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Voorwoord

Beste leerkracht,

Vanuit het stadsbestuur vinden wij het belangrijk om 
onze inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij het 
stadsbeleid. Het is dan ook onze visie dat je hier niet 
vroeg genoeg aan kan beginnen. Vroeg begonnen, is 
immers half gewonnen. Eén van de doelstellingen van 
het stadsbestuur is trouwens om van Gent een echte 
kindvriendelijke stad te maken.

Vragen aan kinderen wat zij vinden van het beleid in hun 
stad, is uiterst moeilijk. Het is namelijk behoorlijk lastig 
om mee te praten over iets waar je niet in ‘thuis’ bent. 
Dit geldt trouwens ook voor volwassenen.

Daarom is het geven van informatie, ook over minder 
evidente zaken, heel belangrijk. Politiek, beleid, bestuur… 
het zijn zware termen. Ze horen op het eerste zicht thuis 
in de leefwereld van volwassenen. Toch hebben ook 
kinderen er belang bij om te weten hoe hun stad bestuurd 
wordt en waarom bepaalde beslissingen genomen 
worden. Nog belangrijker is dat ze beseffen dat ze zélf 
een stem hebben in dit beleid.

Met het project ‘Thuis in ’t Stadhuis’ willen we bekomen 
dat dit onderwerp niet langer een ver-van-hun-bed-show 
is, maar een stapje dichter bij hun eigen leefwereld komt 
te staan.

Alvast bedankt voor uw interesse in het project ‘Thuis in 
’t Stadhuis’.

Elke Decruynaere, 
schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
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Inleiding

Deze informatiebundel maakt deel uit van het project 
‘Thuis in ’t Stadhuis’. Het wil een aantal handvatten 
aanreiken die bruikbaar zijn in de lesvoorbereidingen rond 
de thema’s ‘mijn stad’, ‘democratie’ en ‘de werking van 
het stadsbestuur’. Het aantal lesuren dat hiervoor wordt 
uitgetrokken, is vrij te bepalen.

Leerlingen kunnen daarna hun kennis testen in een 
interactief spel tijdens een bezoek aan het Gentse 
stadhuis.

Deze bezoeken zijn gratis en vinden elke donderdag-
voormiddag tijdens het schooljaar plaats. Inschrijven voor 
een bezoek dient, bij voorkeur telefonisch, te gebeuren via:

 Jeugddienst

 Kammerstraat 10

 09 269 81 10

 jeugddienst@stad.gent

Deze informatiebundel is opgebouwd uit vier thema’s.

• Een eerste thema gaat over de stad Gent op zich. 
Er wordt een korte historiek geschetst en er zijn een 
aantal leuke weetjes in opgenomen.

• Het tweede thema gaat over democratie en 
democratisch burgerschap. We gaan op zoek naar het 
hoe en het waarom.

• In het derde thema wordt de werking van ons 
stadsbestuur uitgelegd. De verschillende onderdelen 
komen aan bod.

• In het laatste, maar heel belangrijke thema pluizen we 
uit hoe ook ‘gewone’ mensen betrokken kunnen worden 
bij het stadsbeleid. Dit hoofdstuk sluit af met een 
opdracht.

Doorheen de teksten zijn er ‘suggesties’ terug te vinden. 
Het kunnen voorbeeldvragen zijn om in de klasgroep 
te bespreken. Meestal zijn ze bedoeld als aanloop naar 
een onderwerp of net ter afsluiting. Het kunnen ook 
suggesties zijn om op een actievere manier met een 
onderwerp aan de slag te gaan.
De suggesties zijn te herkennen aan de blauwe vignetten.
Deze suggesties zijn meestal facultatief. Er zijn twee 
‘opdrachten’ die we echter noodzakelijk achten voor 
het verdere verloop van het project. De eerste opdracht 
is een belangrijke inleefoefening (p. 10). In de tweede 
opdracht kunnen de leerlingen een voorstel formuleren 
aan het Gentse stadsbestuur om onze stad nog 
kindvriendelijker te maken (p.26).

Niet alle informatie in deze bundel is van dezelfde aard. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘noodzakelijke’ 
informatie en de ‘bijkomende’ informatie. Het is op basis 
van de ‘noodzakelijke’ informatie dat het interactieve 
spel in het Stadhuis zal gespeeld worden. Deze informatie 
wordt aangeduid met rode vignetten en is vet gedrukt in 
de inhoudsopgave.

Uiteraard staat het u vrij om de informatie naar eigen 
goeddunken aan te passen, zaken toe te voegen of weg te 
laten.

De informatie is met zorg geselecteerd en op maat 
gemaakt van kinderen.
Hebt u toch opmerkingen of suggesties, dan kan u deze 
doorgeven aan

 Team Inspraak en Participatie

 Jeugddienst Gent

 Kammerstraat 10 – 9000 Gent

 09 269 81 46 of jeugddienst@stad.gent
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Gent is een grote stad. Ze bestaat uit een kern, Gent of 
Gent-centrum, en 13 deelgemeenten. 
Deze deelgemeenten waren vroeger zelfstandige 
gemeenten. In 1977 zijn ze samengekomen met Gent. 
Ze waren te klein om een eigen gemeentebestuur te 
behouden. Deze deelgemeenten zijn:

• Mariakerke (9030)

• Drongen (9031)

• Wondelgem (9032)

• Sint-Amandsberg (9040)

• Oostakker (9041)

• Desteldonk (9042)

• Mendonk (9042)

• Sint-Kruis-Winkel (9042)

• Gentbrugge (9050)

• Ledeberg (9050)

• Afsnee (9051)

• Sint-Denijs-Westrem (9051)

• Zwijnaarde (9052)

Daarnaast zijn er rond Gent ook enkele randgemeenten. 
Deze zijn geen onderdeel van Gent en hebben dus een 
eigen gemeentebestuur.
Vb. Evergem, Merelbeke, Lochristi, Destelbergen, …

Gent heeft ook een eigen vlag:  

1. Gent, onze stad

Inleiding 
•  Waar wonen jullie? In welke stad of gemeente?
•  Mogelijke antwoorden van de kinderen zijn bvb. Mariakerke of Evergem. 
 Dit kan een aanknopingspunt zijn om de begrippen deelgemeenten en 

randgemeenten uit te leggen.
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Hierdoor redde Jacob van Artevelde heel veel mensen 
van de hongersnood. De Gentenaren noemden hem dan 
ook ‘de wijze man’. Maar hij had ook veel vijanden in de 
stad. Op een dag in 1345 werd hij dan ook vermoord. 
Omdat Gent hem niet wil vergeten, kreeg Jacob van 
Artevelde in de 19e eeuw een groot standbeeld op de 
Vrijdagmarkt.

Er wonen 252.273 mensen in Gent. Hiervan is ongeveer 
21 % (1 op 5) jonger dan 19 jaar. Bovendien is Gent een 
scholieren- en studentenstad. Er gaan ongeveer 25.000 
kleuters en lagere schoolleerlingen naar school in Gent. 
Nog eens 25.500 gaan er naar de middelbare school. 

Bovendien studeren er ongeveer 67 000 studenten aan 
de hogeschool of universiteit in onze stad. Dit allemaal 
samen zorgt ervoor dat Gent een ‘jonge’ stad is.

Gent is een multiculturele stad. Het aantal inwoners 
van buitenlandse oorsprong is de voorbije jaren sterk 
toegenomen. Bijna een vijfde van de Gentenaars is van 
buitenlandse origine. De helft daarvan heeft de
Belgische nationaliteit.

Dit is de top 10 van landen vanwaar deze mensen komen 
(2015):
1.  Turkije
2.  Bulgarije
3.  Marokko
4.  Nederland
5.  Slovakije
6.  Ghana
7.  Polen
8.  Tunesië
9.  Frankrijk
10. Algerije

Zoveel verschillende mensen samen is best gezellig. 
Soms is het ook wel moeilijk.

In België zijn er 589 gemeenten. Ze hebben allemaal 
een verschillende oppervlakte en een verschillend 
aantal inwoners, maar ze werken allen volgens dezelfde 
principes.

Het zijn zelfstandige onderdeeltjes van ons land. 
Een aantal daarvan mogen zich ‘stad’ noemen. 
De meeste steden hebben dat stadsrecht al in de 

Middeleeuwen verkregen. In de Middeleeuwen kon een woonplaats speciale rechten krijgen, namelijk stadsrechten. 
Deze stadsrechten waren: het recht om een muur rondom de stad te bouwen, het recht om een markt te houden, het 
recht om belastingen te innen, het recht om een eigen rechtbank te hebben, … Gent was één van de eerste steden in 
Vlaanderen. Deze rechten bestaan nu niet meer. Later mochten gemeenten, die door toename van de bevolking sterk 
groeiden en belangrijk werden, zich ook stad noemen. Een ‘stad’ is dus een eretitel die een gemeente heeft gekregen. 
Ondertussen blijven het ook wel gemeenten.
Elke stad is dus een gemeente, maar niet elke gemeente is een stad.

