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Werken aan de toekomst
Gent en de subsidies van de Europese, 
federale en Vlaamse overheden
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VoorWoord

Samen de stad maken
De stad Gent heeft op dit moment een uitstekende reputatie als bruisende ‘stad 

van kennis en cultuur, toegankelijk voor iedereen’. De internationale erkennin-

gen die Gent de afgelopen jaren kreeg zijn niet min. Eén van de meest authen-

tieke bestemmingen ter wereld volgens National Geographic Traveler Magazine 

(2008), ‘UNESCO creative city of music’ (2009), ‘één van de top-10 plekken in 

de wereld die je in 2011 zeker moet bezoeken’ volgens de reisgids Lonely Planet.

Die reputatie en erkenningen zijn er niet vanzelf gekomen. Daar is al twee 

decennia hard aan gewerkt, op basis van een duidelijke (beleids)visie. Kennis 

en cultuur zijn inderdaad onze grootste troeven – we koesteren die als kostbare 

schatten. Maar het tweede deel van onze baseline, ‘toegankelijk voor iedereen’, 

is minstens even belangrijk. Want onze ambitie is niet min: Gent moet een stad 

zijn waarin iedereen mee kan genieten van het moois dat ze te bieden heeft. Dat 

alles hebben het college en het managementteam begin 2007 uitgeschreven 

in een nieuwe missie voor de stad. Gent moet ‘een creatieve stad zijn, die alle 

krachten bundelt om een voortrekkersrol te spelen in de totstandkoming van 

een duurzame, solidaire en open samenleving’.

Het bundelen van krachten is absoluut nodig, want een stadsbestuur kan 

nooit alles alleen doen. Ze rekent daarom op private ondernemers, het midden-

veld en de individuele burger om de gemeenschappelijke doelstellingen ook effectief te halen. En ook 

op de hogere overheden natuurlijk. Zeker in een land als België. Want als het in zo’n land goed gaat 

met de steden, zal het ook goed gaan met het land. Simpel – in woorden althans. Voor de rest is het 

hard werken.

Daarom opnieuw (net zoals in de eerste versie van deze brochure die in 2008 verscheen): een wel-

gemeende ‘dank u wel’ aan de Vlaamse, federale en Europese overheid die de Stad Gent de afgelopen 

jaren gesteund hebben. U leest daar alles over in deze brochure(s).

Ik blijf er van overtuigd: de toekomst van Europa zal in de steden worden gemaakt. Aan Gent zal 

het niet liggen: wij zijn al volop aan het meebouwen.

Daniël Termont, burgemeester

17 maart 2011
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Gent is de laatste decennia grondig veranderd. 

Ze heeft haar imago van vuile provinciestad 

uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige 

eeuw achter zich gelaten en is een aantrekkelijk 

kennis- en cultuurcentrum geworden. Voor 

buitenstaanders is de metamorfose het 

duidelijkst: wie Gent een tijdje niet meer bezocht 

heeft, staat versteld van de verandering; de stad 

lijkt wel herboren. De Gentenaars van hun kant 

hebben de evolutie van dichtbij gevolgd. Gent is 

een stad geworden om trots op te zijn, een stad 

waar men graag woont of komt wonen.

Die metamorfose is niet uit de lucht komen 

vallen, daar is hard aan gewerkt. Aanvankelijk 

waren de middelen beperkt, later kwam er 

dankzij de Vlaamse, federale en Europese 

overheden geld vrij om de beoogde stedelijke 

vernieuwing te realiseren. In deze publicatie 

geven we een schets van hoe die verandering 

tot stand is gekomen en wie daarbij een rol heeft 

gespeeld. 

Hoe is deze publicatie opgebouwd?

De uitgave bestaat uit zeven brochures die in een foedraal 

verzameld zijn. 

Deze eerste brochure is een algemene inleiding. In deel 

1 geven we een korte historiek van de subsidies van de ver-

schillende overheden, in deel 2 beschrijven we hoe de Stad 

Gent hiermee een coherente aanpak heeft willen realiseren. 

Aan het eind volgt de case ‘Ledeberg leeft’ waarmee we die 

geïntegreerde aanpak van de Stad Gent willen illustreren. 

In de zes andere brochures komen de verschillende 

 subsidiebronnen waarop Gent intekent aan bod: het 

Vlaams Stedenfonds, het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds, 

het  federaal Grootstedenbeleid, het federaal Strategisch 

Veiligheids- en Preventieplan, de Europese subsidies via 

het Doelstelling-2-programma en de Europese territoriale 

samenwerking, en de fondsen die worden aangewend voor 

Noord-Zuidsamenwerking. In elke brochure gaan we per 

subsidieverstrekker dieper in op hun inbreng, de ontplooide 

initiatieven en de bereikte resultaten.

Voor wie is deze publicatie bestemd?

Deze brochures richten zich vooral tot mensen die bekend 

zijn met het stedenbeleid en tot de subsidieverstrekkers 

zelf. Voor de collega-stedenbeleidsmakers kan dit verhaal 

enige inspiratie leveren, de overheden vinden een stand van 

 zaken. Aangezien beide groepen bekend zijn met de termi-

nologie zal u geen verklarende woordenlijst terugvinden.
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deel 1:

Historiek van de stadsbrede subsidies

De aanloop
Het Gentse stedenbeleid heeft een lange voorgeschie denis. 

De stedelijke overheid is er zich in de laatste decennia van 

de twintigste eeuw maar al te zeer van bewust dat de bevol-

king van Gent langzaam maar zeker terugloopt. Deze stads-

vlucht is een gevolg van een aantal evoluties. Een  algemene 

stijging van de welvaart zorgt er eerst voor dat de sub-

urbanisatie zich in Vlaanderen doorzet: wie er de financiële 

middelen voor heeft, verlaat de stad en kiest voor de omlig-

gende, groenere gemeenten. Wonen en werken worden los-

gekoppeld van elkaar en de stad verliest zo voor een deel 

haar woonfunctie.

In de jaren tachtig komt er met een economische reces-

sie een eind aan de welvaart en de werkloosheid neemt toe, 

vooral in de steden. Dit leidt tot wat de paradoxale tewerk-

stellingssituatie wordt genoemd: hoewel er in de stad een 

groot jobaanbod is, blijft de werkloosheidsgraad hoog. Om 

aan die funeste evolutie te ontsnappen waren een cohe-

rente visie en concreet plan van aanpak nodig. Gent moest 

weer een aantrekkelijke woonstad worden, de kansar-

moede moest worden aangepakt en het onveiligheidsgevoel 

 bestreden. Het Gentse stadsbestuur nam daartoe in de jaren 

tachtig en negentig initiatieven om – in eerste instantie – de 

binnenstad aantrekkelijker te maken. Dat leidde onder meer 

tot het invoeren van een verkeersplan, waardoor het meeste 

autoverkeer uit de binnenstad verdween. Daarnaast pakte 

het bestuur de binnenstad fysiek aan. Pleinen als het Sint-

Baafsplein werden opnieuw ingericht; onder de Kouter en 

de Vrijdagsmarkt kwamen ondergrondse parkeergarages, 

waardoor ze verkeersvrij werden; pittoreske locaties als de 

Korenlei/Graslei kregen een facelift; straten werden voet-

gangersvriendelijk gemaakt; fietsers mochten door vrijwel 

alle eenrichtingsstraten rijden, enzovoort. Hoewel de plan-

nen niet altijd op gejuich werden onthaald, bleek na verloop 

van tijd dat de binnenstad hiermee een nieuw elan kreeg en 

er behoorlijk frisser ging uitzien.

Ook in de negentiende-eeuwse gordel en in de meer 

perifere stadsdelen greep het stadsbestuur in. Aangemoe-

digd door allerlei buurt- en actiegroepen bakende het stads-

bestuur herwaarderingsgebieden af, realiseerde men meer 

betaalbare woningen, kocht men oude fabrieksgebouwen 

op die men sloopte en verving door buurtgroen en speel-

pleinen. Verschillende overheden hebben de Stad Gent 

daarbij financieel ondersteund en de realisatie van deze 

projecten mogelijk gemaakt.
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VlaanDeren: het SteDenfonDS en 
het StaDSVernieuwingSfonDS

Het SIF 

Met haar besluit op de herwaarderingsgebieden (1982) gaf 

de Vlaamse regering de steden voor het eerst een (finan-

cieel) instrument om de stedelijke problemen aan te pakken. 

In Gent werden de wijken Patershol, Prinsenhof en het Sint-

Elisabethbegijnhof de eerste herwaarderingsgebieden. De 

renovatie daarvan fungeerde voor het stadsbestuur als een 

laboratorium: hoe moest men zo’n wijk aanpakken, hoe zou 

de fysieke renovatie verlopen, hoe kon het stadsbestuur de 

bewoners daarbij betrekken? Al doende leerde men.

