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Hoe willen we wonen, werken, ontspannen, ons verplaatsen in de stad van 2030? 
Om de ruimtelijke opties voor de toekomst vast te leggen maakt de Stad Gent een 
nieuw ruimtelijk structuurplan of structuurvisie op. Daarbij staat niet alleen de 
ruimte maar ook de mens, of ruimtegebruiker, centraal. Daarom koos de Stad Gent 
ervoor om dit inhoudelijke traject van bij het begin te ondersteunen met enerzijds 
een strategische milieubeoordeling en anderzijds een breed maatschappelijk 
debat met alle Gentenaars. Hetrokkenbeid creëren bij zowel specialisten als 
moeilijker bereikbare doelgroepen is daarbij een continue evenwichtsoefening. 

Een nieuw Ruimtelijk Structuurplan voor Gent 
N VERLEDENS, LISE HULLEBROECK, ELS DEPUYDT [STAD GENT] 

De stad van de toekomst 

Het huidige Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) dateert al van 
2003. Hoewel de ruimtelijke visie uit het bestaande RSG nog vrij 
actueel is, vraagt een aantal aspecten toch om verduidelijking of 
vernieuwde inzichten. Ruimte voor Gent- Structuurvisie 2030 moet 
een antwoord bieden op een aantal maatschappelijke veranderin
gen en uitdagingen waar de stad van de toekomst voor staat. 
De titel van dit stuk is ontleend aan het boek Mensen maken de 
stad- bouwstenen voor een sociaalecologische toekomst, omdat 
het de vinger op de wonde legt: 'Onze steden staan voor een 
immense uitdaging. De stadsbevolking neemt fors toe, en nog 
nooit woonden er zoveel groepen mensen met een verschi l
lende achtergrond. De kloof tussen arm en rijk neemt elk jaar 
toe, en ook de ecologische voetafdruk van de stad is groter 
dan de planeet kan dragen. Dit leidt tot dé vraag van de 21ste 
eeuw: hoe kan de stad tegelijkertijd groeien en meer solidair en 
ecologisch worden?' 
Al deze uitdagingen vertalen zich in een nood aan meer ruimte 
en, vooral, in een ander ruimtegebruik. De gezondheid en het 
welzijn van de Gentenaars zijn mede afhankelijk van een goede 
ruimtelijke ordening. Het aantal inwoners van Gent neemt toe 
en de prognoses tonen aan dat dit ook in de toekomst zo zal zijn 
(zie grafiek). Gent verjongt, vergrijst en verkleurt. Daardoor komt 

de woningmarkt in 
de stad onder druk te 
staan. Wil Gent een 
leefbare stad blij
ven, dan zal het die 
demografische ver
anderingen op een 
verstandige manier 
moeten opvangen. 
Meer mensen betekent ook dat er meer tewerkstell ingsplaatsen 
nodig zij n. Een verdere doordachte engediversifieerde groei van 
de economie moet mogelijk zijn, rekening houdend met nieuwe 
economische trends en tendensen, maar ook met duurzaamheid. 
De uitputting van fossiele brandstoffen en de klimaatverandering 
zijn mondiale thema's waarvoor ook antwoorden op lokale schaal 
vereist zijn. Tegen 2050 wil Gent klimaatneutraal zijn en dat heeft 
natuurlijk ook zijn weerslag op het mobiliteitsvraagstuk. Hoe 
Gent leefbaar én bereikbaar houden? Vandaag zijn vervoers
systemen onvoldoende aangepast aan de ruimtelijke organisatie, 
en omgekeerd. Een selectieve bereikbaarheid garanderen, met 
werk, woonst en voorzien ingen op korte afstand van elkaar, 
vergt eveneens de nodige ruimte. 



