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7D1 Voorwoord

‘Meten is weten .’ Het cliché is zo oud 
als de straat maar niet versleten . Zeker 
als (lokale) beleidsmaker weet je: het is 
goed om je stad te kennen en veel met 
de inwoners te praten om te weten wat 
er leeft . Dat en wat in de volksmond 
‘een goed buikgevoel’ heet brengen je 
al een heel eind als politicus . Maar je 
staat natuurlijk nergens zonder ‘harde 
bewijzen’, zonder cijfers die, na degelijk 
onderzoek, zwart op wit aantonen hoe het 
met de stad is gesteld . Ze zijn onmisbaar 
voor de beleidsvoorbereiding en de 
beleidsondersteuning .

In Gent weten we dat al lang . Ons palmares oogt mooi wat data-analyse betreft . 
Een ‘Omgevingsanalyse’ in 2007 . ‘De Verhuisbewegingen naar, uit en binnen Gent’ 
in 2008 . ‘Gent in cijfers: de wijkmonitor’ in 2009 . Een leefbaarheidsonderzoek 
in 2010 met een blik op 2003, 2006 en 2010 . Het onderzoek ‘Gent, stad voor 
Gentenaars én studenten’ in 2012 . En voor wie dat nog niet genoeg is, is er altijd 
nog de interactieve cijferwebsite www.gent.be/gentincijfers .

Nu is er dus ook de nieuwe, uitgebreide ‘Omgevingsanalyse 2013’ . Deze versie is de 
publieke versie: ingekort en vlot leesbaar geschreven, omdat we vinden dat zoveel 
mogelijk mensen toegang moeten hebben tot dit soort informatie . ‘Kennis is macht’ 
maar in een democratie hoort de macht bij de burgers, vandaar .

Net als in 2007 gaat het eerste deel over de externe omgeving: Gent als stad, 
het imago, een blik op diversiteit, de ruimte, groen, wonen, mobiliteit, onderwijs, 
kinderopvang, economie, werk, milieu, gezondheid, vrije tijd, cultuur, sport en 
toerisme .
Het tweede deel toont aan welke rol de Stad Gent speelt, als lokale overheid, in die 
externe omgeving, en hoe ze dat doet .

Een omgevingsanalyse is mensenwerk . Het is vooral het werk van véél mensen, 
die allemaal onze lof verdienen . Namens het stadsbestuur bedank ik uiteraard 
de medewerkers van onze Dienst Data-Analyse en GIS, die voor de realisatie van 
dit werk hebben gezorgd . Maar ik bedank vooral ook de contactpersonen Data-
analyse in de stedelijke departementen en diensten: zonder hun inbreng is geen 
omgevingsanalyse mogelijk .

Hun werk maakt het onze beter . En daar wordt uiteindelijk iedereen in Gent beter 
van .

Daniël Termont
Burgemeester Stad Gent

‘Cijfers zijn onmisbaar voor het beleid.’
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Een 2de omgevingsanalyse voor Gent: 
niet nieuw en toch anders

Opnieuw dient deze omgevingsanalyse als insteek bij de opmaak van een 
strategisch stadsplan . Opnieuw is dit een werkstuk dat zowel synthetisch als 
analytisch is en dat tegelijk alle domeinen wil beschrijven . Opnieuw gebeurt dit om 
beleid te ondersteunen, mee voor te bereiden en om debatten te voeden . 

Anders is het proces dat aan deze publicatie is voorafgegaan . Dat startte reeds in 
2011 met de opmaak van de ‘Gentmonitor’, als eerste fase . Je vindt het resultaat 
daarvan onder ‘Gentmonitor’ op www.gent.be/gentincijfers, een online tool 
met een basisset, per thema, aan strategisch relevante (omgevings)indicatoren, 
op basis van beschikbare data waarvan de bronnen ook nog eens gedegen zijn 
gedocumenteerd, en dat voor iedereen . 

De tweede fase, het schrijfproces, nam de omgevingsanalyse 2007 als startpunt om 
via een update van de cijfers de realiteit van vandaag en de afgelopen zes jaar uit te 
tekenen, aangevuld met extra informatie, kwantitatief en kwalitatief . 

Concreet resulteert dit in de zomer van 2012 in een boekwerk van dik 250 pagina’s 
in drie delen . Een externe en interne omgevingsanalyse zijn  in synthesevorm samen 
te vinden in deze publicatie . Het derde deel is nieuw en kreeg de titel ‘Gentenaars 
& Gentgebruikers’ en vind je onder www.gent.be (bestuur / cijfers en trends) .  Zo 
kunnen ‘Gentenaars & Gentgebruikers’ en de ‘omgevingsanalyse’ gerust beschouwd 
worden als twee handen op de buik van één 2013-publicatie . Wie toch de volle 250 
pagina’s wil doorploegen, kan deze op dezelfde plek online vinden . 

Anders is ook de groep mensen die dit project hebben gedragen: de 
contactpersonen Data-Analyse of CoDA’s die vanuit de diensten en departementen, 
als nieuw (2010) opgerichte stadsbrede groep, de opmaak van de Gentmonitor 
als prioritaire opdracht naar voor schoven . Deze groep is dan voor het schrijfwerk 
uitgebreid met een aantal co-auteurs . Het geheel verzekert zo de validatie door 
diensten en departementen .  

Schreven mee: Willem Gobeyn, Marleen Goeffers, Ingeborg Noens, Pieter 

Vancauwenberghe, Kathleen Van de Kerckhove, Dirk Schellaert, Marc Van Acker, Jan 

Balliu, Luc Vanden Berge, Filip De Brabander, Joke Vasseur, Filip Dhaene, Kathleen 

Snoeck, Stefan Van Hove, Ann Vanheule, Marijke De Moor, Bart Doucet, Piet Meneve, 

Tine De Meulemeester, Claude Lybeer, Jeroen Mercy, Mieke Schauvliege, Pieter 

Delbarge, Danny Verdonck, Tonia Vanquickenborne, Sabine Berth,  



9D1 Inleiding

Kim Paduwat, Begga Van Cauwenberge, Nele Somers, Irmine Vermandere, Kris 

Van der Haegen, Peter Van Sevenant, Fabrice Vermeulen, Simon Verledens, Aline 

Tyvaert, Els Uytterhoeven, Kurt Van Belle, Kathleen Verscheure, Tine Boucké, Karl-

Filip Coenegrachts, Peter Colle, Ann Manhaeve, Lieven Tusschans, Katrien Verheye, 

Annelies Fierens, Martine Van Hecke; voor OCMWGent: Valerie Vandenberghe, Katia 

Sette, Bjorn Vanhie, Joris Beaumon.

Opnieuw is Data-Analyse & GIS de procesbegeleider en ‘houder van de pen’, 
verantwoordelijk voor het besluit, de eindredactie en de publicatie .

Anders en nieuw is de georganiseerde feedbackronde door (externe) partners, elk 
expert in hun domein . Graag bedanken we hiervoor uitdrukkelijk Mieke Van Opstal 
en Christophe Pyra (Provincie Oost-Vlaanderen), Luk Bral en zijn team (Studiedienst 
van de Vlaamse Regering), Tine Boucké, stedenfondscoördinator Stad Gent, Bram 
Opsomer (Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken) en Herwig Reynaert (UGent, 
Centrum voor Lokale Politiek) .

Opnieuw stellen we verschillen tussen de thema’s vast qua beschikbaarheid aan 
cijfers . Niet elk thema laat zich even makkelijk kwantificeren . Niet overal is er een 
traditie of capaciteit inzake monitoring . Andere hindernissen zijn de versnippering 
van actoren in één domein of moeilijk te operationaliseren concepten . 

Toch zijn er (eerste) stappen gezet, ook richting het publiek maken van data, zowel 
in Gent als in bijvoorbeeld de Vlaamse Overheid, en hopelijk volgen er nog vele 
verdere stappen .    

Dit is er alvast weer eentje : een nieuwe cyclus in de Gent-in-cijfers publicatiereeks 
start met de omgevingsanalyse 2013 ! 

Data-Analyse & GIs
strategie & Coördinatie

Els Verhasselt
Annelies Van Steenberge
Els Bauwens 
Eric Dirikx



DEEL 1
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11D1 Gents imago

Niet alleen Gentenaars houden van Gent

Vier vijfde van de Gentenaars is fier op zijn stad en bijna de helft heeft vertrouwen 
in het stadsbestuur(1) . Een derde van de inwoners kan beschouwd worden als 
een echte ‘Gent lover’(2) . Van de dertien centrumsteden staat Gent hiermee in 
de kopgroep . Gent is niet alleen geliefd onder de Gentenaars: diverse prijzen en 
erkenningen tonen alvast dat Gent goed wordt gesmaakt(3) . Zo werd Gent meerdere 
malen laureaat voor Harmonisch Parkbeheer (2003-2006- 2009) . Het historische 
centrum viel in de prijzen met de Water In Historic City Centres (2007) en de stad 
is volgens het National Traveler Magazine (2008) de derde meest authentieke 
historische bestemming ter wereld en volgens de Lonely Planet Gent (2010) de 7de 
meest interessante reisbestemming wereldwijd . 

Gent is veelzijdig

Een stad kan men niet onder één noemer vatten . Die gelaagdheid en de mix van 
dimensies en contrasten is de samenvatting van een in 2008 gevoerd onderzoek 
dat peilt naar de identiteit, de ambitie en het imago van Gent(4) . In dit onderzoek 
zijn de beleidsambities onderzocht in 17 domeinen . Het zelfbeeld is dat van de 
Gentenaars over hun stad . Het streefbeeld toont de beleidsambitie . Het imago toont 
wat beweerd wordt door Vlamingen en ondernemers .

Gents imago

1. Spinnenweb, discrepanties en matches imago Gent – 2008 (Stad Gent, 2008a)

Het Gentse imago komt sterk uit de verf bij: studentenstad, historische stad, 
culturele stad, evenementen stad en toeristische stad . Het beeld dat Gentenaars van 
hun eigen stad hebben, is op veel fronten meer uitgesproken dan het imago wat bij 
Vlamingen en ondernemers leeft .

Gents imago

zelfbeeld streefbeeld imago

sportstad
havenstad

studentenstad

woonstad

evenementenstad

volkse stad

toeristische stad

genietende stad

uitgaansstadwinkelstad

waterstad

historische stad

tolerante stad

cultuurstad

industriestad

kennis en 
innovatieve stad

ondernemende stad

 Hoofdstuk 1  Gents imago
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Opvallend is het verschil tussen het (eigen) zelfbeeld en het imago (bij de 
buitenwacht) wanneer het over de economie gaat . De Gentenaars linken hun 
stad veel meer dan de buitenwacht met begrippen als een industriestad, een 
ondernemende stad, een kennis- en innovatieve stad of een havenstad . 

Gent is compact en creatief

Gent is een compacte stad . Charles Landry, internationaal stedenconsulent, noemt 
Gent een ‘pocket sized metropolis’: een zeldzame combinatie van de intimiteit 
van een kleine stad en de openheid van een metropool(5) . Gent mag in Vlaanderen 
dan wel een grote stad zijn, maar een grootstad is het natuurlijk nog lang niet . Met 
250 .000 inwoners mag Gent zich hooguit een middelgrote stad noemen . 

Charles Landry ontwikkelde een index waarin hij het creatieve potentieel van 
de stad in kaart brengt . Gent haalt op deze index een score van 64% . Dit is de 
hoogste score van alle tot dusver geanalyseerde steden, waaronder Bilbao (Spanje), 
Freiburg (Duitsland) en Eindhoven (Nederland)(6,7) . Het is een feit dat Gent meer dan 
vijfhonderd creatieve en innovatieve bedrijven telt die samen meer dan zesduizend 
mensen tewerkstellen(8) . Gent wordt dan ook als een uitstekende biotoop voor 
creativiteit beschouwd . Maar dit aspect blijkt ondergewaardeerd in het imago van de 
stad . Gentenaars en niet-Gentenaars zijn zich onvoldoende bewust van het aantal 
(internationaal bekende) bedrijven en het enorm creatief potentieel dat in de stad 
aanwezig is(9) .

Besluit

Een ‘metropolis in zakformaat’ is kort en positief uitgedrukt hoe Gent in al zijn 
stadse aspecten kleinschaligheid hanteert. Voor de dimensie ‘kennis en innovatieve 
stad’ is er een kloof tussen de ambitie van de Stad en het imago. Blijkbaar wordt 
het imago voor deze dimensie niet gekoppeld aan de feitelijke realiteit van 
hoger onderwijs, industrie en haven: een gezamenlijk potentieel aan creativiteit 
en innovatie. De culturele dimensie en het stedelijk wonen zijn twee andere 
speerpunten die elkaar versterken en waarrond Gent haar imago opbouwt en kan 
opbouwen.
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Zijn Gentenaars gelukkige en tevreden stedelingen? Verschillende factoren bepalen 
iemands leefsituatie . In dit deel gaan we niet in op leefsituatie an sich, maar wel 
op de persoonsgebonden factoren . Deze zijn leeftijd, geslacht, sociale status, 
seksuele oriëntatie, etnisch–culturele achtergrond en fysieke en verstandelijke 
eigenschappen en beperkingen van het individu in kwestie

Daarnaast wordt de leefsituatie bepaald door de mate waarin een persoon gebruik 
kan maken van (materieel, menselijk, sociaal en cultureel) kapitaal of hulpbronnen . 
Hoe groter het kapitaal, hoe groter het succes(10) . Dit hoofdstuk geeft zicht op 
sociaal-economische aspecten en sociale cohesie . 

diversiteit: een stedelijke realiteit

demografische diversiteit:  
verjonging, vergrijzing, verkleuring

Verjonging

De bevolkingspiramide van Gent is anders dan die van Vlaanderen . Zo zijn er 
opvallend meer 20-39-jarigen (en in het bijzonder 25-34 jarigen) in Gent . Ook jonge 
kinderen (0-4 jaar) zijn er talrijker aanwezig(11) . 

Het aantal inwoners in Gent stijgt . Sinds 1999 is de totale bevolking met 10% 
gegroeid en volgens prognoses zal ze blijven toenemen tot 15% tegen 2018(12) . Deze 
stijging is te danken aan de natuurlijke groei en het positief migratiesaldo .

In Gent is er ook sprake van verjonging . Dat komt onder andere door de sterke 
groei van de groep 0-2 jarigen . Sinds 1999 is het aantal 0-jarigen gestegen met 38%, 
het aantal 1-jarigen met 32% en het aantal 2-jarigen met 29% . 

Er worden steeds meer kinderen geboren in Gent, maar die blijven niet allemaal 
in de stad wonen . Van de leeftijdsgroep tot twee jaar verhuizen er meer kinderen 
uit Gent, dan er naar Gent komen wonen . Die verhuisbewegingen zwakken de 
stijgende trend slechts licht af . Het aantal kinderen tot twee jaar stijgt voortdurend . 
Volgens de prognoses zal de groei zich gestaag doorzetten tot 2016(13) . Uiteraard 
werkt dit fenomeen onder de 0-2-jarigen door in daaropvolgende jaren, wat een 
belangrijk gegeven is voor het kleuter- en basisonderwijs . 

Er worden steeds meer kinderen geboren in kansarme gezinnen . In 2002 was dat 
nog één kind op tien terwijl het in de periode 2007-2009 al gestegen is tot 15%(14) . 
Opgroeien in armoede heeft een invloed op de ontwikkeling van het kind(15) . Zo is 
er op de leeftijd van 1 jaar al sprake van een maand achterstand en vertoont 22% 
gedragsproblemen (concentratieproblemen, overactiviteit…)(16) . 
Op school hebben de meest welstellende leerlingen een voorsprong op de armste, 
en die zijn oververtegenwoordigd in Gent . Dit is een reëel risico bij de allochtone 
leerlingen in het BSO waar de hoge ongekwalificeerde uitstroom opvalt . 
70% van de allochtone jongeren in Vlaanderen komt in het beroepsonderwijs 
terecht . Bijna 40% verlaat het secundair onderwijs zonder diploma, en nauwelijks 
17% haalt een diploma van het hoger onderwijs . De Vlaamse statistieken spreken van 
14,2% van de jongeren die het onderwijs verlaten zonder kwalificatie We kunnen dus 
zeggen dat één op zeven van de Gentse jongeren de schoolbanken verlaat zonder 
een diploma op zak(17) .

 Hoofdstuk 2  diversiteit en sociale cohesie
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Vergrijzing

Het aantal 65-plussers in Gent neemt lichtjes toe . Dit komt vooral door de stijgende 
levensverwachting . 
In aandeel is er, in tegenstelling tot Vlaanderen, geen toename van de oudere 
bevolking . Bijna 1 op 3 inwoners van Gent is 55 jaar of ouder . Op het totaal aantal 
Gentenaars zijn er zo’n 5% 80-plussers . 
Een echte vergrijzing in Gent wordt verwacht vanaf 2017(18) . 

Steeds minder senioren zitten in de laagste inkomenscategorie en steeds meer in 
de hogere, maar er is sprake van een schijnbare inkomenstoename(19, 20): het aandeel 
van de Gentse senioren dat goed rondkomt, is niet toegenomen . Zo kan één op 
tien de woning niet onderhouden door financiële problemen . Vooral huurders 
spenderen bijna de helft van hun inkomen aan woonkosten . Aan de andere kant 
zakt het armoederisico van de Gentse senioren wel tot 12% na huurimputatie(21) . 
Twee vaststellingen:
•	 één op tien van de 60-69-jarigen heeft een inkomen lager dan 999 euro per 

maand tegenover één op zeven van de 80-plussers; 
•	 bijna twee derde van de 60-69-jarigen heeft een inkomen hoger dan 1 .500 euro 

per maand, tegenover 47% van de 80-plussers . 
 
Uit hetzelfde surveymateriaal blijkt dat 62% van de Gentse senioren eigenaar is, 
17% privé-huurder, 15% sociale huurder en 6% ‘andere’(22) . Het basiscomfort in de 
woningen is erop vooruitgegaan: in 2005 had meer dan een vierde van de senioren 
geen centrale verwarming terwijl dat in 2011 gezakt is tot 15%(23) . Toch is de woning 
niet altijd aangepast(24) aan hun behoeftes: ruim een derde van de senioren ervaart 
zijn woning als onaangepast(25) . Senioren in de laagste inkomensklasse geven vaker 
aan in een ernstig onaangepaste woning te wonen . Trappen kunnen een eerste 
struikelblok vormen: ruim de helft van de senioren heeft trappen in zijn woning, 
terwijl een derde van hen moeite heeft om ze op te lopen(26) . Een derde van de 
senioren is in de laatste 12 maanden gevallen(27) . 

Een vierde van de 60-plussers blijkt fysiek niet meer in staat om de woning 
goed te onderhouden(28) . Voor een derde van de respondenten met een hoge 
verhuisbereidheid is de woning te groot geworden . 

7% van de Gentse 65-plussers woont in een woonzorgcentrum(29) .

40% van de Vlaamse 65-plussers is niet tevreden over de gezondheid . Zo komt 
onder andere overgewicht vaker voor door een tekort aan beweging en ongezonde 
voedingsgewoonten . Daarnaast heeft in Vlaanderen 15 tot 30% van hen last 
van depressieve symptomen, een vijfde van de Gentse senioren van ernstige 
eenzaamheidsgevoelens .

4% van de bevraagde Gentse 60-plussers verklaart op niemand een beroep te 
kunnen doen, vooral alleenstaanden zijn hier vertegenwoordigd . Ten slotte zijn er in 
Gent meer gescheiden 60-plussers dan in andere Vlaamse steden(30) . 

