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Memorandum van het stadsbestuur van 
Gent aan de nieuwe Vlaamse regering 

Het Is een ondertussen gebruikelijk dat het Gentse stadsbestuur aan de onderhandelaars voor de 

vorming van een nieuwe Vlaamse regering een memorandum bezorgt over die beleidsaspecten die 

een directe impact hebben op onze stad of die best in gezamenlijk overleg en samenwerking worden 

aangepakt. In dit document ligt het accent op de meer algemene en belangrijke dossiers en 

beleidslijnen. Detail vragen en opmerkingen zullen later in domeinspecifieke memoranda naar de 

betrokken minister worden gestuurd.  

Steden nemen in toenemende mate een belangrijke rol op  in de maatschappelijke 

ontwikkelingen over de hele wereld. Na enkele moeilijke decennia op  het einde van de vorige eeuw 

is Gent opnieuw gegroeid en ingrijpend aan het veranderen. Sinds dit jaar hebben we de kaap van de 

250.000 inwoners overschreden. Als grote stad nemen we een belangrijke deel van de demografische 

evoluties (inkomend migratie, verjonging) op ons. Daarnaast zijn we op vele vlakken (economisch, 

inzake zorg, op het vlak van onderwijs, cultureel) de motor voor een ruimere regio en zorgen we mee 

voor de uitstraling die Vlaanderen heeft.  

Maar dat brengt uiteraard ook heel wat uitdagingen met zich mee niet in het minst op het vlak 

van wonen, voorzieningen en infrastructuur.  

We rekenen er op dat ook de nieuwe Vlaamse regering deze vernieuwde rol en impact van de 

steden zal erkennen en een plaats geven in haar beleid. En dat er oog zal zijn voor de specifieke aard, 

noden en uitdagingen waar de grote steden in Vlaanderen mee te maken hebben.  

Op dat vlak rekenen we op meer medezeggenschap en nauwe samenwerkingen en overleg bij 

investeringen inzake infrastructuur, mobiliteit, ruimtelijke en economisch beleid.  

Algemeen proberen we  onze stad leefbaar te houden en op een creatieve manier zowel de 

nodige  welvaart te ontwikkelen als de transitie naar een klimaatneutrale stad  te realiseren. 

We hopen op deze vlakken een goede partner en bondgenoot te vinden bij de toekomstige 

Vlaamse regering en de diensten en instellingen die onder haar ressorteren. Vanuit dat oogpunt 

vestigen we hieronder de aandacht op een aantal uitdagingen, bekommernissen en problemen die 

we hopelijk samen kunnen aanpakken en oplossen. Een goede communicatie en overleg kan voor 

ons beide overheden een win-winsituatie opleveren waarvan de Gentenaars en de Gentse regio de 

vruchten kunnen plukken.   

Mobiliteit 

De aanpak van diverse dossiers kunnen ervoor zorgen dat Gent de omschakeling kan maken naar 

een duurzamere mobiliteit, gericht op de toekomst. Ook op het vlak van veiligheid en economische 

ontwikkeling stelt de mobiliteit enkele dringende uitdagingen. 

We vragen extra aandacht en versnelde procedures inzake aanleg van fietsinfrastructuur. 

Noodzakelijke dossiers op Vlaamse wegenis zijn: Catriestraat, N9, Antwerpsesteenweg, R4, R40, 

Drongensesteenweg. Onveilige voet- en fietsoversteken op de R40 dienen worden weggewerkt. 

Om verdere economische ontwikkeling van de Gentse regio als motor voor Oost-Vlaanderen veilig 

te stellen is een aanpak van volgende ‘missing links’ noodzakelijk: vernieuwing van Meulestedebrug, 
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opstart Verapazbrug in 2016, Sifferverbinding, versnelde afwerking van R4 Oost en R4 West met 

een gegarandeerde toegang tot het Havengebied. 