Ruimtelijke kwaliteit en draagkracht 

Om een antwoord te bieden op bovengenoemde uitdagingen is 
een doordacht ruimtelijk beleid noodzakelijk waarbij duurzaam
heid het streefdoel is bij alle beslissingen. Ruimtelij ke draagkracht 
en ruimtelijke kwaliteit zijn hierbij kernbegrippen. Ruimtelijke 
kwaliteit betekent de waardering van de ruimte. Het oordeel 
van degene die de ruimte gebruikt is belangrijker dan de ken
merken van de ruimte zelf. Ze kan dus veranderen naargelang 
maatschappelijke tendensen veranderen. 
De Stad Gent streeft naar ruimtelijke kwali teit in zoverre de 
ruimtelijke draagkracht niet wordt overschreden. Dat betekent 
dat een bepaalde funct ie of ontwikkeling binnen de specifieke 
context van een plek op zich voor zijn gebruikers en voor de 
omgeving goed kan functioneren en die verrijken of opwaar
deren. Het overschrijden van de ruimtelijke draagkracht zou 
inhouden dat die bepaalde functie door haar dynamiek, effecten 
en uitstraling die context en omgeving, en de gebruikers ervan, 
zal overklassen, wegdrukken en finaal onleefbaar maken. 

Samenspel van processen 

Ruimte voor Gent staat niet op zich. Het ontwerpproces van 
Ruimte voor Gent, opgestart eind 2013, interfereert en is coherent 
met andere visies. Er blijft alt ijd een link met andere beleidsplan
nen en processen, zoals de st rategische meerjarenplanning, 
sectorale studies en onderzoeken, publieksdebat, maatschap
pelijke evoluties . 
Over een langere tijdsperiode zien we een cyclisch patroon. Het 
is niet zo dat elk plan slechts een beperkte houdbaarheidsdatum 
heeft, maar na verloop van tijd groeit de noodzaak om vanuit de 
vorige strategische principes een doorstart of verdieping uit te 
werken. Zo ontstaat er een kruisbestuiving tussen verschillende 
processen. Het is daarbij belangrijk dat die verschillende plannen 
en beleidssporen in overeenstemming zijn met of voortbouwen 
op elkaar en dezelfde prioriteiten stellen. Strategisch plannen op 
stedelijk niveau vereist daarom een verregaande samenwerking 
van verschillende relevante sectoren. 

1 Project Ge nt Si nt·Pieters: gevolg van het huid i ge RSG , '"""""'•'•'""'"""", ., '"'o"'""" 
2 De denktank in act ie . >taoGco< 3 Af fi che Ruimtevoor Ge nt in Sint-K rui s-Win kel 
4 Artikel in Het Laatste Ni euw s s Affi che Ru imte voor Ge nt aan de Ro det orenkaa i 
6 Artikel in Het Laat ste Ni euws · 

Mensgericht plannen 

Uit diverse hoeken kwam een krachtig signaal om van Ruimte 
voor Gent niet a lleen een ruimtelijk, maar ook een duidelijk 
mensgericht plan te maken. Het RSG van 2003 was veeleer op 
het ruimtelijke gericht. Men wilde tienjaar geleden minstens op 
dat (gefocuste) terrein duidelijke beleidslijnen trekken. Met suc
ces: de samenhang en de kwaliteit van de ruimte in Gent is er als 
geheel op vooruit gegaan, onder andere door de realisatie van 
de strategische kernprojecten die in het RSG zijn gedefinieerd. 
De context is vandaag ruimer en complexer. 
Om tot een mensgerichte structuurvisie te komen, steunt Ruimte 
voor Gent op een traditie binnen de ruimtelijke planning en 
de sociale geografie die het voorbije decennium ook aan het 
Vlaamse stedenbeleid grondslag en richting heeft gegeven: de 
sociaal-ruimtelijke planningsbenadering. Die gaat er vanuit dat 
hedendaagse ruimtelijke planning zich niet alleen met de puur 
ru imtel ijke aspecten en structuur bezighoudt, maar evengoed 
met het gebruik van de ruimte door de mensen en dus het functi
oneren en het beleven van de ruimte. Beide dimensies zijn in die 
benadering onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Dit houdt b ijvoorbeeld in dat niet alleen aan het creëren van 
ontmoetingsruimten wordt gedacht, maar ook wat die voor 
verschillende mogelijke gebruikersgroepen betekenen en hoe die 
kunnen functioneren. De sociale context is bij die denkwijze ook 
belangrijk. Het planningsproces moet dus voldoende rekening 
houden met sociale fenomenen en trends zoa ls veroudering, 
verjonging, verkleuring, veranderende gezinssamenstelling ... 
Al deze sociale evoluties zullen leiden tot een andere invull ing 
en gebruik van de ruimte: andere woningtypes, woon- en werk
omgevingen of verplaatsingspatronen. 