Onze stad is ontstaan op het punt waar twee rivieren, 
de Schelde en de Leie, bij elkaar komen. De naam ‘Gent’ 
is afgeleid van het Keltische woord ‘Ganda’. Dit betekent 
‘samenvloeiing’, of met makkelijkere woorden ‘bij elkaar 
komen’.

Korte geschiedenis van onze stad

Gentenaars zijn altijd een beetje rebels geweest. Dit merk 
je ook aan de geschiedenis van de stad.

Gent ontstond in de zevende eeuw. Toen werden er twee 
grote abdijen gebouwd: de Sint-Baafsabdij en de Sint-
Pietersabdij. De Sint-Baafsabdij is gebouwd op de plek 
waar de Schelde en de Leie samenvloeien. Het is rond 
deze twee abdijen dat de stad Gent werd gevormd.

Ook vóór de zevende eeuw moeten er al mensen in deze 
buurt gewoond hebben. Bij opgravingen zijn er in de 
grond heel wat spullen uit de Romeinse tijd gevonden.

Vanaf het jaar 1000 was Gent gedurende honderden jaren 
één van de grootste steden van Europa. Gent was groter 
dan Londen of Keulen. Enkel Parijs was nog groter.

Gent was dus een belangrijke stad. Maar toen kwamen 
er moeilijkheden. 700 jaar geleden maakten Frankrijk en 
Engeland verschrikkelijke ruzie. Dit was het begin van de 
Honderdjarige Oorlog.
De meeste Gentenaars werkten in wolfabrieken. Deze wol 
kwam uit Engeland. Op een bepaald moment moesten de 
Gentenaren partij kiezen tussen Engeland en Frankrijk. 
Kozen ze voor Frankrijk, dan kregen ze geen wol meer 
van de koning van Engeland. En geen wol, betekende 
geen werk, geen geld en dus honger. Maar de Graaf 
van Vlaanderen koos toch voor Frankrijk. Frankrijk was 
immers een heel machtig buurland, waarmee hij geen 
oorlog wou.

De baas van de wolwevers, Jacob van Artevelde, was 
echter ongehoorzaam en koos toch voor Engeland. 
Hij slaagde erin om afspraken te maken met de koning 
van Engeland zodat er toch voldoende wol was om te 
kunnen werken. 

•  Wat is eigenlijk het 
verschil tussen 
een ‘stad’ en een 
‘gemeente’?

vraag ?

•  Wat is een   
provincie? 

•  In welke provincie  
ligt onze stad?  
Hoeveel zijn er in  
België?

vraag ?

•  Weet er iemand 
waar de naam ‘Gent’ 
vandaan komt?

vraag ?

Een provincie is een groep gemeenten binnen eenzelfde 
grondgebied. De provincie helpt problemen op te lossen 
die te groot of te duur zijn voor een gemeente, maar te 
klein voor Vlaanderen of België. Voorbeelden:

•  de provincie zorgt voor bossen en parken   
 (vb Het Leen  in Eeklo, Puyenbroeck in Wachtebeke)

•   de provincie geeft premies om oude monumenten te  
 restaureren

•   de provincie steunt de bibliotheken van gemeenten

•   de provincie onderzoekt waar windmolens mogelijk zijn

•   de provincie legt een netwerk van toeristische fiets-  
 en wandelroutes aan

•   de provincie biedt eigen onderwijs aan

•   ...

België is opgesplitst in 10 provincies:

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen,
Henegouwen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, 
Limburg, Luik, Namen en Luxemburg. 

Gent is de provinciehoofdstad van Oost-Vlaanderen.
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Een belangrijk jaar voor Gent was 1913. Toen was er een grote wereldtentoonstelling in onze stad. In die tijd was dat 
heel belangrijk omdat er mensen van over de hele wereld naar zo’n tentoonstelling kwamen kijken. 
In Gent werd speciaal daarvoor het St-Pietersstation gebouwd. 
De Gentenaren dachten veel geld te kunnen verdienen aan de wereldtentoonstelling, maar dit was niet waar. 
Enkele maanden later begon immers de Eerste Wereldoorlog…

Tijdens de Eerste (1914-1918) en Tweede (1940-1945) Wereldoorlog werd Gent door het Duitse leger bezet. 
Gelukkig waren er weinig bombardementen op onze stad. Hierdoor is er weinig vernield.

Na de Tweede Wereldoorlog probeerde Gent de draad opnieuw op te pakken. Er kwamen steeds meer chemische 
fabrieken, elektriciteitscentrales en staalfabrieken naar de stad. Veel mensen gingen in de industrie werken.
In de jaren zestig waren er nog steeds meer dan dertig fabrieken in de stad. Een groot deel van de industrie is nu 
verhuisd naar de haven van Gent. Vandaag de dag is de textielindustrie helemaal verdwenen. Ook in de andere fabrieken 
werken steeds minder mensen. Het werk wordt daar overgenomen door automatische machines en robotten.

Zo’n kleine 200 jaar later zou Gent weer van zich laten 
horen.
De machtigste keizer die Europa ooit heeft gekend, 
Keizer Karel de Vijfde, werd in het jaar 1500 in Gent 
geboren. Maar hij was heel streng voor zijn geboortestad. 
Toen de mensen van de stad hem geen geld (in de vorm 
van belastingen) wilden geven voor de oorlog tegen de 
koning van Frankrijk, werden ze zwaar gestraft. Vijftig 
mannen moesten in hun nachthemd, op blote voeten 
en met een strop om hun hals om genade smeken bij de 
keizer. Daarom worden de Gentenaars nu nog steeds 
‘stroppendragers’ genoemd. De zwart-witte strop is het 
symbool van de stad.

Vanaf 1613 begon men te graven aan de Brugse Vaart. 
Dit kanaal verbond Gent met Brugge en de zee. Ongeveer 
100 jaar later kwamen er allerlei nieuwe bedrijven in de 
stad, zoals een suikerfabriek, een katoenspinnerij en 
papiermolens. Hierdoor werd Gent een heel rijke stad. 

Ongeveer 150 jaar lang zou Gent vooral geld verdienen 
aan de textielindustrie. Lieven Bauwens speelde 
hierin een belangrijke rol. Hij was een soort ‘spion’ en 
smokkelde stiekem onderdelen van spinmachines vanuit 
Engeland naar Gent. Katoen hoefde dus niet langer 
op een spinnenwiel worden gemaakt. De machines 
konden het werk doen. Zo begon de eerste mechanische 
katoenspinnerij van de stad.

De eerste machine kreeg de naam ‘Mule Jenny’. 
Je kan ze nog steeds bezoeken in het MIAT (Museum voor 
Industriële Archeologie en Textiel).

Hierdoor groeide de industrie heel snel. Veel historische 
gebouwen werden omgebouwd tot fabrieken, zoals bvb. 
het Gravensteen. Duizenden boeren kwamen naar de stad 
om werk te zoeken. 

Ook kinderen werkten hele lange dagen voor weinig geld. 
De mensen woonden met z’n allen dicht op elkaar in 
beluiken. Gentenaren noemen deze beluiken ‘cités’.

Gelukkig is er wel ander werk in de plaats gekomen. 
Vandaag de dag werken de meeste mensen in de 
‘dienstensector’. Dit zijn onder meer de banken, 
ziekenhuizen, scholen, horeca en allerlei andere 
organisaties. Bij de Stad Gent zelf werken er ongeveer 
5000 mensen.

Gent is nu niet meer de belangrijkste stad van Europa, 
maar is nog steeds een stad om trots op te zijn.

De mascotte van Gent verwijst naar onze woelige 
geschiedenis. De draak op het Belfort blijft waken over 
onze stad. Hij is het symbool van de moedigheid en 
dapperheid van alle Gentenaren.

Leuke weetjes over Gent

Gent heeft enkele culinaire specialiteiten zoals de 
mosterd van Tierentyn en Gentse waterzooi. Maar het 
allerlekkerste zullen wel de Gentse snoepen zijn:

• Katrienespekken, genoemd naar Madam Katrien, 
die vroeger een klein snoepwinkeltje aan de Sint-
Michielshelling had. Ze zijn gemaakt van suikerpasta die 
daarna rond een haak in de muur geslagen werd.

•  Gentsche mokken zijn koeken die naar anijs smaken.

•  Neuzekes of cuberdonnekes zijn rode, kegelvormige 
snoepjes. Langs de buitenkant zijn ze hard en 
vanbinnen heerlijk mals.

•  ander Gents snoepgoed zijn kloefkes, babelutten, 
muiletrekkers, poepkes en sneeuwbollen.

