaars naar ontmoetingsactiviteiten. De 

samenwerkingsovereenkomst met Lus vzw wordt verlengd voor 2022 zodat zij kwetsbare 

burgers individueel kunnen helpen om een ondersteunend netwerk rond hen uit te bouwen. 

  



Versterken van de lokale participatie voor alle Gentenaars 

✓ Heel wat Wijkbudgetprojecten starten op in co-creatie met de indieners, verspreid over 11 

wijken (2,4 miljoen euro). 

✓ Signalen uit de wijkdialoog die niet in co-creatie vorm konden krijgen, worden binnen de 

stadsorganisatie opgepikt en waar mogelijk naar concrete acties vertaald. 

✓ In het voorjaar wordt het evaluatierapport van de eerste ronde van het Wijkbudget 

afgerond. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor de gelote wijkpanels en bekijken 

binnen welke andere trajecten deze kunnen worden ingezet. 

✓ Vanaf september 2022 komen de 14 resterende wijken aan bod. In het najaar kunnen 

inwoners hun ideeën lanceren en delen in de wijk. 

✓ De Broedplek voor burgerinitiatief wordt verder uitgebouwd. In eerste instantie begeleiden 

we hiermee de indieners van de Wijkbudgetinitiatieven financieel-technisch en juridisch. In 

een volgende fase verbreden we naar andere burgerinitiatieven of opstartende organisaties 

en stemmen we af met het opstartende instappunt voor verenigingen. 

✓ We organiseren een stadsdebat over de toekomstige bestemming van het Caermersklooster. 

De Stad faciliteert het gesprek over de definitieve invulling van de site in het hart van de Stad 

en streeft daarbij naar een maatschappelijk relevante invulling. 

✓ Met het ‘Participatiepunt’ voorzien we binnen de stadsorganisatie ondersteuning en vorming 

om participatieve trajecten zo kwaliteitsvol mogelijk te maken. We bieden daarbij ook 

ondersteuning op maat. Het bereik van het participatiepunt wordt verder vergroot. 

✓ We onderzoeken en ontwikkelen nieuwe mogelijkheden voor digitale participatie, met 

aandacht voor doelgroepen die wel toegang hebben maar niet digitaal vaardig zijn. 

Tegelijkertijd biedt digitale participatie ook de mogelijkheid om andere, nieuwe doelgroepen 

te bereiken. 

✓ Het vernieuwde en veel gebruikte Participatieplatform biedt een concrete online tool voor 

participatietrajecten van de stad. 

  



Aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken samen met partnerorganisaties 

✓ We versterken laagdrempelige ontmoeting in de buurt, die vanuit de wijk zelf groeit en de 

wijk verder versterkt. Dat doen we in de Bloemekeswijk (Bloemekensforum), Muide-

Meulestede-Afrikalaan (Moeskopperij), Rabot (Rabot op je Bord en Toreke) en Ledeberg 

(Broederij). 

✓ We versterken onze inzet op leefbaarheid rond sociale hoogbouw. Dat doen we met partners 

in de wijken Watersportbaan en Nieuw Gent (Campus Atelier), Westveld (Ocup) en de 

Scandinaviëblokken aan de Afrikalaan (Saamo). 

✓ We ondersteunen Saamo om STEK-werkingen (lokale ontmoetingsruimte in de buurt waar 

mensen laagdrempelig terechtkunnen) uit te bouwen in de wijken Ledeberg, 

Watersportbaan en Muide-Meulestede-Afrikalaan. Daardoor kunnen levendige 

buurtgemeenschappen ontstaan, waar bewoners tegelijk hun recht op sociale bescherming 

realiseren. 

✓ We onderzoeken hoe technologie samen kan worden vormgegeven met de wijk en zo het 

buurt- en veiligheidsgevoel kan vergroten. Er wordt geëxperimenteerd in de Rabotwijk. 

  



We versterken vrijwilligers en zetten in op samenwerking met een divers verenigingsleven 

- We organiseren een bedankingsfeest voor alle vrijwilligers die zich inzetten in de strijd tegen 

corona. 

- We ondersteunen (in samenwerking met Kwadraet) vrijwilligersorganisaties om met 

vrijwilligers in maatschappelijk kwetsbare posities aan de slag te gaan. 

- We vernieuwen de structurele overeenkomst met Obra Baken (35.000 euro) en verhogen de 

subsidie voor Refu-Interim (van 20.000 euro/2jaar naar 35.000 euro/jaar) om de participatie 

via vrijwilligerswerk van burgers in maatschappelijk kwetsbare posities te stimuleren. 

- Met het ‘Pioniersfonds’ versterken we opstartende initiatieven. Ze krijgen tijd en ruimte om 

een jaarplan en activiteiten op te zetten. In 2022 krijgen Burgerplicht, de Kookploeg en 

Genderspectrum ondersteuning. De keuze voor ondersteuning in 2023 maken we samen met 

het sociale middenveld. 

- We versterken het basiswerk in het Gentse sociale middenveld: wegwerken van 

taaldrempels, toegankelijkheid voor mensen met migratieachtergrond, drempels naar sociale 

rechten verlangen inzetten op jongeren en gezinnen als prioritaire doelgroep, leefbaarheid 

rond sociale hoogbouw en laagdrempelige ontmoeting in de buurt, gegroeid van onderuit. 

- Het ‘Middenveldparlement’ krijgt vorm, in co-creatie met het sociale middenveld. Het traject 

leidt tot een nieuw en transparant overlegmodel tegen de zomer. 

- De tweede oproep van het ‘Sociaal Innovatiefonds’ wordt gelanceerd. Deze zal focussen op 

drie thema’s die gebaseerd zijn op de signalenbundel: communicatie en informatie 

toegankelijker maken, de huurmarkt toegankelijker maken, de weerbaarheid van kinderen 

en jongeren en hun context versterken. 