Verkleuring

De voorbije decennia is het aantal immigranten zowel in België als in Gent sterk 
gestegen . Deze immigratie vond vooral plaats na de uitbreiding van de Europese 
Unie in 2004 en 2007 met een aantal Midden- en Oost-Europese landen . Dat 
maakte onze samenleving zowel etnisch als cultureel diverser . 

In Gent heeft 12% van de bevolking niet de Belgische nationaliteit(31) . Indien we de 
definitie uitbreiden naar Etnisch-Culturele Minderheden dan spreken we momenteel 
over 19% uit van de Gentse bevolking . In 2001 bedroeg dit nog 12% . In totaal gaat 
het om 46 .692 personen, waarvan 932 asielzoekers(32) . 
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Sinds 2010 is de groep met Bulgaarse nationaliteit talrijker dan die met Turkse 
nationaliteit . Bijna de helft van de Etnisch-Culturele Minderheden heeft de Belgische 
nationaliteit .

2. Etnisch-Culturele Minderheden (zonder asielzoekers) in Gent, van 2001 en 2005 tot 

2011. Bron: Bevolkingskubussen Stad Gent, 2012(33).

Werk en inkomen

Algemeen in Vlaanderen werken personen van allochtone herkomst vaker in 
sectoren die vatbaar zijn aan economische schommelingen, minder goed betalen 
of een onzeker statuut bieden(34) .
 
Niet-Europeanen kennen een zwakke activiteitsgraad en komen vaker in de 
werkloosheid terecht(35) . In Gent treft dit vooral mensen van Turkse en Marokkaanse 
herkomst . Eén op vijf van hen is werkloos (cijfers maart 2010) . Voor andere niet-EU-
burgers zien we gelijkaardige resultaten: 18% is werkloos . 
De nieuwe EU-burgers scoren iets beter met een werkloosheid van 14%, maar 
volgens de Integratiedienst van de Stad Gent zou dit cijfer aanzienlijk hoger liggen . 
Daar schat men de werkloosheid van deze groep in als één op drie . 

De hogere werkloosheidscijfers zijn niet alleen te wijten aan een lager 
opleidingsniveau of een mindere kennis van de taal . Ook discriminatie op de 
arbeidsmarkt speelt een rol(35) . 

Van alle nieuwe leefloon- en levensminimumgerechtigden(36) in 2011 heeft 59% een 
niet-Belgische nationaliteit . Het aantal steungerechtigden niet geboren in België is 
dubbel zo hoog als het aantal dat wel in België geboren is . 

Wonen

58% van de personen van buitenlandse herkomst heeft in België een eigen woning 
gekocht . Dit is ‘slechts’ 10% minder dan de Belgen zelf . Toch zijn er belangrijke 
verschillen tussen de nationaliteiten . Het aandeel eigenaars van Turkse herkomst ligt 
met 50% iets lager dan het gemiddelde . Bij mensen van Marokkaanse herkomst is 
slechts 29% eigenaar van het huis dat ze bewonen . Deze cijfers vertellen echter niet 
het volledige verhaal . Ze zijn vooral sterk aanwezig in het ‘secundaire’ segment van 
de eigendomssector . Hoge private huurprijzen hebben geleid tot de aankoop van 
goedkope krotwoningen(37) .

Etnisch-Culturele Minderheden wonen vooral in de 19de-eeuwse gordel en in 
Nieuw-Gent, maar ze gaan ook steeds meer in de perifere stadsgebieden wonen(38) . 
Meer dan een kwart van de niet-Belgen in Gent heeft een woonquote(39) van meer 
dan 30% en bij de Belgen is dat 19% . 

Etnisch-Culturele Minderheden

Nationaliteit op  
31 december

2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % van ECM 
in 2011

Belg 11 .718 15 .830 16 .608 17 .414 17 .240 18 .758 19 .596 21 .972 48,02%

Bulgarije 159 536 671 1 .765 2 .967 3 .950 5 .111 5 .656 12,36%

Turkije 5 .028 4 .919 4 .871 4 .868 4 .857 4 .793 4 .703 4 .558 9,96%

Slovaakse republiek 65 636 966 1 .112 1 .195 1 .422 1 .836 1 .914 4,18%

Polen 141 371 461 637 841 935 1 .057 1 .096 2,40%

Marokko 1 .099 999 963 950 919 964 942 890 1,94%

Rusland 84 194 438 488 523 559 605 656 1,43%

Ghana 193 390 412 446 484 501 531 583 1,27%

China 188 348 333 332 349 351 451 478 1,04%

India 144 221 225 232 280 310 359 406 0,89%
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Gezondheid

Verschillende studies tonen aan dat de niet-Belgen in een slechtere gezondheid 
verkeren dan de Belgen . Dit komt door de slechtere werkomstandigheden, 
identiteits problemen en het sociaal-economisch achtergestelde milieu waartoe ze 
behoren(40) .

Onderwijs

De kloof in schoolprestaties van autochtone en allochtone scholieren blijft zeer 
groot . Vooral allochtone leerlingen lopen schoolachterstand op en verlaten het 
secundair onderwijs zonder diploma . Autochtone leerlingen(41) scoren beter dan 
tweedegeneratieleerlingen(42), die op hun beurt dan weer beter scoren dan de 
eerstegeneratieleerlingen(43,44) . Vanuit internationaal perspectief is het verschil tussen 
de prestaties van autochtone en allochtone scholieren nergens zo groot als in 
Vlaanderen .

Holebi’s 

De overgrote meerderheid van de Vlaamse bevolking (97%) noemt zichzelf 
heteroseksueel . 3% tot 7% verklaart holebi te zijn(45) . Diverse internationale 
onderzoeken beschouwen 5 tot 10% als een realistische inschatting . 
Isolement is een reëel risico: een tiende van de jonge holebi’s isoleert zich 
volledig van de leeftijdsgenoten(46) .33% tot 45% van de holebi’s heeft ooit tijdens 
het opgroeien aan zelfdoding gedacht . Die cijfers zijn dubbel zo hoog als bij 
heterojongeren . 

Personen met een handicap

Op 1 januari 2009 kregen 4 .970 inwoners van Gent een tegemoetkoming aan 
personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid(47) . Dit is 2% van de 
Gentse bevolking . 
De werkzaamheidsgraad van personen met een handicap ligt in Vlaanderen duidelijk 
onder gemiddelde . Hun inkomen(48) is lager dan dat van de Gentse bevolking . Daarbij 
komt dat bijna 4 op 10 van hen aangeeft veel tot heel veel uit te geven aan medische 
kosten . 21% verklaart dat dit inkomen niet volstaat om comfortabel te kunnen leven .
In Gent woont deze groep minder vaak in een eigen eigendom en vaker in 
een afhankelijke situatie, in een huis waar aanpassingen nodig zijn of in een 
woonomgeving die niet toegankelijk genoeg is . 19% verklaart dat de winkels en 
openbare gebouwen (helemaal) niet toegankelijk zijn en meer dan een vierde 
ervaart hetzelfde voor het openbaar vervoer(49) . 

sociaal-economische diversiteit

Sociaal-economische diversiteit zou een startpunt kunnen vinden bij de opmaak van 
een algemeen sociaal-economisch profiel voor Gent . Hier wordt enkel de financiële 
insteek als indicatie weergegeven: de inkomensspreiding van de Gentse bevolking 
geeft aan dat in Gent het verschil tussen hogere en lagere inkomens groter 
wordt wat een evolutie is in de lijn van de Vlaamse inkomensongelijkheid . Met de 
armoederapporten wordt grosso modo ingezoomd op de groep mensen onder het 
mediane inkomen in Gent .

Armoede neemt toe

De Stad Gent publiceerde 3 armoederapporten: het indicatorenrapport 2009, een 
actualisatie daarvan in 2012 en het kwalitatieve armoederapport 2010 .

Groepen met verhoogd armoederisico

Alleenstaanden, alleenstaande ouders, Etnisch-Culturele Minderheden en senioren 
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kennen een verhoogd armoederisico . 
43% van de gezinnen in Gent bestaat uit alleenstaanden . Het aandeel 
eenoudergezinnen blijft vrij stabiel met 8% . De Etnisch-Culturele Minderheden 
blijven gestaag toenemen (19%) . Senioren zijn te heterogeen en worden daardoor 
becijferd aan de hand van het hieronder beschreven GIB/IGO .
In 2011 is de werkloosheidsdruk bij personen van Marokkaanse herkomst (19%) 
hoger dan bij de personen van Turkse herkomst (15%) . Het is geen verrassing dat 
de werkloosheidsdruk bij de EU12 (14%) hoger ligt dan bij de EU15 (9%, zonder de 
personen van Belgische herkomst)(50,51) . 
Schulden gaan vaak samen met armoedesituaties: 4% van de bevolking heeft 
overmatige schuldenlast . Tussen 2006-2010 is dit cijfer stabiel gebleven(52) . 
Het aandeel Gentenaars dat recht heeft op het Gewaarborgd Inkomen voor 
Bejaarden (GIB) of de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)(53) is stabiel gebleven 
rond 6% . Ook het aantal Gentenaars die een Tegemoetkoming voor Personen met 
een Handicap krijgt, blijft stabiel rond 2% . 
In het onderwijs is de kloof tussen sterke en zwakke leerlingen bijna nergens zo 
groot als in Vlaanderen(54) . Indicatoren zoals GOK-leerlingen, kleuterparticipatie, etc . 
zijn hier relevant(55) .
Op het vlak van gezondheid bevestigt het Leefbaarheidsonderzoek (2010) 
in Gent de relatie tussen een lager inkomen en de aanwezigheid van 
gezondheidsproblemen(56) . 
In het domein van huisvesting neemt het aantal kandidaat-huurders voor een 
sociale woning toe . In 2009 waren dit 32 inwoners per 1000 . De gerechtelijke 
procedure tot uithuiszetting nam tussen 2006 en 2010 toe en piekte in 2010 tot 7,7 
procedures per 1000 gezinnen . In 2011 is er voor het eerst een daling (6,6) . 

Groepen met reëel armoederisico

Het aantal mensen zonder wettig verblijf wordt in 2011 geschat op minstens 
2 .187 . Om de grootorde van deze groep te kennen, doen we een beroep op de 
regeling van de medische kaart van het OCMW . Deze indicator is echter een 
onderschatting omdat niet iedereen ziek wordt en niet iedereen van deze groep 
bij een ziekte naar het OCMW stapt . Bovendien hanteert het OCMW de laatste 
jaren een handhavingsbeleid, waardoor mensen zonder wettig verblijf eerst wordt 
gevraagd om andere rechten uit te putten vooraleer ze een beroep kunnen doen 
op de medische kaart . Bijgevolg kent de tendens van deze indicator een dalende 
lijn . Maar dit wil niet zeggen dat de groep mensen zonder wettig verblijf kleiner zou 
worden . De eerste maanden van 2012 laat opnieuw een lichte stijging van het aantal 
toegekende medische kaarten zien . 
Tot 2007 bestond het merendeel van de Gentse dossiers budget- en 
schuldhulpverlening uit budgetbegeleiding zonder schulden . Sinds 2008 is dat niet 
meer het geval en gaat het in de meeste dossiers om schuldbemiddeling . In 2010 
zijn dat zo’n 16 dossiers per 1000 inwoners . 

Neemt de armoede toe in Gent ?

Kortom, over het algemeen neemt de armoede toe in Gent .
Twee factoren zijn hier van belang . Door de economische crisis en de stijgende 
levenskost ondervinden steeds meer mensen betalingsmoeilijkheden .
Daarnaast is het aantal immigranten toegenomen . Zij hebben een hoger 
armoederisico omdat ze vaak achtergesteld worden bij tewerkstelling, onderwijs en 
huisvesting . Er is hier dus voor een deel sprake van het ‘importeren’ van armoede . 

En de andere steden ? 

Gent telt veel rechthebbenden op het leefloon, maar neemt voor de overige criteria 
een eerder gemiddelde positie in ten opzichte van de 13 centrumsteden . De 13 
centrumsteden vertonen dan weer slechtere scores dan Vlaanderen . We kunnen 
dus besluiten dat de toename van de armoede in Gent wijst naar een algemene 
stedelijke realiteit, veel eerder dan een uitzondering te zijn .
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Armoede in Gent

Recent cijfer Evolutie
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Huishoudens met 
betalingsmoeilijkheden  %

14,5 15,3 / 0-meting

Gerechtigden op het 
leefloon (2006-2011)  
 Per 1.000 inwoners

36,0 21,0 9,0 +8,0 +4,0 -1,0

Fiscale inkomens beneden 
de kritische grens (<20.000 
gezamenlijk inkomen) (2008)
 %

20,5 20,5 19,0 / / /

Verhoogde tegemoetkoming 
in de ziekteverzekering 
(2008-2011) %

16,4 17,0 12,7 +1,2 +1,8 +0,3

Personen met overmatige 
schuldenlast (2006-2010) %

4,0 3,8 2,8 +0,1 +0,1 +0,1

3. Percentage gezinnen met betalingsmoeilijkheden, aantal gerechtigden op een 
leefloon per 1.000 inwoners (2011 en vergelijking met 2006), percentage gezinnen met 
gezamenlijk inkomen onder de 20.000 euro (2008), percentage gezin met verhoogde 
tegemoetkoming in de ziekteverzekering (2011 en vergelijking met 2008) en percentage 
personen met overmatige schuldenlast (2010 en vergelijking met 2006), in Gent, 13 
steden en Vlaanderen. Bron: Stadsmonitor 2011 (Luk Bral, et al., 2011).

Focus op het leefloon en levensminimum(57)

Het aandeel rechthebbenden op het leefloon is in 2011 lichtjes gedaald tot 2,2% 
(2,3% in 2010) . Het aantal personen dat recht heeft op een levensminimum 
daarentegen stijgt bijna onafgebroken sinds 2009 . De 18- 24-jarigen vormen de 
grootste groep van de leefloon- en levensminimumgerechtigden . De Belgen zijn 
het sterkst vertegenwoordigd bij de nieuwe steungerechtigden in 2011 met 41%, 
gevolgd door de Bulgaren (7%), de Albanezen (6%), de Slovaken (5%) en de Turken 
(4%) . 
Het aantal steungerechtigden is de voorbije jaren voortdurend toegenomen, tot een 
daling optrad in 2011 . De groep die niet in België geboren is, maakt twee derde uit 
van het totaal en hun aandeel blijft stijgen . 
De nieuwe EU-burgers vertegenwoordigen 19% van de rechthebbenden op het 
leefloon . 52% daarvan is geboren in Bulgarije en 42% in het voormalige Tsjecho-
Slovakije . 
Het profiel van de levensminimumgerechtigden ziet er anders uit dan dat van de 
leefloongerechtigden . Die eerste groep bestaat vooral uit personen geboren in Azië, 
Afrika en Europa niet EU .
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steungerechtigden naar geboorteland
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4. Evolutie van het aantal steungerechtigden in Gent, naar geboorteland, van 2006 tot 
2011. Bron: OCMW Gent, 2012. De cijfers tonen niet de toestand op een bepaalde datum, maar slaan op 
het volledige jaar.

Leefloongerechtigden naar herkomst
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5. Aantal leefloongerechtigden in Gent in 2011 naar geboortelandcategorie. Bron: OCMW 

Gent, 2012. Iemand is een hernieuwde cliënt als hij opnieuw financiële steun krijgt na een 
onderbreking van minstens 3 maand. De cijfers tonen niet de toestand op een bepaalde 
datum, maar slaan op het volledige jaar.
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Gerechtigden levensminimum naar herkomst
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6. Aantal gerechtigden op een levensminimum in Gent in 2011 naar geboorteland-
categorie. Bron: OCMW Gent, 2012. Iemand is een hernieuwde cliënt als hij opnieuw 
financiële steun krijgt na een onderbreking van minstens 3 maand. De cijfers tonen niet 
de toestand op een bepaalde datum, maar slaan op het volledige jaar.

Ruimtelijke diversiteit: een kijk op de wijken

Indeling in wijken

De stad Gent is momenteel ingedeeld in 25 wijken . Elke wijk bestaat daarbij uit 
meerdere buurten . Bij de samenvoeging ervan tot één wijk wordt er rekening 
gehouden met het ‘wijkgevoel’ van bewoners om zo tot min of meer homogene 
gebieden te komen .

Diversiteit op wijkniveau

Naar een clustering van de wijken
De 25 wijken kunnen min of meer gegroepeerd worden in drie zones:

7. Indeling van de Gentse wijken in drie zones.

Indeling Gentse wijken

Gent centrum Gent (19e-eeuwse) gordel Gent rand

Binnenstad Sluizeken-Tolhuis-Ham Sint-Denijs-Westrem-Afsnee

Elisabethbegijnhof-Papegaai Macharius-Heirnis Drongen

Watersportbaan-Ekkergem Rabot-Blaisantvest Mariakerke

Stationsbuurt Noord Brugse Poort-Rooigem Wondelgem

Stationsbuurt Zuid Bloemekeswijk Sint-Amandsberg

Muide-Meulestede-Afrikalaan Oostakker

Dampoort Kanaaldorpen en kanaalzone

Ledeberg Gentbrugge

Nieuw Gent-UZ Moscou-Vogelhoek

Oud-Gentbrugge Zwijnaarde
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De wijken uit één cluster hebben telkens een aantal gemeenschappelijke 
kenmerken:
•	 De wijken in ‘Gent centrum’ liggen centraal in de stad, zijn dicht bebouwd 

en dicht bevolkt . Er wonen veel kotstudenten en weinig Etnisch-Culturele 
Minderheden . Het mediaan inkomen in deze wijken situeert zich rond dat voor 
Gent . 

•	 De zone ‘Gent gordel’ bestaat hoofdzakelijk uit de zogenaamde 19e-eeuwse 
gordel . Het gaat om dicht bevolkte en dicht bebouwde wijken met relatief veel 
Etnisch-Culturele Minderheden . Het inkomen ligt er lager dan het mediaan 
inkomen voor Gent . 

•	 ‘Gent rand’ bestaat enkel uit deelgemeenten . Dit gebied is minder dicht 
bebouwd en bevolkt . Hier leven relatief weinig Etnisch-Culturele Minderheden of 
kotstudenten en het inkomen ligt hoger dan het mediaan inkomen voor Gent . 

Diversiteit in beleving

De wijken verschillen ook van elkaar in hun troeven en problemen(58) .

‘Gent centrum’ vervult een centrumfunctie voor de regio . Je kunt er onder 
andere genieten van het historisch erfgoed en de cultuur, er worden heel wat 
evenementen georganiseerd en het openbaar vervoer is steeds op wandelafstand . 
Tegelijk kampt het centrum met parkeerproblemen, geluidsoverlast, zwerfvuil, 
verkeersdruk etc . 
‘Gent gordel’ ligt op beperkte afstand van het stadscentrum en van alle 
voorzieningen die het centrum biedt . Deze zone wordt doorkruist door drukke 
wegen, waterlopen en spoorwegen, waardoor bepaalde wijken geïsoleerd raken .
De wijken zijn hier vaak multicultureel, met een dichte bewoning, weinig groen 
en een grote verkeersdruk (met problemen qua doorstroming, sluipverkeer, 
verkeersveiligheid en parkeren tot gevolg) . Sommige buurten kampen met 
achterstelling, slechte woonkwaliteit en samenlevingsproblemen . 
De voorbije jaren zorgden stadsvernieuwingsprojecten in combinatie met sociaal-
culturele initiatieven en het lokale verenigingsleven in Brugse Poort-Rooigem, 
Rabot-Blaisantvest en Ledeberg voor een nieuwe dynamiek . Andere buurten werden 
opnieuw aantrekkelijk voor middenklasse door stadsvernieuwing of grote projecten 
(Macharius-Heirnis, Oud-Gentbrugge, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Muide-Meulestede) . 
Daar tegenover staat dat in sommige wijken (zoals Nieuw Gent-UZ) de dynamiek 
beperkt blijft omdat men er ‘wacht’ op reeds lang aangekondigde grote projecten .