Gent wenst het pad te effenen voor een duurzame mobiliteit op de lange termijn. Om dit mogelijk te 

maken vragen we aan de Vlaamse overheid voor een ondertunneling van de Dampoort opdat deze 

site kan uitgroeien tot een multimodaal, kwaliteitsvol knooppunt. De afbraak van de B401 binnen de 

R40 en een ondertunneling van de Heuvelpoort, in combinatie met de blijvende aandacht en 

middeleninzet voor de vertramming van lijnen 3 en 7, zullen noodzakelijke ademruimte bieden in de 

stad. Het blijvend organiseren van een nachtnet en een hogere prioriteit voor het openbaar vervoer 

bij verkeerslichtenbeïnvloeding sluiten hierbij aan en zijn noodzakelijk voor een omschakeling naar 

een meer duurzame mobiliteit. Als belangrijke voorwaarde voor een goede lokale ontwikkeling van 

het Openbaar Vervoer dringen we aan op een lokale vertegenwoordiging binnen de structuren van 

De Lijn. Tot slot vragen we dat de Vlaamse overheid bij de onderhandelingen over de 

beheersovereenkomst van de NMBS een betere afstemming tussen de dienstverlening van De Lijn 

en de NMBS bepleit. Het stadsbestuur vraagt de Vlaamse overheid om alternatieven te zoeken voor 

het E17-viaduct te Gentbrugge. Het stadsbestuur aanvaardt niet dat het viaduct van de E17 in 

Gentbrugge in dezelfde hoedanigheid op dezelfde locatie heropgebouwd wordt, wat niet wil zeggen 

dat het huidige tracé een probleem vormt.  

Economie & Haven 

De Gentste Kanaalzone is essentieel voor de economische ontwikkeling en welvaart in 

Vlaanderen. De nieuwe Vlaamse regering moet alles in het werk stellen om de timing te laten 

respecteren die overeen gekomen is voor de bouw van de nieuwe zeesluis in Terneuzen en de 

procedures in gang steken om ook het kanaal Gent-Terneuzen aan te passen aan de 

toegangsmogelijkheden die de nieuwe zeesluis zal bieden. Een gezamenlijk nautisch beheer op het 

kanaal Gent-Terneuzen is van groot belang voor de veilige en vlotte doorvaart 

We vragen aan de nieuwe Vlaamse regering actieve ondersteuning in het onderzoeken en 

ontwikkelen van meer intensieve samenwerking tussen de Haven van Gent en Zeeland Seaports.  

Er is tevens nood aan een fiscaal, financieel en economisch kader met een lange-

termijnperspectief (oa. inzake duurzaamheid, toegang tot voedsel niet in het gedrang brengen, enz.) 

om de verdere ontwikkeling van de biogebaseerde economie in de Gentse Kanaalzone de kans te 

geven om tot volle rijpheid te komen. 

Op vlak van ondernemen vraagt het Gentse bestuur de Vlaamse overheid om economische data 

beter, sneller en gedetailleerder ter beschikking te stellen aan steden en gemeenten. Tegelijk is een 

beweging nodig om te komen tot administratieve vereenvoudiging. (integratie socio-economische 

vergunning in de omgevingsvergunning, regelgeving rond innovatief aanbesteden). Het Genste 

stadsbestuur beveelt alvast de methodiek van het starterscontract aan als good practice. 

Onderwijs,  Kinderopvang en Jeugd 

De stad Gent verwacht van de Vlaamse overheid een financieel engagement en een lange 

termijnplanning om het tekort aan plaatsen in het onderwijs weg te werken en voldoende 

kwaliteitsvolle plaatsen te blijven voorzien. In de komende jaren moeten we ook antwoorden bieden 

op de capaciteitsvraagstukken die zich zullen voordoen in het secundaire en buitengewone 

onderwijs. Daarnaast moet verder worden geïnvesteerd in renovatie van (brand)veilige en 
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kwaliteitsvolle gebouwen voor jeugd, onderwijs en kinderopvang. In het kader van de brede school 

en de multifunctionaliteit en multi-inzetbaarheid van schoollokalen zijn de strikte sectorgebonden 

subsidieregels vaak een hinderpaal.  