Gent is bekend voor zijn evenementen:

•  de Gensche fieste

•  het Lichtfestival

•  aankomst Sinterklaas

We hebben ook een aantal BG’s (Bekende Gentenaren):

•  Free Souffriau (Mega Mindy)

•  Freek Braeckman

•  Frank De Winne

•  Koen Crucke (Alberto/meneer Spaghetti uit Samson  
en Gert)

•  Pierke Pierlala

In Gent spreekt men Gents, een heel speciaal dialect. 
Sommige mensen vinden het praten in een dialect niet 
netjes. Andere mensen vinden dat het Gentse dialect bij 
onze cultuur hoort.
In het Gents hoor je veel Franse woorden of woorden die 
afgeleid zijn van het Frans. Je kan echte Gentenaren ook 
altijd herkennen aan hun Franse ‘r’. Dit komt omdat er in 

het verleden dikwijls Fransen heersten over onze stad.
Een aantal leuke woorden in het Gents zijn:

•  boekentas = ransel

•  glijbaan =  afrijzer

•  schommel = biezebaize

• fluiten  =  schuifelen

•  een kus = nen toes

• stopcontact = een prise

Een bekend Gents liedje is ‘’t Vliegerke’ van
Walter De Buck. Dit is het refreintje:
Mee mijne vlieger
En zijne steert
Hij goat omhuuge
’t es ’t ziene weert
‘k Geve maar klauwe
op mijn gemak
‘k Heb nog drei bollekens
in mijne zak…

•  Wie kent er leuke Gentse 
 woorden of uitdrukkingen?

Dit liedje staat 
op de cd ‘Walter De Buck’
en is uitleenbaar in 
de hoofdbibliotheek 
van Gent.

?
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Het woord ‘democratie’ is ontstaan in het Oude 
Griekenland, ongeveer 550 voor Christus. Het woord 
bestaat uit twee delen:

• demos, wat ‘volk’ betekent, en

• kratos, wat ‘macht’ betekent.

In het Oude Griekenland mochten de ‘burgers’ (een 
‘burger’ is een inwoner van een land of een stad) 
deelnemen aan de volksvergadering. Zij konden zo hun 
stem laten horen in het bestuur van de stad. Maar niet 
alle mensen waren ‘burgers’ volgens de Oude Grieken. 
Dat waren enkel de mannen ouder dan 18 jaar, geboren 
uit twee Griekse ouders. Vrouwen, slaven, armen en 
‘vreemdelingen’ mochten dus niet meestemmen.

De tegenhanger van democratie is ‘dictatuur’. In een 
dictatuur is de ‘dictator’ een alleenheerser. Hij (of zij) 
neemt alle beslissingen alleen. Een dictator is vaak streng. 
Het volk wordt meestal onderdrukt.
Voorbeelden: Hitler in Duitsland, Sadam Hoessein in Irak

Een democratie is een bestuursvorm waarbij mensen het 
recht hebben hun eigen bestuur/regering te kiezen. 

2. Democratie

De klas gaat volgende maand op schoolreis. 

Deze keer zal de juf of meester niet beslissen waar ze naar toe gaan, 
maar mag de klas zelf kiezen!

Kies één van de twee mogelijkheden om de keuze te laten gebeuren door de leerlingen:

1. Laat de leerlingen volledig vrij en noteer elke keuze op het bord. Voor elke keuze kan er voor 
of tegen gestemd worden. Laat ze zeker nadenken over de haalbaarheid van hun keuze. 
Naar Disneyland Parijs gaan is waarschijnlijk financieel niet mogelijk.
(deze werkwijze neemt iets meer tijd in beslag dan de volgende, maar heeft als voordeel dat 
alles uit de leerlingen zelf komt)

2. Geef zelf vier keuzes op waaruit de leerlingen kunnen kiezen. 
Bij elke keuze kan er voor of tegen gestemd worden.

Probeer met de leerlingen tot de volgende vaststelling te komen:
Een beslissing nemen is niet altijd zo gemakkelijk. Maar stel je voor dat je beslissingen moet 
nemen voor duizenden mensen, voor een ganse stad…
Hoe gebeurt dit dan? Hoe nemen ze bijvoorbeeld in onze Stad Gent beslissingen?
Het begint allemaal met democratie…

Democratie: 
wat is dat?   

•  Wie heeft het woord ‘democratie’ al gehoord? 
•  Wat betekent het volgens jullie? Wat is de tegenhanger van 

democratie?

In het algemeen kan je stellen dat er vijf voorwaarden 
zijn voor een democratie:

1) de meeste mensen moeten de regels eerlijk en 
rechtvaardig vinden.

2) wat een meerderheid beslist, geldt voor iedereen. 

 Zo worden de regels gemaakt.

3) iedereen moet de regels volgen. Als dat niet gebeurt, 
moeten burgers dat kunnen eisen voor een rechtbank. 
Daarom kan een democratie niet zonder rechtspraak.

4) de regels moeten gelden voor iedereen. Iedereen is 
gelijk voor de wet. Zonder die gelijkheid is er geen 
democratie.

5) in een democratie mag er niets in het geheim 
gebeuren. Alle burgers moeten kunnen controleren of 
de regels wel correct worden toegepast. Ze moeten 
op de hoogte zijn van wat de overheid beslist. Nieuwe 

regels moeten op voorhand kunnen besproken worden. 
De verschillende groepen in de samenleving moeten 
kunnen opkomen voor hun belangen.

Als alle burgers gezamenlijk mogen meebeslissen, heet 
dat een directe democratie. Maar als alle burgers bij 
iedere beslissing betrokken zouden worden, dan zouden 
we vrijwel iedere dag moeten stemmen. Bovendien zou 
iedereen over alle onderwerpen heel veel moeten weten. 
Het heeft immers geen zin mee te beslissen over iets 
waar je niets van af weet.

Daarom hebben de meeste landen een ‘indirecte 
democratie’, zo ook België. De burgers kiezen 
vertegenwoordigers (iemand die de plaats inneemt van 
een ander) die de beslissingen nemen. De burgers gaan 
dus stemmen. Dat noemt men verkiezingen.

Politiek:  
wat is dat?   

•  Wat is politiek volgens jullie? 
•  Kunnen mensen het redden zonder politiek? 
•  Wat zou er gebeuren als er geen politiekers zijn?

Er wordt elke dag over politiek gesproken of geschreven, 
in de krant en op het nieuws. Zonder dat we het beseffen, 
wordt er vanalles beslist over ons leven. Of je één of twee 
keer per week gaat zwemmen met de klas. Of je alleen 
naar de film mag. Of oma gratis met de bus mag rijden. 
Bijna alles wordt bepaald door politiek.

Als we er even over nadenken, stellen we al snel vast 
dat we niet zonder de politiek kunnen. Mensen wonen en 
werken samen. Daar zijn afspraken voor nodig. Politiek is 
een manier om het samenleven te regelen. Zonder regels 
in het verkeer zouden er nog meer ongelukken gebeuren. 
Zonder regels in de klas wordt het een warboel. Al deze 
regels zijn een vorm van politiek voeren.

•  Bedenk wat er zou gebeuren als de regels niet zouden bestaan.  
Wat zou er gebeuren als er geen vaste schooluren zouden zijn?

•  Wat zou er gebeuren als er geen verkeerslichten zouden zijn?

•  Wat zou er gebeuren als er geen spelregels in het voetbal zouden zijn?

vraag

•  Regels zijn niet altijd even leuk. Soms vinden we een regel zelfs overbodig
•  Bedenk een regel die je zou willen afschaffen en vertel waarom.  

Probeer ook te bedenken wie niet zou willen dat deze regel wordt 
afgeschaft en waarom.

vraag

In de politiek wordt er strijd geleverd voor de macht. Want 
wie macht heeft, kan beslissingen nemen. Politiekers (of 
politici) proberen vanuit hun ideeën over de samenleving 
voorstellen uit te voeren en zo hun doelstellingen te 
bereiken. Als die strijd om de macht verloopt via bepaalde 
regels en principes, dan kunnen we spreken over 
democratie.

In de ideale democratie heeft iedereen de vrijheid om mee 
te beslissen. In de praktijk (het ‘echte’ leven’) is het een 
veel kleinere groep die het voor het zeggen heeft.
Het zijn de verschillende politieke partijen die meedoen 
aan de verkiezingen. De partijleden delen dezelfde kijk op 
problemen en oplossingen in de samenleving.

?

?

?

?

Oefening
rond
beslissen
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Je hoort sommige volwassenen wel eens klagen dat 
ze “weer eens” moeten gaan stemmen. Het is vroeger 
anders geweest: er is gestreden om het stemrecht voor 
iedereen te verwerven.
Het enkelvoudig algemeen stemrecht werd in 1919 in 
België ingevoerd. Vanaf dan mochten alle mannen vanaf 
21 jaar gaan stemmen. Maar het was pas in 1948 dat ook 
vrouwen mochten gaan stemmen. In 1969 werd er beslist 
dat je vanaf je 18e verjaardag mag gaan stemmen. 
In België is er niet alleen stemrecht, maar ook 
opkomstplicht: je mag niet alleen, je moet ook gaan 
stemmen. Dit wil zeggen dat als je niet gaat stemmen en 
je daar geen wettige reden voor hebt, je dan een boete 
moet betalen.

Er zijn verschillende partijen omdat er verschillende 
meningen zijn. Een politieke partij is een vereniging 
van mensen die ongeveer dezelfde ideeën hebben 
over hoe een land bestuurd moet worden. 
Iedereen mag een politieke partij oprichten.