Scherp gesteld betekent het dat stedenbouw en ruimtelijke plan
ning gemaakt worden door mensen en niet door stenen. 



Strategische milieu
effectenbeoordeling op 
structuurplanningsniveau 

Het is de bedoeling om op de voorgestelde ruimtelijke keuzes 
in de Structuurvisie 2030 al een milieutoetsing los te laten. Dit 
is cruciaal om de leefbaarheid te bewaken. Daarom wordt bij 
het vormgeven van de concepten al meteen rekening gehouden 
met milieufactoren, zoals behoud van de biodiversiteit en streven 
naar gezonde mobiliteitspatronen. 
Gezien een (milieu)effectbeoordeling op structuurplanningsniveau 
en op stadsregionale schaal nieuw is in Vlaanderen is dit een 
traject van voortschrijdend inzicht. Tijdens de uitwerkingsfase 
worden de verschillende conceptalternatieven op het niveau van 
de stad en de stadsregio ten opzichte van elkaar afgewogen. 
Ruimte voor Gent is dan ook een 'levend proces'. Het inhoudelijke 
traject en de strategische milieu(effecten)beoordeling zijn tijdens 
de verschillende fases van het ontwerpproces sterk vervlochten 
en worden op elkaar afgestemd. 

Breed maatschappelijkdebat 

Daarnaast loopt een derde proces parallel met de twee andere . 
Bij de opmaak van Ruimte voor Gent- Structuurvisie 2030 loopt 
overleg en terugkoppel ing met de diverse betrokken ac toren als 
een rode draad doorheen het proces. Een goede overlegstructuur 
en regie, een maatschappelijk debat, actieve communicatie en 
een doorgedreven monitoring van gegevens zijn noodzakelijk 
gedurende het ganse proces, vanaf de uitwerking van de visie 
tot en met de concrete realisatie ervan. 

;p····;·· ····a ·· ·· rz-snz·sz: .. 

GENT Luxueus wonen in het Gravensteen? 
In de nacht van dinsdag op 
woensdag werden er grot·e ban
ners aan hetGravensteen gehan
gen met daarop het Gravensteen 
van de roe komst: 40 penthouses 
achtergroteglaspartijen. De affi
ches waren gemaakt om er le
vensecht uit te zien, inclusief te
lefoonnummers van stadsdien
sten, verwijzingen naar aa nne
mers. 

Uniek gebouw 
Dat het niet ernstig te nemen is, 
lijkt ons noga l duidelijk. Het Gra· 
vensteen - hoewel niet ,1 ltîjd ge
liefd bij de Gentenaars - is een 
uniekgebouw in Europa en dé ul
tieme roerisren.1ttracrie. Welke 
andere stad heeft een vergelijk-

baar middeleeuws kasteel in het 
hartje van de sr.ul staan? De vraag 
is dan wardeaffiche precies te be
tekenen heeft. 
Het blijkt om een lokkertje te gaan 
vooreen campagne die komende 
vrijdag wereldkundig gemaakt 
wordt. De stad moet namelijk een 
nieuw ruimtelijk st ructuurplan 
opstellen. Het laats te dateert van 
2003 en het moetorn de tienjaar 
herrekend worden. In zo'n plan 
wordt beslist welke delen van de 
stad welke fu nctie krijgen. De stad 
w il nu op zoek naar Gentenaars 
die zich willen engageren om als 
klankbord te dienen. Wonen in 
het Gravensteen za l alvast een 
ideezijn dat niet in het pliln wordt 
opgenomcn.(EDGJ 