Gezien de specifieke stedelijke context (armoedecijfers, 44% GOK-leerlingen) staan de 

schoolteams sterk onder druk. Om de doelstelling van Inclusief Onderwijs en Inclusieve 

Kinderopvang te bereieken, zijn afdoende mensen en middelen noodzakelijk. In het kader van de 

ongekwalificeerde uitstroom vragen we een verhoging van de middelen voor het Flankerend 

Onderwijsbeleid, om kinderen en jongeren met ongelijke kansen en/ of moeilijke onderwijsloopbaan, 

zich toch maximaal te laten ontwikkelen. Gerichte bedrijfsstages, een kader ter erkenning en 

validering van eerder verworven competenties en betere mogelijkheden tot werkplekleren via een 

opgewaardeerd systeem van leren en werken zijn hierin belangrijke pijlers die inspanningen van de 

Vlaamse overheid behoeven. Ook willen we dat er verder werk wordt gemaakt van 

tweedekanstrajecten-op-maat, ingebed in een traject naar werk. 

 

Om voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang te voorzien in Gent is er een extra nood aan 381 

plaatsen. Daarnaast is er volgens Kind en Gezin nood aan 554 inkomensgerelateerde 

opvangplaatsen. Aansluitend is er een prangende nood aan naschoolse en vakantieopvang waar de 

Vlaamse overheid een rol kan spelen. Aansluitend willen we het probleem van het capaciteitstekort 

in de gehandicaptenzorg en de bijzondere jeugdzorg benadrukken. We verwachten dat de Vlaamse 

overheid hierin haar verantwoordelijkheid opneemt en de wachtlijsten afbouwt. 

Wonen 

In Gent stellen zich enkele duidelijke uitdagingen op het vlak van het woonbeleid. Er is een sterk 

verouderd patrimonium, een tekort aan sociale woningen en een nood aan woningen voor gezinnen 

met kinderen. Het stadsbestuur van Gent verwacht van de Vlaamse overheid dat ze de bestaande 

woningen gradueel laat evolueren naar toekomstbestendige woningen: de inzet van verschillende 

instrumenten is nodig, zowel voor nieuwbouw als renovatie. Vanuit Vlaanderen zou meer soepelheid 

aan de dag moeten worden gelegd opdat we versneld sociale woningen kunnen bouwen.  

Ondersteuning voor sociale stadsvernieuwingsprojecten moeten een antwoord bieden aan te 

slechte woonblokken. Concreet is er nood aan een globaal beleidsplan met alle betrokken 

overheden om in een volgehouden inspanning met de benodigde budgetten de concentratie van 

slechte woningen in de de 19de eeuwse gordel weg te werken.  

We vragen aan de Vlaamse overheid snel duidelijkheid over het ‘Grond- en pandendecreet’, 

meer bepaald over het percentage sociale entiteiten in projecten. Gent bepleit alvast het herstel 

van de autonomie in deze. De woningmarkt wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Ook 

Vlaanderen dient antwoorden te bieden op nieuwe woonvormen zoals: solidair wonen, community 

trusts, hospitawonen, sociale pensions, Housing First, etc. Tevens is er grote nood aan een Vlaams 

studentenhuisvestingsplan mét stimuli voor de onderwijsinstellingen. De koppeling met de Codex 

RO is hierbij noodzakelijk. 

De Vlaamse overheid moet de problematiek van de betaalbaarheid op de private 

woninghuurmarkt versus te lage inkomens dringend aanpakken. Veel verhuurders vinden het 

problematisch te verhuren aan huurders met vervangingsinkomens en leefloon.  Om de huurmarkt 
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op peil te houden, zouden deze verhuurders sterk geholpen zijn met het voorzien van 

inkomstengaranties voor alle verhuurders. 