De verschillende partijen kunnen samenwerken. Dat is precies de kern van democratie: 
mensen met verschillende meningen moeten toch tot één besluit zien te komen. Soms is dat niet gemakkelijk. 
Maar soms levert het net betere ideeën op.
Twee of meer politieke partijen die samen besturen, noemt men een coalitie. Als twee of meer partijen afspreken om 
samen op één verkiezingslijst te staan, dan spreken we van een kartel. In Gent zijn er drie partijen die samen de Stad 
besturen, namelijk sp.a, Groen en Open Vld. Dit noemen ze de ‘rood-groen-blauwe coalitie’.

De mensen moeten niet alleen gaan kiezen voor de gemeenteraad. Er zijn best wel veel verkiezingen in ons land. 
Dit zijn ze op een rijtje:

niveau periode Volgende verkiezingen

Gemeenteraad Om de 6 jaar 2018
Provincieraad Om de 6 jaar 2018
Vlaamse regering Om de 5 jaar 2019
Federale regering Om de 5 jaar 2019
Europa Om de 5 jaar 2019

Verkiezingen en gaan stemmen

•  Waarom heeft België beslist dat we moeten gaan stemmen en dit dus 
niet zelf mogen kiezen?

vraag

Als je het gewoon zelf mocht beslissen, zouden veel mensen niet gaan stemmen. Dat komt omdat sommige mensen 
denken dat politiek niets voor hen kan doen, en dat hun stem geen zin heeft.

•  Wie mag er allemaal gaan stemmen?

vraag

Alle inwoners van België moeten gaan stemmen. Er zijn wel 
vier voorwaarden:

•  de Belgische nationaliteit bezitten

•  18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen

•  ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een 
Belgische gemeente, of als niet-Belg uit een Europees 
land ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de 
gemeente,

•  niet uitgesloten zijn of geschorst zijn van het stemrecht.

•  migranten (buitenlanders die niet uit een Europees 
land komen) en 5 jaar in België verblijven mogen ook 
stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Verkiezingen worden in België altijd op zondag gehouden.

•  Welke politieke partijen ken je? 
•  Waarom zijn er verschillende partijen?

vraag

Filosoferen met kinderen. Mogelijke vragen:
• Moet je wetten waar je niet voor gekozen hebt toch respecteren?

• Kun je jezelf zijn zonder uit te komen voor wat je denkt?

• Kunnen mensen met een verschillende mening allebei gelijk hebben?

• Wanneer mag ik mij met een ander bemoeien?

• Wanneer gaat eigenbelang boven algemeen belang?

Meer informatie over hoe je kan ‘filosoferen met kinderen’ is beschikbaar op de website van de Pedagogische 
Begeleidingsdienst: www.pbdgent.be

?

?

?

Meer informatie over de verschillende partijen 
kan je vinden op hun websites.

www.pbdgent.be
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3. De werking van onze stad

In een stad moet er vanalles geregeld worden. Er moet 
gezorgd worden voor rust en veiligheid, leuke dingen 
om te doen, propere straten en pleinen, goede huizen en 
genoeg jobs voor iedereen.
Een echte lijst van taken en bevoegdheden van een 
stad, bestaat niet. In de wet staat er enkel: ‘alles wat van 
gemeentelijk belang is’.

De Stad heeft twee soorten taken:

1) De zorg voor het gemeentelijk belang
De Stad moet bijvoorbeeld waken over de veiligheid van 
haar inwoners. Daarvoor heeft ze een politiedienst en een 
eigen brandweer.
De Stad moet er voor zorgen dat de mensen in een 
propere buurt wonen, dat er gemeentescholen zijn, 
jeugdclubs en sportvelden.
De Stad kan over veel zaken zelf beslissen, bijvoorbeeld 
ook dat er nieuwe bomen in een park moeten geplant 
worden.
Dit zijn allemaal taken van ‘algemeen belang’, zaken 
die dus voor iedereen belangrijk zijn. De verschillende 
diensten van de Stad zorgen ervoor dat deze taken 
worden gedaan.

2) Verplichtingen die worden opgelegd
Daarnaast moet de Stad ook een aantal taken uitvoeren 
die ze gekregen heeft van hogere overheden (Vlaanderen, 
België en Europa). Zo beslist Vlaanderen (de Vlaamse 
regering) bijvoorbeeld over de aanleg van een grote 
ringweg, beslist België (de federale regering) hoeveel 
dagen een jobstudent mag werken per jaar, en beslist 
Europa (de Europese Raad) hoeveel er mag gevist worden 
in de Noordzee.
Zo bestaat er ook een ‘gemeentedecreet’, hierin staat 
alles wat een gemeente moet doen en hoe ze het moeten 
doen.

Dit gebeurt natuurlijk niet allemaal vanzelf. Om er voor te 
zorgen dat dit goed gebeurt, heeft elke stad of gemeente 
een ‘stadsbestuur’ of een ‘gemeentebestuur’. Omdat Gent 
een stad is, hebben we een stadsbestuur.
Dit bestuur bestaat uit drie onderdelen:

• de gemeenteraad

• het college van burgemeester en schepenen (kortweg 
schepencollege)

• de burgemeester

Natuurlijk kan niet iedereen meedoen met het besturen 
van onze stad. Daarom worden er ‘verkiezingen’ 
gehouden. De inwoners van elke stad en gemeente kiezen 
de mensen (politici) die deze taak zullen doen. Op deze 
manier kan een stad of gemeente ‘bestuurd’ worden.

Dit kiezen gebeurt om de zes jaar. Dan wordt er een 
nieuwe gemeenteraad verkozen. Iedere politieke 
partij heeft zijn eigen ideeën om iets te doen of iets te 
veranderen. Dit stellen ze voor in hun campagne. Meestal 
stemmen de mensen op de partij die volgens hen de beste 
ideeën en voorstellen heeft.

Inleiding 
•  Welke zaken moeten geregeld worden door ‘de Stad’? 
•  Wie doet dat dan? 
•  Wie is de ‘baas’ van onze stad?

•  Welke politieke partijen ken je?

vraag

De delen van het stadsbestuur   

De gemeenteraad
In Gent worden er in totaal 51 mensen verkozen, die 
dan samen de ‘gemeenteraad’ vormen. Dit aantal is 
afhankelijk van de grootte van de stad of gemeente. In 
een kleine gemeente worden dus veel minder mensen 
gekozen (minstens 7 en hoogstens 55).

De gemeenteraad is het belangrijkste ‘orgaan’ van 
een stad of gemeente. De gemeenteraad regelt alle 
belangrijke zaken:
de gemeenteraad keurt de reglementen voor de stad 
goed. Het is de wetgevende macht van onze stad. 
Hier wordt er overlegd en gestemd over voorstellen. 
Er worden regels gemaakt om alles in de stad vlot te laten 
verlopen. Voorbeelden:

 •  Uurregeling van de zwembaden

 •  Regels waaraan een jeugdhuis zich moet houden

 • Maatregelen tegen nachtlawaai

 • …

de gemeenteraad neemt ook andere beslissingen. 
Voorbeelden:

 •  Aanwervingen van personeelsleden

 •  Begrotingen (schatting van de te verwachten uitgaven  
 en inkomsten)

 •  Projecten die zullen worden uitgevoerd

 •  …
Daarnaast waakt de gemeenteraad over het uitzicht van 
de stad. Voorbeelden waarover zij moeten beslissen:

 •  Welke soorten huizen mogen in een bepaalde straat  
 worden gebouwd?

 •  Waar is er ruimte voor een fuifzaal?

 •  Waar kan er nog een nieuw speelplein komen?

 •  …
De gemeenteraad waakt ook over het geld van de stad. 
Dat wil zeggen dat het erop toeziet dat er niet meer geld 
wordt uitgegeven dan er is. En natuurlijk ook dat het geld 
aan de juiste dingen wordt uitgegeven!

?

?

Burgemeester

Schepencollege

Gemeenteraad
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Onze schepen van Jeugd heet Elke Decruynaere (Groen). 
Elke schepen heeft meer dan één taak. De schepen van 
Jeugd is namelijk ook de schepen van Onderwijs en 
Opvoeding. Dat is dus heel wat!

Andere schepenen zijn de schepen van Sport, schepen 
van Wonen, schepen van Mobiliteit, … .

Wat een gek woord ‘schepen’:

Het woord ‘schepen’ is al heel oud. Het is afgeleid 
van het woord ‘(recht) scheppen’. Vroeger (in de 
middeleeuwen) was het immers ook het stadsbestuur 
dat de rechtspraak deed.

w
De gemeenteraad kiest de schepenen. Ze zien er 
bovendien op toe dat het college van schepenen zijn werk 
goed doet.

Een beslissing is genomen als de meerderheid 
(de helft + 1) van de gemeenteraadsleden akkoord is.
Gemeenteraadsleden moeten zich ook aan bepaalde 
regels houden: ze mogen bijvoorbeeld leden van de 

andere partij niet beledigen, ze mogen geen geheime 
informatie doorvertellen aan de kranten en ze mogen 
geen job hebben bij de Stad.