Aan het eind van de jaren tachtig volgden de kans-

armoedefondsen van de Vlaamse overheid. Begin jaren 

 negentig werden de middelen daarvoor verhoogd en plan-

matiger ingezet, via onder meer het Vlaams Fonds voor de 

Integratie van Armen (VFIA) en later het Vlaamse Fonds 

voor de Integratie van Kansarmen (VFIK). 

In 1996 kwam er structurele hulp met het Sociaal Impuls-

fonds (SIF), met als dubbel doel ‘de steden aantrekkelijker 

te maken voor de mensen die er zich willen vestigen of die 

er wonen, samen met een aanpak van de kansarmoede’. 

Gent kreeg met het SIF meer middelen, maar daar stond iets 

 tegenover: de Vlaamse overheid verwachtte dat het geld 

prio ritair voor de herwaardering van de  negentiende-eeuwse 

wijken rond het stadscentrum werd gebruikt. 

Het Vlaams Stedenfonds 2003–2007

In december 2002 keurde de Vlaamse regering het decreet 

op het Vlaams Stedenfonds goed, waardoor het Sociaal 

 Impulsfonds (SIF) werd opgeheven. Men wou daarmee niet 

zozeer breken met de doelstellingen van het SIF, wel verbre-

den, verdiepen en vernieuwen. Het Stedenfonds heeft drie 

doelstellingen: de leefbaarheid van de steden verbeteren, de 

dualisering van de maatschappij tegengaan en de kwaliteit 

van het bestuur vergroten. Vernieuwend hierbij was dat men 

meer wou investeren in de troeven van de steden en niet 

 alleen zwaktes verhelpen. Daarbij werd veel belang gehecht 

aan de wijze waarop bewoners, lokale actoren en het OCMW 

bij de beslissingen werden betrokken. De Vlaamse overheid 

sloot voor de periode 2003–2007 een beleidsovereenkomst 

af met de steden, waarin een aantal strategische doelstel-

lingen werden vastgelegd. Die strategie werd vertaald in 

een reeks operationele doelstellingen; de voortgang daar-

van werd gemeten aan de hand van indicatoren. De midde-

len werden niet globaal vastgelegd maar gebonden aan elk 

Buurtparkje Ekkergem
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operationeel doel. Gent kreeg voor de periode 2003–2007 

zo’n 115 miljoen euro. 

De Stad Gent gebruikte het geld om te investeren in 

wijkwerking, opleiding en sociale tewerkstelling, welzijns-

bureaus, sociaal-culturele projecten, betere dienstverlening 

van de stad, speelstraten, wijkgezondheidscentra, buurt-

parkjes, de uitvoering van verkeersleefbaarheidsplannen, 

veilige schoolomgevingen, ‘Brede school’, stadswachten, 

renovatie van winkelpanden, ondersteuning van alloch-

tone zelforganisaties, versterking van het jeugdaanbod, 

enzovoort. 

Uiteraard wou de Vlaamse overheid weten wat er met 

het geld gebeurde. De steden maakten daarom elke twee 

jaar een voortgangsrapport: in welke mate waren zij erin 

geslaagd de strategische doelstellingen te bereiken, geme-

ten aan de hand van de indicatoren? Daarnaast bezocht 

een visitatiecommissie de steden, die aan de Vlaamse rege-

ring rapporteerde over de voortgang en de bereidheid van 

een stad om de beleidsovereenkomst na te leven. Indien zij 

negatief adviseerde, kon de beleidsovereenkomst inhoude-

lijk bijgestuurd worden of kon de stad in kwestie financieel 

gesanctioneerd worden. 

In de loop van 2005 bracht de visitatiecommissie een 

bezoek en was positief over Gent. Ze stelde beknopt: ‘Tijd 

voor de oogst, maar niet voor berusting.’ ‘De stad plukt de 

vruchten van stabiel en sterk leiderschap, van professio-

nele en gedreven aanpak. Het zelfbewustzijn en de trots zijn 

terecht maar de energie mag nu niet te zeer naar binnen 

slaan. Het maatschappelijke middenveld kan helpen om te 

zaaien voor een volgende oogst.’ De commissie prees dus de 

Gentse dadendrang, maar waarschuwde ervoor dat het toe-

genomen stedelijk professionalisme en activisme de spon-

tane maatschappelijke dynamiek in de weg kon staan. Een 

beetje provocerend stelde de commissie: ‘Een actief, over-

actief bestuur leidt tot een luie samenleving.’

Het Vlaams Stedenfonds 2008–2013

Op 14 december 2007 keurde de Vlaamse regering een 

nieuwe beleidsovereenkomst met de Stad Gent goed voor 

de periode 2008–2013. Gent kreeg vanaf 2008 circa 25 mil-

joen euro per jaar voor de realisatie van haar plannen en dat 

bedrag werd jaarlijks met 3,5% verhoogd. 

In de periode daarvoor had Gent zich bezonnen over haar 

missie en over welke stad zij in het jaar 2020 wou zijn. Daar-

naast waren er de missie en de richtlijnen van het Vlaams 

Stedenfonds. Op basis van die twee elementen werden de 

Gentse strategische en operationele doelstellingen voor het 

Vlaams Stedenfonds op elkaar afgestemd: 

Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort
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1. de identiteit, de vitaliteit en de leefbaarheid van de 

Gentse wijken en deelgemeenten verbeteren,

2. de economische concurrentiepositie van Gent 

verbeteren,

3. Gent wordt nog meer een solidaire stad voor al haar 

inwoners,

4. Gent staat open voor, stimuleert en verbindt de 

maatschappelijke en culturele diversiteit in de stad,

5. het stadsbestuur is een bestuurskrachtige en 

kwaliteitsvolle dienstverlener en regisseur.

In vergelijking met het vorige plan 2003–2007 kwamen er 

minder strategische en vooral operationele doelstellingen. 

De nieuwe operationele doelstellingen werden abstracter 

geformuleerd om zo het gemeenschappelijke doel van de 

acties op de verschillende beleidsdomeinen te beklemtonen.

In de nieuwe beleidsovereenkomst lagen niet alleen de 

doelstellingen vast, maar ook de te verwachten maatschap-

pelijke effecten. Gent voorzag er vijf: Gent is een aantrek-

kelijke woonstad; de leefbaarheid in de wijken is verhoogd; 

de maatschappelijke integratie van de burgers is versterkt; 

de economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid zijn 

versterkt; en de betrokkenheid van de burger bij de stad en 

de wijk is verhoogd.

Voor elk van de vijf effecten waren er indicatoren 

bepaald waardoor de Stad en de Vlaamse overheid de ont-

wikkelingen konden opvolgen. Aan de hand hiervan maakte 

Gent in 2010 haar voortgangsrapport en in april 2011 kreeg 

zij een nieuw bezoek van de visitatiecommissie.

Gemeenschapswachten
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Het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds

Op 22 maart 2002 ging dit nieuwe initiatief van de Vlaamse 

overheid van start. Hiermee wil de overheid bijzondere 

stadsvernieuwingsprojecten steunen die een ingrijpende en 

duurzame vernieuwing van de stedelijke gebouwde ruimte 

koppelen aan initiatieven van samenlevingsopbouw. Daar-

naast moeten ze in samenwerking met de private sector 

worden gerealiseerd. Het is een call-systeem waarbij de der-

tien centrumsteden, de provinciale steden en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie voor Brussel een project- of con-

ceptsubsidie kunnen aanvragen voor stadsvernieuwings-

projecten. De voorstellen van de steden worden voorgelegd 

aan een onafhankelijke en multidisciplinaire jury die de pro-

jecten beoordeelt en over de toekenning van de subsidies 

adviseert.

Projectsubsidies worden gegeven aan stadsvernieu-

wingsprojecten die de stadskwalen aanpakken en de leef-

baarheid van de stad en de kwaliteit van de stedelijke ruimte 

verhogen. Ze moeten bovendien in samenspraak met de 

buurtbewoners en het lokale middenveld tot stand komen. 

Daarbij gaat veel aandacht naar de kindvriendelijke inrich-

ting van de publieke ruimte en naar ecologisch en duurzaam 

wonen. Bedoeling is immers om niet alleen verloederde 

Bruggen naar Rabot

Brugse Poort: aanleg Acaciapark



Werken aan de toekomst 9

stadsdelen weer gezond te maken en een nieuwe bestem-

ming te geven, maar ook om jonge gezinnen met kinderen 

aan te trekken en om een gezonde sociale mix te realiseren.