Ruimtelijke ordening 

Steden spelen in toenemende mate een belangrijke rol in de ontwikkeling van Vlaanderen. We 

vragen dat steden ook in die rol erkend worden. Daarom is er nood aan een ruimtelijk en 

mobiliteitsbeleid op de schaal van stadsregio’s. Het huidige instrumentarium is teveel gebaseerd op 

een theoretische ‘Vlaamse gemiddelde gemeente’. Gent wil een stabiel vergunningenbeleid dat 

vertrekt van duidelijke en standvastige regels. Te veel ontwikkelingen zijn verzand in een 

voortdurende procedurekwestie. Steden en gemeenten die dit aankunnen vragen om meer automie 

inzake ruimtelijke ordening, maar vragen ook dat het personeel en de middelen mee doorschuiven 

met de bevoegdheden. 

Armoedebestrijding 

We vragen dat de Vlaamse overheid pro-actiever te werk gaat in het toekennen van rechten. We 

vragen ook meer middelen om kansarme mensen uit de nieuwe EU-lidstaten, met legaal verblijf, 

effectief naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Ook vragen we specifiek om de recent verruimde 

activamaatregel ook voor leefloners toegankelijk te maken. We verwachten eveneens van de 

Vlaamse overheid dat zij haar rol opneemt in de planning en de subsidiëring van de nachtopvang 

voor daklozen. 

Werk 

De stedelijke regierol dient verder versterkt te worden. Grootsteden hebben een specifieke 

context en zijn niet te vergelijken met ‘het Vlaamse gemiddelde’ dat de VDAB hanteert. Een 

stedelijke lokale uitdieping van de werking van de VDAB in steden is absoluut noodzakelijk. 

Gezamenlijke prioriteitstelling tussen stad, OCMW en VDAB zal meerwaarde opleveren.  

Er is nood aan intensieve begeleiding van werkzoekenden die een zwak arbeidsprofiel 

combineren met een precaire leefsituatie. Hiervoor moeten bij VDAB/derdenorganisaties middelen 

en personeel worden vrijgemaakt om deze arbeidsintensieve begeleidingen mogelijk te maken en  in 

te bouwen in het reguliere aanbod.  

Als stad bepleiten we het behoud van het PWA-systeem. Als onderdeel van een integraal 

doorgroeitraject pleiten we voor behoud van de middelen voor werkervaring bij langdurig 

werkzoekenden, inclusief de begeleiding vanuit een leerwerkbedrijf, alsook de decretale 

verankering van de werkervaringsmaatregel. Voorts vragen we de indicering, voorzien binnen W², 

open te trekken tot de doelgroep van WEP. Er is eveneens nood aan een duidelijk groeipad voor de 

Lokale Diensteneconomie. 

Financiën 

Op vlak van de stedelijke financiën vraagt het stadsbestuur aan de Vlaamse overheid dat ze voor 

continuïteit van middelen zorgt binnen de lokale meerjarenplanning (bvb. aangroei Gemeentefonds 
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met 3,5%), autonomie in de algemene fondsen respecteert (Stedenfonds, Veiligheidscontract en 

Stadsvernieuwingsfonds) en geen extra lasten afwendt op de lokale overheid ( terugbetaling van alle 

prestaties aan MSOC-klanten door RIZIV, te lange doorlooptijd subsidies voor restauratie 

monumenten en beschermde gebouwen). Ingrepen op vlak van de regionale fiscaliteit met lokale 

implicaties dienen volledig gecompenseerd te worden (e.g. uniformisering bedrijfsbelasting). 

We vragen aan de Vlaamse overheid duidelijke aandacht voor de uitdagingen en 

maatschappelijke problematieken van de steden. We vragen hiervoor bijkomende ondersteuning via 

het Stedenfonds en een overname van het Federaal Grootstedenbeleid waar middelen bij voorrang 

besteed worden aan  impulsen voor stadsprojecten, bij voorkeur in te zetten ter voorkoming van 

armoede. 