Welkom in de Gentse Blageurderkeswijk 
Gentgaat opzoeknaaroriginele 
ideeën om meer ruimte te creë
ren in de stad.j an Matthys, al ias 
de Homo Turisticus. schuift op 
zij n typische manier een even 
grappig als absurd idee naarvo
ren: als Gent de randgemeenten 
annexeert, komt er heel wat 
ruimte bij in de stad. <<De stad 
heeft mij gevraagd om in mijn 
hoedanigheid van visionaire 
denker mee na te denken over 
hoe ik wil dat mijn stad er gaat 
uitzien in 2030», begint Gente
naar j an Matthys het promo
filmpj e voor Ruimte Voor Gent. 
uWe moetengaan vooreen Gent 
dat reikt van Evergem in het 
noorden tot Merelbeke in het 
zuiden, en van Drongen in het 
westen tot Destelbergen in het 
oosten. En dan kunnen we ein
delijk ook al die domme namen 
afschaffen, zoals Melle. Lochris
ti, Vinderhaute of Andere Rich-

ringen. Waar halen ze het?», 
grapt Matthys. De omgevingvan 
Beervelde wordt volgens de 
Homo Turisticus dan de ver
nieuwde Bloemekeswijk, en La
tem de 'Biageurderkeswijk'. 
Burgemeester Dirl< De Maese
neer (CD&V) van Melle kan er 
best om lachen. «Ik heb het film-

pje zelf nog niet gezien, maar ga 
het dit weekend zeker eens be
kijken. Eéndingkan ikjewel ver
te llen: Melle is Meileen zal Melle 
blijven», besluit De Maeseneer. 
Heb j ij ook een idee om meer 
ruimte te creëren in de stad? Surr 
naarwww.ruimtevoor.gent. 

Om dit voor ogen te houden was een doorgedreven interne 
processtructuur noodzakelijk. 
Een projectteam vertegenwoordigt de diverse betrokken stads
diensten. Op geregelde tijdstippen bieden zij de broodnodige 
input vanuit hun expertise (groen, mobiliteit, wonen enzovoort). 
Extern houdt de Stad Gent van bij het prille begin de vinger 
aan de pols via de denktank. Dat is een diverse groep van een 
dertigtal breeddenkende Gentenaars die het hele structuurplan
ningsproces meemaken. Tijdens de denktankbijeenkomsten wordt 
op een vrij abstrac t en conceptueel niveau gebrainstormd over 
de ruimtelijke toekomst van de Stad Gent. Het materiaal dat 
uit de discussies komt levert input aan het projectteam om tot 
een vernieuwende toekomstgerichte en duurzame ruimtelijke 
visie op Gent te komen. 

Betrokkenheid creëren 

De opmaak van een dergel ijke structuurvisie kan niet zonder de 
betrokkenheid van het ruimere publiek. Van bij het begin is dan 
ook gekozen voor een actief publieksdebat. Uiteindelijk gaat het 
om een abstracte boodschap die voor velen een ver-van-mijn
bed-show is. 2030 is verre toekomst. Een structuurvisie vertaalt 
zich niet onmiddellijk op het terrein, oude zienswijzen veranderen 
niet zomaar. De campagne moet in totaal zo'n twee jaar lopen, 
dus het is belangrijk de aandacht niet te laten verslappen. 
Van het publiek wordt niet alleen betrokkenheid gevraagd maar 

(LVE) 
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ook een actieve inbreng. De doelgroepen bestaan uit een heel 
brede waaier aan leeftijden, beroepscategorieën en sociale pro
fie len. De moeilijkheid is dit interessant te houden voor zowel 
de specialist ruimtelijk planner als de'student, het jonge gezin, 
het oudere echtpaar, de toerist, de ondernemer, de werknemer 
in de sociale economie enzovoort. 
Hoe breng je onder de aandacht dat Ruimte voor Gent er komt, er 
moet komen en voor elk van de Gentenaars van tel is? Eind januari 
2015 ging het bredere communicatietraject en maatschappelijke 
debat van start, met een persconferentie en een 'stunt'. Aan het 
Gravensteen werd op een gigantisch spandoek aangekondigd 
dat er in de burcht luxeflats zouden komen. Persaandacht en 
buzz verzekerd. 
Met de medewerking van een communicatiebureau werd de cam
pagne ondersteund in de sociale media. De eigen mediakanalen 
van de Stad Gent werden volop ingezet: het Gent Stadsmagazine, 
Stadstv, Facebook, Twitter, Linkedln, een artikel op de stads
pagina van de Streekkrant, de website van de Stad Gent. 