‘Gent rand’ is rustiger en groener dan voornoemde zones . De woningkwaliteit ligt 
er hoger dan in ‘Gent centrum’ of ‘Gent gordel’ . Het aantal sociale woningen is 
beperkt . Het aanbod aan voorzieningen (diensten, handel, onderwijs …) is kleiner 
dan in ‘Gent centrum’ of ‘Gent gordel’ . Vooral de Kanaaldorpen en delen van 
Drongen hebben een beperkt aanbod aan diensten .
De wijken bestaan er vaak uit dichter bebouwde dorpskernen, omringd door een 
groenere periferie bestaande uit tuinwijken, verkavelingen, landbouwzones  . . . Het 
groen in deze wijken is vooral privé groen, het aandeel openbaar groen is er eerder 
beperkt . 
Meerdere wijken (Wondelgem, Zwijnaarde, Oostakker, Sint-Denijs-Westrem/
Afsnee, Mariakerke, Kanaaldorpen, Gentbrugge, Drongen) kennen een actief 
verenigingsleven .
De wijken van de rand zijn vlot bereikbaar via het hoger wegennet (autosnelweg of 
R4) . Over het algemeen zijn het stadscentrum en de treinstations vlot bereikbaar 
via de fiets of het openbaar vervoer, niettegenstaande dat laatste minder sterk is 
uitgebouwd in ‘Gent rand’ dan in de twee andere zones .
De wijken in ‘Gent rand’ worden doorsneden door drukke steenwegen die vooral 
tijdens de spits voor een grote verkeersdruk zorgen (sluipverkeer, gebrekkige 
verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers, files, geluidshinder) . Zwijnaarde, 
Wondelgem en Oostakker ondervinden bovendien last van economisch verkeer 
(zwaar verkeer, doorgaand verkeer), terwijl Oostakker en de Kanaaldorpen 
milieuhinder ondervinden veroorzaakt door de haven en de industrie .



22

Diversiteit in cijfers

Gent kende op 31 december 2011 een bevolkingsdichtheid van 1 .565 inwoners 
per km² . Rabot-Blaisantvest heeft het hoogste aantal inwoners per km² (9 .684) en 
de Kanaaldorpen en –zone het laagste (58) . De dichtst bevolkte wijken liggen ten 
noorden van de binnenstad, voornamelijk in de 19e-eeuwse gordel .

In 2008 bedroeg de bebouwingsgraad in Gent 12% . Op wijkniveau schommelt 
de bebouwde oppervlakte tussen 4,5% (Drongen) en 45% (Elisabethbegijnhof-
Papegaai) .

Ook verjonging, vergrijzing en verkleuring verschillen van wijk tot wijk . 
De groep 0-2-jarigen wordt alsmaar groter en dat veroorzaakt een verjonging 
in Gent . In 2011 maken zij 4% uit van de Gentse bevolking . Op wijkniveau is dit 
percentage het hoogst in Rabot-Blaisantvest met 6% en het laagst in Sint-Denijs-
Westrem met 3% . Vooral in de 19e-eeuwse gordel zijn de 0- tot 2-jarigen talrijker 
aanwezig .
Het aandeel 65-plussers in de bevolking geeft een beeld van de vergrijzing . 17% van 
de Gentse bevolking behoort tot deze groep . Vooral de wijken ten zuiden en ten 
westen van het centrum tellen veel 65-plussers: Watersportbaan-Ekkergem (26%), 
Sint-Denijs-Westrem (26%), Mariakerke (22%) . 

Met 19% Etnisch-Culturele Minderheden is er ook sprake van verkleuring . Zij wonen 
vooral in de 19de-eeuwse gordel en in het centrum . De wijken in de rand van 
Gent daarentegen hebben amper 10% Etnisch-Culturele Minderheden (Drongen, 
Kanaaldorpen en -zone, Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde, Oostakker, Mariakerke, 
Gentbrugge en Wondelgem)(59) . 
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8. Bevolkingsdichtheid in de verschillende Gentse wijken, 
uitgedrukt in aantal inwoners per km², op 31 december 2011. 
Bron: Bevolkingsregister Stad Gent.
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9. Bebouwingsgraad in de verschillende Gentse wijken, 
uitgedrukt in percentage van de totale oppervlakte in die wijk, 
in 2008. Bron: Kadaster.
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10. Aandeel van Gentenaars tussen 0 en 2 jaar, op de totale 
bevolking, per wijk, 2011. Bron: Bevolkingsregister Stad Gent.
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11. Aandeel van Gentenaars van minstens 65 jaar, op de totale 
bevolking, per wijk, 2011. Bron: Bevolkingsregister Stad Gent.
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 12. Aandeel van Etnisch-Culturele Minderheden, op de totale 
bevolking, per wijk, 2011. Bron: Bevolkings- en Wachtregister Stad 
Gent.

Ook het socio-economisch profiel toont wijkverschillen . 

Het mediaan netto belastbaar inkomen voor Gent 
bedraagt 20 .693 euro (inkomstenjaar 2009) . Op wijkniveau 
schommelt dit tussen 14 .933 euro (Rabot-Blaisantvest) en 
25 .843 euro (Drongen) .

De werkloosheidsdruk(60) in Gent is 8% . De wijk met de 
laagste werkloosheidsdruk is Drongen (3%), de wijk met de 
hoogste druk Rabot-Blaisantvest (15%) . 

In Gent hebben 23 op 1 .000 inwoners recht op een 
leefloon of levensminimum bij het OCMW(61) .  Op 
wijkniveau schommelt dit tussen 2 (Drongen) en 63 (Rabot-
Blaisantvest) . 

We stellen vast dat de inwoners van de ‘Gentse rand’ 
gemiddeld een betere socio-economische positie hebben . 
De laagste socio-economische positie is te vinden in de 
‘Gentse gordel’ .
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13. Mediaan netto belastbaar inkomen, per wijk, 2009.  
Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische informatie Stad Gent.
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14. Werkloosheidsdruk, per wijk, 2011. Bron: VDAB.
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15. Aantal rechthebbenden op een leefloon of een 
levensminimum, op 1.000 inwoners, per wijk, 2011.  
Bron: OCMW Gent.
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Diversiteit binnen de wijk

De wijken zijn niet homogeen . Binnen dezelfde wijk kunnen grote verschillen 
bestaan in bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid, bebouwingsgraad en inkomen .

De wijk Nieuw Gent-UZ heeft een bevolkingsdichtheid van 1 .937 inwoners per km² . 
Toch is er een groot verschil op buurtniveau . De buurt Nieuw Gent heeft 8 .000 
inwoners per km², wat een groot contrast is met de buurt ‘Ottergemse Dries’ (2 .600 
inwoners per km²) . 

De bebouwingsgraad in de wijk Watersportbaan – Ekkergem (13%) is vergelijkbaar 
met het Gentse gemiddelde (12,7%) . Maar ook hier zijn er grote verschillen op 
buurtniveau: Ekkergem en Bijloke hebben meer dan 30% bebouwde oppervlakte, 
terwijl Blaarmeersen nauwelijks 3% haalt .

De wijk Macharius-Heirnis heeft een mediaan fiscaal inkomen van 19 .818 euro (wat 
iets onder de Gentse mediaan van 20 .693 euro ligt), maar het contrast is groot 
naargelang de buurt . Zo heeft Visserij een hoog mediaan fiscaal inkomen (26 .111 
euro) en Sint-Macharius heel wat minder (16 .908 euro) .

16. Aantal inwoners per km², in de wijk Nieuw Gent - UZ, op 31 december 2010.  
Bron: Bevolkingsregister Stad Gent.
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17. Bebouwingsgraad de wijk Watersportbaan – Ekkergem, in 2008. Bron: Kadaster.

18. Mediaan fiscaal inkomen in de wijk Macharius – Heirnis, in 2009.  
Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische informatie Stad Gent.
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sociale cohesie

sociale cohesie of sociale samenhang gaat gepaard met participatie in het 
groepsleven, gedeelde waarden en normen, en onderling vertrouwen(62) . 

de sociale cohesie is niet verdwenen

De (maatschappelijke) effecten van sociale cohesie

Sociale samenhang verbetert de leefbaarheid en veiligheid in de buurt . Een grotere 
sociale cohesie zorgt voor meer tevreden inwoners, maar doet ook de participatie 
van bewoners toenemen bij samenwerkingsprojecten . Het zou ook bijdragen tot de 
gezondheid . Een omvangrijk netwerk van vrienden, kennissen en medeleden van 
verenigingen creëert bij mannen bovendien betere kansen op de arbeidsmarkt(63) . 

sociale cohesie gemeten

We bekijken de sociale cohesie in Gent aan de hand van volgende indicatoren:
•	 contacten in de buurt
•	 mate van buurtbinding
•	 vertrouwen in de medemens
•	 vrijwillige inzet in de buurt en lidmaatschap van verenigingen 

Contacten in de buurt

Volgens het leefbaarheidsonderzoek 2010 heeft de helft van de Gentenaars 
minstens één keer per week sociaal contact en zo’n 37 procent dagelijks . 

Het dagelijkse sociale contact is voor 17 procent van de Gentenaars met de buren: 
dit frequente burencontact daalt lichtjes in vergelijking met voorgaande jaren .
Anderzijds, en positief, zijn er in vergelijking met 2006 minder Gentenaars die nooit 
contact met de buren hebben .

Bij mensen die niet-Belg zijn of van wie hun ouders niet-Belg zijn heeft een 
groter aandeel nooit contact met de buren . Dit geldt ook bij mindervaliden en 
ongeschoolde arbeid(st)ers . Het sociaal contact is eveneens opvallend lager bij 
sociale huurders en ouderen .

Ruim de helft van de mensen maakt regelmatig een praatje met de buren, 12% loopt 
wel eens bij hen binnen en 4% bezoekt elkaar regelmatig . Eén op drie houdt het bij 
‘goedendag’ zonder elkaar eigenlijk te kennen . Belangrijk is dat één vijfde van de 
Gentenaars behoefte heeft aan meer contact met de buren . Dat zijn er opvallend 
meer in vergelijking met vroeger onderzoek . Vooral niet-Belgen en personen van 
wie hun ouders niet-Belg zijn, ongeschoolde arbeid(st)ers en respondenten die hun 
levensomstandigheden als minder goed ervaren vragen meer burencontact . Het 
belang van een aangenaam burenleven blijkt ook uit het feit dat “goede contacten 
met de buren” één van de belangrijkste reden is voor tevredenheid over de buurt . 

Contact te leggen met mensen met een andere culturele achtergrond doet men 
vooral op het werk, op school of in de straat . In Gent Centrum Rand gebeurt dat 
ook tijdens de buurtactiviteiten . 
74% van de Gentenaars kent iemand in zijn omgeving met een andere culturele 
achtergrond . Ruim een derde daarvan heeft minstens elke week contact . 40% vindt 
de omgang met personen van buitenlandse herkomst aangenaam, en slechts 7% 
onaangenaam . Opvallend is wel dat ruim een vierde zich hier niet over uitspreekt . 

Mate van buurtbinding

Hoe zit het met de buurtbinding in Gent? Met buurtbinding bedoelen we onder 
meer de mate waarin men zich identificeert met de eigen buurt . Hoe meer iemand 
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zich met zijn buurt of nabije omgeving identificeert, hoe groter de sociale cohesie 
zal zijn(64) . In 2010 bleken de meeste mensen zich erg thuis te voelen in hun buurt 
en waren ze trots om er te wonen . Het valt op dat de buurtbinding vergroot 
naarmate de mensen ouder worden . Belgen voelen zich meer thuis dan niet-Belgen 
en die laatste vinden het belangrijker om in hun specifieke buurt te wonen(65) . 
Gelijkaardig onderzoek in Antwerpen legt ook de link tussen buurtbinding en het 
aantal jaar dat men er woont en het hebben van kleine kinderen .

Vertrouwen in de medemens

Vertrouwen is een belangrijke indicator voor sociale cohesie(66) . Zeven op de tien 
Gentenaars is tevreden over de mate waarin ze hun buren kunnen vertrouwen . 6% 
is dat niet en 23% antwoordt neutraal . Tenslotte blijkt drie kwart van de Gentenaars 
tevreden te zijn met hun buren .

Vergelijkbaar onderzoek in Nederland stelt dat buren met een andere etniciteit het 
vertrouwen in de buurt en het contact met de buren doet verminderen . Daar staat 
dan weer tegenover dat homogene buurten meer geneigd zijn zich af te scheiden 
en intolerant worden . 

Vrijwillige inzet in de buurt en lidmaatschap van verenigingen

Bijna een kwart van de Gentenaars zette zich in 2010 belangeloos in voor anderen . 
In 2005 was dit maar 18% . In Gent Noordoost stijgt het vrijwilligerswerk zelfs tot drie 
op tien . 

In 2005 deed de meerderheid vrijwilligerswerk binnen een vereniging(67) . In 2010 is 
dit gedaald tot bijna 4 op 10 .

Ten slotte neemt bijna de helft van de respondenten(68)  nooit deel aan 
georganiseerde activiteiten in de nabije omgeving . Een derde vindt dat er voldoende 
georganiseerde activiteiten zijn voor kinderen en jongeren, 39% vindt dit voor 
activiteiten voor volwassenen en 50% voor gepensioneerden .

Volgens de ambtenaren die instaan voor het buurtwerk nemen steeds meer 
Gentenaars deel aan buurtinitiatieven . Dit leiden ze af uit het groeiend aantal 
netheidscharters, straatrecepties, kleine buurtfeesten, sociaal-culturele projecten, 
hobbyclubs etc . 

Daarnaast is ook de motivatie om zich vrijwillig in te zetten breder geworden . “Meer 
en meer vrijwilligers hebben minder behoefte aan grote verhalen, maar willen zelf 
hun eigen verhaal schrijven .”(69) 

De wijze waarop mensen zich willen inzetten is tegelijk aan het veranderen . Hun 
inzet zal vooral kortstondig zijn, afgebakend naar inhoud en gericht op de directe 
leefomgeving . Hoe kleiner het schaalniveau, hoe groter de bereidheid om zich in 
te zetten . Verschillende organisaties gaan dan ook steeds meer wijkgericht gaan 
werken . Zo kunnen ze gemakkelijker mensen mobiliseren die zich willen inzetten 
voor problemen die hen of hun omgeving aanbelangen(70) . Die vrijwillige inzet blijkt 
immers niet vanzelf te ontstaan: activerende inspanningen blijven nodig . 

de Gentenaar blijft zich veilig voelen in de stad

Beleving van veiligheid

Twee op drie Gentenaars voelt zich zelden of nooit onveilig . Ongeveer een op 
veertien Gentenaars(71) beweert zich altijd of vaak onveilig te voelen . Dit ligt in lijn 
van de voorbije vijf jaren en blijft een sterke daling ten opzichte van 2002, toen 
zich ongeveer één op zeven Gentenaars altijd of vaak onveilig voelde . Daarmee 
onderscheidt Gent zich sterk van de andere grootsteden(74) .
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Leefbaarheid en veiligheid gaan hand in hand . De kans om slachtoffer te worden 
van een inbraak of diefstal, werd door respectievelijk 12% en 15% van de Gentenaars 
hoog ingeschat (in 2008) . Dat is een daling tegenover 2006 . Het typische 
‘mijdingsgedrag’ blijft op hetzelfde peil als vijf jaar geleden: Gentenaars vermijden 
dat de kinderen ergens naartoe gaan (19%), doen niet open voor onbekenden (22%), 
gaan niet weg bij duisternis (16%) en ontwijken bepaalde plaatsen in de stad (13%) . 
Deze percentages zijn wel lager dan in andere grootsteden . 

slachtofferschap

De slachtofferschapsgraad(72) haalt in 2008 opnieuw het niveau van 2000 na een 
daling tussen 2002 en 2006 .

Vermogensdelicten

Bij de vermogensdelicten heeft 60% van de slachtoffers te kampen met vernielingen 
(zoals het beschadigen van de auto) en 23% met fietsdiefstal . In Gent komt 
fietsdiefstal merkelijk meer voor dan in andere steden . 
Het leefbaarheidsonderzoek 2010 laat eveneens zien dat heel wat gezinnen al het 
slachtoffer waren van beschadigingen en fietsdiefstallen . In beide gevallen gaat het 
om 33% . Dat is meer dan in 2003(73) . 

Persoonsdelicten

Bedreigingen met lichamelijk geweld komen hier op de eerste plaats met 45%(74) . 
Daarna volgen de vluchtmisdrijven (15%) en de diefstallen zonder geweld, zoals 
gauwdiefstallen (10%) en de lichamelijke geweldsdelicten (10%) . De voorbije jaren 
blijft het aantal persoonsdelicten opmerkelijk constant(75) . Deze cijfers zijn afkomstig 
van de politie . Volgens andere bron (de Leefbaarheids onderzoeken) zijn mensen 
steeds vaker het slachtoffer van beledigingen en verkeersmisdrijven(76) .

Politieregistraties

Het aantal geregistreerde feiten steeg met 6% tussen 2005 en 2010 . Sinds 2009 zijn 
er vooral meer registraties voor vermogensdelicten zoals woninginbraak, autokraak 
en zakkenrollerij .
Merkwaardig genoeg daalt het aantal registraties voor fietsdiefstal met 10% . De 
politie registreert ook 15% minder bedreigingen of slagen en verwondingen(77) . 
De politie schreef in 2011 samen met enkele stedelijke diensten 3 .494 gemeentelijke 
administratieve sancties (of GAS) uit . De belangrijkste vaststellingen waren 
wildplassen (23%), nachtlawaai (11%), sluikstorten (8%) en boomcars (8%)(78) .

Contact met de politie

Vier op de tien Gentenaars vraagt dat er iets gedaan wordt aan de criminaliteit in de 
buurt . Drie op de tien Gentenaars vindt dat de politie een oogje in het zeil houdt . 
In Gent Centrum en Gent Centrum Rand vindt men dat de politie nu beter toezicht 
houdt dan vroeger(79) . Voor de helft van de Gentenaars is de wijkagent nog steeds 
een nobele onbekende . Een derde vindt dat niet kunnen en zou graag meer contact 
hebben met de wijkagent . Hierin verschilt Gent niet van andere Belgische steden . 
De globale tevredenheid over het contact met de politie (72 tot 82% van de 
Gentenaars) ligt hoger dan de tevredenheid wanneer men als slachtoffer met de 
politiediensten in contact kwam (46 tot 66% van de Gentenaars)(80) .

Andere aspecten van veiligheid komen verder ruim aan bod(81): 
•	 Verkeershinder -> mobiliteitsbedrijf
•	 Milieuhinder -> milieudienst
•	 Samenlevingsconflicten -> sociale cohesie & sociaal kapitaal: bevolking&welzijn
•	 Alcohol & drugs -> gezondheid
•	 Brandveiligheid, kwaliteit woningen -> brandweer
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Besluit

Diversiteit is een stedelijke realiteit. Zowel vanuit demografisch oogpunt (groen, grijs 
en veelkleurig) als vanuit socio-economisch perspectief is Gent een diverse stad: 
armoede  neemt toe in Gent. 
Diversiteit vertaalt zich naar de wijken: zowel tussen bepaalde wijken als binnen de 
wijken bestaan er grote verschillen. 
Te midden deze stedelijke diversiteit kan sociale cohesie  hierbij voor extra 
draagkracht zorgen en in Gent is dat niet anders. In buurten waar de verschillen het 
grootst zijn, is ook de uitdaging het grootst om het middel te vinden om mensen 
te verbinden. Het multifunctionele van ‘plaats’ zou tot meer ontmoetingen en 
contacten kunnen leiden die bijdragen tot de sociale cohesie. 
Hoe divers ook, Gent wordt door zijn inwoners nog altijd gepercipieerd als een 
veilige stad, hoewel de beschikbare cijfers geen dalende trend in slachtofferschap 
tonen.
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 Hoofdstuk 3  druk op de ruimte
Dit hoofdstuk start met de globale kenmerken van de ruimtelijke structuur om 
vervolgens aan te geven welke gebieden onder druk komen te staan. 