Naast projectsubsidies geeft de Vlaamse overheid ook 

conceptsubsidies. Die kunnen de steden gebruiken voor het 

inhuren van deskundige begeleiding voor de ontwikkeling 

van de projectvisie, een stevige projectbasis en de opbouw 

van planningsdeskundigheid. Het resultaat daarvan vormt 

dan het fundament voor een sterk stadsproject.

De Stad Gent diende bij de eerste call in 2002 twee pro-

jecten in: ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ en ‘De Nieuwe 

Voorhaven’. Beide werden positief beoordeeld door de jury: 

‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ kreeg 4,2 miljoen euro, ‘De 

Nieuwe Voorhaven’ echter was een reserveproject en kreeg 

daarom geen subsidies. 

Tussen 2002 en 2010 volgden nog drie andere calls, wat 

leidde tot een conceptsubsidie voor ‘Bruggen naar Rabot’ 

in 2005 van 50.000 euro en een projectsubsidie voor het-

zelfde initiatief in 2009 van 3 miljoen euro. In 2010 diende 

de Stad Gent naar aanleiding van de vierde oproep drie 

dossiers in: een investeringssubsidie voor de Oude Dokken 

zone Handelsdok Oost, en twee conceptstudies, één voor de 

definitieve invulling van de voormalige betoncentrale aan de 

Oude Dokken en één voor de ontwikkeling van de site UCO 

Maisstraat. Op 10 december besliste de Vlaamse regering 

op advies van de jury dat er een investeringssubsidie van 

2.360.000 euro wordt uitgetrokken voor de ontwikkeling 

van de Oude  Dokken zone Handelsdok Oost en 60.000 euro 

voor de conceptstudie voor de site Uco Maisstraat.

Eind december 2010 werd de vijfde oproep gelanceerd 

en de Stad Gent zal ook hiervoor investeringsprojecten 

indienen, zoals ‘Ledeberg leeft’. 

UCO-site MaisstraatOude Dokken: bouw fietsersbrug
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het feDeraal 
VeiligheiDScontract, 
grootSteDenbeleiD en 
huiSVeStingScontract 

de Veiligheidscontracten tot 2007

Als gevolg van een aantal gebeurtenissen uit de jaren tachtig 

– het Heizeldrama, de Bende van Nijvel, de aanslagen van de 

CCC – besloot de federale overheid vanaf 1991 meer geld vrij 

te maken voor veiligheid. De overheid ging daarvoor samen-

werken met de Belgische steden, die bij preventie een hoofd-

rol zouden spelen. In 1993 kwamen de veiligheidscontracten 

met de steden. Die hadden drie doelstellingen: de veiligheid 

van de burgers in de steden en gemeenten waarborgen, de 

kwaliteit van het leven herstellen en tegemoetkomen aan 

de lokale behoeften m.b.t. de veiligheid en de bescherming 

van de burgers. De subsidies werden toegekend op basis van 

drie criteria: het aantal inwoners, de criminaliteitsgraad per 

inwoner en de sociaaleconomische situatie van de gemeen-

ten. Gent kreeg een kleine twee miljoen euro per jaar. Een 

deel van het geld ging naar preventie: drugpreventie, fan- 

en citycoaching en buurtwerk. Het andere deel ging naar de 

politie voor de aanwerving van hulpagenten, vergoedingen 

voor de wijkpolitie, aankoop van honden en investeringen 

in infrastructuur en materiaal. Eind de jaren negentig werd 

dit programma inhoudelijk verbreed en kreeg het de naam 

‘Veiligheids- en samenlevingscontract’.

In de loop van de jaren negentig werd het contract met 

drie luiken uitgebreid: justitie, drugs en stedelijke vernieu-

wing. In 2002 viel door de politiehervorming het luik politie 

weg en in maart 2003 werd het luik justitie in een afzon-

derlijke overeenkomst tussen de Stad en de FOD Justitie 

ondergebracht. De naam veranderde in ‘Veiligheids- en 

 Preventiecontract’: de term ‘samenleving’ sneuvelde omdat 

de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken meer 

nadruk wou leggen op het veiligheidsaspect en minder op 

het welzijnsaspect. 

De Stad Gent bouwde haar preventiepraktijk met suc-

ces uit: ze realiseerde verschillende criminaliteitspreven-

tieve initiatieven zoals het straathoekwerk, de preventiecel 

van de politie en de drugpreventie, en ze zette, onder regie 

van de preventieambtenaar, netwerken voor criminaliteits-

preventie op, zoals de preventieraad met haar stuurgroep 

en haar thematische werkgroepen.

Het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 

2007–2010

In 2007 wijzigde de federale overheid haar veiligheids- en 

preventiecontracten grondig en kreeg het programma 

een nieuwe naam: het Strategisch Veiligheids- en Preven-

tieplan (SVP). Dit plan werd gestructureerd rond vijftien 

‘fenomenen’:

 » vermogensdelicten: inbraak, diefstal van en in auto’s, 

gauwdiefstal, diefstal door middel van list, fietsdiefstal, 

winkeldiefstal en afpersing,

 » geweld: geweld in het openbaar vervoer, intrafamiliaal 

geweld, geweld tijdens evenementen en publieke 

gebeurtenissen, geweld in het schoolmilieu,

 » jeugddelinquentie: jeugdcriminaliteit, schoolverzuim,

 » sociale overlast: druggerelateerde maatschappelijke 

overlast, sociale overlast.

Voor elk van die fenomenen bepaalde de federale over-

heid de algemene en strategische doelstellingen, waarmee 

ze afstapte van de projectwerking. Daarnaast stelde zij dat 

een aantal bestaande initiatieven niet meer in aanmerking 

kwam voor subsidiëring. Twee voorbeelden: primaire drug-

preventie hoorde bij het welzijnsbeleid van de Vlaamse 

Gemeenschap en verkeersveiligheid maakte geen deel meer 

uit van het nieuwe SVP. Dankzij creatief denken konden een 

aantal projecten qua financiering verhuizen van het SVP 

naar het Vlaams Stedenfonds of het federaal Grootsteden-
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beleid, andere maakten de omgekeerde beweging. Voor het 

SVP zelf kreeg de Stad Gent van de federale overheid een 

subsidie van 2.461.098 euro per jaar. 

Ondanks de politieke perikelen op federaal niveau werd 

het Strategische Veiligheids- en Preventieplan voor de 

 periode 2007–2010 uitgevoerd. Omdat een nieuwe regering 

op zich liet wachten, besliste de federale regering eind 2010 

om de contracten met zes maanden te verlengen tot 30 juni 

2011.

Het stadscontract

In 1999 lanceerde de federale regering het federaal Groot-

stedenbeleid, een ondersteuningsprogramma om het leef- 

en woonklimaat in steden met achtergestelde buurten te 

verbeteren. Het was bestemd voor de vijf stedelijke centra 

met meer dan 150.000 inwoners: Antwerpen, Gent, Luik, 

Charleroi en zeven gemeenten uit de Brusselse agglomera-

tie met een Doelstelling-2-zone op hun grondgebied. De sub-

sidiëring gebeurde via een overeenkomst, waarbij de steden 

zich ertoe verbonden om vooraf overeengekomen doelstel-

lingen te realiseren via innoverende projecten in stedelijke 

probleemwijken. Centrale doelstellingen waren het verbe-

teren van de levenskwaliteit en de levensvoorwaarden in 

steden, naast het bevorderen van de veiligheid en de herop-

leving van de economische functies. Vanaf 2000 kreeg de 

Stad Gent jaarlijks circa 5 miljoen euro.

De eerste vijf jaar dat het systeem van toepassing was, 

werkte Gent aan vier types van projecten. Met het oog op de 

preventie van criminaliteit startte de Stad een programma 

rond jeugddelinquentie en één rond mensenhandel, pros-

titutie en schijnhuwelijken (Meprosch). Om het veiligheids-

gevoel te verhogen richtte de Stad Gent wijkzorgteams op. 

Om de economie aan te zwengelen werd onder meer de Tre-

fil Arbedsite Zuid en Noord aangepakt. En om de leefbaar-

heid in de stad te verhogen, werden buurtcentra opgericht.

Hoewel Gent dankzij het Grootstedenbeleid heel wat kon 

bewerkstelligen, waren er beperkingen. Het Grootsteden-

beleid werkte met een systeem van jaarcontracten waarbij 

de middelen tijdens het refertejaar zelf moesten worden 

vastgelegd, wat werken op langere termijn moeilijk maakte. 