www.ruimtevoor.gent 

Om een zo divers mogelijk publiek te bereiken gebeurt de com
municatie zowel online als offline. Er kwam een interactieve 
website op maat, naast de bestaande stadswebsite. Op www. 
ru imtevoor.gent krijgen burgers. de mogelijkheid mee na te den
ken over de ruimtelijke toekomst van Gent. Elke maand staat er 
een ander thema in de kijker: werken en leren, wonen, ontspan
nen en ontmoeten, natuur en omgeving, zorgen, verplaatsen. 
Via de sociale media wordt elke week een vraag 'gepitcht' om 
mensen naar de website te lokken en ze zover te krijgen dat ze 
hun eigen idee posten. Elke maand komt in een filmpje ook een 
'ruimtemaker' aan het woord, iemand die inspi ratie geeft over 
het thema van die maand. 
Door de lancer ing van twee ludieke promofilmpjes met bekende 
Gentenaars kwam er ook heel wat belangstelling van regionale 
en landelijke pers. 

Behalve een verzamelplaats voor inspirerende ideeën, biedt het 
online platform ook een agenda met activiteiten rond de stad 
van de toekomst, een nieuwsforum met verslagen, achtergrond
informatie over Ruimte voor Gent en een nieuwsbrief. 

Aanhaken op bestaande initiatieven 

De offline communicatie is minstens even belangrijk. Niet ie
dereen heeft immers toegang tot internet of is actief op sociale 
mediakanalen. Affiches in het Gentse straatbeeld ondersteunen 
de campagne. 
Daarnaast worden al van bij aanvang van het traject intakes 
georganiseerd met een breed scala van organisaties, kennis
instellingen en verenigingen om samen te bekijken wanneer in 
het traject en op welke manier hun specifieke doelgroep kan 
deelnemen aan het debat. Hun deelname gebeurt dan ook op 
maat van de specifieke doelgroep en hun input wordt gaandeweg 
mee opgenomen in het inhoudelijke traject. Onder meer Vorming 
Plus, hogeschool LUCA, diverse middelbare scholen en vzw's 
namen een engagement in dit project. 
De Stad haakt daarbij waar mogelijk en relevant aan bij andere 
lopende (beleids)trajecten en samenkomsten, zoals Wijk van de 
Maand, waarbij een bepaalde stadswijk in de kijker staat. 
Interne communicatie binnen de stad gebeurt met intranet
berichten , zogenaamde 'lunchgesprekken' en artikels in het 
personeelsblad gent&co. 

Wisselen tussen macro-. . 
en m1cron1veau 

Eén van de grootste uitdagingen bij het pubheksdebat is de 
abstracte boodschap vertalen naar de verschillende doelgroe
pen, en tegelijkertijd zorgen dat de input van die doelgroepen 
genoeg schaalgrootte heeft om ze mee te kunnen opnemen in 
het inhoudelijke traject. Dit verhaal gaat niet over die boom extra 



DE VERSCHILLENDE 
COMMUNICATIEVORMEN EN 
PARTICIPATIEMOMENTEN 
BIEDEN EEN KADER WAARMEE 
MIDDENVELDORGANISATIES, 
ONDERWIJS EN VERENIGINGEN 
AAN DE SLAG KUNNEN. 

in de achtertuin, maar wel over een leefbare stad ontwikkelen 
door bijvoorbeeld meer groene plekken te voorzien. Het concrete 
verhaal van de burger vormt echter het vertrekpunt om tot de 
bredere visie te komen. 
Daarom wordt elke doelgroep gestimuleerd en geïnspireerd op 
een microniveau eigen aan zijn situatie. Dat kan een wandeling 
zijn in een bepaalde wijk, een lezing over een actueel onderwerp, 
een face-to-face-gesprek bij een kop thee. Alles wat mensen kan 
inspireren om te vertellen hoe wonen, werken, leven in de stad 
voor hen is en zou moeten zijn. De Gentenaars zijn immers de 
experten als het aankomt op leven in de stad. Na de concrete 
act iviteit volgt dan een diepgaander mdment dat de concrete 
verhalen naar een hoger niveau tilt. Discussies in verschillende 
groepen, met iemand van het stadsbestuur of stadsmedewerkers 
als moderator. De ervaring leert dat dergelijke aanpak toelaat 
constant te schakelen tussen het micro- en macroniveau en een 
heel bevredigende input oplevert. 
Ook www.ruimtevoor.gent gebruikt deze methode. De 'vraag van 
de week' of de 'ruim temaker van de maand' stelt een concrete 
discussievraag, waarop vaak antwoorden komen die veel breder 
gaan. Als iemand in een filmpje vertelt hoe hij zijn tuin deelt met 
de buren, volgt een discussie over meer ontmoetingsplekken in 
de wijken, of de vraag naar meer wijkparken. 

