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Openbaar vervoer en milieu-impact op 
tweede bijeenkomst Burgerkabinet Gent
Op zaterdag 28 oktober 2017 kwamen de leden van het Burgerkabinet Gent voor 
een tweede keer samen om het Circulatieplan te evalueren. Het Burgerkabinet telt 
150 leden, 105 daarvan schreven zich in voor de tweede bijeenkomst, 85 van hen 
waren aanwezig. Twee thema’s kwamen voor het eerst uitgebreid aan bod: 
openbaar vervoer en de milieu-impact. Twee vertegenwoordigers van De Lijn gaven 
plenair een toelichting.

Openbaar vervoer en milieu-impact
Tijdens het tweede Burgerkabinet kwamen twee thema’s voor het eerst uitgebreid aan 
bod: openbaar vervoer en de milieu-impact van het Circulatieplan. Daarnaast werkten de 
leden verder aan de thema’s die vorige keer nog niet afgerond waren: economische impact, 
verplaatsingen en locatiegebonden verkeerstechnische knelpunten. Aan elke thematafel 
zat een specialist, die de kabinetsleden kon bijstaan in de discussie. De Lijn gaf plenair een 
uiteenzetting. Daarna sloten ze aan bij de thematafel ‘openbaar vervoer’.

Stemming 
Een stemming over de adviezen door de leden van het Burgerkabinet biedt het stadsbestuur 
een duidelijk beeld van de aanhang van de verschillende adviezen. Anders dan vorige keer was 
er nu geen plenaire stemming. Alle leden zullen in de week na het Burgerkabinet een mail 
ontvangen die uitnodigt om online over de geformuleerde adviezen te stemmen. Hierdoor 
is het mogelijk om nog extra uitleg met de adviezen mee te geven en is er meer tijd om te 
stemmen. Op die manier kunnen leden die niet aanwezig waren op het Burgerkabinet ook 
mee stemmen. 



Vooruitblik
Op vraag van de voorzitter van het Burgerkabinet, Bram Verschuere, zal het stadsbestuur 
tijdens een extra samenkomst op dinsdag 12 december 2017 terugkoppelen over de 
belangrijkste adviezen die na de eerste twee Burgerkabinetten werden afgeleverd. Op die 
manier komen de leden snel te weten wat de resultaten zijn van hun engagement in het 
Burgerkabinet. 

Het derde Burgerkabinet is gepland op 10 maart 2018. Op dat moment zullen de resultaten 
bekend zijn van de metingen die Stad Gent uitvoert in het kader van het Circulatieplan. Deze 
meetresultaten zullen dan uitgebreid aan bod komen.

Het Burgerkabinet werd opgericht door Stad Gent om het nieuwe Circulatieplan na invoering 
mee te evalueren en bij te sturen waar nodig. 
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