Ruimtelijke structuur – globale kenmerken

Gent is ontstaan op de plaats waar de Leie en de Schelde samenvloeien . Globaal 
zijn er drie grote ruimtelijke eenheden te onderscheiden .

1 . Een uitgestrekt stadslandschap .
2 . Een open landschap met onder andere de riviervalleien, het kouter- en 

bulkenlandschap rond Drongen en het straatdorpenlandschap in het noorden .
3 . Een havenlandschap langs het kanaal Gent-Terneuzen met grote maritieme 

infrastructuren .

Ruimtelijke structuur Gent

19. Synthese van de bestaande ruimtelijke structuur van Gent, 2000.  
Bron: Stad Gent, 2003. 
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Het verstedelijkte gebied is zeer ruim en vertoont naar karakter en functioneren 
grote verschillen die de historische en maatschappelijke ontwikkelingen 
weerspiegelen .

De historische binnenstad (grotendeels de ‘Kuip van Gent’) ligt centraal in deze 
stedelijke ruimte . Zowel op regionaal als op internationaal niveau fungeert ze als 
een cultureel handels- en dienstencentrum . De binnenstad heeft haar fijnmazig 
middeleeuwse stratenpatroon grotendeels behouden, met een kluwen van steegjes 
en waterlopen . 

De stadsring R40 omspant de historische Kuip en fungeert als verkeersader met 
grote residentiële, commerciële en kantoorontwikkelingen .

Rond de binnenstad ligt de 19e-eeuwse gordel . Deze oude arbeiderswijken zijn 
gegroeid binnen en buiten de voormalige stadswallen . Ze worden gekenmerkt door 
een zeer compacte bebouwing, met lokale handel langs de steenwegen die dit 
gebied radiaal doorkruisen .

Die steenwegen (Antwerpsesteenweg, Evergemsesesteenweg, Brusselsesteenweg 
en Kortrijksesteenweg) leidden tot een ruim gebied waar de bebouwing 
aaneengesloten maar minder dens is . Ze vormen de invalswegen naar Gent 
en verbinden de stad met de omliggende regio . Door de concentratie aan 
grootschalige kleinhandelszaken zijn ze economisch belangrijk voor de 
woonomgeving maar ook voor het volledige stedelijke gebied . 

In de stadsranden herkennen we vier Randstedelijke woongebieden . Ook zijn 
er verkavelingen met een meer residentieel karakter . De lintvormige structuur 
van de steenwegen stopt niet aan de stadsgrenzen en is ook typisch voor de 
buurgemeenten (Lochristi, Destelbergen, Merelbeke, Melle, De Pinte, Sint-Martens-
Latem en Evergem) . 

De Kanaalzone vormt een eigen entiteit . Langs het kanaal Gent-Terneuzen, 
de R4-Oost (Kennedylaan) en de R4-West (langs Evergem) bepalen de grote 
havengebonden bedrijven en de maritieme infrastructuur het beeld en de ruimte . 
ArcelorMittal en Volvo zijn er de grootste bedrijven .

Gent ligt op een knooppunt van autowegen, tramlijnen, spoorwegen en 
waterwegen die de structuur van de stad meebepalen . Een aantal daarvan werden 
hiervoor al benoemd: de stadsring R40 die de historische binnenstad omringt, 
de oude steenwegen die Gent met de omliggende regio verbinden en de 
haveninfrastructuur .

Ook de diverse (internationale) wegverbindingen zijn beeldbepalend, zoals de R4 
en het kruispunt waar E17 en E40 de stad binnenkomen . Deze drukken ook hun 
stempel op de (nieuwe) stedelijke ontwikkelingen in het zuiden van de stad: The 
Loop, het Universitair Ziekenhuis, het Arteveldestadion, Eiland Zwijnaarde, het 
technologiepark Ardoyen,… Deze omgeving is sterk gericht op gespecialiseerde 
productie, maar ook op logistieke en andere diensten . 

Verder doorkruisen diverse stads- en regiolijnen van tram en bus de stad 
en verbinden ze Gent met de omliggende regio . In dit netwerk spelen het 
Dampoortstation en vooral het Sint-Pietersstation een centrale rol .

Tenslotte vormen ook de waterlopen belangrijke lijninfrastructuren . De Ringvaart 
en het kanaal Gent-Terneuzen zijn de belangrijkste economische waterwegen op 
Gents grondgebied .

De Leie- en Scheldevallei zijn vanuit recreatief en ecologisch oogpunt zeer 
belangrijk . Deze valleien liggen deels in de open ruimte, maar lopen ook doorheen 
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het verstedelijkte gebied waar ze versneden zijn door bebouwing, infrastructuur en 
recreatie . In het centrum is er groen aanwezig door de tuinen, kleine stukjes natuur 
en openbaar groen . In de stadsranden zien we dan weer grotere tuinen, maar 
ook landbouwgronden met akkers en weilanden . Vooral in het westen zorgen de 
Leievallei en de Ringvaart voor een scherpe begrenzing tussen verstedelijkte ruimte 
en Drongen . Daarnaast vormt de Bourgoyen Ossemeersen en de Blaarmeersen een 
groter groen geheel (82) .

 

druk op de ruimte in veelvoud

Gent staat voor een uitdaging op vlak van ruimte-indeling . De druk op de 
ruimte is geen louter stedelijk fenomeen . De enorme groei van de mobiliteit, 
de economische transformatie, de toegenomen welvaart geven de mensen 
de mogelijkheid om elders te wonen en te werken . Ook spelen demografische 
evoluties zoals de bevolkingsgroei en de migratiestromen hierin een rol . Specifiek 
voor Gent is de groeiende aanwezigheid van studenten . In hun onderlinge 
wisselwerking hebben wonen, werken, recreëren en mobiliteit een grote impact 
op de ruimte(83) . Mobiliteit speelt hierin een sleutelrol . Er is een behoefte aan 
bijkomende woningen maar ook aan groen en aan ruimte voor bedrijvigheid en 
recreatie .

Het berekenen van deze druk op basis van objectieve statistieken is niet altijd 
mogelijk: soms bestaan er geen cijfers, daarnaast is er het verschil tussen de 
officiële Gentse bevolking en het effectieve aantal gebruikers van de stad(84) .

Het kader waarbinnen gewerkt wordt, is het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) . 
Dat bepaalt al enkele jaren het ruimtelijke beleid van Gent en blijft ook in de 
toekomst het kompas . Het ruimtelijk structuurplan Gent is een permanent proces 
van visie- en beleidsvorming . Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling houdt rekening 
met de behoeften van de huidige generatie, zonder de noden van de toekomstige 
generaties in gevaar te brengen . Wijken moeten blijven functioneren, ook op lange 
termijn . Dit betekent dat de beschikbare ruimte zuinig moet gebruikt worden en 
dat stedelijke kernen moeten versterkt worden zodat ze hun woon- en werkfunctie 
optimaal kunnen vervullen . In het RSG zijn een aantal concrete taakstellingen 
verwoord (o .a . naar wonen, natuurontwikkeling, groenvoorzieningen,…) waar Gent 
in de toekomst wil blijven in investeren .

druk op de ruimte vanuit de nood aan bijkomende 
woningen

De Gentse woningmarkt heeft een aantal specifieke kenmerken waardoor ze 
op sommige punten anders evolueert dan de woningmarkt in andere Vlaamse 
grootsteden en centrumsteden . Zo kent Gent als oudste industriestad van 
Vlaanderen een oud woningbestand met structurele gebreken . De Gentse 
woningmarkt is bovendien een relatief kleine markt in verhouding tot Brussel en 
Antwerpen, waardoor de effecten van grote projecten meteen voelbaar zijn . Zeker 
de laatste jaren is het ook een markt met vernieuwende architectuur(85) . 

De druk op de woningmarkt is gestegen door de bevolkingstoename . Sinds 1999 
kwamen er ongeveer 10 .000 gezinnen extra naar de stad, en dat aantal blijft groeien . 
Deze gezinnen hebben allemaal nood aan en recht op een goede woning(86) .

Gent is de grootste studentenstad van Vlaanderen . Ongeveer 28 .000 studenten(87) 
wonen er op kamers . Zij nemen een belangrijk deel van de goedkopere woningen 
in beslag en onttrekken woningen uit de gewone huizenmarkt, onder meer door de 
opsplitsing van huizen voor kamerverhuur(88) . 
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De stijgende woningdichtheid wijst op een intens gebruik van de ruimte . In 
de periode 2007-2009 was er een dichtheid van 50 woningen per hectare(89) 
bij nieuwbouw . In 1998 was dat nog 41 woningen per hectare . Ook de 
bevolkingsdichtheid stijgt: van 1 .418 inwoners/km² in 1999 naar 1 .565 in 2011(90) .

druk op de ruimte vanuit de nood aan ruimte voor 
economische activiteiten

Economische activiteiten (bedrijven, kantoren, lokale handelaars, winkelcentra…) 
vormen de motor van onze maatschappij . Een goed draaiende economie zorgt 
voor werk maar ook voor daaraan gelinkte activiteiten, en creëert zo inkomen en 
welvaart voor de bewoners . 

De economische centrumfunctie van Gent gaat gepaard met een grote vraag 
naar ruimte voor economische activiteiten . Gent kampte de voorbije jaren met 
een tekort aan terreinen die onmiddellijk inzetbaar waren(91) . De vuistregel van drie 
hectare direct beschikbaar bedrijventerrein per 10 .000 inwoners komt voor Gent 
neer op een permanente ‘ijzeren voorraad’ van 60 tot 70 hectare(92) .

In totaal werden in de periode 2002-2010 bijna 120 ha bijkomende economische 
zones bestemd(93) . Iets minder dan 30 ha aan bestaande economische zones kreeg 
een nieuwe niet-economische functie . De bijkomende herbestemde oppervlakte 
komt hiermee op ruim 90 ha . De (minimale) taakstelling (10 ha/jaar) uit de bindende 
bepalingen op niveau van de het Ruimtelijk Structuurplan Gent is daarmee gehaald . 

Voor nog eens 105 ha aan reeds bestaande bedrijventerreinen werd de bestemming 
in de periode 2002-2010 verfijnd of gewijzigd in functie van hun toekomstig 
economisch gebruik . De bedrijventerreinen werden dermate snel in gebruik 
genomen dat er geen ‘ijzeren voorraad’ kon opgebouwd worden . 

In de periode 2002-2010 is er uiteindelijk voor 23 ha vergund voor het uitgeefbaar 
maken van terreinen en voor ruim 106 ha vergund (buiten het Havengebied) voor 
effectieve ingebruikname– wat neerkomt op bijna 12 ha/jaar . Inrichtingswerken voor 
nieuw bestemde bedrijventerreinen kunnen op korte termijn een bijdrage leveren 
op onder meer het bedrijventerrein Oostakker I .

Een groot aantal projecten is recent opgestart: 
•	 The Loop
•	 Oostakker I (noord)(94)

•	 Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde)
•	 ACEC
•	 Zwijnaarde V (Wetenschapspark Technologiepark Ardoyen)
•	 UCB-gronden op Gent-Zuid I
•	 Project Station Gent-Sint-Pieters
•	 Wiedauwkaai-Wondelgemse Meersen (Haven 9500-9990)

Het Gentse havengebied telt vijf dokken: Kluizendok, Rodenhuizedok, Mercatordok, 
Sifferdok en Grootdok . Het Kluizendok en de omliggende bedrijventerreinen 
beschikken samen over 660 hectare bedrijventerreinen . Gent heeft hiermee een van 
de grootste maritieme bedrijvensites in Europa . Het dok beschikt over de nodige 
uitrusting voor de zeevaart en de binnenvaart . Het Havenbedrijf Gent onderhoudt 
en investeert in de haveninfrastructuur en kent concessies toe aan bedrijven(95) . 

druk op de ruimte vanuit de nood aan groen en 
ruimte voor recreatie, cultuur en onderwijs

Natuur en groen zijn belangrijke factoren in de leefomgeving . Ze zorgen voor een 
gevoel van openheid en rust en spelen een belangrijke recreatieve en ecologische 
rol(96) . Zowel op stads-, buurt- als wijkniveau met bijvoorbeeld bossen, fiets- en 
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wandelpaden, natuurgebieden… In de directe woonomgeving is er dan weer 
behoefte aan meer private buitenruimte, meer bruikbare (groene) ruimte, private en 
openbare parken…

Van de dertien centrumsteden bengelt Gent aan het staartje als het gaat over 
speelplekken op minder dan 400 meter van het eigen huis . Minder dan de helft 
van de Gentenaars woont in de buurt van een publieke speelruimte . Vier op vijf 
Gentenaars beschikt wel over publieke groene ruimte in de buurt(97) .
Bijna de helft van de Gentenaars is tevreden over de speelvoorzieningen in de 
buurt (tegenover 57% voor de dertien centrumsteden) . Twee derde van de ouders 
met kinderen tussen drie en twaalf jaar is tevreden over het aantal beschikbare 
speelterreinen(98) . 

Er is een aanhoudende vraag naar extra infrastructuur voor sport en cultuur(99), 
zoals buurtsporthallen, repetitieruimten en werkplekken voor kunstenaars . Het 
onderwijs kampt met een capaciteitsprobleem . Het basisonderwijs heeft nood aan 
een uitbreiding van de schoolinfrastructuur(100) . In dichtbevolkte gebieden is ruimte 
echter schaars . 

Zoeken naar oplossingen: slim verdichten, 
duurzaam en integraal

Duurzaamheid is een belangrijk criterium als het gaat om ‘omgaan met ruimte’ . 
Verschillende punten verdienen de aandacht: de groene publieke ruimtes, de relatie 
met de binnenstad, meer voorzieningen voor iedereen, (sociale) huisvesting en 
ondersteuning van het openbaar vervoer .

Stedelijke verdichting is hierbij bijna vanzelfsprekend . Verweving van woningen 
met kantoren, winkels, groen of buurtvoorzieningen kan een meerwaarde 
opleveren . Parkeervoorzieningen en doorsteken voor fietsers en voetgangers 
krijgen een doordachte oplossing . Verdichtingsprojecten focussen op plaatsen die 
onderbenut zijn . Daardoor kan het openbaar vervoerssysteem verbeteren, worden 
openbare infrastructuren beter benut, blijven waardevolle ecologische netwerken 
en overstromingsbekkens open, blijven landbouwgebieden en waardevol groen 
beschermd… 

Zomaar verdichten om te verdichten is geen strategie . Verdichten moet op een 
slimme manier gebeuren: bij voorkeur in de nabijheid van werkgelegenheid en 
voorzieningen, op plaatsen met een goede toegankelijkheid of met ecologisch 
potentieel .

Slim verdichten gaat uit van duurzaamheidsprincipes: op zoek naar een evenwicht 
tussen de economische, sociaal-culturele en ecologische aspecten met respect 
voor de draagkracht van de ruimte(101) . 

Om de duurzaamheid van projecten te verbeteren, werkt Gent met een 
duurzaamheidsmeter . Die wordt nu al als leidraad gebruikt in verschillende 
stadsprojecten (Gasmetersite, Gent-Sint-Pieters, Oude Dokken) en economische 
sites (Eiland Zwijnaarde, Oostakker I Noord) .
 
Duurzaamheid vereist een integrale aanpak . Een voorbeeld van deze integrale 
aanpak zijn de stadsvernieuwingsprojecten . 

Integrale stadsvernieuwingsprojecten

Er zijn integrale stadsvernieuwingsprojecten die zich richten op een volledige wijk 
in de 19de-eeuwse gordel . Na ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ en ‘Bruggen naar 
Rabot’, is de voorbije zes jaar ook ingezet op ‘Ledeberg leeft’ . Deze projecten 
zijn telkens gebaseerd op drie grote pijlers . Het geheel wordt begeleid door een 
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intensief inspraakproject op maat van de buurt en het project .

Vooreerst is er de fysiek-ruimtelijke pijler . Het gaat hierbij niet alleen om 
ingrepen in de gebouwde omgeving: er zijn publieke projecten zoals nieuwe 
gezondheidscentra of de bouw van sociale woningen aan Acaciapark, en private 
projecten zoals Tondelier of Cotton Island . Ook de aanleg van parken zoals 
Boerderijpark en Groene Vallei en van het publiek domein zoals Fonteineplein en 
Botermarkt zijn hier belangrijke ingrepen . 

De sociaaleconomische pijler richt zich op tewerkstelling in de wijk, aandacht voor 
kansengroepen, ondersteuning van het handelsapparaat . . . 

Een derde pijler is de sociaal-culturele invalshoek . Alle inwoners moeten zich thuis 
voelen in ‘hun’ wijk . Binnen deze pijler komen de verschillende doelgroepen aan 
bod (kinderen, jongeren, senioren…) . 

strategische projecten van (boven)lokaal belang

Daarnaast zijn er ook een aantal strategische projecten, zoals Gent Sint-Pieters,  
The Loop en Oude Dokken . Ze worden samen met andere overheden gerealiseerd . 
Het project Gent Sint-Pieters wil het treinstation en zijn omgeving ombouwen tot 
een duurzame en kwalitatieve leefomgeving . Met het project ‘The Loop’ wordt 
een nieuw stadsdeel ontwikkeld waar werken, wonen en recreatie samen komen . 
Op de Oude Dokken is er ruimte voor 1 .500 nieuwe woningen met voldoende 
voorzieningen en groene openbare ruimte . Nieuwe voetgangers- en fietsbruggen 
verbinden dit nieuwe stadsdeel met de historische binnenstad .

Ook het UCO-project is hier een voorbeeld van . Het project wil de buurt een 
nieuwe dynamiek geven door fysieke en sociale vernieuwing . Zo is het ook met het 
project De Porre rond het voormalig fabriekscomplex in de wijk Moscou-Vogelhoek 
en het project De Nieuwe Voorhaven aan het Voorhavendok .

Besluit

Globaal kunnen we in Gent drie grote ruimtelijke eenheden onderscheiden: een 
uitgestrekt stadslandschap, een open landschap aan de rand van de stad en een 
havenlandschap langs het kanaal Gent-Terneuzen. Het verstedelijkte gebied is 
zeer ruim en vertoont naar karakter en naar functioneren grote verschillen die de 
historische en maatschappelijke ontwikkelingen weerspiegelen. 
De stad vervult een centrumfunctie, wat voor een extra dynamiek zorgt(102). In hun 
wisselwerking hebben wonen, werken, recreëren en mobiliteit een grote impact 
op de ruimte. De demografische groei van Gent (inwoners, gezinnen en studenten) 
gecombineerd met de economische evolutie, veroorzaakt een toenemende 
pendel-, woon- en vrijwillige mobiliteit. Er is nood aan bijkomende woningen ,aan  
ruimte voor bedrijvigheid, en recreatie en een vlotte mobiliteit. 
‘Slim verdichten’ en ‘een multifunctioneel gebruik van de ruimte’ geven duurzame 
oplossingen aan.
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 Hoofdstuk 4  focus op groen

In Gent ligt meer dan de helft van de bossen, parken en tuinen buiten een ‘groene’ 
bestemming, Gent mikt op een ‘standstill’: er moet evenveel natuur blijven als in 
1999 . Concreet betekent dit dat niet-beschermde natuurelementen die verdwijnen, 
op een andere plaats zo goed mogelijk gecompenseerd moeten worden . Dat zal 
vooral gebeuren in de vier groenpolen, in de Leievallei en op kleinere terreinen . 

