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13 juni 2014 
De Sociale Toer 
 

Vrijdag de 13de bracht deze keer geen ongeluk, maar wel interessante getuigenissen van 14 

organisaties uit de wijk Rabot-Blaisantvest. Een 70-tal geïnteresseerden bezochten, samen met 

schepen Resul Tapmaz en Rudy Coddens, het Buurtcentrum, Telekleding, het 

Wijkgezondheidscentrum, het Inloophuis & Sociale kruidenier in de Pannestraat en het Eetcafé. Op 

deze locaties luisterden ze naar de voorstelling van verschillende organisaties en hun meest 

prangende vragen aan beide schepenen. 

 

De wijk Rabot-Blaisantvest behoort tot één van de armste wijken van Gent.  Het is heel duidelijk dat 

armoede een complex verhaal is dat zich op verschillende manieren manifesteert. Zowel op het vlak 

van huisvesting, gezondheid, onderwijs en tewerkstelling is er in de wijk nog heel wat werk te 

verzetten. Het was alvast bemoedigend te zien dat zo veel organisaties in de wijk, samen met de Stad 

en OCMW, daar hun schouders onder willen zetten. 

 

Verslag 
Huisvesting 
Verschillende organisaties uit de buurt signaleren problemen rond huisvesting. De prijs en 
kwaliteit zijn de belangrijkste aandachtspunten. Ondersteuning bij het verhuizen door 
“woonbuddy’s” (zeker voor senioren), aangepaste zorgwoningen, formules van co-housing waarin 
meerdere generaties samen kunnen wonen, omvormen van verkrotte woningen naar 
“woonzorghuizen”, … zijn constructieve suggesties die de buurtorganisaties aan de schepenen 
meegaven. 
 
Reactie Schepen Coddens en schepen Tapmaz: 
 
Betaalbaar wonen is inderdaad een groeiend probleem, zeker voor de mensen met een klein 
inkomen. Het aanbod aan huurwoningen is klein, de prijzen liggen vaak (te) hoog. Mensen met een 
leefloon van 817 euro hebben het zeer moeilijk om maandelijks 500 euro huur te betalen. 
Als Stad beschikken we slechts over beperkte mogelijkheden om deze problematiek ten gronde aan 
te pakken. We zijn vaak afhankelijk van hogere overheden. We proberen met een aantal 
maatregelen de situatie te verbeteren. 
 

 Meer sociale woningen: De stad engageert zich tot realisatie van nieuwe sociale woningen 
met de steun van de Vlaamse overheid. Hiervoor gaan we ondermeer actief op zoek naar 
gronden voor de bouw van nieuwe sociale woningen.   In deze wijk werden onlangs sociale 
appartementen gebouwd langs de Blaisantvest en in de voormalige Biervlietstraat. In het 
project Tondelier zijn ook 20% sociale woningen voorzien (een 100-tal).  
 
Maar … 
Veel sociale woningen zijn op dit moment verouderd. Hierdoor moeten we tegelijkertijd ook 
investeren in renovatie (oa de sociale woningen in de Gebroeders Desmetstraat)  of 
hernieuwbouw (zoals de Rabottorens) om de leefbaarheid te garanderen.  
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Daarnaast hebben we geen wettelijk kader om mensen die in een te groot appartement 
wonen (bv wegens de kinderen uit huis) te laten verhuizen naar een kleiner. 

 

 Leegstand van sociale woningen willen we zo goed mogelijk vermijden. Sociale woningen die 
leeg staan (bv in afwachting van renovatie) kunnen mensen die tijdelijk nood hebben aan 
een woning huisvesten, dit in afwachting van een oplossing op lange termijn. 
 

 Bij OCMW Gent loopt sinds 2007 het Project Intensieve Woonbegeleiding. Daklozen die een 
sociale woning  wordt toegewezen, krijgen een intensieve begeleiding door een wooncoach. 
Die begeleiding is er in eerste instantie op gericht om de woning te behouden en een 
structurele oplossing te bieden voor hun problematische huisvestingssituatie. De 
wooncoaching is heel sterk op maat van de cliënten. 