Mijlpalen inlassen 

Aangezien de campagne over zo'n lange periode loopt, is het zaak 
de aandacht levendig te houden. Afhankelijk van de fases in het 
inhoudelijke proces, wordt de campagne daarom opgedeeld in 
meerdere kleinere campagnes, elk met hun eigen focus en mijl
palen. Die mijlpalen zijn belangrijk omdat ze uitzicht bieden op 
een terugkoppelmoment Zo was het van bij het begin duidelijk 
dat iedereen ideeën kon geven op de website tot hal f juli. Dan 
wordt deze fase afgesloten. Na de zomer komt er een terugkop
peling: welke ideeën zijn er binnengekomen en hoe krijgen ze 
een opvolging? 

Een belangrijk moment wordt de discussiedag voor het ruime 
publiek in oktober. Er komen wandelingen rond verschillende 
thema's. Aan de hand van een wedstrijd met een vak- en publiek
jury zullen enkele ideeën die via de website en de activite iten 
verzameld zijn, verder uitgewerkt worden. Ook dit zal tijdens 
een afgebakende periode gebeuren. 
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ln de volgende fase, waarin de basisconcepten van de structuur
visie vastliggen en we willen nagaan welke de beste manier is 
om deze concepten in te vullen, grijpen we eveneens terug naar 
die mensgerichte aanpak. We concretiseren de concepten die 
onze vis ie zullen schragen in de vorm v·an een vijftal profielen 
van Gentenaars. Met de hulp van data-analyse brengen we 
zoveel mogelijk doelgroepen in beeld (woonplaats, werkplaats, 
leeftijd, gezinssamenstelling, sociale achtergrond, verplaat
singsgedrag ... ). 
Deze type-gebruikers verwoorden de uitdagingen waar de stad 
voor staat. Ze staan allemaal voor een aantal keuzes voor de 
toekomst. De Gentenaars kunnen meedenken hoe deze profielen 
de keuze kunnen maken die hen een leefbare toekomst biedt. Deze 
profielen zullen ook terugkomen in de structuurvisie zelf. 
Vanaf 2016 komt de structuurv isie in de officiële procedure. 
De burger zal over de inhoud van de structuurvisie worden 
geïnformeerd op een infovergadering en zal tijdens het open
baar onderzoek zijn/haar bezwaren en opmerkingen kunnen 
formuleren. Een publicatie en film maken de genomen keuzes 
duidelijk. De structuurvisie zal ook verbeeld worden tijdens een 
tentoonstelling. 

Co-creatie 

Het creëren van betrokkenheid, de storytelling en de vele andere 
inspanningen voor het online en offtine pubHeksdebat hebben 
uiteindelijk tot doel de Gentenaars en Gent-gebruikers aan te 
zetten tot actie. Het is de bedoeling mensen samen te brengen 
en hun idee zelf te laten uitwerken. De verschi llende commu
nicatievormen en participatiemomenten bieden een kader aan 
waarmee middenveldorganisaties, onderwijs en verenigingen aan 
de slag kunnen. Deze co-creatie op haar beurt kan de nieuwe 
structuurvisie inspirerende injecties geven. Als een vakgroep 
aan de universiteit een oefening uitwerkt over toekomstmoge
lijkheden van een bepaalde wijk, kan dit waardevolle informatie 
opleveren voor het inhoudelijke traject. Als een bewonersgroep 
gelnspireerd wordt door één of meerdere ideeën uit het participa
tietraject en hiermee aan de slag gaat, ontstaat er een vruchtbare 
kruisbestuiving met het inhoudelijke traject. En dat is waar het 
allemaal om draait: mensen maken de stad. 
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