Natuur in Gent: een inhaalbeweging is nodig

Steden worden als de tegenhanger van de natuur gezien: er is vervuiling, de natuur 
wordt versnipperd, de fauna en flora worden verstoord… 
Maar steden bieden ook een grote variatie aan leefgebieden voor planten en 
dieren . Er zijn veel voedselarme bodems waar soortenrijke gemeenschappen op 
kunnen ontstaan; het spoor, kanalen en autowegen voeren verschillende planten 
en dieren aan . Dat alles maakt een stad aantrekkelijk voor de natuur . Soorten die 
in verdrukking komen in landbouwgebied (zoals akkerkruiden of veldleeuweriken) 
wijken de voorbije jaren uit naar steden en de ertoe behorende industriegronden(103). 

Natuur en bos: oppervlakte is sinds 1999 gedaald

In 2009 bedroeg de totale oppervlakte (zeer) waardevolle vegetaties 2 .756 ha 
(inclusief bos) of bijna 18% van het totale Gentse grondgebied(104) . De totale 
oppervlakte aan biologische waardevolle en zeer waardevolle vegetaties voor het 
grondgebied van Gent is in de periode 1999-2009 met bijna 110 ha afgenomen(105) .  
Dit staat gelijk met iets minder dan 1% van het Gents grondgebied en ongeveer 4 % 
van de natuuroppervlakte . 

Voor specifieke vegetaties (vennen, heiden, moerassen, waterrijke gebieden en 
duinvegetaties) en voor bijzondere kleine landschapselementen (holle wegen, 
grachten en bronnen) geldt overal een algemeen verbod om deze te wijzigen . Enkel 
de bevoegde minister mag hier afwijkingen toestaan . Dit geldt ook voor historisch 
permanente graslanden en poelen in de ‘groene’ gebieden van de gewestplannen . 
In 2009 bestaat 586 ha uit vegetaties die niet gewijzigd mogen worden . In 
vergelijking met 1999 is deze oppervlakte afgenomen met ongeveer 40 ha .

De analyse van natuur en bos naar bestemmingscategorie wordt de planjuridische 
analyse genoemd . Natuur die in een groene bestemming ligt, zal in omvang niet 
afnemen want er kunnen geen woningen of andere voorzieningen op worden 
gebouwd . Natuur die in een ander gebied ligt, kan in de toekomst bedreigd zijn . 
Ongeveer 40% (1 .075 ha) van de waardevolle tot zeer waardevolle 
natuuroppervlakte heeft juridisch een groene bestemming . 42% van de natuur 
valt onder de categorie ‘wonen en industriegebied’, en is dus niet beschermd . De 
categorieën ‘landbouwgebieden’ en ‘recreatie en openbaar nut’ zijn goed voor 
respectievelijk 8 en 10% van de natuuroppervlakte . 

De bosindex voor Gent is erg laag, in 2009 is dit 859 ha of slechts 5% van het 
grondgebied . De Vlaamse bosindex bedraagt 11% . Gent kampt ook met veel 
versnippering . Meer dan de helft van de bossen is kleiner dan 5 ha en als privébos 
niet toegankelijk . Boskernen van meer dan 100 ha komen niet voor in Gent . In het 
algemeen verdween ongeveer 21 ha bos op 10 jaar tijd . 
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Recreatief groen in uitbouw

Geplande groene ruimte en groenstructuur

De beschermde groenoppervlakte is in 2002-2010 met 219,2 ha beduidend 
toegenomen ten opzichte van de 1 .281 ha groenbestemmingen uit het gewestplan 
(+ 17%) . Het afbakenings-RUP voor het grootstedelijk gebied heeft hierin een 
belangrijk aandeel: natuurgebied 703 ha, bos 521 ha en parkgebied 142 ha . Dit 
betekent niet dat deze groene bestemmingen al gerealiseerd zijn, maar wel dat de 
ruimtelijke structuur grondig zal wijzigen . 

Ongeveer 40% van het actuele recreatieve groen (ca . 422 ha) heeft een groene 
bestemming . Bijna een derde heeft een bebouwbare bestemming (wonen of 
industrie) en loopt dus kans om op termijn te verdwijnen .

Groenpolen in uitbouw

Het Groenstructuurplan(106) wil voldoende recreatief groen op de verschillende 
schaalniveaus bekomen zodat bewoners niet te ver moeten gaan om groen te 
vinden . Daarom is er gekozen voor drie groenniveaus: groenpolen, wijkparken en 
woongroen .

Gent bouwt vier groenpolen aan de rand van de stad verder uit, als bos, als 
parkgebieden met een sociaaleducatieve of recreatieve functies, als natuurgebied 
of als speelbos . Verschillende groenassen verbinden de groenpolen met het 
centrum(107) . 

In de Scheldevallei is gestart met de uitbreiding en inrichting van de groenpool 
Gentbrugse Meersen .
De kasteelparken, de aansluitende boscomplexen en verspreide residentiële 
bebouwing karakteriseren samen met de landbouwactiviteiten de zuidelijke open 
ruimte tussen Sint-Martens-Latem, Sint-Denijs-Westrem, De Pinte en Zwijnaarde . 
De samenhang van dit gebied wordt versterkt door de herinrichting van het 
Parkbos (ook een groenpool): het gebied wordt toegankelijker gemaakt, er worden 
compacte bosvolumes ingeplant en de randen worden afgewerkt .
De groenpool van de Vinderhoutse bossen bevindt zich in de Oude Kalevallei . 
Samen met de reeds ingerichte ‘Groene Velden’ (Mariakerke) en de omgeving rond 
De Campagne, zijn de acties in deze groenpool vooral gericht op bosuitbreiding 
(ca . 155 ha), natuurbehoud en -ontwikkeling, de inpassing van landbouw in het 
landschappelijk raamwerk en de inrichting van zachte recreatie (wandel- en 
fietspaden, onthaalinfrastructuur, …) .
In het noorden wordt ter hoogte van het oud vliegveld in Oostakker een vierde 
groenpool ingericht .
Daarnaast is er ook nog de Blaarmeersen met een focus op recreatie . 
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Recreatieve groenstructuur Gent

20. Gewenste recreatieve groenstructuur Gent. Bron: Stad Gent, 2012d.
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Wijkparken en woongroen

Naast de groenpolen zijn er wijkparken en woongroen . Wijkparken zijn parken met 
een oppervlakte groter dan 1ha, op wandelafstand (400 meter) van de woning en 
met een minimale oppervlakte van 10m² per inwoner . Woongroen is groen met 
een oppervlakte kleiner dan 1ha en op een afstand van minder dan 150m van de 
woning . 

In 1999 telde Gent 360 ha recreatieve groene ruimte . In de tien daarop volgende 
jaren werd 62 ha nieuwe publiekstoegankelijke parkruimte gerealiseerd(108), waarvan 
zeven wijkparken (48 ha) en dertig locaties met woongroen (14 ha) . 

Hierdoor beschikt ondertussen 39% van de inwoners over een wijkpark (t .o .v . 31% in 
1999) . Het aantal inwoners dat beschikt over woongroen is in dezelfde periode met 
2% gestegen . De percentages vragen enige nuancering . De parken in de binnenstad 
zijn namelijk te klein voor het aantal mensen die er beroep op kunnen doen . Vooral 
het Baudelohof, het park bij de Sint-Baafsabdij en het Bijgaardepark zijn te klein voor 
de dichtbevolkte wijken . 

Vooral inwoners in de binnenstad en de kernstad beschikken niet over recreatief 
groen op een aanvaardbare (wandel)afstand(109) . Kortom, de natuur- en 
groenstructuur is in het algemeen kleiner geworden . De nieuwe parken gaan tegen 
die trend in, maar zijn te klein om het verlies aan oppervlakte te compenseren . 

Evolutie in het gebruik 

stijgend parkbezoek 

Parken en groen in Gent worden de voorbije jaren intenser en multifunctioneler 
gebruikt . De enige data die hierover beschikbaar zijn is het aantal aanvragen voor 
feesten en activiteiten in parken . Dat aantal steeg tussen 2009 en 2011 van 232 naar 
394 (+41%) . 

Ander gebruik 

Parken worden ingericht naar de behoefte van de stadsgebruiker, en die is anders 
dan vroeger . Parken moeten tegenwoordig vooral bruikbaar zijn . Vroeger vond 
je in elk park wandelpaden, speel- en sporttoestellen . Nu voegt men daar ook 
avontuurlijke speelzones, fietspaden, barbecues, petanquebanen, verplaatsbare 
banken . . . aan toe . Een Amsterdamse studie(110) ziet als belangrijkste parkactiviteiten 
fietsen, honden uitlaten, aperitieven en lunchen, maar ook natuurstudie, werken 
met laptop en lezen .

tijdelijk gebruik

Net als andere steden zoekt Gent naar manieren om de ruimte zo optimaal 
mogelijk te benutten . Zo is er een trend om tijdelijk braakliggende of onderbenutte 
zones bruikbaar te maken voor recreatie, bebossing of natuurontwikkeling . 
Voorbeelden hiervan zijn: Oude Dokken met Dok vzw, de Gasmetersite met 
Samenlevingsopbouw vzw en de Muide en RocSa vzw . 

Naar meer multifunctionaliteit

Multifunctionaliteit

De inrichting van multifunctioneel groen is al jaren een trend en past perfect bij het 
principe van ‘slim’ verdichten . We verwachten dat de multifunctionaliteit van parken 
nog zal stijgen door de druk op de open ruimte en het stijgende parkgebruik . 
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klimaat

Groen kan bij klimaatswijzingen een belangrijke rol spelen door in een stedelijke 
omgeving temperatuursextremen te dempen, regenwater te bufferen, als 
windbegeleider te werken en het binnen- en buitenklimaat aangenamer te maken . 
Daar wordt momenteel heel wat onderzoek naar gedaan(111) . 

stadslandbouw

In een verstedelijkte omgeving leeft de vraag naar duurzame en multifunctionele 
landbouw(112) . Ook in Gent is dat niet anders . Tal van initiatieven tonen dit aan: het 
volkstuinenproject ‘de Site’, Boer’n Brood, de stadsimkerij Apicula, de stijgende 
vraag naar gronden om te tuinieren . . . In Gent is een werkgroep actief die de 
stadslandbouw verder wil uitbouwen(113) . 

Besluit

De oppervlakte aan natuur en bos is tussen 1999 en 2009 gedaald. Bovendien 
ligt meer dan de helft van de bossen, parken en tuinen niet in een groen 
bestemmingsgebied en kan dus verdwijnen. Anderzijds is er ook een groenimpuls. 
Er kwamen recent meer wijkparken en woongroen en de parken worden 
multifunctioneler ingericht. Het aantal aanvragen voor activiteiten in parken neemt 
toe. De parken in de binnenstad zijn wel te klein voor de dichtbevolkte wijken. 
Het gewestplan en het afbakenings-RUP voor het grootstedelijk gebied geven 
een stijging aan van de beschermde groenoppervlakte, maar nog niet alles is 
gerealiseerd.
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Woningen moeten een basiscomfort bieden in een kwaliteitsvolle omgeving . Het is 
ook steeds belangrijk dat vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden, en dat alles 
moet natuurlijk betaalbaar blijven . Demografische evoluties spelen hierin een rol . 

op zoek naar een evenwicht tussen vraag en 
aanbod

Vraag

Op 31 .12 .2011 telde Gent 114 .588 gezinnen met gemiddeld 2,16 inwoners per gezin . 
43% van de gezinnen is een eenpersoonsgezin (alleenstaand) . Bijna de helft bestaat 
uit samenwonenden/gehuwden met of zonder kinderen en 8% van de gezinnen zijn 
eenoudergezinnen(114) .

Het aantal inwoners is sinds 1999 continu gestegen en de bevolkingsprognoses 
voorspellen een verdere groei van dit bewonersaantal(115) . Zowel natuurlijke groei 
als een stijging van het aantal migranten zorgen hiervoor . Dezelfde prognoses 
voorspellen een verdunning van de gezinnen en een vergrijzing . 

In Gent moeten er 6 .600 tot 8 .500 nieuwe woningen gebouwd worden tussen 
2007 en 2017 om aan de toekomstige behoeften te voldoen(116) . 

Verruiming van het aanbod

In de periode 2008-2020 worden bijna 9 .000 extra woongelegenheden voorzien 
in geplande woonprojecten . Twee derde daarvan situeert zich in het centrum en 
een derde in de rand van Gent . Eén derde wordt sociaal aangeboden (waarvan 60% 
in het centrum en 40% in de rand)(117) . Daarnaast kunnen er nog 3 .500 tot 6 .400 
woongelegenheden (afhankelijk van de densiteit) gebouwd worden op percelen die 
vandaag nog onbebouwd zijn . Die onbebouwde percelen bevinden zich voor 70% 
in de rand van Gent(118) . Het aanbod hiervan daalt langzaam - van 3494 in 2008 naar 
3002 in 2011 – wat betekent dat deze percelen geleidelijk aan op de markt komen . 

Tussen 2007-2010 zijn er al 4651 bijkomende woningen gerealiseerd, waarvan 874 
huizen en 3777 appartementen . Elk jaar worden er gemiddeld 978 extra woningen 
gebouwd(119) . Ook renovatie wint steeds meer aan belang . 

In theorie worden er de volgende jaren voldoende woningen gebouwd voor de 
nieuwe gezinnen, maar veel hangt natuurlijk af van de economische situatie en de 
snelheid waarmee de woonprojecten gerealiseerd worden . Door de economische 
crisis en de gewijzigde regelgevingen hebben veel projecten vertraging opgelopen . 

Vraag en aanbod

Tussen 2002 en 2010 is het aantal gezinnen met 9 .673 gezinnen toegenomen . In 
diezelfde periode werden ruim 8 .500 bijkomende woningen gerealiseerd . Het aantal 
bijkomende vergunde woningen en het aantal bijkomende gezinnen is dus vrij goed 
in evenwicht . Enkel in 2009 was er een opvallende stijging van het aantal gezinnen 
terwijl dat bij de woningen niet het geval was . Deze cijfers zeggen evenwel niets 
over een reeds bestaande schaarste of overschot .

 Hoofdstuk 5  focus op wonen
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Meer gezinnen en woningen 

bijkomende vergunde woningen

bijkomend aantal gezinnen
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21. Evolutie van het aantal bijkomende gezinnen en het aantal bijkomend vergunde 
woningen, van 2002 tot 2010. Bron: ROL Stad Gent, Bevolkingsregister Stad Gent.

De bestemmingsplannen voor nieuwe woonzones geven een andere invalshoek . 
Als daar nieuwe zones bestemd worden, ontstaan er mogelijkheden voor 
bijkomende woningen . De ruimte voor deze woningen is dan wel voorzien maar 
daarom nog niet gerealiseerd . In de periode 2002-2010 werd een bijkomend 
juridisch aanbod gecreëerd van circa 6 .395 woningen . Meer dan de helft hiervan 
(3 .300 woningen) werd gecreëerd in de periode 2006-2011 . Tijdens deze periode 
zorgden het gewestelijk RUP Sint-Pietersstation (2006), het RUP Handelsbeurs 
(2007), het RUP Bruggen naar Rabot (2009) en het RUP Oude Dokken (2011) voor 
een groot deel van dit bijkomend aanbod . 

De ‘verappartementisering’ neemt overhand toe . Het aantal appartementen kende de 
afgelopen twintig jaar een veel grotere groei (27%) dan het aantal eengezinswoningen (5%) . 

Verappartementisering 

Eengezinswoningen Appartementen Totaal

Aantal % Aantal % Aantal %

1992 76702 69,70% 33282 30,30% 109984 100

2002 79236 66,80% 39386 33,20% 118622 100

2011 80718 63,70% 45910 36,30% 126628 100

Evolutie Aantal Groei (%) Aantal Groei (%) Aantal Groei (%)

’92 – ‘02 2534 3,20% 6104 15,50% 8638 7,30%

’02 – ‘11 1482 1,80% 6524 14,20% 8006 6,30%

’92 – ‘11 4016 5,00% 12628 27,50% 16644 13,10%

22. Aantal eensgezinswoningen en aantal appartementen, en hun aandeel, in 1992, 
2002 en 2011. Het aantal bijkomende eensgezinswoningen en appartementen en hun 
groeicijfer tussen 1992 en 2002, tussen 2002 en 2011 en tussen 1992 en 2011. Bron: FOD 
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen op 1 

januari 2011, http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/bouw_industrie/gebouwenpark/
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kwaliteit van de woning en woonomgeving

Woonkwaliteit

De Vlaamse Wooncode is zowat de grondwet voor het woonbeleid in Vlaanderen 
en bewaakt huurwoningen met normen voor veiligheid, gezondheid en 
woonkwaliteit . Elke burger heeft namelijk recht op een behoorlijke huisvesting . 
Gent heeft als oudste industriestad van Vlaanderen relatief veel woningen met 
een mindere kwaliteit(120) . Vooral in de wijken van de 19e-eeuwse gordel ligt het 
comfortniveau laag . 

In het kader van ‘Ledeberg Leeft’ zijn in maart 2012 761 woningen aan een 
woonkwaliteitsonderzoek onderworpen(121) . Meer dan zes op tien was niet conform 
de Vlaamse wooncode . 

In 2007 werd bij een screening van 372 private huurwoningen(122) in het Gentse 
stadscentrum vastgesteld dat 36% niet voldeed aan de minimumnormen voor 
bewoonbaarheid(123) . Voor een kwart van de woningen werd de globale kwaliteit als 
laag tot zeer laag beschreven, slechts 42% was van hoge kwaliteit . De tevredenheid 
over de werking van de installaties schommelde tussen de 68% en de 80%, terwijl 
slechts een kleine 60% tevreden was over de afscherming van het geluid . Weinigen 
waren tevreden over de beschikbare bergruimte van de woning, maar velen wel 
over de grootte en toegankelijkheid . 

In 2011 gaf 96% van de Gentenaars aan in een woning te wonen met minstens 
elementair comfort: (warm) stromend water, een wc met waterspoeling en een 
badkamer of douche . Acht op tien beschikt over middelmatig comfort: elementair 
comfort én centrale verwarming . 22% van de Gentenaars leeft in een woning met 
gebrekkige kwaliteit: er is ofwel een gebrek aan elementair comfort of aan ruimte, 
ofwel zijn er structurele problemen(124,125) .
4% van de gezinnen woont in een ‘overbezette’ woning, met onvoldoende kamers 
voor het aantal personen in het gezin . Vooral huurders, inwoners onder de 35 jaar 
en niet-Belgen wonen vaker in een overbezette woning(126) . 

tevredenheid over de woning en de woonomgeving

Naast de kwaliteit van de woning – de objectieve realiteit – is er ook de subjectieve 
beleving van de woning en de woonomgeving . In 2010 was 83% van de Gentenaars 
tevreden over zijn huidige woning . Dat is lager dan in 2006 . 
45% is niet tevreden over de geluidsisolatie ten opzichte van de buren(127) .

streven naar betere woonomgevingskwaliteit

De tevredenheid over de buurt ligt hoog bij de Gentenaars (79%) . Toch is nauwelijks 
de helft van de inwoners tevreden over bepaalde deelaspecten zoals de visuele 
kwaliteit van gebouwen in de buurt, de aanwezigheid van groen, de staat van de 
straten en voetpaden of de veiligheid van kinderen op straat . 

tevreden over de woonomgeving

Over de buurt in zijn geheel 79%

Over de deelaspecten van de woonomgeving:

• de visuele kwaliteiten van de gebouwen 50%

• de aanwezigheid van groen 47%

• de staat van straten en voetpaden 41%

• kinderen kunnen veilig spelen 41%

23. Tevredenheid van de Gentenaars over de eigen woonomgeving, in procent.  
Bron: Leefbaarheidsonderzoek 2010.
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De Stad Gent wil de dichtbevolkte wijken in de 19e-eeuwse gordel meer 
ademruimte geven . Hiervoor worden de stadsprojecten ontwikkeld die de grootste 
problemen aanpakken: dichtgeslibd weefsel, woningen in slechte staat, weinig 
open ruimte, parkeerproblemen, zeer weinig en daarenboven weinig kwalitatieve 
groenvoorzieningen… Doel is de belevingswaarde te verbeteren met nieuwe open 
ruimtes . De ruimtelijke structuur van de wijk zal dus veranderen, of is al veranderd . 
‘Zuurstof voor de Brugse poort’ heeft zuurstof gecreërd in dichtgeslibde wijken, 
‘Bruggen naar Rabot’ wil de wijk Rabot-Blaisantvest meer doen aansluiten bij het 
centrum en ‘Ledeberg Leeft’ werkt aan een meer leefbaardere wijk .