 

 Meer woningen bij het Sociaal VerhuurKantoor (SVK): Een SVK huurt een woning en 
verhuurt deze op zijn beurt door. De eigenaar is zeker dat het huurgeld en het SVK kan 
bepaalde doelgroepen, die moeilijk een woning vinden, verder helpen. We hebben de 
ambitie om het aantal woningen van het SVK te vergroten. 

 

 Huisvesting is ook een belangrijk onderdeel van het “ouderenbeleidsplan”, de Stad en het 
OCMW willen: 

 Investeren in assistentiewoningen: Ze financieel toegankelijk maken voor iedereen door 
oa een tussenkomst van het OCMW 

 Ouderen ondersteunen zodat ze in goede omstandigheden thuis kunnen blijven wonen 

 Inzetten op verschillende vormen van wonen die toelaten zo lang mogelijk in de 
thuisomgeving te blijven. Ook aandacht voor een levensloopbestendig design bij het 
bouwen van een woning is hierbij belangrijk.  

 

 We rekenen ook op privé-investeerders en Sogent om bij projecten een mix aan woningen 
aan te bieden. 

 

Gezondheid 
Het Wijkgezondheidscentrum Rabot signaleert dat mensen zonder mutualiteit en zonder 
medische kaart zelf alle kosten voor medicatie, ziekenhuis, doktersconsult,… moeten dragen. 
Vaak is dit een zeer kwetsbare groep die, op deze manier, geen gebruik maakt van noodzakelijke 
medische zorgen. 
 
Reactie schepen Tapmaz en schepen Coddens: 
De Stad heeft een goede traditie in gezondheidsbeleid. De Stad staat in voor de regie en werkt goed 
samen met de partners uit de Gezondheidsraad. De Wijkgezondheidscentra zijn belangrijke partners 
in dit verhaal. We zijn dan ook blij dat we, ondanks de besparingsronde, het budget voor gezondheid 
hebben kunnen vrijwaren. 
 
De medische kaart werd in het leven geroepen om dringende medische hulp te kunnen verstrekken 
aan mensen zonder papieren. Door dit Gents systeem weten Gentenaars maar ook zorgverstrekkers 
dat er recht is op betaling vanuit het OCMW. De geldigheid van de kaart is evenwel beperkt in tijd en 
sommige groepen komen niet in aanmerking volgens de wetgeving. We beseffen dat deze regels 
soms schrijnende situaties veroorzaken. We nemen het signaal dat sommige groepen uit de boot 
vallen mee naar de hogere overheden omdat we het recht op gezondheid erg belangrijk vinden.  
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Armoede is complex – Ondersteuning gevraagd 
De veldwerkers krijgen meer en meer te maken met mensen die zich bevinden in een multi 
problematische situatie. Uit de praktijk weten we dat het organiseren van multidisciplinaire 
teams zeer waardevol is en kan bijdragen tot een integrale probleemoplossing. Momenteel wordt 
dit deels opgenomen door de mutualiteiten of door het CAW, maar voor een beperkt aantal 
dossiers of cliënten.  
Daarnaast zijn de beschikbare middelen ontoereikend om een antwoord te bieden aan de 
stijgende armoede in de wijk: 

 De sociale kruidenier heeft extra middelen nodig om hun werking verder uit te bouwen 

 Microstart vraagt meer begeleiding van  ondernemers met een migratieverleden zodat 
deze hun weg ook vinden naar ondersteuningsinitiatieven zoals het starterscontract 

 vzw Multi Assist vraagt meer in te zetten op mobiliteitsondersteuning voor vereenzaamde 
ouderen 

 … 
 
Reactie schepen Coddens: 