Groenbeleid  

De stad Gent pleit voor sterkere ondersteuning van natuur in stedelijke omgeving. Ook wil Gent 

een blijvende financiële ondersteuning van voorbeeld stellende stedelijke groenprojecten op basis 

van duurzame criteria. Voor de bevaarbare waterlopen willen we een integrale benadering van het 

beheer en onderhoud (oa. natuurvriendelijke oevers). 

We vragen verdere ondersteuning voor de uitbouw van de groenpolen: Groenpool Vinderhoutse 

bossen (goedkeuring onteigeningsplan en opmaak Gewestelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan), Parkbos 

(parkbosbruggen, realiseren ruilverkaveling ifv. verdere bebossing), Gentbrugse meersen (brug naar 

Damvallei), Oud Vliegveld (snelle overdacht naar Agentschap Natuur & en Bos en realisatie in deze 

regeerperiode). 

Tot slot vragen we van de Vlaamse Overheid dat men het project tot omvorming van de 

zeeschelde voor pleziervaart stop zet. Het stadsbestuur verkiest andere pistes die tegemoet komen 

aan de verzuchtingen van de Gentenaar. 

Milieu & Energie 

We willen een ambitieus Vlaams klimaatbeleid: Gent gaat volop voor een klimaatneutrale stad. 

We roepen andere overheden (Europees, federaal en Vlaams) op om ook hun verantwoordelijkheid 

op te nemen en het juiste beleidskader uit te werken. Parallel vragen we om voldoende ondersteund 

te worden in acties en activiteiten rond klimaatadaptatie. 

We vragen op de snelwegen op het Gentse grondgebeid een maximale snelheid die aangepast 

wordt naar 100 km/u (voor zover er al geen lagere snelheid was), investeringen in geluidsschermen, 

een stimulerend kader voor CNG-voertuigen. Verder is er nood aan een concreet traject en 

bijkomende Vlaamse maatregelen om samen een geïntegreerd luchtkwaliteitsplan voor 

havengebied en agglomeratie te kunnen opmaken. Tot slot is het ook belangrijk dat het 

voertuigenpark van de Lijn (zowel bij de eigen dienstverlening als de private partners) wordt 

verschoond en verstild.  

We vragen  dat de Vlaamse overheid een duidelijk, ondubbelzinnig, duurzaam en lange-termijn 

bestendig energiebeleid uitstippelt en de verdere ontwikkeling van duurzame energie-initiatieven in 

de Gentse regio en haven ondersteunt. Ondersteuning van de uitbouw van warmtenetten en 

stimuli voor duurzame bedrijventerreinen zijn hier noodzakelijke elementen in. 

Tot slot pleiten we, in het kader van afvalbestrijding, voor de invoering van een statiegeld op blik 

en PET. Dit zou ons enorm ondersteunen in de strijd tegen zwerfafval. 
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Gezondheidszorg 

Binnen de gezondheidszorg vragen we meer mogelijkheden voor steden om hun eigen invulling te 

geven en vragen we ondersteuning van de grootstedelijke regie- en labofunctie. 

Capaciteitsondersteuning voor de stedelijke gezondheidsdiensten (en/of OCMW’s is cruciaal) In dit 

kader pleiten we voor een gezondheidspreventie met eigen accenten en voor de mogelijkheid om 

aangepaste instrumenten te ontwikkelen. Hierin dient zeker aandacht te gaan naar het dichten van 

de gezondheidskloof tussen de armere en rijkere bevolkingsgroepen. 

Ouderenzorg 

Vlaanderen moet voldoende financiële middelen inzetten om de gevolgen van de vergrijzing en 

de stijgende zorgnoden op lokaal niveau te kunnen opvangen. Door de vergrijzing van de bevolking 

zullen bijkomende investeringen nodig zijn. Deze investeringen dienen tijdig te gebeuren zodat men 

de stijgende noden kan opvangen. De realisatie van de beloofde maximumfactuur in de thuiszorg is 

een belangrijke stap in de betaalbaarheid van de zorg. 