Betaalbaarheid

Het aanbod aan woningen moet niet alleen verruimd worden, de woningen moeten 
ook betaalbaar blijven . 

Het laatste decennium zijn de Vlaamse prijzen sterk gestegen: de gemiddelde 
verkoopprijs voor bestaande appartementen en woningen kende tussen 2000 en 
2010 een stijging van respectievelijk 110% en 127%(128) . In Gent bedraagt die stijging 
gemiddeld 146% voor een appartement en 168% voor een woonhuis .

Prijs van flats en woonhuizen

2000 2005 2010

Flat Woonhuis Flat Woonhuis Flat Woonhuis

83 .160 74 .624 129 .897 132 .471 204 .540 199 .682

24. Evolutie van de gemiddelde prijs voor een flat en een woonhuis, in Gent, van 2000 
tot 2010. Bron: Stadsmonitor 2011.

Het valt op dat vooral ‘goedkopere’ woningen duurder worden . Op zes jaar tijd 
stegen die prijzen met 120% . Woningen die tot een duurdere prijscategorie behoren, 
stegen ‘slechts’ met 90%(129) .

De prijsstijgingen zijn geen louter Gents fenomeen, maar komen in alle centrum-
steden voor . In Gent laat zich evenwel de voorbije jaren een inhaalbeweging voelen 
die scherpere stijgingen laat zien .

Een andere manier om een idee te krijgen van de betaalbaarheid van woningen 
is de woonquote . Dit is de totale som die het gezin spendeert voor wonen ten 
opzichte van het gezinsinkomen . Als gezinnen meer dan 30% hieraan spenderen, 
wordt er vanuit gegaan dat de woonuitgaven beslag leggen op een onredelijk 
deel van het inkomen . In 2011 heeft een vierde van de Gentse gezinnen een 
woonquote hoger dan 30% . Huurders hebben een opmerkelijk hogere woonquote 
dan eigenaars . In deze laatste groep zitten ook eigenaars die geen hypotheek 
(meer) moeten aflossen (130) . Op de private huurmarkt zijn er steeds meer 
betaalbaarheidsproblemen(131) . Tussen 2006 en 2010 blijft het aantal uithuiszettingen 
toenemen, maar in 2011 is er een daling(132) . Het aantal uithuiszettingen per 1000 
gezinnen daalt dan van 7,7 naar 6,6 .
 
Bedreigingen voor de betaalbaarheid van wonen
 
26 .728 personen(133) moeten rondkomen met een inkomen uit leefloon, een 
gewaarborgd inkomen, een inkomensgarantie of een tegemoetkoming omwille 
van hun handicap . Daarnaast had 9% van de Gentenaars in 2011 problemen om de 
woonkosten te betalen(134) .
Voor deze mensen staat de woonzekerheid en de betaalbaarheid van het wonen 
onder druk . Dit kan voor starters het begin zijn van een vicieuze cirkel van 
problematische woonsituaties en schuldenopbouw .
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Naar een geschikte woning voor iedereen 

Een stad is begrensd, en het woonaanbod is dat ook . Hoe kan Gent woningen 
blijven creëren voor een groeiende bevolking zonder de leefbaarheid in gedrang te 
brengen? 

Gezinnen

Gent is een aantrekkelijke stad voor ondermeer jonge gezinnen . Het aandeel van 
de groep 0-9 jarigen en 30-39 jarigen op de totale bevolking is in Gent hoger dan 
op Vlaams niveau . Bovendien groeit dit aandeel jaar na jaar, wat een indicatie is 
voor de populariteit van de stad bij jonge gezinnen . Toch lijkt zich bij die jonge 
gezinnen een stadsvlucht voor te doen: vooral 0-9 jarigen en 30-39 jarigen verlaten 
de stad, maar dit fenomeen moet in een breder perspectief worden gezien . Gent 
trekt als studentenstad immers heel veel twintigers aan, voornamelijk studenten . 
Na hun studies blijft een groot deel hiervan in Gent wonen . Eens ze de leeftijd van 
dertig bereiken en in een anders levensfase terechtkomen (die van samenwonen of 
gezinsvorming) veranderen de woonwensen en gaat een deel ervan terug buiten de 
stad wonen . Voor Stad Antwerpen is dit becijferd in een cohortenanalyse en is de 
conclusie dat na een tiental jaar iets meer dan de helft vertrekt .

studenten

Gent telt een 67 .000 studenten tijdens het schooljaar 2010-2011(135), waarvan er 
naar schatting 28 .000 op kot zitten . Bijna de helft van de kotstudenten woont in 
een studentenkamer en een kwart van hen in een studio . Goed een kwart van de 
kotstudenten verblijft in een gezinswoning (12%) of een appartement (14%) en de 
meesten onder hen delen die met anderen(136) . De studenten zouden dus ongeveer 
2 .800 gezinswoningen en appartementen innemen(137) . Naarmate het aantal 
studenten toeneemt, stijgt ook de druk op de woningmarkt . 

Alle onderwijsinstellingen samen beschikken over 3 .098 eigen wooneenheden 
voor studenten(138) . Van het aantal kamers op de private markt kan enkel een 
schatting gemaakt worden . Volgens het politiereglement in Gent, moeten 
die kamerwoningen geregistreerd worden bij de brandweer . In maart 2012 
waren 24 .202 private woonentiteiten opgenomen in dit bestand (exclusief de 
woonentiteiten van de onderwijsinstellingen) . Toch zijn er nog altijd een hoop koten 
die niet gekend zijn . De kwaliteit van veel koten laat te wensen over . Van de 3 .356 
adressen die de brandweer controleerde waren er slechts 928 in orde .

Sinds 1996 kunnen woningen met een vloeroppervlakte kleiner dan 250m² 
niet meer onderverdeeld worden in studentenkamers . In oktober 2010 werd 
het bouwreglement aangepast en mogen private ontwikkelaars grootschalige 
verblijfsaccommodaties bouwen voor studenten(139) . Sinds die aanpassing zijn er zo 
al 1 .100 studentenkamers vergund(140) .

Huurders als kwetsbare groep

In Vlaanderen hebben huurders en eigenaars een verschillend socio-economisch 
profiel . Het inkomen van eigenaars is merkelijk groter bij eigenaars dan bij huurders, 
zelfs als het inkomen gecorrigeerd wordt naar de grootte van het gezin . 
Ook is er een link met de opleiding . Bij de nog afbetalende eigenaars geldt: hoe 
hoger de opleiding, hoe hoger het aandeel eigenaars . Dit is niet het geval voor 
eigenaars die hun lening al afbetaald hebben . Een groot deel van deze groep is 
namelijk gepensioneerd en heeft gemiddeld een lager opleidingsniveau . Betaald 
werk hebben is eveneens een belangrijke factor . Het aandeel eigenaars ligt 
bovendien opvallend hoger bij tweeverdieners(141) .
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Gent kent een relatief grote huurmarkt in vergelijking met andere steden . In 2001 
omvatte de huurmarkt 47% van de totale woonmarkt(142) . Wie huurt er in Gent? Er 
huren meer gezinnen met een laag inkomen en alleenstaanden, waardoor er meer 
vraag is naar kleinere woningen en vooral naar huurappartementen . Meer dan de 
helft van de private huurders (56%) hoort bij de laagste 45% van de netto belastbare 
inkomens en ongeveer zeven op tien verdient minder dan het gemiddelde Gentse 
inkomen . Zeker voor alleenstaande leefloontrekkers en eenverdieners met kinderen 
vormen de huurprijzen een probleem(143) .

Een op vijf van de personen met de laagste inkomens besteedt minstens 37% 
van het maandinkomen aan huur . Een op vier van de private huurders komt in 
aanmerking voor een sociale huurwoning, goed voor ongeveer 11 .900 Gentse 
gezinnen . 18% van de huurders heeft problemen om de huur te betalen(144) . 

België kent een grote kloof in armoederisico tussen huurders en eigenaars . Voor de 
huurders bedraagt dit risico 28% met slechts 10% voor eigenaars(145) . 

sociale huisvesting

Aanbod

Gent vervult een centrumfunctie op vlak van sociale huisvesting . Het aandeel 
sociale huurwoningen in de stad zelf is namelijk minstens drie keer zo hoog als 
het aandeel in de buurgemeenten . Eind 2011 telde Gent ongeveer 14 .800 sociale 
huurwoningen (waarvan er zowat 1 .200 in een concreet renovatieplan opgenomen 
waren) . 13% van de gezinnen huurt een sociale woning . Daarmee komt Gent op 
de tweede plaats bij de dertien Vlaamse centrumsteden(146) . Toch zijn er diverse 
knelpunten in deze sector zoals de trage doorlooptijd van projecten en een 
grotendeels verouderd patrimonium(147) . 

Vraag

De vraag is nog altijd groter dan het (grote) aanbod . De voorbije jaren is vooral de 
vraag naar woonentiteiten met één en twee slaapkamers gestegen . Eind 2011 waren 
er 7 .892 kandidaat-huurders(148) . Tussen 2008 en 2020 zouden er 1 .980 nieuwe 
sociale huurwoningen bij komen . 

Besluit

Bevolkingsprognoses voorspellen dat de bevolking zal blijven groeien. De vraag om 
te wonen in Gent doet dat dus ook. Het woonaanbod kan niet onbeperkt groeien: 
ruimte in de stad is niet oneindig. Al bij al is het totale aantal bijkomende vergunde 
woningen en het aantal bijkomende gezinnen vrij goed in evenwicht. 
Andere kenmerken van de Gentse woonmarkt zijn de sterke stijging van het aantal 
appartementen en de vaststelling dat kotstudenten bijkomend een druk op de 
private woonmarkt creëren omdat ze een deel van de  gezinswoningen innemen. 
De woonmarkt in Gent blijft krap.
De Gentse huurmarkt omvat 47% van de totale woonmarkt. Ook het aandeel 
gezinnen dat een sociale woning huurt is vrij hoog, Gent vervult op dat vlak een 
centrumfunctie ook al kampt de sector sociale huisvesting met diverse knelpunten. 
De stijgende koopprijzen komen voor in alle centrumsteden. In Gent wordt dat wel 
scherper aangevoeld omdat de stad een inhaalbeweging doormaakte, die zich het 
sterkst laat voelen in de lagere prijscategorieën. Betaalbaar wonen is vooral voor 
de huurders een probleem: zij vormen een kwetsbare groep, zeker wanneer het 
alleenstaanden met een leefloon of eenverdieners met kinderen betreft. 
Over de woonkwaliteit zijn de Gentenaars tevreden. De kwaliteit van de woningen 
in de 19de-eeuwse gordel is laag. Om de dichtbevolkte 19de-eeuwse gordel meer 
ademruimte te geven, zijn stadsvernieuwingsprojecten opgestart.
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de actuele mobiliteitsproblematiek: nog 
steeds druk van koning auto

In Gent moeten steeds meer mensen zich verplaatsen . De bevolking groeit, er 
zijn meer studenten en ook meer pendelaars . Er zijn ook meer activiteiten in en 
rond de stad . Mensen nemen dan ook steeds vaker de auto, waardoor het aantal 
congestiepunten toeneemt en alternatieve (sluip)routes populairder worden . Dat 
zorgt voor problemen op vlak van leefbaarheid en veiligheid . 
Het openbaar vervoer blijft in een moeilijke marktpositie . Zo zijn er problemen op 
vlak van doorstroming en beschikbaarheid, en ontbreken er essentiële schakels 
in het netwerk en een volwaardige P+R-infrastructuur… Het fietsnetwerk is nog 
niet voldoende uitgebouwd . Er zijn nog veel gevaarlijke en weinig comfortabele 
punten en het stallingsbeleid is nog niet consistent… Ook voetgangers ondervinden 
knelpunten(149) . 

duurzame mobiliteit

De jongste jaren is er een evolutie naar duurzame mobiliteit . Daarbij komt niet 
langer de auto, maar de mens op de eerste plaats(150) . Zo is er bijvoorbeeld het 
STOP-principe (Stappen – Trappen – Openbaar vervoer – Personenwagen) waarbij 
de aandacht vooreerst naar de voetgangers gaat, daarna naar de fiets, vervolgens 
het openbaar vervoer en tenslotte de auto .

Ruimte voor voetgangers 

8% van de Gentenaars verplaatst zich in zijn vrije tijd voornamelijk te voet (in 2009) . 
Eenzelfde percentage doet dat ook van en naar het werk of de school(151) . 

Voor voetgangers vertaalt duurzame mobiliteit zich in
•	 een autoluwe binnenstad met een groot verkeersvrij voetgangersgebied . Na 

de Kobrawerken zal Gent een homogeen en verzorgd voetgangersgebied 
hebben . Slechts onder strikte voorwaarden kan je een vergunning krijgen om 
er te laden en te lossen . Toch is er nog altijd te veel doorgaand verkeerd in het 
voetgangersgebied (30% van de geregistreerde auto’s)(152) . 

•	 onder het Trottoir Actie Plan (TAP) werd 22 .000m² stoep heringericht(153) . Toch is 
de kwaliteit van de voetpaden er de voorbije jaren op achteruit gegaan(154) . 

fietsverkeer

87% van de Gentse gezinnen heeft minimum één fiets (in 2009)(155) . 
In Gent is de fiets alomtegenwoordig in het stadsbeeld: studenten maken er 
massaal gebruik van, pendelaars gaan ermee van en naar het station… 62% van 
de studenten fietst vaak tot altijd naar de les(156) . Tussen 2008 en 2011 steeg het 
fietsverkeer met 18%(157) .
 
Duurzame mobiliteit vertaalt zich op vlak van fietsgebruik o .a . in:
•	 Investeren in fietspaden . In 2010 heeft Gent 380km fietspaden(158) waarvan de 

kwaliteit de laatste jaren stabiel is gebleven(159) .
•	 Investeren in zowel privé- als openbare fietsenstallingen . Aan de stations komen 

er steeds meer fietsen in de stallingen: in 2012 zijn dit er bijna 8 .000, tegenover 
3 .502 in 2000 . Sinds 2006 neemt ook het aantal openbare fietsenstallingen 
toe: in 2011 zijn dat er al 9 .600 (+35%) (fietsenstallingen op NMBS-terreinen en 
privéstallingen niet inbegrepen) .

 Hoofdstuk 6  focus op mobiliteit
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Het openbaar en collectief vervoer

Bijna twee derde van de Gentse gezinnen beschikt over minimum één abonnement 
op het openbaar vervoer . Dat aandeel is hoog in vergelijking met de andere Vlaamse 
centrumsteden(160) .
94% van de Gentenaars woont binnen 500 meter loopafstand van het openbaar 
vervoer met een minimumfrequentie(161) . In Gent is er een uitgebreid netwerk aan 
trams en bussen dat zorgt voor een sterke gebiedsdekking . 

De stations Gent-Sint-Pieters en Gent Dampoort hebben een belangrijke 
verbindingsfunctie . Gent-Sint-Pieters is het belangrijkste station in Vlaanderen(162) met 
50 .500(163) instappende reizigers per dag . De twee stations worden complementair 
ontwikkeld: Gent-Sint-Pieters is van belang voor het uitbouwen van Gent als 
kennisstad en voor de kantoorontwikkelingen langs de Koningin Fabiolalaan . Gent 
Dampoort ligt vlakbij de haven, de culturele cluster, de Kuip en in een belangrijk 
woongebied(164) . 

Volgens de Lijn blijft het aantal passagiers toenemen(165) . 86% van de Gentenaars 
vindt dat er voldoende openbaar vervoer is in de buurt; negen op tien is tevreden 
over de afstand tot bus of tram en 83% is tevreden over de frequentie van het 
aantal bussen of trams . Meer dan een kwart van de Gentenaars maakt dagelijks 
gebruik van het openbaar vervoer . 23% doet dit minstens één keer per week en 7% 
neemt nooit een bus, tram of trein(166) . Om de kwaliteit van het openbaar vervoer 
te verhogen, werden er tussen 2007 en 2011 100 haltes uitgestulpt . Zo kunnen de 
bussen op de rijweg stilstaan en hoeven ze geen tijd meer te verliezen om in te 
voegen in de verkeerstroom . 

Op het vlak van collectief vervoer is Cambio de grootste speler . Dit autodeelsysteem 
is gestart in 2003 en kent een stijgend aantal gebruikers (momenteel zijn er 60 
deelauto’s en ongeveer 1 .750 gebruikers)(167) . Dégage! vzw (DE Gedeelde Autovloot 
GEnt)(168) is een particulier autodeelsysteem in Gent met 19 auto’s en meer dan 400 
gebruikers . Particulier autodelen betekent in dit geval dat eigenaars hun auto door 
andere mensen laten gebruiken tegen een kilometervergoeding .

Autoverkeer

De auto is nog altijd het belangrijkste vervoersmiddel bij de Gentenaars . De helft 
van de Gentenaars verplaatst zich in zijn vrije tijd hoofdzakelijk met de auto . Op 
de tweede en derde plaats komen respectievelijk de fiets (23%) en het openbaar 
vervoer (18%) . De auto komt ook op de eerste plaats voor verplaatsingen naar het 
werk of de school (45%), gevolgd door het openbaar vervoer (26%) en de fiets (19%) . 
In 2010 bezit 56% van de gezinnen één wagen en iets meer dan een kwart heeft 
er twee of meer . Gezinnen die in het centrum wonen hebben gemiddeld minder 
auto’s dan gezinnen uit de periferie . Bovendien heeft ongeveer een op vier van de 
gezinnen in het centrum geen wagen(169) . 
De kwaliteit van de rijwegen is er de voorbije jaren op achteruit gegaan . 

