
DE GENTSE STRATEGIE1 IN HET KORT VOOR EEN AANVRAAG BIJ HET STADSMARKETINGFONDS 

MISSIE  
Gent is een fiere stad waar mensen graag wonen, werken en genieten. Een stad die ademt en laat ademen.  
Iedereen is er even veel anders en even veel Gentenaar. Kinderen krijgen hier ruimte om te groeien. Mensen krijgen 
de kans om hun talenten te ontplooien. In Gent ondernemen en experimenteren we. Met de blik gericht op de 
wereld. Wij creëren de stad samen. En maken voor de volgende generaties de omslag naar een nog beter Gent. 
 
 

A. GENT, STAD DIE TOEKOMSTGERICHT ONTWIKKELT 

1. Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger 

1. Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen 
2. Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de 

huurmarkt 
3. Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt 

2. Een divers en duurzaam economisch weefsel 

1. Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase 

2. Opschalen van de economie van de toekomst 

3. Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel 

3. Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid 

1. Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding 

2. Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO’s en dienstensector 

3. Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie 

4. Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent 

1. Optimaliseren van het waterbeleid 

2. Ontharden en vergroenen van het openbaar domein 

3. Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar 

4. Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid 

5. Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur 

5. In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving 

1. Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem 

2. Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico 

3. Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad 

4. Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad 

5. Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad 

6. Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik 

1. Versterken eigenheid en authentieke stad 

2. Versterken van het mensgericht plannen 

3. Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie 

4. Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen 

5. Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, 
afgestemd op de minderhinderprincipes 

6. Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad 

7. Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent 

1. Verhogen van veilig stappen voor iedereen 

2. Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen 

3. Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer 

4. Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid 

5. Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod 

 

B. GENT, STAD VAN KANSEN 

1. Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact 

1. Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst 

 
1 Ga naar stad.gent en tik ‘beleidsnota’s’ in het zoekvenster 

https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/meerjarenplan-en-beleidsnotas-2020-2025/beleidsnotas-2020-2025


2. Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt 

3. Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie  

2. Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs 

1. Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar 

2. Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent 

3. Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving 

4. Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs 

5. Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengen 

3. Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid 

1. Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid 

2. Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen 
3. Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie krijgen een 

passende hulpverlening 
4. Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende 

problematieken. 
5. Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun 

basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten 

4. Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg 

1. Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen 

2. Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn 

3. Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijnsnoden) van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk. 

 

C. GENT, STAD WAAR WE SAMENLEVEN 

1. In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal 

1. Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid 

2. Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers 

2. Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven 

1. Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad 

2. Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven 

3. Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen 
4. Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor 

de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers 
5. Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de 

cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen. 

6. Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied 

3. Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars 

1. Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent(enaars) 
2. Het versterken van de rijkdom en diversiteit van het leven in de stad door het organiseren en ondersteunen van kwaliteitsvolle 

evenementen, markten en foren in de publieke ruimte 

4. Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen 
1. Versterken en verbinden van sociale netwerken 

2. Gent stemt haar beleid af op de impact op het Zuiden en moedigt internationale solidariteit aan 

5. Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten 
1. Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven 

2. Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg 

 

D. GENT, STAD VOOR EN DOOR GENTENAARS  

1. We maken Gent samen met haar burgers en partners 
1. Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkte (stads)-regionale en internationale positie, 

zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren 
2. Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars 

3. Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners 

4. Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld 

 

Meer info over het Stadsmarketingfonds. 

https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/over-gent/gent-promoten/stadsmarketingfonds