De gemeenteraad van Gent komt elke maand samen in 
het Stadhuis om te vergaderen. Iedereen mag komen 
luisteren naar deze vergaderingen. Je mag wel niks 
zeggen en dus niet storen.
Als je wilt weten waarover er zal gepraat worden tijdens 
de volgende gemeenteraad, dan kan je de agenda lezen 
op de website van de Stad (www.gent.be).
Een vergadering van de gemeenteraad lijkt soms een ver-
van-mijn-bed-show. Er komen meestal niet zoveel mensen 
naar luisteren. Maar soms kan het er ook spannend aan 
toe gaan. Bijvoorbeeld als er gediscussieerd wordt over 
gevoelige zaken.

Het college van burgemeester 
en schepenen

De 51 gemeenteraadsleden kiezen uit hun groep 11 
‘schepenen’ (het aantal is opnieuw afhankelijk van de 
grootte van de stad/gemeente). Zij vormen samen het 
college van burgemeester en schepenen, of kortweg het 
schepencollege. 

Het schepencollege doet voorstellen aan de 
gemeenteraad. Ze voeren ook de beslissingen van de 
gemeenteraad uit. 

Daarom is het schepencollege de uitvoerende macht van 
onze stad.
Het schepencollege doet alles in ploeg, ze zijn dus steeds 
samen verantwoordelijk voor een beslissing. 
Als er enkele schepenen een meningsverschil hebben, 
moet dit vooraf dus goed uitgepraat worden. Daarom 
mag er geen publiek bij hun vergaderingen zijn. Het 
verslag van de vergadering is wel openbaar, iedereen 
mag het dus lezen. Het college komt elke week samen op 
donderdag, behalve tijdens de vakanties.

Elke schepen heeft zijn of haar eigen specialiteit. Zo is er 
onder andere een schepen van Jeugd.

Zoekoefening op het Internet: 

Wat is het mailadres van de schepen van Jeugd?
Wie is de schepen van Sport?
Wie is de schepen van Mobiliteit?

De burgemeester
De burgemeester is misschien wel de meest gekende 
inwoner van de stad. Hij is natuurlijk ook heel belangrijk. 
Daarom noemt men hem ook wel eens het ‘hoofd van 
de stad’. Nog een ander woord voor burgemeester is 
‘burgervader’. Onze burgemeester heet Daniël Termont 
(sp.a).
De burgemeester heeft heel veel taken. 
Hij ondertekent de reglementen, de beslissingen en de 
brieven van de Stad.
De burgemeester is ook het hoofd van de politie. 
Hij mag bvb. betogingen toestaan of verbieden. Hij kan 
dit in zijn eentje doen, want hij is niet verplicht om 
hierover te overleggen met de gemeenteraad. 
Meestal zal hij dit natuurlijk wel doen.

•  Wie weet hoe onze burgemeester heet? 
•  Van welke partij is hij?
•  Waarom is het aantal gemeenteraadsleden en schepenen oneven?

vraag

Als er moet gestemd worden, dan beslist de meerderheid. Een meerderheid is de helft van de mensen + 1. 
Als het aantal mensen even zou zijn, dan kan het gebeuren dat er geen meerderheid is.

?

Je kan de vergaderingen van de gemeenteraad ook 
beluisteren via de website www.gent.be

•  Wie weet hoe de 
schepen van Jeugd 
heet? 

•  Van welke partij is zij?

vraag ?

www.gent.be
www.gent.be
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De stadssecretaris

De stadssecretaris staat aan het hoofd van het 
stadspersoneel. Hij moet ervoor zorgen dat alle 
stadsdiensten goed werken en ook goed samenwerken. 
Je kan de stadssecretaris vergelijken met de manager 
van een bedrijf.
Hij is ook altijd aanwezig tijdens de vergaderingen van 
de gemeenteraad en het schepencollege. Hij noteert alle 
beslissingen en kijkt na of ze wettelijk in orde zijn. Omdat 
de stadssecretaris niet verkozen wordt, blijft hij ook als er 
nieuwe politici verkozen zijn.
De rol van de stadssecretaris is heel belangrijk, want hij 
weet heel goed wat er in de Stad en het stadsbestuur 
gebeurt.

De stadsdiensten

In een grote stad zoals Gent moet er heel wat gebeuren. 
Hiervoor zijn er veel mensen nodig. Iemand die voor het 
stadsbestuur werkt, noemt men een stadsambtenaar. 
In onze stad werken er ongeveer 5000  stadsambtenaren.
Al deze mensen werken in één van de ongeveer 90 
diensten van de Stad. Dit is natuurlijk te veel om allemaal 
op te noemen. We nemen er een aantal onder de loep:

Dienst Burgerzaken:
De meeste volwassenen zijn hier al eens geweest om er 
documenten af te halen, zoals een nieuwe identiteitskaart 
of een rijbewijs. Als je op vakantie gaat naar bepaalde 
landen, bijvoorbeeld Rusland, dan heb je een reispas 
nodig. Die kan je ook hier komen halen.
Deze dienst houdt alle informatie van de Gentse bevolking 
goed bij, bijvoorbeeld over geboorten, huwelijken en 
overlijdens.

Sportdienst:
Voor alle vragen die met sport te maken hebben, kan je 
op de Sportdienst terecht. Bijvoorbeeld als je op zoek 
bent naar een leuke sportclub in je buurt. Je kan hiervoor 
bellen naar de Sportlijn 09 266 80 00.
De Sportdienst organiseert heel wat sportactiviteiten 
(zoals sportkampen), zowel voor volwassenen als 
voor kinderen. Je kan een abonnement aanvragen 
voor de ‘Sportwaaier’. Je krijgt dan vijf maal per jaar 
de nieuwsbrief toegestuurd waar alle informatie over 
sportactiviteiten van de Sportdienst instaat.
Nog een belangrijke taak is het geven van subsidies aan 
de sportclubs.
Ze bekijken ook regelmatig waar in Gent nieuwe 
sportmogelijkheden kunnen gemaakt worden.

Groendienst:
De arbeiders van de Groendienst onderhouden de parken 
en andere groene plekjes van onze stad.
Er werken ook andere mensen die plannen maken voor 
bijvoorbeeld nieuwe speelpleintjes of het opfrissen van 
oude speelpleintjes. Wist je trouwens dat er in Gent meer 
dan 120 speelterreintjes zijn? Op de Jeugddienst kan 
je een kaart vragen waar alle speelterreintjes op staan! 
Je kan de kaart ook online bekijken via www.gent.be/
speelterreinen.

Milieudienst:
De Milieudienst wil er voor zorgen dat het leven in 
Gent goed en gezond is, met veel aandacht voor onze 
leefomgeving. Deze dienst geeft informatie over hoe je 
bijvoorbeeld afval moet sorteren. Ook als je klachten hebt 
(bijvoorbeeld zwerfvuil in een parkje) kan je dit melden 
aan deze dienst.

De diensten van de Stad   

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke planning:
Niemand mag zomaar beginnen te bouwen. 
Ook verbouwen mag niet zonder toestemming. 
Daar bestaan regels voor. Voordat je een stuk grond of 
een huis koopt of verbouwt, ga je best even langs bij deze 
dienst. Hier krijg je meer uitleg over wat mag en niet mag.
Zijn er in jouw buurt grote bouwplannen? Dan kan je op 
de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning kijken 
naar de bouwaanvraag. Misschien heb je bezwaren tegen 
een groot flatgebouw in je rustige straat. Dit kan je laten 
weten aan de mensen die op deze dienst werken.

Ombudsdienst:
De Stad heeft een ombudsvrouw. Als je een klacht hebt 
over een stadsdienst, kan je bij haar terecht. 
Deze ombudsvrouw zal dan proberen een oplossing 
te zoeken. Je kan ook anoniem een klacht indienen. 
Voorbeelden hiervan zijn: je hebt al vijf mails naar een 
dienst gestuurd maar er antwoordt niemand, er ligt veel 
hondenpoep in je straat, … .

Educatieve diensten:
De Stad heeft heel wat educatieve diensten. Ze hebben 
allemaal hun eigen specialiteit. Ze zijn er vooral om met 
kinderen en jongeren over boeiende thema’s te praten 
en leerrijke actieviteiten te doen. Misschien ben je met 
de klas al eens langsgeweest in het Vredeshuis, het Huis 
en de Tuin van Kina, de School van Toen, het Huis van 
Alijn of het Ecologisch Centrum en Schoolhoeve – De 
Campagne.