Bovendien moest elke wijziging in het plan goedgekeurd 

worden door zowel de federale regering als de gemeente-

raad. Vanaf 2005 verliet de federale overheid die manier 

van werken om over te stappen op een langetermijn werking 

en de steden konden een meerjarenplan 2005–2007 indie-

nen. Voor die drie jaar kreeg de Stad Gent 15.468.027 euro. 

Het Gentse stadsbestuur koos er voor om die middelen 

geconcentreerd in te zetten voor ambitieuze stadsvernieu-

wingsprojecten zoals ‘Bruggen naar Rabot’. 
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Het huisvestingscontract

In 2004 nam de Federale overheid een volgend initiatief om 

de leefbaarheid in de grote steden te verbeteren: het fede-

raal Grootstedenbeleid Huisvesting. Hiermee had de over-

heid vier doelstellingen voor ogen: 

1. het verhogen van het aantal kwalitatieve huurwoningen,

2. het vergemakkelijken voor jongeren en gezinnen met 

een laag of middelgroot inkomen om een woning te 

verwerven,

3. het bestrijden van de huisjesmelkerij, leegstand en 

ongezonde woningen,

4. het herintegreren van achtergestelde groepen via 

huisvesting.

Aan de betrokken steden werd gevraagd een meerja-

renplan in te dienen voor de periode 2005–2007. De Stad 

Gent stelde in april 2005 een longlist van mogelijke projec-

ten op. Al in mei 2005 werd die uitgedund tot een shortlist, 

die voorgelegd werd aan de federale overheid. Die keurde in 

juni 2005 de plannen goed. Hieruit resulteerde een beleids-

overeenkomst tussen de Stad Gent en de federale overheid, 

die in oktober 2005 door beide partijen werd goedgekeurd. 

Voor het huisvestingscontract kreeg Gent in die eerste drie 

jaar in totaal 9.203.523 euro. Deze middelen werden onder 

meer gebruikt voor een kavelproject en een bouwblokreno-

vatie in de Dampoortwijk. 

onzekerheid over het federaal Grootstedenbeleid 

Tijdens de aanslepende regeringsvorming in 2007 heerste 

onduidelijkheid over het lot van het federaal Grootsteden-

beleid. Eind 2007 verlengde de federale regering van 

lopende zaken in twee stappen de beide stadscontracten met 

een jaar. De beleidsovereenkomsten 2005–2007 kregen een 

addendum maar er konden geen nieuwe initiatieven of doel-

stellingen worden opgenomen. Wel was het mogelijk om bin-

nen een erkend project een nieuwe ingreep vast te leggen, 

zoals een nieuwe straat of de aanleg van een park. In 2008 

kreeg Gent 5.165.009 euro in het kader van het stadscon-

tract en 3.067.841 euro in dat van het huisvestingscontract. 

In 2008 bleven de steden lang in onzekerheid over een 

verdere verlenging, pas eind december 2008 kwam het 

verlossende woord: er kwam een nieuw contract waarin 

de overeenkomsten Grootstedenbeleid en Grootsteden-

beleid Huisvesting werden samengevoegd onder de nieuwe 

 noemer ‘Duurzame stad’. De federale overheid schoof hier-

bij drie prioriteiten naar voren:

1. de sociale cohesie van de probleemwijken bevorderen 

door het versterken van hun identiteit via inspanningen 

op het vlak van samenhang, interacties en 

toegankelijkheid,

2. bijdragen tot het verkleinen van de ecologische 

voetafdruk van de steden,

3. de uitstraling en de interactie van de steden 

bevorderen.

De steden kregen de opdracht de operationele doelstel-

lingen zelf in te vullen en als een stad binnen een prioriteit 

geen projecten wou indienen, moest die dat motiveren. Het 

moest ook snel gebeuren: tegen begin februari 2009 werd 

de lijst van projecten verwacht. In april werd het contract 

zowel door de gemeenteraad als door de ministerraad goed-

gekeurd. Voor 2009 kreeg Gent 8.334.690 euro subsidie. 

In het contract 2009 trok de Stad Gent de lijn uit het verle-

den door: de middelen werden geconcentreerd ingezet voor 

ambitieuze stadsvernieuwingsprojecten in de negentiende-

eeuwse gordel. In 2010 is het lot van het programma ‘Duur-

Brugse Poort: Pierkespark



Werken aan de toekomst 13

zame stad’ onduidelijk. Op politiek vlak liggen de subsidies 

immers onder vuur: zijn die een federale zaak of horen zij 

bij de gewesten of gemeenschappen? Aanvankelijk besloot 

de federale regering in december 2009 om voor dit pro-

gramma 67 miljoen euro voor 2010 te voorzien en nog eens 

hetzelfde bedrag voor 2011. Helaas, door de aanslepende 

communautaire onderhandelingen bleef een goedkeuring 

door de ministerraad uit. En toen de federale regering in 

het voorjaar van 2010 viel, werd het grootstedenbeleid een 

lopende zaak. Uiteindelijk besloot de regering in mei 2010 

tot een verlenging van zes maanden, maar alle nieuwe ini-

tiatieven rond duurzaamheid die de steden op aandringen 

van de bevoegde minister hadden ingeschreven, werden 

geschrapt. In juni 2010 kwam er nog eens een verlenging 

van zes maanden. De federale overheid gaf Gent in 2010 

7.277.371 euro, meer dan een miljoen minder dan het vorige 

jaar door het schrappen van die reeks nieuwe initiatieven.

Op 3 december 2010 verlengde de federale overheid 

het contract Duurzame Stad 2010 voor een periode van zes 

maanden en trok hiervoor de helft van het budget 2010 uit 

of 3.638.686 euro. Enkel lopende projecten konden worden 

verlengd.

De europeSe en internationale 
inbreng
Al in het midden van de jaren negentig deed Gent een beroep 

op internationale subsidieprogramma’s, onder meer via de 

Dienst Noord-Zuidsamenwerking die tot taak heeft Gentse 

initiatieven in verband met ontwikkelingssamenwerking te 

ondersteunen en de internationale solidariteit te bevorde-

ren. Daarnaast werd in 1995 bij de toenmalige Dienst Econo-

mie en Werkgelegenheid een cel externe relaties opgericht, 

die zich over de vraag moest buigen hoe Gent zich als mid-

delgrote Europese stad het best zou profileren in het Europa 

van de regio’s. Op Europees vlak kwam er een reeks van ini-

tiatieven die kennis- en ervaringsuitwisseling rond de stede-

lijke problematiek tot doel hadden. 

Steden begonnen een steeds belangrijkere rol binnen 

Europa te spelen en dat was ook te merken in de verschil-

lende strategieën die werden uitgewerkt door de Europese 

Commissie, waaronder de Lissabon- en Göteborgstrategie. 

de lissabon- en Göteborgstrategie en het Charter 

van leipzig

In maart 2000 legde de Europese Raad in Lissabon een 

nieuwe strategische doelstelling vast: in 2010 moest de 

Unie ‘de meest concurrerende en dynamische kennisecono-

mie van de wereld zijn die in staat is tot duurzame econo-

mische groei met meer en betere banen en een hechtere 

sociale samenhang.’ In de eerste plaats werden maatregelen 

genomen om de informatiemaatschappij te bevorderen, de 

voorwaarden voor onderzoek en ontwikkeling te verbeteren 

en de oprichting van innovatieve ondernemingen te onder-

steunen. Daarnaast wou de Raad een actieve welvaartsstaat 

realiseren via onderwijs en opleiding, een actief werkgele-

genheidsbeleid, de modernisering van de sociale zekerheid 

en de bevordering van de integratie.

In 2001 werd in Göteborg de Lissabonstrategie uitge-

breid met een nieuwe dimensie: het milieu. Bij de Göteborg-

doelstelling staat duurzame ontwikkeling centraal met vier 

prioritaire doelstellingen: de klimaatveranderingen bestrij-

den, de duurzaamheid in de vervoerssector waarborgen, de 

risico’s voor de volksgezondheid beheersen en natuurlijke 

hulpbronnen verantwoord beheren.

In 2007 kwam het Charter van Leipzig tot stand dat het 

Europese stedenbeleid op de agenda plaatste. Daarin stond: 

‘Every level of government – local, regional, national and 

European – has a responsibility for the future of our cities…’ 
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Om tot duurzame steden te komen, was een integrale aan-

pak noodzakelijk. Europa stelde een algemeen kader op voor 

het stedelijke beleid en maakte structuurfondsen beschik-

baar voor lokale projecten die de integrale aanpak volgen. 