Het aantal zwaargewonde en dodelijke verkeersslachtoffers ligt in Gent voor 
de periode 2007-2009 op 9,2 per 10 .000 inwoners . Dat is een sterke stijging 
tegenover 1998-2000 toen er 6,4 slachtoffers per 10 .000 inwoners waren . Gent 
is daarmee (samen met Kortrijk en Hasselt) bij de steden met het hoogste aandeel 
verkeersslachtoffers van alle Vlaamse centrumsteden . Het aantal zwaargewonde 
en dodelijke fietsslachtoffers bedraagt 1,1 per 10 .000 inwoners voor de periode 
2008-2009 . Dat is een daling van 18% tegenover 2004-2005 en vergelijkbaar met 
de overige Vlaamse centrumsteden .
In dichtbebouwde wijken in en rond het centrum en de 19e-eeuwse gordel 
groeien de klachten van de bewoners over de moeilijke parkeersituatie . In 2011 
is slechts 53 % van de Gentenaars tevreden met het aanbod aan parkeerplaatsen 
voor buurtbewoners(170) . Om daaraan tegemoet te komen zijn er verschillende 
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parkeerregimes (betalend, blauwe zone, bewonersparkeren) ingevoerd . Gent 
telt ook negen parkeergarages, een aantal park&ride locaties en een aantal 
buurtparkings . 
In 2011 telde Gent 29 .377 parkeerplaatsen op de openbare weg waar 
een parkeerregime geldig is . Zes op tien daarvan vallen onder het regime 
‘betalend parkeren’; 35% ligt in een blauwe zone en 4% is voorbehouden voor 
bewonersparkeren(171) . 
Eind 2011 stonden er 950 parkeerautomaten in Gent voor 17 .774 betalende 
parkeerplaatsen . 1 .506 daarvan bevinden zich op en binnen de voormalige 
parkeerroute in de binnenstad, en 16 .268 erbuiten .
In Gent zijn er negen parkeergarages met 4 .436 parkeerplaatsen . Daarnaast tellen 
zeven P+R locaties samen 669 parkeerplaatsen . Momenteel telt de stad ook vijf 
buurtparkings en in de komende jaren zullen er meer bijkomen . 

Besluit

Er is een aanzienlijke toename van het aantal verplaatsingen in Gent door de 
demografische groei, het toenemend aantal pendelaars en studenten, een hoger 
activiteitenniveau en het verspreiden van functies over de stad en de omliggende regio. 
De meeste verplaatsingen gebeuren met de auto. Ondanks het lagere autobezit in 
het centrum, zijn er net daar en in de 19de-eeuwse gordel klachten over moeilijke 
parkeersituaties voor bewoners. 
Het aantal congestiepunten neemt toe en er is een toenemend gebruik van alternatieve 
(sluip)routes. Dat kan leiden tot onveiligheid en verkeersonleefbaarheid, ook voor de 
zwakkere weggebruiker. Van alle Vlaamse centrumsteden kent Gent samen met Kortrijk 
en Hasselt het hoogste aandeel verkeersslachtoffers. De kwaliteit van voet-, fietspaden 
en rijwegen is niet optimaal. Voor fietsers is er een weinig consistent stallingsbeleid en 
een beperkte uitbouw van een fietsnetwerk. 
Het openbaar vervoer in Gent zorgt met  een uitgebreid netwerk  voor een 
sterke gebiedsdekking. Er blijven wel wat problemen op vlak van doorstroming 
en beschikbaarheid en er ontbreken een aantal essentiële schakels in het 
openbaarvervoersnetwerk, alsook een volwaardige P+R-infrastructuur.
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 Hoofdstuk 7 focus op kinderopvang en
  onderwijs

Specifiek voor Gent is de verjonging: er zijn meer geboortes en dus schuiven er ook 
steeds meer kinderen naar de kleuter- en lagere scholen . 

kinderopvang: naast meer opvang nog meer 
vraag

Voorschoolse kinderopvang

Het aantal opvangplaatsen in kinderdagverblijven en bij onthaalouders steeg sinds 
2006 van 3 .186 plaatsen naar 4 .331 in 2011 . Daarmee is het tekort van ongeveer 
600 plaatsen, dat in 2006 door het Lokaal Overleg Kinderopvang werd vastgesteld, 
weggewerkt . Maar, intussen – anno 2012 – zijn er bijkomende plaatsen nodig . 
Dit komt vooral door de sterke stijging van het aantal kleine kinderen sinds 2006 . 
In 2006 telde Gent 7 .559 kinderen tussen 0 en 3 jaar, op 31 december 2011 
was dit opgelopen naar tot 9 .797 . Pas in 2011 zien we een stabilisering van het 
geboortecijfer . 
De formele kinderopvang heeft de voorbije jaren aan belang gewonnen: 62% van 
de kinderen in Vlaanderen maakt daar nu gebruik van .  Wel maken meer gezinnen 
deeltijds gebruik van de opvang waardoor van elke opvangplaats gemiddeld door 
1,27 kinderen gebruik gemaakt wordt(172) . 

De dekkingsgraad berekent de verhouding van het aantal opvangplaatsen tegenover 
het aantal 0- tot 2-jarigen . Momenteel bedraagt dat in Gent 45% . Dat is een 
aanzienlijke stijging tegenover 2006 (38%) . Toch is er nog een lange weg te gaan als 
gemiddeld 62% van de Gentse gezinnen (zoals het gemiddelde voor Vlaanderen) 
gebruik zou willen maken van de formele opvang .

De kinderopvangplaatsen zijn ook niet altijd even toegankelijk voor iedereen . 
Bij een groot deel van de zelfstandige opvanginitiatieven worden geen 
inkomensgerelateerde ouderbijdragen gevraagd, waardoor ze duur kunnen uitvallen 
voor financieel zwakkere gezinnen . De ‘sociale’ dekkingsgraad(173) bedraagt in Gent 
slechts 28% .

Buitenschoolse kinderopvang

Buitenschoolse opvang is een verzamelnaam voor elke professionele kinderopvang, 
geregeld voor schoolgaande kinderen buiten de schooltijden .

Sinds 2006 steeg het aantal kinderen in de voorschoolse opvang . Die kinderen 
hebben nu de schoolleeftijd bereikt, waardoor er een tekort optreedt aan plaatsen 
in basisscholen(174) en dus ook in de buitenschoolse opvang . Gent telt ongeveer 
25 .000 leerlingen in het basisonderwijs, maar het aanbod aan specifieke structurele 
buitenschoolse opvang is beperkt . Enkel aan de stedelijke basisscholen zijn er 
initiatieven voor buitenschoolse opvang verbonden die voornamelijk de jongste 
kinderen opvangen . Op schooldagen verblijven daar ongeveer 3 .600 kinderen, op 
vakantiedagen gemiddeld 1 .500 kinderen .
Daarnaast wordt de rest van de vrije tijd van de kinderen ingevuld door de scholen 
zelf, het jeugdwerk en culturele en sportverenigingen, zonder dat deze hun 
activiteitenaanbod als ‘opvang’ wensen te benoemen . Daardoor is het bijzonder 
complex om het tekort aan opvang voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar exact te 
berekenen .
Volgens verenigingen die de belangen van sociaal zwakkere gezinnen verdedigen, is 
het vrijetijdsaanbod voor hen financieel vaak niet haalbaar . 
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onderwijs: een centrumfunctie voor Gent 

Aantrekkingskracht onderwijs versus 
capaciteitsprobleem

Gent vervult een centrumfunctie op het vlak van hoger en secundair onderwijs . 
86% van de studenten hoger onderwijs komt niet uit Gent(175) . De inschrijvingsgraad 
in het gewoon secundair onderwijs is 163%: per 100 jongeren die in Gent wonen, 
zitten er 163 op school in Gent(176) . Voor het Gentse kleuteronderwijs bedraagt deze 
inschrijvingsgraad 101% en voor het lager onderwijs 104%(177) . In het basisonderwijs 
en vooral in het kleuteronderwijs kent Gent een capaciteitsprobleem . 

Tot 2008 kende Gent het fenomeen van de ‘kamperende ouders’ bij 
bepaalde ‘populaire’ scholen . Ouders gingen soms dagen voor het eerste 
inschrijvingsmoment voor de schoolpoorten kamperen om zeker een 
plaatsje te bemachtigen . Om dit te vermijden, is er in Gent sinds 2009 een 
online aanmeldingssysteem(178) waarbij ouders hun kinderen vooraf kunnen 
aanmelden voor de school van hun keuze . Als er meer inschrijvingen zijn dan 
plaatsen in de school, dan krijgt wie dichter bij de school woont voorrang . De 
inschrijvingsmethode kan echter weinig verhelpen aan de bestaande spreiding van 
de schoolgebouwen: hoewel er op stadsniveau voldoende plaats lijkt te zijn voor 
elk kind dat in Gent woont, constateert men in bepaalde wijken een tekort aan 
plaatsen, terwijl er in andere wijken een overschot is . 

Het capaciteitsprobleem is te wijten aan de sterke stijging van het aantal geboortes 
vanaf 2004(179) . Deze stijging houdt aan tot 2010 en in 2011 is er voor het eerst een 
lichte daling . Toch blijft het aantal geboortes zeer hoog .

kleuteronderwijs

Schooljaar 2012-2013 Dekkingsgraad

Instapklas 91,8

1ste kleuterklas 100,0

2de kleuterklas 105,7

3de kleuterklas 114,1

25. Dekkingsgraad in het kleuteronderwijs in het schooljaar 2012-2013. Bron: CAR 2012, 

Bevolkingsregister Stad Gent op 31 december 2011. De dekkingsgraad is de capaciteit aan 
plaatsen in de kleuterklassen op het aantal kinderen geboren in een bepaald jaar. 
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kleuteronderwijs 
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26. Dekkingsgraad in het kleuteronderwijs in het schooljaar 2012-2013, op wijkniveau. 
Bron: CAR 2012, Bevolkingsregister Stad Gent op 31 december 2011. De dekkingsgraad is de 
capaciteit aan plaatsen in de 1ste kleuterklassen op het aantal kinderen geboren in een 
bepaald jaar. 

kwaliteit van het onderwijs

Volgens internationaal vergelijkend onderzoek(180) presteren Vlaamse jongeren 
op alle domeinen (leesvaardigheid, wiskunde en wetenschappen) meer dan 
behoorlijk . De klassieke, internationaal voorkomende geslachtsverschillen zijn 
ook in Vlaanderen te vinden: meisjes zijn beter in leesvaardigheid en jongens in 
wiskunde, autochtone leerlingen presteren beter dan allochtone jongeren . Er is 
wel een evolutie merkbaar . Kinderen van migranten van de eerste generatie blijven 
ondertussen niet meer steken op de ‘bodemscore’ voor competenties en de kloof 
in leesvaardigheid wordt kleiner . Desondanks blijft in Vlaanderen de kloof tussen 
autochtone en allochtone leerlingen van de tweede generatie het grootst van de 
hele wereld(181) .
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Meer ongelijke schoolloopbanen 
in stedelijke realiteit

Gelijke kansen beleid(182)  
 
Leerlingen worden beschouwd als GOK-leerlingen wanneer ze aan één van de 
volgende vijf criteria voldoen: (1) het gezin ontving in het schooljaar minstens één 
schooltoelage, (2) de moeder heeft geen diploma van het secundair onderwijs, (3) 
het gezin behoort tot de trekkende bevolking, (4) het kind is geplaatst op grond van 
een maatregel van bijzondere jeugdzorg, (5) de thuistaal is niet het Nederlands . 

In het basisonderwijs is niet alleen het aantal GOK-leerlingen, maar ook hun aandeel 
de laatste jaren gestegen: van 36 % in 2002 naar 48% in 2009 . Vanaf 2009 werd 
het schooltoelagecriterium gehanteerd (criterium 1) waardoor er dat jaar een sterke 
stijging van het aantal GOK-leerlingen optrad . Nadien blijft het percentage stabiel .

kleuterparticipatie(183)

Sinds 2009 heeft het gewoon lager onderwijs een nieuwe toelatingsvoorwaarde: 
het kind dat in het Nederlandstalig lager onderwijs wil stappen, moet het 
voorgaande schooljaar minimum 220 halve dagen aanwezig geweest zijn in het 
Nederlandstalig kleuteronderwijs . Is dit niet het geval, dan moet het kind een 
taalproef Nederlands afleggen . 

In het schooljaar 2009-2010 was het overgrote merendeel van de vijfjarigen (99%) 
ingeschreven in het kleuteronderwijs in Vlaanderen . Ook de effectieve aanwezigheid 
van de kleuters lag erg hoog (97%)(184) . 
In Gent en Antwerpen ligt de effectieve aanwezigheid lager dan het Vlaamse 
gemiddelde . We moeten hier wel rekening houden met de intra-Europese migratie . 
In de cijfers zitten namelijk ook anderstaligen die in de loop van het schooljaar 
naar Vlaanderen gemigreerd zijn en daardoor niet aan de vereiste 220 halve dagen 
kunnen komen . 

Vijfjarigen in kleuterschool

stad voldoende halve dagen onvoldoende halve dagen totaal

Antwerpen 5.861 94,8% 321 5,2% 6 .182

Gent 2.727 95,0% 143 5,0% 2 .870

27. Het aantal en aandeel van ingeschreven vijfjarigen dat voldoende halve dagen 
in de kleuterscholen van Antwerpen en Gent heeft doorgebracht, in het schooljaar 
2009-2010, om zonder taalproef toegelaten te worden tot het lager onderwijs. Bron: 
Departement Onderwijs en Vorming Vlaamse Gemeenschap.

spijbelen(185) 

Spijbelen neemt toe op alle onderwijsniveaus . In het voltijds secundair onderwijs 
zien we een stijgende trend van 1,7% in het schooljaar 2006-2007 naar 2,4% in het 
schooljaar 2010-2011, hoewel het aantal hardnekkige spijbelaars (meer dan 30 halve 
dagen ongewettigd afwezig) lijkt te stabiliseren . 

Spijbelgedrag verschilt naar onderwijsvorm . Jongeren uit het deeltijds beroeps 
secundair onderwijs spijbelen het meest, gevolgd door jongeren uit het voltijds 
beroeps secundair onderwijs . 
Ook in het basisonderwijs is er sprake van spijbelgedrag . Hier zijn het vooral de 
opvoedingverantwoordelijken die de kinderen niet naar school brengen . 
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schoolse vertraging of zittenblijven(186) 

Schoolse vertraging is het aantal leerjaren achterstand dat een leerling oploopt(187) . 
In Gent heeft ruim een kwart van de leerlingen vertraging opgelopen in het vijfde 
jaar van het lager onderwijs . 
De schoolse vertraging nam in het Gents secundair onderwijs toe tot het schooljaar 
2008-2009, om daarna opnieuw te dalen, maar ligt nog altijd merkelijk boven het 
Vlaamse gemiddelde .

schoolse vertraging - lager

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Gent 25,3 26,6 28,6 28,5 27,3

Antwerpen 31,3 30,5 31,6 32,1 32,4

Vlaams Gewest 16,5 16,5 17,0 17,4 17,3

28. Aandeel van kinderen in het lager onderwijs van Gent, Antwerpen en het Vlaamse 
Gewest dat schoolse vertraging oploopt, evolutie van 2006-2007 tot 2010-2011.  
Bron: Stadsmonitor 2011.

schoolse vertraging - secundair

Gent 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

ASO 16,5 16,2 17,1 17,8 15,6

TSO 48,0 47,8 50,3 51,5 49,8

BSO 72,6 71,8 76,0 72,7 75,1

29. Aandeel van kinderen in het ASO, TSO en BSO van Gent, in evolutie van 2006-2007 
tot 2010-2011. Bron: Stadsmonitor 2011.

Watervaleffect

Het watervaleffect is het fenomeen waarbij leerlingen in het secundair onderwijs 
eerst kiezen voor de moeilijkste studierichting en na (herhaald) falen gradueel 
‘afdalen’ naar een makkelijker onderwijsvorm . Zo kiezen veel leerlingen eerst voor 
het algemeen secundair onderwijs (ASO) . Als dat te zwaar blijkt, veranderen ze 
naar het technisch of beroepsonderwijs . Het watervalsyndroom is nefast voor de 
motivatie van scholieren(188) . 

ongekwalificeerde uitstroom

In Vlaanderen verliet in 2009 12% van de leerlingen het leerplichtonderwijs zonder 
kwalificatie . Bij de meisjes is dit 9%; bij de jongens 15%(189,190) . Vooral het voltijds 
gewoon beroepsonderwijs telt veel schoolverlaters(191) .
Schoolverlaters zonder diploma secundair onderwijs hebben het moeilijk op de 
arbeidsmarkt . Van de laaggeschoolden die in 2007 de schoolbanken verlieten, was 
een vijfde een jaar later nog op zoek naar werk . Bij de schoolverlaters van 2008 was 
één op drie nog werkzoekend na een jaar . Op middellange termijn stabiliseert het 
percentage van laaggeschoolde schoolverlaters die geen job hebben op een hoog 
niveau . 
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Werkzoekende schoolverlaters 
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30. Aandeel van het restpercentage van de schoolverlaters in 2007 en 2008, tot vier 
jaar na het verlaten van de school. Bron: VDAB, 2011. Het restpercentage is het aandeel van 
de schoolverlaters dat nog werk zoekt tegenover het totaal aantal schoolverlaters.

Werkzoekende laaggeschoolde schoolverlaters  
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31. Aandeel van het restpercentage van de laaggeschoolde schoolverlaters in 2007 en 
2008, tot vier jaar na het verlaten van de school. Bron: VDAB 2011. Het restpercentage is 
het aandeel van de laaggeschoolde schoolverlaters dat nog werk zoekt tegenover het 
totaal aantal laaggeschoolde schoolverlaters.
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Voorbij leerplichtonderwijs 

deelname aan het hoger onderwijs 

Het opleidingsniveau van de moeder beïnvloedt of haar kind naar het hoger 
onderwijs trekt of niet . Negen op tien van de leerlingen met hooggeschoolde 
moeders begint aan het hoger onderwijs . Bij kinderen van laaggeschoolde moeders 
start slechts vier op tien . Het opleidingsniveau van de moeder is voor jongens 
belangrijker dan voor meisjes .

Daarnaast is de tewerkstellingssituatie van de ouders van belang . Zo hebben 
kinderen van werkende moeders het meeste kans om in het hoger onderwijs 
te starten . Die kans is het laagst bij kinderen van moeders die een ziekte- of 
invaliditeitsuitkering ontvangen . Jongens stromen systematisch minder door naar 
het hoger onderwijs .

Van de scholieren die in Gent wonen en een diploma secundair onderwijs 
behaalden in het schooljaar 2009-2010, stroomde meer dan twee derde door naar 
een bachelor opleiding(192) .

doorstroming naar bachelor

voltijds gewoon secundair onderwijs doorstroom

ASO 92,5%

TSO 59,0%

KSO 67,8%

BSO 11,1%

totaal 67,7%

32. Doorstroming van scholieren (die in Gent wonen) vanuit het voltijds secundair 
onderwijs naar een bacheloropleiding, voor ASO, TSO, KSO en BSO, in 2009-2010.  
Bron: Datawarehouse Onderwijs en Vorming.

Aansluiting van onderwijs naar arbeidsmarkt

Een diploma is een belangrijke troef bij de zoektocht naar een job . Toch verloopt 
de aansluiting van het onderwijs naar de arbeidsmarkt niet altijd even vlot . Dit is 
bijvoorbeeld het geval wanneer er jongeren opgeleid worden voor een diploma 
waar amper vraag naar is en er tegelijkertijd sectoren zijn met een tekort aan 
gediplomeerd personeel .

Zo zijn er weinig schoolverlaters in sommige studierichtingen met goede 
perspectieven op de arbeidsmarkt, zoals bouw . Tegelijk komen er jaarlijks 
honderden jongeren op de arbeidsmarkt met een diploma waarvoor de 
tewerkstellingskansen zeer klein zijn . 
Jaarlijks verlaten duizenden leerlingen het onderwijs met enkel een diploma ASO en 
bieden zij zich totaal onvoorbereid aan op de arbeidsmarkt(193) . 

knelpuntberoepen

De lijst met knelpuntberoepen is heel divers, net als de oorzaken ervan(194) . De VDAB 
onderscheidt drie oorzaken: kwantitatief, kwalitatief en arbeidsomstandigheden . 