We vragen bijkomende subsidies voor de lokale dienstencentra zodat men de 

omkaderingskosten ook zou dekken. De lokale dienstencentra zijn een partner om de strijd tegen de 

vereenzaming van ouderen in de buurt tegen te gaan. 

Discriminatie en Integratie 

Er moeten structurele middelen komen om het Project Buurtstewards voort te zetten. We 

merken ook een nakend risico op een tekort aan gecertifieerde Oost-Europese tolken omwille van 

de voorwaarden in het integratiedecreet. We vragen dat Ba-bel (tolkentelefoon) gratis ter 

beschikking zou zijn van andere partners in trajectbegeleidingen van kinderen en jongeren. 

Tevens vragen we aan de nieuwe Vlaamse regering aandacht voor een coherente visie op de 

omkadering en opvolging van nieuwkomers, met speciale aandacht voor kinderen die aankomen op 

latere leeftijd met grote onderwijsachterstand. 

Het Gentse bestuur wil  een decretaal kader  voor de rechtsgeldigheid van de 

opsporingsinstrumenten naar discriminatie. 

Openbaar ambt 

We vragen de Vlaamse regering het onderscheid tussen contractuele en statutaire ambtenaren 

weg te werken door de invoering van een eenheidsstatuut, met een contractueel stelsel als basis 

met een goed uitgebouwde pensioenpijler die het statutair pensioen benadert. De 

rechtspositieregeling van de ambtenaren moet eenvoudiger en flexibeler.  

Op het vlak van de pensioenen staan de steden en gemeenten voor bijzondere uitdagingen. Gent is 

hierin zeker geen uitzondering. We vragen aan de Vlaamse regering alles in het werk te stellen om 

een bijdrage te doen in de mildering van de pensioenfactuur van de steden en gemeenten. 
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Cultuur  

Gent vraagt dat Vlaanderen de aan-Gent-toegekende middelen, die door de interne 

staatshervorming aan de provincies onttrokken werden, blijft toekennen aan de Gentse 

kunstensector. Sommige decreten zijn niet aangepast aan het bestaan van AGB’s, waardoor de stad 

moet instaan voor een verlies aan middelen. (VIA, participatiedecreet,…) We vragen hiervoor een 

dringende aanpassing. 

We vragen een financiële inhaaloperatie voor de musea om hun vier basisfuncties – 

verzamelen,  behoud, beheer en publiekswerking – blijvend waar te maken.  Voor het Huis van 

Alijn,  Design Museum (via cofinanciering), de grondige renovatie en restauratie van het Gentse 

Operagebouw en  de verbeteringswerken bij NTGent zijn Vlaamse investeringen nodig. De 

restauratie van het onroerend erfgoedpatrimonium van de stad blijft een enorme uitdaging. 

Financiële steun vanuit Onroerend Erfgoed voor oa.  de werken aan het Gravensteen, Sint-

Niklaaskerk, het Stadhuis, etc…  is onontbeerlijk. Gent is ervan overtuigd de beste keuze te zijn voor 

een thuis voor het VIAA. Gent vraagt dat de Vlaamse Regering het VIAA ten volle steunt om één van 

de sterkhouders op deze site te zijn en deze organisatie definitief huisvest in het wintercircus. 

Toerisme 

De kunststeden vragen een volwaardige erkenning in het Vlaamse toerismebeleid. Gent wil dat 

de nieuwe Vlaamse Regering de Kunststeden Brussel, Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen 

erkent als belangrijkste toeristisch product, en daaraan de nodige middelen voor promotie en 

productontwikkeling koppelt. 

Het logiesdecreet heeft een update nodig. De stad Gent vraagt een evaluatie en aanpassing van 

het logiesdecreet zodat voor alternatieve vormen van overnachting een kader gecreëerd wordt dat 

mogelijkheden schept.  

We vragen dat de Vlaamse Regering de komende legislatuur mee inzet op het duurzaam 

verankeren van congres- en beurstoerisme in de stad.  

 

 

 

 

 

 