Bibliotheek:
De bibliotheek is misschien wel de bekendste dienst van 
de stad. Er is één grote hoofdbibliotheek aan het Zuid. 
Tegen eind 2015 zal de Stedelijke Bibliotheek verhuizen 
naar de Waalse Krook, niet ver van de Vooruit. Daarnaast 
zijn er 15 kleinere bibliotheken in de verschillende 
wijken van Gent. In iedere bibliotheek is er ook een 
jeugdafdeling. Je kan er niet alleen boeken ontlenen, 
maar ook cd’s en dvd’s. Bovendien kan je er gratis op het 
internet surfen.
Als je op zoek bent naar een boek of een cd, dan kan je 
thuis al eens in de catalogus snuffelen via de website 
stad.gent/bibliotheek.

de Cultuurdienst:
De Cultuurdienst wil cultuur en ‘gewone’ mensen 
dichter bij elkaar brengen. Ze willen dat zoveel mogelijk 
Gentenaren kunnen genieten van kunst en cultuur. 
Hiervoor werken ze veel met projecten waar de mensen  
ook zelf aan kunnen meedoen. Er zijn ook heel wat 
projecten voor kinderen. Hiervoor werken ze dikwijls 
samen met scholen. Misschien hebben jullie al eens 
meegewerkt aan een project van de Cultuurdienst?

Jeugddienst:
Ben je op zoek naar leuke dingen om te doen, dan helpt de 
Jeugddienst je op weg. De Jeugddienst heeft lijsten van 
alle jeugdbewegingen, jeugdhuizen en jeugdactiviteiten in 
de stad. Een aantal dingen doet de Jeugddienst ook zelf, 
bvb. de pretfabriek en de pretkamjonet laten rondtoeren, 
… .
De Jeugddienst geeft ook subsidies (geld) aan de 
jeugdverenigingen. Met dit geld kunnen ze bijvoorbeeld 
hun lokalen veiliger maken.
Voor de Jeugddienst zijn er nog andere zaken heel 
belangrijk: leuke speelplekken in de stad, veilig verkeer, 
een plek voor iedereen, … . Kortom alles wat belangrijk is 
voor kinderen en jongeren in hun vrije tijd!

GentInfo:
Gentinfo is het centraal aanspreekpunt voor informatie 
over het stadsbestuur en de stadsdiensten. Heb je een 
vraag, een idee of een klacht over de stad? Dan kan je 
hier terecht. Je kan via GentInfo ook jouw boeken bij de 
bibliotheek reserveren, jouw geleend materiaal verlengen 
en je inschrijven voor heel wat activiteiten, zoals de 
Grabbelpasactiviteiten van de Jeugddienst.

Neem eens een kijkje op de jongeren- en 
kinderwebsite van Stad Gent: stad.gent/kinderen. 
Je vindt er heel wat informatie en tips om te doen 
in Gent, samen met je vrienden of familie.

www.gent.be/speelterreinen
www.gent.be/speelterreinen
stad.gent/bibliotheek
stad.gent/kinderen


Thuis in ‘t stadhuis     2120     Thuis in ‘t stadhuis

Het OCMW 

OCMW is de afkorting van Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn. Iedere stad of gemeente heeft 
een OCMW. Het OCMW is niet van de Stad, maar de Stad 
werkt wel heel nauw samen met OCMW.
In het OCMW kan iedereen terecht om informatie en 
advies te vragen. Ook als je problemen hebt, kan je 
hier aankloppen. Het OCMW heeft vele taken, enkele 
belangrijke voorbeelden zijn:

•  Het OCMW moet iedereen helpen die om hulp vraagt. 
Bijvoorbeeld als je oud bent en niet meer zelf kan 
koken, dan kan het OCMW een warme maaltijd laten 
brengen.

• Het OCMW moet problemen voorkomen. Bijvoorbeeld 
als je zelf moeilijk met geld kunt omgaan, dan kan het 
OCMW je hier bij begeleiden.

• Het OCMW moet meezoeken naar oplossingen voor 
problemen. Bijvoorbeeld als je dakloos bent, dan moet 
het OCMW samen met jou een woning zoeken.

Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor 
Maatschappelijk Werk (of de OCMWraad). In Gent zitten 
er 15 mensen in deze raad. Zij worden gekozen door 
de gemeenteraad. De voorzitter van het OCMW zetelt 
bovendien in het schepencollege.

De lokale politie
De lokale politie zorgt voor de veiligheid in de stad. Je 
kunt bij hen terecht als er iets gestolen is of als je het 
slachtoffer bent van een misdrijf, zoals bijvoorbeeld een 
inbraak of vandalisme.
Als je de politie nodig hebt, kan je bellen naar het 
noodnummer 101 of 112 (enkel voor gsm’s).
Ook bij belangrijke voetbalwedstrijden of betogingen is 
de politie aanwezig. Ze zorgt er dan voor dat alles rustig 
verloopt en probeert rellen te voorkomen.
De politie regelt het verkeer, voert alcoholcontroles uit 
en deelt bij overtredingen verkeersboetes uit. Bij een 
ongeval maakt de politie een proces-verbaal op.
De juiste naam voor een politieman of –vrouw is politie-
inspecteur.

Sommige politie-inspecteurs houden zich vooral bezig in 
jouw buurt. Dat zijn de wijkinspecteurs. Ze wandelen vaak 
rond. Je kunt aan hen vragen stellen of hen een probleem 
vertellen. Als er ingebroken werd in huis, vragen ze de 
buren of ze iets gezien hebben. Ze komen ook met de 
mensen praten als er een burenruzie is. Dan zoeken ze 
mee naar een oplossing.

De baas van de lokale politie is de korpschef. Hij let erop 
dat de politie-inspecteurs hun werk wel goed doen.

Het is niet de taak van de lokale politie om zich bezig 
te houden met zware misdrijven, zoals drugssmokkel, 
bankovervallen en moorden. Dat zijn eerder zaken voor 
de federale politie. De federale politie werkt in heel 
België. Zij werken aan problemen die de grenzen van onze 
stad overschrijden. 

De politie van Gent is bijna wereldberoemd, dankzij de 
televisieserie ‘Flikken’. Vroeger was het woord ‘flik’ 
eigenlijk een scheldwoord voor de politie. Maar nu zijn ze 
heel trots op hun bijnaam.

De brandweer   
Gent heeft een eigen brandweerkorps. Bij brand moet je 
bellen naar 100.
De brandweer komt ook helpen bij andere zaken, 
bijvoorbeeld als je vast zit in de lift, als er een wespennest 
in je tuin hangt of bij een overstroming.
Wist je dat er ook een ‘jeugdbrandweer’ bestaat in Gent? 
Vanaf je twaalfde kan je hier lid van worden en elke week 
gaan oefenen.

Intercommunales
De Stad kan niet alles doen. Sommige taken zijn te 
ingewikkeld of te duur voor één stad. Daarom werken er 
soms enkele steden en/of gemeenten samen, bijvoorbeeld 
voor de ophaling van het huisvuil. Zo’n samenwerking 
noemt men een intercommunale.
Ivago is een mooi voorbeeld hiervan. Zij zorgen voor de 
ophaling van het huisvuil in Gent en Destelbergen.

Het geld van de Stad   

•  Waar denken jullie dat de Stad haar geld vandaan haalt?
vraag

Belastingen
Zoals jullie wel weten, moeten we elk jaar belastingen betalen. Een deel van dit geld gaat naar de gemeenten en 
steden. Dat kan je zien aan de belastingsbrief: op het einde van de berekeningen komt er nog eens ongeveer acht 
procent bij voor de gemeentebelasting.

Wanneer je een eigen huis of grond hebt, moet je daarop elk jaar ook belastingen betalen. Dit noemt men de 
onroerende voorheffing. Het grootste deel van dit geld gaat naar de Stad (een ander deel gaat naar het gewest en de 
provincie).
Deze onroerende voorheffing is hoger voor grote huizen en grote tuinen. Een gemeente met veel grote villa’s ontvangt 
dus meer geld dan een gemeente met veel kleine, oude huisjes.
Om te voorkomen dat gemeenten met veel rijke mensen veel meer geld zouden krijgen, heeft de overheid het 
Gemeentefonds opgericht. Op die manier wordt het geld wat eerlijker verdeeld. Het fonds geeft extra geld aan 
gemeenten waar veel arme mensen wonen. 

?



Thuis in ‘t stadhuis     2322     Thuis in ‘t stadhuis

Als je in deze stad woont, mag je er natuurlijk ook een mening over hebben. Of zelfs ideeën voor verbetering hebben. 
Dit klinkt misschien logisch, maar hoe doe je dat nu?

Andere inkomsten

•  Bewonersparkeerkaarten, zwemticketten, de boetes bij de bibliotheek … kosten geld. Dit geld gaat allemaal naar de 
kas van de Stad.

•  De stad krijgt ook geld van de Vlaamse en federale regering om taken die de regering hen heeft opgelegd, uit te 
voeren. Dat geld noemt men subsidies. Voorbeeld: de bibliotheek krijgt subsidies.

•  De stad heeft ook aandelen in intercommunales. In ruil krijgt de Stad een stukje van de winst.

•  Waaraan geeft de Stad haar geld aan volgens jullie?

vraag

Personeelsuitgaven
Er werken veel mensen in een Stad, denk maar aan de loketbedienden, de mensen in de sporthal en de bibliotheek, … . 
Deze mensen krijgen allemaal een loon. Allemaal samen gaat dit over heel veel geld.