Ze ging ook een grote rol spelen in het stimuleren en facili-

teren van kennisuitwisseling tussen steden. Het Charter van 

 Leipzig vermeldde vijf terreinen waarop het stedelijke beleid 

zich zeker zou moeten richten:

1. het aanpakken van achterstandswijken,

2. het verbeteren van de publieke ruimte,

3. het moderniseren van infrastructuur met een focus op 

energiezuinigheid,

4. beter onderwijs voor jonge kinderen en bijscholing voor 

werknemers,

5. beter en efficiënter openbaar vervoer in en tussen 

steden.

In 2009 bevestigde José Manuel Barroso, de voorzitter 

van de Europese Commissie, op de Europese top van regio’s 

en steden nogmaals het belang van de lokale overheden: 

‘And I think that one priority for the post 2010 period will 

certainly be to increase the involvement of local and regio-

nal authorities in policy-making.’

de europese subsidies via het Cohesiebeleid en de 

Communautaire Actieprogramma’s

De EU-subsidieperiode 2007–2013 geeft aan de steden veel 

kansen op verschillende stedelijke beleidsdomeinen. Lei-

draad daarbij zijn de Lissabon- en Göteborgstrategieën. Het 

Europees subsidielandschap valt uiteen in het Cohesiebeleid 

en de Communautaire Actieprogramma’s.

Een derde van het EU-budget gaat naar het Cohesiebeleid 

of Regionaal beleid. Hiermee wil de Europese overheid meer 

groei en banen in alle regio’s en steden van de EU realise-

ren. Het gaat in totaal om 308 miljard euro subsidies voor 

de 27 EU-landen, waarvan 2,258 miljard euro voor België. 

Het Cohesiebeleid heeft drie doelstellingen. Voor Gent zijn 

 Doelstelling 2 i.v.m. regionaal concurrentievermogen en 

werkgelegenheid en Doelstelling 3 i.v.m. Europese territo-

riale samenwerking van groot belang. Gent komt niet in aan-

merking voor Doelstelling 1: het ondersteunen van de ont-

wikkeling in minder welvarende regio’s. 

Doelstelling 2 maakt gebruik van middelen uit het Euro-

pees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het 

Europees Sociaal Fonds (ESF). Het richt zich op innovatie, 

kennismaatschappij, ondernemerschap, milieubescherming, 

betere bereikbaarheid, aanpassing van arbeidspotentieel en 

investeringen in menselijk kapitaal.

De Europese territoriale of interregionale samenwer-

king valt onder Doelstelling 3. Daarbinnen zijn er drie pro-

gramma’s: Interreg IVA voor de grensoverschrijdende pro-

gramma’s (Vlaanderen–Nederland en Frankrijk–Wallonië– 

Vlaanderen), Interreg IVB voor de transnationale program-

ma’s (Noord-West-Europa, Noordzee Regio, …) en Interreg 

Herbestemming Loods 23
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IVC voor interregionale samenwerking (netwerken) en ste-

delijke ontwikkeling. De ‘IV’ geeft aan dat het om de vierde 

EU-subsidieperiode gaat. Of de Stad Gent al dan niet in aan-

merking komt voor subsidies wordt bepaald door haar lig-

ging in Europa.

Bij de vorige EU-subsidieperiode (2000–2006) maakte 

Gent dankbaar gebruik van de middelen voor Europese 

 territoriale samenwerking, bijvoorbeeld via de Interreg 

IIIB-projecten ‘Liveable City’ (700.000 euro) en ‘Water 

in Historic City Centres’ (800.000 euro). In de huidige 

EU-subsidieperiode 2007–2013 heeft de Stad Gent ver-

schillende Interreg- projecten lopen, zoals het Interreg 

IVA-project ROI  –  Revitalisering Oude Industriehavens 

(Vlaanderen-Nederland) en het Interreg IVB project Portico 

(Noord-West-Europa).

Een tweede bron van subsidies voor de steden zijn de 

 Europese Communautaire Actieprogramma’s. De 25 Direc-

toraten-Generaal van de Europese Commissie hebben in 

totaal meer dan 300 van dergelijke meerjarenprogramma’s 

lopen. Voorbeelden van communautaire actieprogramma’s 

waarvoor de Stad Gent in aanmerking komt zijn het kader-

programma voor Innovatie en Concurrentievermogen, het 

zevende kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling, 

Burgers voor Europa, Leven Lang Leren, Jeugd in Actie, 

het kaderprogramma Solidariteit en Beheer van Migratie-

stromen, …

Een derde bron van subsidies wordt onrechtstreeks aan-

gesproken. De Stad Gent is erg actief in Europese netwer-

king en heeft met een aantal andere steden, zoals met haar 

zuster steden, partnerrelaties opgezet. Een netwerk kan 

onder meer helpen in de zoektocht naar partners voor Euro-

pese subsidieprojecten. Via gerichte netwerking kunnen 

ook de contacten met de Europese instellingen aangehaald 

worden om de stedelijke belangen te behartigen. Zo is de 

Stad lid van het Europese netwerk Eurocities waarin meer 

dan 140 Europese steden zijn vertegenwoordigd. De huidige 

burgemeester van Gent, Daniël Termont, is lid van het Exe-

cutive Committee van deze organisatie. Eurocities verdedigt 

de belangen van de steden bij de Europese Commissie en 

de andere Europese instellingen en weegt zo op de besluit-

vorming. Europa moedigt ook samenwerking tussen steden 

aan en op die manier kreeg Gent bijkomende middelen van 

Europa.
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doelstelling-2-programma

In haar Doelstelling-2-programma beoogt de Europese over-

heid ondermeer de economische en sociale omschakeling 

van in moeilijkheden verkerende zones. Een belangrijke 

nuance: het gaat niet om steden of gemeenten maar om 

zones die aan bepaalde criteria moeten voldoen om voor 

subsidie in aanmerking te komen. In Gent ging het om een 

belangrijk deel van de negentiende-eeuwse gordel, waar 

zo’n 33.000 mensen of bijna vijftien procent van de Gentse 

bevolking wonen.

Op 8 juni 2001 kreeg de Stad Gent voor de periode 

2000–2006 zo’n 10,47 miljoen euro subsidie van het Euro-

pees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), gespreid 

over zeven jaar. Dankzij een goed beheer dikte het program-

mabudget aan tot circa 47 miljoen euro, onder meer via pro-

vinciale en Vlaamse cofinanciering, private inbreng en een 

substantiële eigen bijdrage van de Stad Gent. 

Aan het einde van deze programmeringsperiode besliste 

de Europese overheid om verder te gaan met haar cohesie-

beleid. Voor de periode 2007–2013 kreeg Vlaanderen zo’n 

700 miljoen euro steun: 420 miljoen euro van het Europees 

Sociaal Fonds (ESF), 200 miljoen van het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 80 miljoen voor 

internationale samenwerking. De Vlaamse overheid werd de 

beheersautoriteit van het nieuwe programma ‘Doelstelling 

2 Vlaanderen 2007–2013 Regionaal Concurrentievermogen 

en Werkgelegenheid’ en zij installeerde een centraal pro-

grammasecretariaat en beslissingsorgaan.

In tegenstelling tot het programma 2000–2006 koos 

de Vlaamse overheid er voor om niet langer te werken met 

strikt afgebakende gebieden met elk een eigen beslissings- 

en managementstructuur, maar kwam heel Vlaanderen in 

aanmerking om projectvoorstellen in te dienen. Om lokaal 

de vinger aan de pols te houden, werden naast het centraal 

programmasecretariaat vijf provinciale en twee grootste-

delijke contactpunten (in Antwerpen en Gent) geïnstal-

leerd. Inhoudelijk waren er vier prioriteiten: het bevorderen 

van de kenniseconomie en innovatie, het stimuleren van 

het ondernemerschap, het verbeteren van de ruimtelijke- 

economische omgevingsfactoren en het bevorderen van de 

stedelijke ontwikkeling. 

Voor geïntegreerde stedelijke ontwikkelingsprojecten 

kreeg Vlaanderen 48 miljoen euro. De dertien Vlaamse cen-

trumsteden en het Vlaamse stedelijk gebied rond  Brussel 

kunnen daar een beroep op doen. De operationele doel-

stellingen hiervan zijn viervoudig: de economie versterken, 

de toegankelijkheid van steden en de interne mobiliteit 

vergroten, de leefkwaliteit in de steden verbeteren, en de 

sociaal-culturele sector verder ontwikkelen. Daarnaast kun-

nen de grootsteden Gent en Antwerpen met deze middelen 

ook kleinschalige initiatieven in achtergestelde buurten 

realiseren. 

Projecten worden voor maximaal 40% gesubsidieerd, de 

rest van het geld moet via cofinanciering worden gevonden. 