Ruimte 
 
Een aantal organisaties in de wijk kampen met plaatsgebrek, zeker de partners in de Pannestraat 
(Inloopcentrum van het CAW, sociale kruideniers van Samenlevingsopbouw en de Federatie 
Marokkaanse Verenigingen) zien hun werking steeds groeien. Op hun huidige locatie kunnen ze 
onmogelijk inspelen op de noden waarmee ze geconfronteerd worden, oa een inloopcentrum 
voor gezinnen, ontmoetingsruimte voor buurtbewoners en lokale verenigingen, … 
 
Reactie schepen Tapmaz en schepen Coddens: 
In alle wijken is de vraag naar zalen, lokalen, vergaderruimte, … groot. Als Stad investeerden we in 
deze wijk reeds in een buurtcentrum, het JOC Minus One, het Eetcafé Toreke, ... Binnenkort komt 
daar nog polyvalente jeugdruimte en een buurtsporthal bij binnen het project Tondelier. Ook vzw 
Jong krijgt op El Paso nieuwe infrastructuur. 
Daarnaast moeten we de beschikbare ruimte optimaler gebruiken. Het moet bijvoorbeeld mogelijk 
zijn dat er meerdere activiteiten tijdens het weekend plaatsvinden in het Buurtcentrum. We hebben 
echter niet de middelen om een ambtenaar in te zetten die de sleutels doorgeeft,  controleert of de 
zaal proper achtergelaten wordt, … Door meer verantwoordelijkheid te geven aan de organisaties 
en buurtbewoners hopen we een antwoord te kunnen bieden aan de groeiende vraag naar ruimte. 
 
Als Stad zijn we ons bewust van de succesvolle werking van het inloopcentrum in de Pannestraat. 
Als jullie ergens mogelijkheden zien voor uitbreiding, dan horen we die graag.  
 
De opvang van gezinnen is inderdaad problematisch. De Inloopcentra en de nachtopvang zijn geen 
plaatsen waar je met kinderen naar toe wilt. Ook de wachtlijsten voor sociale woningen met 
meerdere slaapkamers is lang. Daarbij stelt de wetgeving dat elk kind een aparte slaapkamer moet 
hebben, voor grote gezinnen zijn sociale woningen dus een onbegonnen zaak. 
Er is enige voorzichtigheid geboden bij het vergroten van de dienstverlening aan nieuwe (grote) 
gezinnen, gezien een mogelijks aanzuigeffect. Daarnaast zien we dat er qua regelgeving vaak weinig 
mogelijkheden zijn voor hulpverlening aan deze gezinnen.  
 
Het OCMW heeft een samenwerking met Eetcafé Toreke om, als enige sociaal restaurant in Gent, op 
zaterdagmiddag de deuren te openen. Bij deze doe ik een warme oproep om de mensen door te 
verwijzen. 
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Het armoedebeleidsplan is pas goedgekeurd. We hebben in functie van dit plan veel gesprekken 
gevoerd met het middenveld, academici, de doelgroep zelf, …. Het is een “groei-actieplan” over 
armoede in alle levensdomeinen. Dit wil zeggen dat het plan niet definitief is, maar zal moeten 
groeien, verder uitgewerkt worden. Het is duidelijk dat de Stad dit niet alleen kan en dat het samen 
zal moeten gebeuren met alle betrokken partijen. 
 
De vraag van de sociale kruideniers is gekend en wordt op dit moment onderzocht. Het is vrij reëel 
dat er een oplossing komt en dat we tegen 2015 nieuwe overeenkomsten kunnen sluiten. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wenst u een gedrukt exemplaar van dit verslag, contacteer dan uw wijkregisseur Stefaan 

Vervaet, stefaan.vervaet@gent.be, 09/266 82 00. 

Sfeerbeelden en korte filmpjes van de burgemeester en schepenen vindt u op de blog 

www.gent.be/rabot-blaisantvest. Heeft u zelf een creatief idee voor de wijken, plaats het 

dan op onze digitale ideeënkaart op de blog. 

mailto:stefaan.vervaet@gent.be
http://www.gent.be/rabot-blaisantvest
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