Werkingsuitgaven
De Stad steekt geld in nieuwe gebouwen, verbouwingen en het onderhoud van de vele gebouwen. Er moeten ook 
bijvoorbeeld wegen en straten hersteld worden of parken heraangelegd worden.
Ook de aankoop van computers, schrijfpapier en kantoormeubelen kost geld. Al deze kosten noemt men de 
werkingsuitgaven.

Overdrachten en subsidies 
De Stad geeft geld aan het OCMW en de politie. Dat noemt men ‘overdrachten’.
De Stad geeft ook geld aan verenigingen, zoals aan de sport- en jeugdverenigingen. Dat noemt men subsidies.

Terug te betalen leningen
Soms heeft de Stad te weinig geld voor grote projecten, zoals bijvoorbeeld het bouwen van een nieuwe concertzaal. 
Dan kan de Stad geld lenen bij de bank. Die lening moeten ze natuurlijk ook terug betalen.

4. Hoe kan je meer betrokken worden   
bij jouw  Stad?

•  Hoe zou jij iets laten weten aan het stadsbestuur? 
•  Laat zoveel mogelijk voorstellen uit de groep komen.
•  Heeft iemand dat al eens gedaan?

vraag

Eerst en vooral moet je weten wat er allemaal gebeurt in 
je stad. Dan pas kan je zelf goede ideeën geven. Daarom 
krijg je ook deze lessen en gaan jullie later nog een 
bezoek brengen aan het Stadhuis.
Het is namelijk de plicht van de Stad om iedereen die 
er woont goed te informeren. Dit kan op verschillende 
manieren: via het stadsmagazine, via de website of via de 
regionale zender AVS. Verschillende stadsdiensten maken 
ook eigen publicaties. Een goed voorbeeld hiervan zijn 
de boekjes van de Jeugddienst, waarin je alle informatie 
rond vrije tijd terugvindt.

Deze manier van informeren heet actieve openbaarheid 
van bestuur.

De inwoners van een stad hebben ook het recht om zelf 
uitleg te vragen. Je kan een brief of e-mail schrijven naar 
een schepen of een stadsdienst. Of je kan gaan luisteren 
naar de gemeenteraad. Als je één of ander probleem 
hebt met de Stad, kan je ook naar de ombudsdienst gaan. 
Misschien wordt jouw wijk heraangelegd, dan kan je een 
kijkje nemen in de plannen.
Dit heet passieve openbaarheid van bestuur.

Informatie krijgen   

Adviesraden
Het stadsbestuur vindt het belangrijk dat de Gentenaren 
hun mening of advies geven. Daarom heeft ze een aantal 
adviesraden opgericht. In een adviesraad zitten ‘gewone’ 
mensen. Voorbeelden hiervan zijn de Jeugdraad, de 
Cultuurraad, de Sportraad, … .
Het stadbestuur vraagt aan de adviesraad om advies, 
bijvoorbeeld: “Wat denken jullie van onze plannen? Wat 
kan er beter? Zijn we iets vergeten?”. De leden van 
de adviesraden mogen dan voorstellen doen, maar de 
gemeenteraad heeft altijd het laatste woord.
Adviesraden moeten niet altijd wachten tot de 

gemeenteraad hen een vraag stelt. Ze mogen ook 
spontaan advies geven.
Een aantal raden zijn verplicht voor 
elke stad. Zo is het ook verplicht om 
een Jeugdraad in te richten.

De Jeugdraad van Gent probeert de 
stem te zijn van alle Gentse kinderen 
en jongeren. Ze geeft advies over 
alle plannen van de Stad die belangrijk zijn voor kinderen 
en jongeren. Soms doen ze ook leuke acties. Ze wordt 
hiervoor ondersteund door de Jeugddienst. 
Ze krijgt van de Jeugddienst geld en iemand die hen helpt 
met al het papierwerk.

Inspraak en participatie   

?
?
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Elke Gentse jongere 
(vanaf 16 jaar) kan lid 
worden van de Jeugdraad. 
Wie Gentse jongeren 
vertegenwoordigt, 
bij voorbeeld als 
verantwoordelijke van 
een jeugdbeweging, mag 
ook lid worden. Je mag 
wel geen politiek mandaat uitoefenen (bijvoorbeeld 
gemeenteraadslid).

Hoorzittingen
Een hoorzitting is een vergadering voor de bewoners van 
een straat of een buurt. Op zo’n vergadering legt de Stad 
haar plannen uit voor die straat of buurt aan de mensen 
die er wonen. Zij mogen dan vragen stellen.

Verzoekschriften en 
voorstellen van burgers 
(burgerinitiatieven)
Je hoeft niet te wachten tot er een hoorzitting komt. 
Je kan ook zelf een vraag stellen. Zo’n schriftelijke vraag 
noemt men een verzoekschrift. Het moet een echte 
vraag zijn, en niet gewoon jouw mening. 
De gemeenteraad moet hierop een ernstig antwoord 
geven. Zijn er veel mensen die dezelfde vraag hebben, 
dan kan het zijn dat de gemeenteraad hen uitnodigt.
Als een grote groep mensen een voorstel of een 
vraag heeft voor de Stad, dan kunnen ze dit ook laten 
weten via een speciaal formulier. Dit noemt men een 
burgerinitiatief. Dit formulier moet door minimum 1% van 
de bevolking ouder dan 16 jaar ondertekend worden.

Volksraadpleging
Als het stadsbestuur wil weten wat de inwoners over een 
bepaalde zaak denken, dan kan het een volksraadpleging 
organiseren. Er wordt dan een vraag gesteld waarop je 
‘ja’ of ‘neen’ moet antwoorden. 
Je mag vanaf 16 jaar deelnemen aan een 
volksraadpleging. Je bent niet verplicht. Het is echter pas 
geldig als er genoeg mensen hebben deelgenomen. Dit is 
afhankelijk hoeveel inwoners er zijn.
Uiteindelijk is het de gemeenteraad die beslist over 
de zaak. De gemeenteraad hoeft dus geen rekening te 
houden met het resultaat van de volksraadpleging.
Er worden in Vlaanderen zelden volksraadplegingen 
georganiseerd.

Wijkbudgetten - Wijk aan zet
Als mensen uit eenzelfde wijk (of buurt) een leuk idee 
hebben voor die wijk, dan kunnen ze hiervoor geld vragen 
aan de Stad. De ideeën moeten de wijk leuker, socialer, 
gezelliger, bruisender maken voor iedereen die er woont. 
Voorbeelden zijn: een wijkkrantje maken, een zomerfeest 
organiseren, een boodschappendienst voor oudere 
mensen en nog véél meer. Je moet met minstens zeven 
mensen zijn om zo’n 
aanvraag in te dienen.
Ook kinderen en jongeren 
kunnen een ‘project’ 
indienen. Er moeten 
dan wel minimum twee 
volwassenen helpen en 
de verantwoordelijkheid 
delen.

Een levensecht voorbeeld uit Zwijnaarde:
Enkele jaren geleden waren 2 buurmeisjes van 11 en 
12 jaar zich aan het vervelen in de grote vakantie. 
Ze kwamen op het idee om een groot straatfeest te 
organiseren. Ze maakten helemaal zelf een overheerlijk 
dessertbuffet voor alle mensen uit hun straat. Om dit 
kunnen betalen, zochten ze sponsors. Maar ze gebruikten 
ook hun eigen spaarpot!
Het feest werd een groot succes en de meisjes willen dit 
opnieuw organiseren. Samen met enkele volwassenen 
hebben ze dit project ingediend bij De Wijk aan zet. Met 
succes!

Neem eens een kijkje 
op de website van de 
Gentse Jeugdraad: 
www.jeugdraadgent.be!

Meer info over Wijk 
aan zet is te vinden 
op op stad.gent – tik 
wijk aan zet in het 
zoekscherm.

De Jeugddienst vindt het heel belangrijk om de mening 
van kinderen en jongeren te horen. Nog beter vindt zij het 
als de kinderen en jongeren mee kunnen denken én doen. 
Gent wil namelijk de meest kind- en jeugdvriendelijke stad 
van Vlaanderen worden en daarvoor kunnen we de hulp 
van iedereen gebruiken.

Er kan bijvoorbeeld samen met de Jeugddienst mee 
nagedacht worden over de heraanleg van nieuwe 
speelpleintjes. Als er een nieuw speelpleintje moet komen 
of er moet een oud pleintje vernieuwd worden, dan zal de 
Jeugddienst steeds proberen te praten met de kinderen 
en jongeren uit de buurt van het plein. De Jeugddienst 
zal dan luisteren naar welke ideeën en vragen zij hebben. 
Meestal gebeurt dit op een plezante manier. Al deze 
ideeën worden dan doorgegeven aan de ontwerpers 
die het plein zullen bedenken. Op deze manier wordt er 
rekening gehouden met de mening van de kinderen en 
jongeren in hun eigen buurt.