De Stad Gent heeft op die manier een hele reeks  projecten 

gerealiseerd: de herinrichting van de Korenmarkt, de kaai-

renovaties aan de Oude Dokken, het project Gent 3D, de 

ontwikkeling van The Loop, enzovoort. Halfweg het pro-

gramma zijn in Gent reeds voor 48 miljoen euro aan projec-

ten  gerealiseerd en daarvan is 17 miljoen euro het Europese 

aandeel.

Gent in 3D
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Noord-Zuidsamenwerking

Tot 2004 ging de aandacht van de Gentse Noord-Zuid-

samenwerking vooral naar de plaatselijke Gentse initiatie-

ven rond ontwikkelingssamenwerking. De dienst wou daar-

mee het draagvlak bij de Gentse bevolking hierrond vergro-

ten en de internationale impact van het eigen gedrag onder 

de aandacht brengen met sensibiliserende activiteiten en 

(financiële) steun aan Gentse Noord-Zuid-verenigingen.

Sinds 2 april 2004 bestaat voor het lokaal Noord-Zuid-

beleid een wettelijk kader. Het Vlaams Decreet over de 

gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking beoogde de 

 professionalisering van het Noord-Zuidbeleid in de gemeen-

ten, een uitbreiding van de werking en een grotere netwerk-

vorming van de Vlaamse lokale besturen rond dit thema. 

Met dit decreet kwam er ook steun voor het partner-

schap met de Zuidafrikaanse stad Mangaung. In 2004 teken-

den beide steden een duurzaam samenwerkingsverband om 

samen te werken aan rechtvaardigere wereldverhoudingen 

en het wederzijds versterken van het lokaal bestuur voor 

een meer doeltreffend, doelmatig en rechtmatig beheer en 

bestuur van de gemeente. Via dit partnerschap wil de Stad 

Gent ook als organisatie internationaal solidair actief zijn. 

De stedenband vult niet enkel een leemte in de bestaande 

ontwikkelingssamenwerking door rechtstreeks een lokaal 

bestuur te ondersteunen, het toont ook aan de inwoners 

van Gent dat beperkte inspanningen een grote impact in het 

Zuiden kunnen hebben. 

Bij de tweede periode 2008–2010 kreeg de Stad Gent 

bijkomende financiële middelen voor het ontwikkelen van 

nieuwe initiatieven rond milieuzorg, milieu-educatie en 

brandweer in het partnerschap met Mangaung.

Vanaf 2008 kwamen er ook subsidies van de Belgische 

Ontwikkelingssamenwerking, de DGD (Directorate General 

Development). Zij subsidiëren Belgische gemeenten die met 

hun overzeese partnerbestuur concrete projecten uitwerken 

die bijdragen tot de versterking van de bestuurlijke capaci-

teiten in het Zuiden. Gent en Mangaung gebruiken dit bud-

get voor de versterking van het jeugdbeleid in Mangaung.

oVerzicht Van De toegekenDe 
buDgetten Door De 
SubSiDiërenDe oVerheDen

SubSidie 2007 2008 2009 2010

Vlaams Stedenfonds 24.802.080 25.703.043 26.608.610 27.611.628

Federaal SVP 2.461.098 2.461.098 2.461.098 2.461.098

Federaal Grootstedenbeleid 5.156.009 5.156.009 8.334.690 7.277.371

Federaal Huisvestingscontract 3.067.841 3.067.841 0 0

Noord-Zuid-samenwerking
(VAIS = Vlaams Agentschap voor Internationale 

Samenwerking)

52.000 (VAIS) 

55.000 (DGD)

52.000 (VAIS)

62.000 (DGD)

52.000(VAIS)

46.850 (DGD)

52.000 (VAIS)

99.900 (DGD)

Naast deze trekkingsrechten heeft de Stad nog heel wat 

subsidies ontvangen door in te schrijven op oproepen van 

het Vlaams stadsvernieuwingsfonds en diverse Europese 

subsidies. 

Deze trekkingsrechten geven het maximum budget weer 

dat de Stad kon ontvangen. Dit wijkt in de praktijk (meestal 

licht) af van de afgerekende bedragen.
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deel 2:

de Stad Gent en de stadsbrede subsidies
De voorbije twintig jaar heeft de Stad Gent in verband met 

stedelijke vernieuwing een hele evolutie meegemaakt. Oor-

spronkelijk nam zij initiatieven die ze grotendeels uit eigen 

middelen moest financieren. Geleidelijk aan kregen de 

hogere overheden meer oog voor de stedelijke problematiek 

en ontwikkelden ze instrumenten om de steden leefbaarder 

en veiliger te maken. De Stad Gent speelde daar onmiddellijk 

op in, zocht en vond subsidies, maar aan die fondsen hingen 

bepaalde voorwaarden en werkwijzen vast – en die wilden 

per subsidiegever nogal verschillen. Dat heeft de Stad Gent 

niet belet om haar eigen doelstellingen na te streven. 

De resultaten van de Gentse werking rond stads-

vernieuwing werden positief geëvalueerd. Naar aanleiding 

van de halfweg-evaluatie van het ‘Doelstelling-2-programma 

2000–2006 Gent, in moeilijkheden verkerende stedelijke 

zone’ kreeg Gent in 2004 een goed rapport en ontving zij 

401.000 euro extra Europese middelen. In de loop van 2005 

bracht de visitatiecommissie van de Vlaamse Gemeenschap 

een bezoek aan Gent en ook die evaluatie was overwegend 

positief.

het StaDSbeStuur Van 2007
Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 werd 

in 2007 een nieuw gemeentebestuur geïnstalleerd. In het 

bestuursakkoord van de coalitie Sp.a-Spirit en VLD-Vivant 

(nu sp.a/OpenVLD/Progent) kwam stadsvernieuwing ook 

aan bod. Geheel in de lijn met de vorige legislaturen werd 

beslist om verder te gaan met de stadsrenovatieprojecten 

die de stad meer en betere woningen moesten opleveren. 

Om de leefbaarheid van de wijken te vergroten, stelde men 

dat de nood aan groen moest worden ingevuld en dat de 

natuur tot in de wijken en het stadscentrum moest worden 

gebracht.

Daarnaast waren er in de vorige bestuursperiode vier 

grote stedelijke ontwikkelingsprojecten opgezet, en die zou-

den in de komende jaren moeten worden gerealiseerd. 

Een eerste project had betrekking op het Sint-Pieters-

station en omgeving: daar komt niet alleen een nieuw en 

modern stationsgebouw, maar wordt ook plaats gemaakt 

voor woon- en werkinfrastructuur.
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Ook voor de omgeving van het Dampoortstation en de 

aanpalende Oude Dokken was een grootschalig plan uitge-

dokterd. Dat zou niet alleen moeten leiden tot een nieuw 

stadsdeel met veel groen en water, het plan moet meteen de 

verkeersknoop die de Dampoort al vele tientallen jaren is, 

voor eens en voor altijd ontwarren.

Een derde groot project ging over de economische ont-

wikkeling van de site rond Flanders Expo in het zuiden van 

Gent. 

Het vierde was de bouw van een nieuw voetbalstadion in 

het zuiden van Gent, vlakbij het Universitair Ziekenhuis. Er 

werd een bedrijvenzone voorzien, naast ruimte voor wonin-

gen en groen.

Die grootse plannen kwamen niet in de plaats van de 

bestaande, maar erbovenop. Aan de negentiende-eeuwse 

wijken rond het stadscentrum zou onverdroten verder wor-

den gewerkt, de integrale aanpak zou worden behouden. 

Nog een gebied dat de Stad Gent wilde aanpakken was 

‘De Kuip’, het centrum van Gent. Hoewel daar in de voor-

bije twee bestuursperiodes bijzonder veel (en ten goede) 

was veranderd, bleef er nog een en ander te doen, zoals de 

omvorming van het Gouden Leeuwplein en het Emile Braun-

plein tot een evenementenplein.

Ook de wijkgerichte benadering bleef behouden: die 

‘moet leiden tot het nemen van beslissingen die worden 

gedragen door de bewoners’. Verder beloofde het nieuwe 

college dat het in de zes jaar van zijn bestuur minstens twee 

keer in gesprek zou gaan met elk van de 25 wijken.

In het nieuwe bestuursakkoord werd tot slot nog de 

nadruk gelegd op andere noodzakelijke beleidslijnen voor 

de stad. De aanpak van dualisering bleef daarbij centraal 

staan, waarbij werken, onderwijs en wonen de drie sleutels 

tot succes volle verandering waren. 

een omgeVingSanalySe
De keuzes van het stadsbestuur werden constant getoetst 

aan de realiteit waarbij gebruik werd gemaakt van het 

studie werk van de Stad Gent en andere overheden. Wat de 

situatie van Gent anno 2007 was en waar de knelpunten 

zaten, werd gebald weergegeven in een omgevingsanalyse, 

opgesteld door het Departement Stafdiensten samen met 

de andere stadsdepartementen. 