Kinderen en jongeren kunnen ook zelf aan de slag gaan 
om van Gent een kindvriendelijke stad te maken (met de 
hulp van mama/papa, de leerkracht, buren, vriendjes, oma 
en opa,…). Enkele voorbeelden: samen een opruimactie 
opzetten in de straat of rond de school, een geveltuintje 
maken voor de deur, een straatfeest organiseren, een 

actie rond verkeersveiligheid opzetten, van de straat een 
speelstraat of leefstraat maken, … 
Meer tips vind je op de website van Stad Gent.

Als kinderen of jongeren een idee of vraag hebben 
waar niet direct een antwoord op gevonden wordt, 
dan mogen ze deze ook altijd bezorgen aan de Gentse 
kindersecretaris. Samen met collega’s gaat zij dan 
op zoek gaat naar een antwoord (kindersecretaris@stad.
gent).

Doe en denk mee aan Gent: 
kind- en jeugdvriendelijke stad

© Fixatief

www.jeugdraadgent.be
stad.gent
mailto:kindersecretaris@stad.gent
mailto:kindersecretaris@stad.gent
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De stad Gent wil een kindvriendelijke stad zijn. Een stad 
kan kindvriendelijk zijn door bijvoorbeeld voldoende 
speelterreinen aan te leggen of voor een gevarieerd 
vrijetijdsaanbod te zorgen. Maar dat alleen is uiteraard 
niet voldoende.

Voor de Jeugddienst betekent ‘kindvriendelijkheid’ dat 
we willen luisteren naar de kinderen. Omdat we ervan 
overtuigd zijn dat kinderen zelf weten wat ze willen (of 
niet willen) in hun eigen buurt, hun eigen stad.

We willen het bovendien niet enkel bij luisteren laten. 
We willen ook rekening houden met hun ideeën en 
wensen. Natuurlijk kan een stad niet alle ideeën die 
zij krijgt ook uitvoeren. Er moet hierbij met heel wat 
rekening gehouden worden, bijvoorbeeld met het 
algemeen belang, de kostprijs, het ruimere stadsplaatje. 
Dat geldt trouwens ook voor ideeën van grote mensen.

De Stad is heel benieuwd naar de ideeën en voorstellen 
van kinderen over hun eigen stad. De ervaring heeft ons 
echter geleerd dat er bij een losse brainstorm meestal 
weinig realistische voorstellen komen, zoals een pretpark 
in de straat of alle auto’s uit de stad halen. Om dit te 
vermijden, willen we enkele handvaten aanreiken. 
Deze zijn in de vorm van een ‘formulier’ gegoten, wat 
meteen ook een kennismaking is met de manier van 
werken binnen een stadsbestuur.

Wat zal er gebeuren met de voorstellen van de 
leerlingen?

Uiteraard vragen we niet zomaar om deze opdracht 
uit te voeren. De Jeugddienst staat er garant voor dat 
het geselecteerde voorstel zal worden doorgegeven 
aan de bevoegde diensten én dat er een antwoord 
zal geformuleerd worden. De klas zal hiervoor een 
persoonlijke brief van de schepen van Jeugd ontvangen.

1. Leg uit dat het stadsbestuur geïnteresseerd 
is in voorstellen en ideeën van kinderen om de stad 
kindvriendelijker te maken. Met andere woorden: wat kan 
van onze stad een nog betere en leukere plek maken voor 
kinderen?

2. Laat de leerlingen verschillende voorstellen 
formuleren. Een voorstel moet aan een aantal criteria 
voldoen:

•  het voorstel moet gaan over iets buiten de 
schoolmuren. De Stad heeft immers niet over alle 
scholen bevoegdheid. Het mag natuurlijk wel gaan over 
de schoolomgeving.

•  het voorstel mag niet gaan over iets dat thuis gebeurt. 
De Stad kan bijvoorbeeld niks veranderen aan het uur 
dat je moet gaan slapen of over hoeveel zakgeld je 
krijgt.

•  het voorstel mag niet het idee zijn van één iemand.  
Het mag geen persoonlijke vraag zijn, maar iets dat 
door verschillende leerlingen wordt gedeeld.

•  het voorstel moet gaan over dingen die ook andere 
kinderen en jongeren in Gent nodig hebben.

•  hlaat de kinderen ook nadenken wat ze zelf, of samen 
met de klas of buurt, kunnen doen om het voorstel te 
realiseren.

Als de inspiratie niet onmiddellijk komt, laat dan de 
leerlingen eens nadenken over wat zij allemaal doen 
buiten de schooluren. Zijn er dingen waar ze zich soms 
aan ergeren? Of hebben ze ergens anders iets heel tofs 
gezien dat ze ook in hun eigen stad zouden willen?

3. Alle voorstellen mogen genoteerd worden 
in het eerste luikje van het formulier. We zijn immers 
geïnteresseerd in alle ideeën van de kinderen. Deze 
kunnen voor ons heel bruikbaar zijn om het jeugdbeleid 
verder vorm te geven.

4. De volgende stap is het selecteren van één 
voorstel. Dit voorstel zal worden voorgelegd aan het 
stadsbestuur. Welk voorstel er wordt geselecteerd, kan 
worden bepaald door een stemming. Dit past uitstekend 
bij deze oefening.

5. Het geselecteerde voorstel wordt nu verder 
uitgewerkt aan de hand van het formulier. Hierop 
staan een aantal vragen waardoor de leerlingen dieper 
kunnen nadenken over hun voorstel. Op deze manier 
kunnen ze ook leren rekening te houden met een aantal 
randvoorwaarden.

6. Om het voorstel kracht bij te zetten, kan er 
een visualisering gemaakt worden door de leerlingen. 
Bijvoorbeeld door het maken van een collage, een 
maquette, tekeningen of foto’s.

7. Bij het bezoek aan het stadhuis brengt de klas het 
formulier en eventueel ook het andere materiaal mee. 
De leerlingen zullen daar het voorstel presenteren aan 
een medewerker van de Jeugddienst. Hierrond wordt nog 
een groepsgesprek voorzien. 
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Voorstel voor het Gentse stadsbestuur om onze 
stad nog kindvriendelijker te maken

Heb je het idee voor het voorstel al ergens anders gezien?

Zal het veel geld kosten om jullie voorstel uit te werken? Voor wat is er allemaal geld nodig?

Waarom denken jullie dat de Stad jullie kan helpen bij dit voorstel? Welke stadsdiensten?

Met wie zouden jullie dit voorstel willen bespreken? Denk bijvoorbeeld aan kinderen uit de buurt, ouders, andere 

mensen, ...

Wie zal er blij zijn met jullie voorstel?

Zijn er ook mensen die misschien helemaal niet blij zullen zijn met jullie voorstel? Waarom niet?

Wie kan jullie, buiten het stadsbestuur, helpen? Bijvoorbeeld: andere kinderen, ouders, leerkrachten, buren, andere 

organisaties, … .

Wat kunnen jullie zelf kunnen doen?
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Naam school:

Naam klas:

1. Onze ideeën

Dit zijn onze ideeën + leg kort uit:

 

 

2. Ons voorstel

 0 speelruimte  0 vrije tijd   0 samenleving  0 ander: ….

 0 milieu   0 sport   0 leefomgeving

 0 mobiliteit/verkeer 0 veiligheid  0 inspraak

 0 wonen   0 cultuur  0 natuur/groen 

    

Leg het voorstel uit in maximum 15 lijntjes:

1

2

3

4

5
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Bronnen

• De gemeente en het jeugdwerk. Een kennismaking met 
jeugdwerk, gemeente en beleid.’ Diverse organisaties, 
1995.

• Kies-keurig 2006. Over de gemeente, de provincie en 
de verkiezingen van 8 oktober 2006.’ De kracht van je 
stem, 2006.

• ‘Wie is de baas van de Zuidpool? Vragen van en voor  
kinderen over politiek.’ Marc Vanspauwen en Evelien De 
Vlieger, Mozaiek, 2000

• Lut Depaepe, historica bij Gidsenbond Gent

Nog meer info over deze thema’s…

• Over Gent

 • stad.gent

 • Gentinfo 09/210 10 10

• Over de Jeugddienst

 • stad.gent/kinderen & stad.gent/jongeren

• Over Thuis in ’t Stadhuis

 • stad.gent, tik in het zoekscherm Thuis in ‘t Stadhuis

• Over democratie

 • www.knooppuntdemocratie.be

 • www.vormen.org

 • De kracht van je stem. De educatieve dienst van het  
 Vlaams Parlement. www.vlaamsparlement.be

Colofon

Het project “Thuis in ’t Stadhuis” is een samenwerking van de Jeugddienst 
en de Dienst Protocol en Logistiek.

Tekst:   Nancy De Budt, consulente Jeugddienst
   Lien Snoeck, inspraakconsulente Jeugddienst
   Thibalt Bonte, inspraakconsulent Jeugddienst
   Philippe Demeyer

Foto’s:   Stad Gent – Dienst Communicatie

Illustratie op pagina 7: STAM - Bijlokecollectie

Kaarten:   Filip Dhaene, Jeugddienst

Juni 2015

stad.gent
stad.gent/kinderen
stad.gent/jongeren
stad.gent
www.knooppuntdemocratie.be
www.vormen.org
www.vlaamsparlement.be
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