Gent werd – zowel door haar bewoners als door buiten-

staanders – ervaren als een veelzijdige stad: een bruisende, 

gezellige en vitale studentenstad, een toeristenstad, een 

havenstad, een sportstad én een cultuurstad. Maar liefst 

81% van de Gentenaars stemde in met de stelling ‘ik woon 

graag in een stad als Gent’. Maar het rapport maakte ook 

melding van een reeks knelpunten die dringend om aan-

dacht vroegen. De stad werd steeds multicultureler, vooral 

in de negentiende-eeuwse gordel, en ook de dualisering van 

de samenleving zette zich door. Zo was de inkomensonge-

lijkheid in de stad blijven stijgen en van de Vlaamse centrum-

steden had Gent het hoogste aandeel lage inkomens.

Wanneer specifiek de leefkwaliteit van een bepaalde 

buurt werd onderzocht, noemde 77% van de respondenten 

zich in 2005 tevreden over de buurt waarin hij of zij woonde. 

‘Gentenaren die tevreden zijn over de buurt schrijven dat 

voornamelijk toe aan de goede ligging of bereikbaarheid en 

de goede staat van de woning. Ontevredenheid komt vooral 

voort uit een lelijke/niet onderhouden omgeving, maar ook 

vele andere elementen spelen daarin mee: te weinig groen, 

slechte contacten met de buren, gebrek aan speel- en ont-

moetingsmogelijkheden, gebrek aan tuin, verkeersdrukte… 

[…] De beleving van de woonomgeving is het minst positief 

in de negentiende-eeuwse gordel en het meest positief in 

de perifere stadsdelen.’ De inspanningen uit het verleden 

om precies die eerste gebieden kwalitatief te verbeteren 

werden positief geëvalueerd: ‘Ten opzichte van de meting 

in 2002 lijken vooral de bewoners van het stadscentrum en 

Archeologisch onderzoek Emile Braunplein
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de negentiende-eeuwse gordel de situatie nu positiever in 

te schatten.’ 

De omgevingsanalyse wees ook op een ander cruciaal 

probleem bij stadsvernieuwing: ‘De vele menselijke activitei-

ten zoals wonen, economische activiteiten of vrijetijdsbeste-

ding zijn erg dynamisch. Ze veranderen snel in de tijd omwille 

van de maatschappelijke wijzigingen (welstand, technologie, 

waarden, macht…). De ruimte daarentegen heeft een veel 

trager veranderingsritme en een beperkte aanpasbaarheid.’ 

Het rapport ging in op elk van deze drie problemen en 

formuleerde voorstellen over hoe dat conflict kon worden 

opgelost. Het woonprobleem kon men aanpakken door 

voormalige industriële sites, verlaten kantoorgebouwen 

of verloederde gebieden te slopen of te saneren, en op 

die terreinen nieuwe woningen te bouwen. Op economisch 

gebied was er nood aan bedrijventerreinen, binnenstedelijke 

shopping centra en de verdere uitbouw van het zeehaven-

gebied. Op het vlak van de vrijetijdsbesteding was het voor-

lopige resultaat wel onverdeeld positief, de Stad Gent kon 

prat gaan op een uitgebreide sportinfrastructuur, de aanleg 

van een reeks parken en de toename van de beschermde 

groenoppervlakte. ‘Concreet [is] het aandeel inwoners dat 

woont binnen 400 meter loopafstand van openbaar buurt-

groen […] gestegen van 75% in 2004 naar 87% in 2006. 

Ook het aandeel inwoners dat vindt dat er voldoende groen 

is in de buurt is verbeterd van 67% naar 73%.’ 

Dat de resultaten door de bank genomen positief waren, 

had onder meer met de stadsvernieuwingsprojecten te 

maken, de integrale aanpak daarvan, het relatief ‘directe’ 

resultaat voor een buurt en de zichtbare sociale en fysieke 

vernieuwing. Toch was het ook bij dergelijke projecten niet 

allemaal rozengeur en maneschijn. ‘Negatieve kenmerken 

op korte en middellange termijn zijn dat (1) de realisatie van 

dergelijke projecten jaren in beslag neemt en op zich ook 

tijdelijk wegen op de leefbaarheid van de buurt, en (2) de 

projecten elkaar opvolgen in de tijd zodat fysieke en sociale 

vernieuwing een erg geleidelijk proces van jaren is.’ 

het nieuwe StaDSStrategiSch 
plan gent 2020
Hoewel Gent kon terugkijken op een merkwaardige gedaan-

tewisseling, hoorde men maar weinig gepoch over het 

behaalde resultaat. Integendeel: onder het motto ‘Alles kan 

beter’ formuleerde het nieuwe College van Burgemeester 

en Schepenen samen met de stadsadministratie in 2007 

een nieuwe missie voor de stad. Die missie is geen slagzin of 

promobabbel, maar wel een visie op wat de stad in 2020 zou 

moeten zijn: ‘Gent, een scheppende stad, die door een door-

gedreven bundeling van alle creatieve krachten een voor-

trekkersrol speelt bij de ontwikkeling van een duurzame, 

solidaire en open samenleving’.

Die kernachtige missie werd in vijf hoofdstrategische 

doelstellingen uitgewerkt.

1. Kennis, innovatie en creativiteit: in 2020 is Gent inter-

nationaal erkend als centrum voor vernieuwing en expe-

rimenten en is Gent een voortrekker in de evolutie naar 

een lerende en creatieve samenleving.

2. Sociale duurzaamheid: we willen een stad waarin elke 

Gentenaar toegang heeft tot alles wat de samenleving te 

bieden heeft. Niemand mag worden uitgesloten. Ieder-

een moet gelijke toegang krijgen tot kwaliteitsvol leven, 

wonen, werken en onderwijs.

3. Economische duurzaamheid: Gent moet in 2020 een 

Europese centrumstad zijn met een dynamische, vernieu-

wende en erg verscheiden economie, met meer en betere 

jobs voor iedereen en met de zeehaven als Vlaamse 

poort op de wereld, gedreven door partnerschappen die 

mensen, middelen en ideeën samenbrengen.

4. Ecologische duurzaamheid: tegen 2020 biedt Gent 

haar inwoners een gezonde en kwaliteitsvolle leefom-

geving, en helpt ze de inwoners om de milieuschade 

die ze veroorzaken zoveel mogelijk te vermijden of te 

compenseren.

5. Communicatie en inspraak: in 2020 is de inspraak in de 

besluitvormingsprocessen maximaal georganiseerd. Een 

belangrijke voorwaarde om dat te bereiken is een op 

maat gesneden en doelmatige communicatie.

Elk departement kreeg als opdracht deze hoofdstrategische 

doelstellingen te vertalen in eigen doelen en taken. Daar-

naast zette het stadsbestuur de hoofdstrategische doelstel-

lingen om in een aantal strategische programma’s. Die zor-

gen voor een geïntegreerde uitwerking (en opvolging) van 

een thematische of een territoriale strategie die een beleids-

domein overstijgt en noodzakelijk is voor de realisatie van 

de missie. 

Herbestemming voormalige industriële sites: park bij De Punt
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VerDere profeSSionaliSering
In 2003 had de Stad Gent haar interne organisatie gron-

dig aangepakt waardoor aanverwante activiteiten werden 

gehergroepeerd en in hetzelfde departement onderge-

bracht. Het Departement Stafdiensten is een ‘buitenbeentje’ 

onder de departementen. Het heeft, zoals de andere depar-

tementen, geen homogene horizontale of verticale beleids-

domeinen. Hoofdtaak van het Departement Stafdiensten is 

het regisseren van een optimaal en duurzaam stedelijk beleid 

– het werkt ondersteunend en beleidscoördinerend, met als 

focus het ganse stedelijke beleid. Daarbinnen is er de Dienst 

Stedenbeleid en Internationale Betrekkingen, die in 2006 

werd omgedoopt tot ABIS (Afdeling Beleid, Internationaal 

en Subsidies) met als taak het stedelijk beleid te steunen en 

te coördineren. De afdeling werkt als een soort van netwerk 

van experten met een adviserende, ondersteunende en uit-

voerende rol ten opzichte van het managementteam. Bin-

nen ABIS zijn de verschillende entiteiten ondergebracht die 

onder meer de verschillende subsidielandschappen opvol-

gen: Stadsbrede Subsidies, Internationale Samenwerking 

en Noord-Zuidsamenwerking. Daarnaast werd de financiële 

opvolging van de projecten die met de subsidies van andere 

overheden werden gerealiseerd verder versterkt. 

Het Departement Stafdiensten heeft vier strategische 

doelstellingen:

1. het departement wordt een dynamisch en pro-actief 

steunpunt van interne consultancy, van ontwikkeling, 

ontsluiting en integratie van kennis en instrumenten 

op maat voor de optimalisering van de uitvoering, de 

coördinatie en de evaluatie van het stedelijk beleid,

2. het departement wordt een interactief steunpunt 

dat innovatie en incubatie stimuleert, ondersteunt 

en initieert in het kader van beleidsopties en 

maatschappelijke evoluties,

3. de strategische planningscyclus van de Stad wordt 

door het Departement Stafdiensten optimaal beheerd, 

geregisseerd en geïntegreerd in het stedelijke beleid,

4. het departement wordt een steun- en coördinatiepunt 

voor het detecteren, stimuleren, ondersteunen en 

coördineren van partnerschappen en netwerken voor 

internationale en interbestuurlijke samenwerking en 

solidariteit. 

Het gevolg van alle hervormingen is dat de verantwoor-

delijken voor de verschillende programma’s samen kunnen 

werken aan een geïntegreerde aanpak. Zij kijken naar de 

doelstellingen van de Stad Gent, onderzoeken welke doel-

stelling door welke overheid wordt gesubsidieerd en welke 

projecten van de Stad Gent voor subsidiëring in aanmerking 

komen. Dankzij het financieel dataopvolgingssysteem SAP 

van de Stad Gent kan de cel Stadsbrede Subsidies de project-

voorstellen beter inschatten, nagaan of gebudgetteerde 

posten realistisch zijn, timings nauwgezet opvolgen en de 

financiële afhandeling vlotter laten verlopen. Dat is ook 

nodig, want hoe meer fondsen, hoe complexer het geheel. 

Bovendien zijn de subsidiegevers strenger geworden, waar-

door een nauwgezette opvolging cruciaal is. Uiteindelijk laat 

die verhoogde efficiëntie zich ook gevoelen in de effectief 

gerealiseerde projecten en dus subsidies: in Vlaanderen is 

de Stad Gent daar een koploper in.

De Stad Gent gaat ook actief op zoek naar nieuwe oppor-

tuniteiten. Enerzijds gebeurt dat bij de bestaande subsidies: 

wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe call is van het Vlaams 

Stadsvernieuwingsfonds, zal Gent op zoek gaan naar pro-

jecten die binnen dit kader passen. Dat dit financieel grote 

consequenties heeft, maakt het Doelstelling-2-programma 

duidelijk: in de periode 2000–2006 kreeg Gent circa 10 mil-

joen euro subsidie, in 2010 staat er voor de nieuwe  periode 

2007–2013 al 17 miljoen op de teller. Op zich al een mooi 

resultaat, wetende dat het programma nog drie jaar loopt, 

maar daarnaast ligt het bedrag voor de verschillende pro-

jecten veel hoger aangezien aan de subsidies een verplich-

ting van cofinanciering vasthangt. Anderzijds zijn de dien-

sten – en Internationale Samenwerking in het bijzonder – 

zeer actief op internationaal vlak. De Stad Gent kan immers 

zijn voordeel doen met bijvoorbeeld het Europese Regionaal 

beleid, dat meer groei en werkgelegenheid in de regio’s en 

steden van de Europese Unie beoogt. Daarnaast zijn er de 

Europese communautaire actieprogramma’s waarvoor Gent 

in aanmerking kan komen, zoals die rond innovatie en con-

currentievermogen, rond onderzoek en ontwikkeling, rond 

duurzame stedelijke mobiliteit enz.
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eeN PrAktIjkVoorbeeld: 

‘ledeberg leeft’
Ter illustratie van de Gentse geïntegreerde aanpak, behan-

delen we kort het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg 

leeft’. Dit project richt zich op de deelgemeente Ledeberg, 

die zowat ingesloten ligt tussen de binnenring, de oprit 

vanuit het centrum naar de snelwegen en de spoorweg tus-

sen Gent Sint-Pieters en Gent Dampoort. Het is een volkse, 

bruisende en joviale wijk die zich kenmerkt door een dichte 

bebouwing, veel inwoners, een relatief groot aandeel niet-

Belgen, kwalitatief ondermaatse en oudere woningen, nau-

welijks groen, weinig speelruimte voor kinderen en weinig 

ontmoetingsplaatsen voor de inwoners.

Met het project ‘Ledeberg leeft’ wil de Stad Gent deze 

wijk grondig opknappen: meer en mooier groen, hogere 

woonkwaliteit, vlotter en veiliger verkeer, vernieuwde toe-

gangen, meer en actievere dienstverlening en meer ruimte 

voor ontmoeten. Ze gebruikt daarvoor de subsidies van ver-

schillende programma’s.

Zo worden de premies voor de renovatie van woningen 

voor een stuk betaald met middelen van het federaal Groot-

stedenbeleid: 200.000 euro in 2009, 100.000 euro in 2010. 

De Stad kocht ook een aantal panden aan met middelen 

van het federaal Grootstedenbeleid en het Doel stelling-2-

programma voor meer dan zeven miljoen euro, voor de rea-

lisatie van de Welzijnsknoop. In Ledeberg liggen de publieke 

voorzieningen immers erg verspreid en sommige diensten 

ontbreken gewoon. De Welzijnsknoop wordt de locatie waar 

alle voorzieningen samen zullen zitten. Het zal onderdak bie-

den aan onder meer een OCMW-welzijnsbureau en OCMW-

dienstencentrum, een woonloket, een consultatiebureau van 

Kind & Gezin en het jeugdwerk. De buurt bewoners zullen de 

vergaderruimtes na de kantooruren kunnen gebruiken. 

Met de subsidies van het Vlaams Stedenfonds worden 

allerlei programma’s gesubsidieerd die de leefbaarheid in 

Ledeberg moeten verbeteren, zoals ‘Wijk aan zet’ en ‘Brede 

school’ (stadsbrede initiatieven), brugfiguren, het wijkge-

zondheidscentrum Botermarkt, de programmaregisseur van 

‘Ledeberg leeft’, het winkelstraatmanagement in Ledeberg, 

enz.

Noord-Zuidsamenwerking van haar kant heeft samen 

met de Dienst Kunsten (nu de Dienst Cultuurparticipatie) 

en de vzw Africalia een project opgezet om een nieuw, per-

manent en hedendaags kunstwerk op het Ledebergplein te 

maken. De Zuidafrikaanse kunstenaar Ismail Farouk zal dit 

samen met de Ledebergse bevolking realiseren. Het doel 

is het begrip van en de solidariteit met Afrika bij de Gente-

naars te vergroten.

Ook het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan speelt 

een grote rol bij de verbetering van de leefbaarheid in 

Ledeberg. Talrijke initiatieven zijn genomen: de bestrijding 

van zwerfvuil en graffiti, veiliger openbaar vervoer dank-

Boven: tijdelijke invulling Den Hof, waar later de Welzijnsknoop zal worden gebouwd. Links: Cotton Island. Rechts: Centrumplein.
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zij lijnspotters, trajectbegeleiding van risicojongeren, een 

werkgroep Propere Wijk, overleg en acties rond allerlei 

 vormen van overlast, straathoekwerkers, gemeenschaps-

wachten, enzovoort.

Dankzij de middelen van de verschillende subsidiegevers is 

de wijk Ledeberg er in de voorbije jaren aanzienlijk op voor-

uit gegaan. Maar – zoals bij alle stadsvernieuwings projecten – 

blijft het een werk van lange adem en kan Gent nog alle hulp 

gebruiken. Daarom heeft de Stad Gent eind 2010, naar aan-

leiding van de vijfde oproep van het Vlaams Stadsvernieu-

wingsfonds, een projectvoorstel ingediend voor de realisa-

tie van verschillende acties in het kader van ‘Ledeberg leeft’. 

Dit project toont aan dat de Stad Gent blijft zoeken naar een 

betere toekomst voor haar wijken en deelgemeenten in het 

bijzonder en dus van de stad in haar geheel.
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meer weten oVer De DienStVerlening 
Van De StaDSDienSten en het 
StaDSbeStuur Van gent?
Gentinfo 09 210 10 10 of gentinfo@gent.be

Van maandag tot en met zaterdag, van 8 tot 19 uur.

www.gent.be

Stad Gent

departement Strategie en Coördinatie

Afdeling beleid, Internationaal en Subsidies

Stadhuis, botermarkt 1, 9000 Gent