Knelpuntberoepen met een kwantitatief probleem

Heel wat knelpuntberoepen ontstaan omdat onvoldoende jongeren voor dit 
beroep en de daarbij horende opleiding willen kiezen . Dit kan niet op korte termijn 
opgelost worden . Er zijn relatief weinig beroepen voor hooggeschoolden die met 
een kwantitatief tekort kampen . Toch bevat deze groep een aantal van de meest 
hardnekkige knelpuntberoepen zoals ingenieur en verpleegkundige . Daarnaast gaat 
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het ook om leerkrachten en sommige technici en technisch tekenaars . 
Het grootste aantal knelpuntberoepen wordt veroorzaakt door een tekort aan 
schoolverlaters uit het TSO en BSO . Dit zijn bijvoorbeeld technisch tekenaars 
en patroontekenaars, al eisen werkgevers ondertussen steeds vaker een 
bachelordiploma . Ook voor technisch personeel groeien de diplomavereisten . De 
andere beroepen binnen deze groep richten zich nog voornamelijk op secundair 
onderwijs (elektricien, insteller-bediener, monteur, loodgieter, lasser, schrijnwerker, 
drukker, bakker en gespecialiseerde bouwvakkers) . De oorzaak van het probleem 
blijft ongewijzigd: weinig jongeren kiezen voor een technisch georiënteerde 
opleiding . Het tekort aan leerlingen in de juiste richtingen van het TSO vertaalt zich 
ook in een tekort aan technisch onderlegde hooggeschoolden (vooral professionele 
bachelors en masters) . 

Knelpuntberoepen met een kwalitatief probleem

Deze groep omvat zeer diverse beroepen waarvoor er wel degelijk voldoende 
kandidaten te vinden zijn . Alleen beschikken ze doorgaans niet over de juiste 
competenties . Bij bediendefuncties bijvoorbeeld missen veel kandidaten de nodige 
talenkennis, technische kennis of kennis van sector en procedures . Voor andere 
beroepen is er een overschot aan schoolverlaters uit de juiste studierichting, maar 
hebben ze de verkeerde attitude of een gebrek aan motivatie om het beroep ook 
effectief uit te oefenen . Dit is onder andere een gevolg van het watervalsysteem(195): 
jongeren komen er in een bepaalde studierichting terecht maar willen het beroep 
later niet uitoefenen . 

Ook de conjunctuur speelt een rol . In tijden van economische crisis vinden 
schoolverlaters moeilijker werk .

Besluit
 
Sinds 2006 is er een tekort aan voorschoolse kinderopvangplaatsen door de sterke 
stijging van geboortes. Deze kinderen gaan ondertussen naar het basisonderwijs en 
de buitenschoolse opvang, waardoor ook daar een tekort aan plaatsen optreedt. Het 
capaciteitsprobleem is dan ook de uitdaging voor het volgende decennium.
Een kenmerk van het Gentse secundair onderwijs is de duidelijke centrumfunctie: 
voor elke 100 jongeren die in Gent wonen, zijn er 163 die schoollopen in een Gentse 
secundaire school. Wat zal er gebeuren als de stroom aan basisschoolleerlingen 
doorstroomt naar het Gentse secundair onderwijs?
De GOK-decreten hebben de leerlingen uit kansengroepen zichtbaar gemaakt en 
ondersteund. 
De schoolse vertraging in Gent blijft hoog, in het vijfde leerjaar heeft reeds een kwart 
van de leerlingen vertraging opgelopen. Spijbelgedrag neemt toe in alle geledingen van 
het Gents voltijds secundair onderwijs en is het grootst in het BSO.
Gent is een echte studentenstad, met 67.000 studenten. Inzicht in de doorstroming 
naar hoger onderwijs of de aansluiting op de arbeidsmarkt, na de leerplicht, is 
essentieel maar niet bekend voor Gent. Vlaamse statistieken (2009) stellen dat 12% van 
de Vlaamse scholieren het leerplichtonderwijs zonder diploma heeft verlaten. Van de 
Gentse scholieren met een diploma secundair onderwijs stroomt 68% door naar hoger 
onderwijs.
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 Hoofdstuk 8  focus op economie en werk
kredietcrisis en eurocrisis: onzekere tijden

De kredietcrisis die in september 2008 uitbrak liet (en laat) zich ook in Europa 
voelen . Toen twee jaar later een Europese schuldencrisis ontstond, dook het 
recessiespook op . Dat alles zorgt voor onzekere economische vooruitzichten(196) .

kenniseconomie

Industrie als spil van werkgelegenheid

Antwerpen (283 .268 in 2010) en Gent (170 .249) zijn samen goed voor bijna een 
zesde van alle jobs in het Vlaamse Gewest (2 .765 .019) .

Het belang van de industrie in Gent is te danken aan de Gentse haven . In 2009 
zorgde de haven voor 26 .733 directe jobs en 38 .537 indirecte jobs(197) . Van de directe 
jobs waren er 19 .661 industriële jobs (voornamelijk metaal en voertuigen) . 
Daarnaast telt Gent ook industriële bedrijven in biotech, energie, voeding… Het 
aan deel van de industrie in de Gentse werkgelegenheid daalt gestaag: van 21% in 
2006 naar 19% in 2010 . Dat is geen gevolg van een dalende productie maar van 
een stijgende productiviteit . De industrie blijft van groot belang, onder meer voor de 
Gentse kenniseconomie . Het overgrote deel van de bedrijfsuitgaven aan onderzoek 
en ontwikkeling (O&O) komt namelijk voor rekening van de industrie .  
De dienstverlenende sector blijft daar ver bij achter . In vergelijking met andere 
steden heeft Gent trouwens weinig commerciële diensten . 

Hoofdsectoren
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33. Totale werkgelegenheid opgedeeld naar economische hoofd sector, in vijf steden 
en het Vlaams Gewest, in 2010. Bron: Vlaamse Arbeidsrekening, Steunpunt WSE. 
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Werkgelegenheid en groei: jobcreatie scoort goed

Antwerpen en Gent voeren dan wel de kop aan in aantal jobs, maar dat betekent 
niet dat ze ook de hoogste jobratio’s (aantal jobs per honderd inwoners op 
arbeidsleeftijd) hebben onder de provinciehoofdsteden . Leuven scoort daar het 
hoogst, op de voet gevolgd door Hasselt .
De Gentse jobratio stijgt minder snel dan de Vlaamse . Dat heeft niet 
zozeer te maken met de evolutie in het aantal jobs, dan wel met de Gentse 
bevolkingsaangroei . 
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34. Evolutie van de jobratio in vijf steden en het Vlaams Gewest, van 2006 tot 2010. 
Bron: Vlaamse Arbeidsrekening, Steunpunt WSE. De jobratio is het aantal jobs per 100 inwoners 
op arbeidsleeftijd (15 tot 64 jaar). 

Concurrentievermogen: gemengde signalen

ondernemerschap: nood aan doorgroeiers

Willen we de economische groei en de tewerkstelling in de toekomst op een 
aanvaardbaar peil houden dan is niet alleen van belang dat meer mensen 
ondernemend worden, maar vooral dat meer ondernemers hun zaak kunnen 
uitbreiden tot een succesvolle en groeiende onderneming .
Als we het aantal BTW-plichtigen relateren aan het aantal inwoners op 
arbeidsleeftijd komen we tot de ondernemingsratio . Die kent in Gent een stijgende 
tendens en ligt vrijwel even hoog als de Vlaamse ratio . Het aantal ondernemers 
en evolutie ervan volgen dus de Vlaamse trend . Deze is in Gent niet hoger dan 
gemiddeld in Vlaanderen . Sinds 2007 stijgt de Gentse ratio minder snel dan het 
Vlaams gemiddelde .
Als we het aantal bedrijfsvestingen met personeel op dezelfde manier relateren 
komen we echter tot een heel ander beeld . Werkgeverschap wordt uitgedrukt in 
vestigingsratio . Deze vestigingsratio ligt beduidend boven het Vlaamse cijfer, maar 
vertoont wel een dalende tendens . Er zijn in Gent dus meer vestigingen dan het 
Vlaamse gemiddelde doet vermoeden, maar het verschil met Vlaanderen wordt wel 
kleiner .



61D1 Focus op economie en werk

ondernemingsratio
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35. Evolutie van de ondernemingsratio in vijf steden en het Vlaams Gewest, van 
2006 tot 2010. Bron: Vlaamse Arbeidsrekening, Steunpunt WSE en Lokale Statistieken, SVR. 
De ondernemingsratio is het aantal BTW-plichtigen op het aantal inwoners op 
arbeidsleeftijd.
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36. Evolutie van de vestigingsratio in vijf steden en het Vlaams Gewest, van 2006 
tot 2010. Bron: Vlaamse Arbeidsrekening, Steunpunt WSE en Lokale Statistieken, SVR. De 
vestigingsratio is het aantal bedrijfsvestigingen met personeel op het aantal inwoners 
op arbeidsleeftijd.
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Innovatie: op zoek naar resultaten

Innovatie speelt een steeds belangrijker rol in de kenniseconomie . Om de 
technologische innovatie te meten, kunnen we kijken naar de octrooien . Vooral 
multinationale en grote industriële bedrijven maken gebruik van een octrooi om 
een uitvinding te beschermen . In Gent bestaat de top 3 uit de Universiteit Gent, 
Cropdesign en VIB . 
Gent moet hierin Leuven laten voorgaan, waar vooral IMEC, KU Leuven en Tyco 
Electronics Raychem veel octrooien aanvragen(198) .

Op vlak van innovatie is Gent sinds heel lang de bakermat van de biotechnologie . 
Sinds kort speelt ook de Gentse haven een belangrijke rol, vooral in de sector 
van de bio-energie . Ook op het vlak ICT wil Gent een belangrijke rol spelen . De 
bouwstenen zijn hiervoor wel aanwezig, maar innovatieve bedrijfsactiviteiten 
en resultaten zijn minder zichtbaar . De Gentse economie kampt met een 
innovatieparadox, waarbij de aanwezige wetenschappelijk-technologische kennis te 
weinig gevaloriseerd wordt in producten en diensten(199) .

Er bestaan indicatoren op basis van neergelegde en gepubliceerde jaarrekeningen 
die een benadering zijn voor (algemene) innovatiekracht van bedrijven, de 
investeringsratio en het aandeel snelle groeiers (zogenaamde ‘gazellen’(200)) . Vooral 
het aandeel snelle groeiers suggereert dat Gent een stad is met veel innovatieve 
bedrijven .

Beroepsbevolking: socio-economische 
posities zijn voortdurend in beweging

Werkloosheid is niet onveranderlijk hoog 
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37. Profiel van de Gentse niet-werkende werkzoekenden, in vergelijking met het 
Vlaamse profiel, verschil uitgedrukt in procentpunten, in 2011. Bron: Arvastat, VDAB.
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In de periode 2001-2005 steeg het aantal niet-werkende werkzoekenden tot 15 .149, 
om daarna opnieuw af te nemen tot 11 .085 in 2008 . Vanaf 2009 is de invloed van 
de economische crisis merkbaar met een stijging van dat aantal . In mei 2011 telde 
Gent 12 .713 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) .

De vijf gemeenten met de hoogste werkloosheidsgraad(201) (Antwerpen, Ronse, 
Maasmechelen, Genk en Gent) hebben over de periode 1999-2010 een 
werkloosheidsgraad dat bijna twee keer zo groot is als het Vlaamse gemiddelde . Het 
verschil tussen de Gentse en de Vlaamse werkloosheidsgraad wordt wel kleiner(202) .

Het Gentse profiel van de niet-werkende werkzoekenden wijkt af van het Vlaamse 
profiel(203) . We zien dat Gent relatief veel langdurig werklozen en werkloze 
allochtonen(204) heeft .

Arbeidsmarktparticipatie

De werkzaamheidsgraad is de belangrijkste indicator om aan te tonen hoe 
gezond een arbeidsmarkt is . De doelstelling van Vlaanderen is om tegen 2020 
76% van de inwoners tussen 20 en 64 jaar aan de slag te krijgen . De Gentse 
werkzaamheidsgraad ligt merkelijk onder de Vlaamse tendens en volgt die 
vrij getrouw met de bemerking dat de recente economische crisis wel een 
bovengemiddelde impact op de Gentse werkzaamheid heeft gehad .

Daarnaast formuleerde Vlaanderen ook subdoelstellingen voor vrouwen (75% in 
2020) en 55-plussers (50% in 2020) . Het is opvallend dat de werkzaamheidsgraad 
van vrouwen nauwer aansluit bij het Vlaamse gemiddelde en de 
werkzaamheidsgraad van ouderen het Vlaams gemiddelde zelfs overtreft .

Zijn deze doelstellingen wel haalbaar? Rekening houdend met de demografisch 
evoluties en de evoluties in werkzaamheidsgraden, verwachten we een lichte 
stijging voor Vlaanderen en een lichte daling voor Gent(205) . Het wordt een hele 
uitdaging om de doelstellingen te bereiken tegen 2020 . Niet alleen laat de 
economische toestand sporen na en remt de vergrijzing van de bevolking op 
arbeidsleeftijd de vooruitgang af, maar daarnaast blijven ouderen, laaggeschoolden, 
allochtonen en personen met een handicap ondervertegenwoordigd (206) .

In Gent is drie kwart van de bevolking tussen 20 en 64 jaar actief op de arbeidsmarkt 
(als werkende of werkzoekende) . De arbeidsmarktparticipatie ligt daarmee (net iets) 
hoger dan het Vlaamse gemiddelde . Toch verkleint het verschil tussen de twee 
gemiddeldes: van 3% naar minder dan 1% in 2009 . 
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38. Evolutie van de werkzaamheidsgraad van vijf steden en het Vlaams Gewest, van 
2005 tot 2010. Bron: Steunpunt WSE. De werkzaamheidsgraad is de actieve bevolking op 
de totale leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar. 

Werkzaamheidsgraad vrouwen
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39. Evolutie van de werkzaamheidsgraad van vrouwen, in vijf steden en het Vlaams 
Gewest, van 2005 tot 2010. Bron: Steunpunt WSE. De werkzaamheidsgraad van vrouwen is 
de actieve vrouwelijke bevolking op de totale vrouwelijke leeftijdsgroep van 20 tot 64 
jaar. 
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Werkzaamheidsgraad senioren
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40. Evolutie van de werkzaamheidsgraad van senioren (55 tot 64 jaar), in vijf steden en 
het Vlaams Gewest, van 2005 tot 2010. Bron: Steunpunt WSE. De werkzaamheidsgraad van 
de leeftijdsgroep 55 tot 64 jaar is de actieve bevolking van die leeftijd op de groep van 
20 tot 64 jaar. 
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41. Evolutie van de activiteitsgraad, in vijf steden en het Vlaams Gewest, van 2005 tot 
2010. Bron: Steunpunt WSE. De activiteitsgraad is de mate waarin de bevolking op actieve 
leeftijd zich aanbiedt op de arbeidsmarkt, m.a.w. een job heeft of zoekt. 
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knelpunteneconomie:  
gekneld tussen vraag en aanbod

Arbeidsmarktkrapte: terug van niet weggeweest

Werkgever en werkzoekende lijken elkaar alsmaar moeilijker te vinden op de 
Vlaamse arbeidsmarkt . Ondanks de diepe economische crisis die we doorstaan, 
blijft het gemiddelde aantal potentiële kandidaten per vacature beperkt . 

Vacatures en werkzoekenden

  Aantal werkzoekenden 
per openstaande 
vacature 

Aantal openstaande 
vacatures

Aantal werkzoekenden 

2000 6,1 1 .959 11 .997

2001 7,7 1 .633 12 .607

2002 7,9 1 .712 13 .596

2003 7,1 2 .034 14 .465

2004 8,7 1 .771 15 .345

2005 10,8 1 .452 15 .676

2006 6,8 2 .088 14 .202

2007 3,9 2 .992 11 .775

2008 3,0 3 .804 11 .358

2009 4,9 2 .725 13 .386

2010 4,9 2 .789 13 .628

2011 3,3 3 .879 12 .707

42. Evolutie van het aantal vacatures, aantal werkzoekenden en het aantal 
werkzoekenden per vacature, van 2000 tot 2011. Bron: Arvastat, VDAB. 

Tijdens de crisis zien we dat de werkloosheid stijgt . De economische crisis zorgde 
voor een forse daling in het aantal vacatures in 2009 . Sindsdien neemt het aantal 
vacatures opnieuw toe, maar de werkloosheid verminderde niet in gelijke mate, wat 
duidt op een toegenomen inefficiëntie of ‘mismatch’ . 

Als de spanningsindicator voor Gent vergeleken wordt met het Vlaamse 
gemiddelde dan is deze in Gent lager in het jaar 2003 (grote aanwervingen in Volvo 
Cars) en opnieuw vanaf 2008 . De globale krapte in de steden en gemiddeld in 
Vlaanderen verhult een fundamenteel verschil tussen beide: in de steden zijn veel 
werkzoekenden en veel vacatures, buiten de steden zijn er minder werkzoekenden 
en minder vacatures . Dat geldt in absolute termen, maar ook in relatieve termen . 
Niet alleen de werkloosheidsgraad maar ook de vacaturegraad in de (groot)steden is 
groter dan gemiddeld in Vlaanderen en dat geldt zeker voor Gent .

De inhoudelijke ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zorgt voor 
knelpuntberoepen waarvan de vacatures maar met moeite ingevuld geraken . In 
2010 werden maar liefst 224 knelpuntberoepen in 98 beroepenclusters bepaald . De 
lijst van 2011 bevat één beroep en één cluster minder dan vorig jaar(207) . Ondanks 
de crisis blijven er dus structurele knelpunten bestaan: technische beroepen, 
verpleegkundigen, vrachtwagenchauffeurs, schoonmakers,… De oorzaken hiervan 
situeren zich zowel aan de aanbodzijde als de vraagzijde van de arbeidsmarkt . 
Aan de aanbodzijde gaat het over werkloosheidsvallen, een gebrek aan opleiding 
bij de arbeidsreserve, een geringe geografische mobiliteit van veel werklozen of 
een arbeidsreserve die niet onmiddellijk beschikbaar is . Aan de vraagzijde gaat 
het over gebrekkige arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, onaangepaste 
selectieprocedures, verkeerde wervingsstrategieën, een lage status van bepaalde 
functies, bedrijven of sectoren, vooroordelen en discriminatie op basis van etnische 
herkomst, geslacht en leeftijd(208) . 
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Naast het grote aantal banen valt in de steden ook het grote aantal werklozen op . 
Dit fenomeen staat bekend als de stedelijke arbeidsmarktparadox . Wij verwachten 
de grootsteden bijgevolg in de rechterbovenhoek van de grafiek . Die laat evenwel 
een ietwat ander patroon zien en suggereert dat de hoge werkloosheid in 
Antwerpen en Gent lager zou kunnen zijn indien er evenveel banen zouden zijn als 
in Hasselt(209) . 
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43. Evolutie van de vacaturegraad, in vijf steden en het Vlaams Gewest, van 2006 tot 
2010. Bron: Steunpunt WSE. De vacaturegraad is het aantal vacatures per honderd banen 
(totale werkgelegenheid + openstaande vacatures). 
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44. Evolutie van de banenratio, in vijf steden, van 2006 tot 2010. Bron: Steunpunt WSE. De 
banenratio is het aantal banen (aantal jobs + aantal vacatures) per honderd inwoners op 
arbeidsleeftijd (15 tot 64 jaar).
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Mobiliteit van werkenden blijft toenemen

Pendel hangt af van de woningmarkt, de mobiliteit en de arbeidsmarkt . Als de 
vacatures niet aansluiten bij het aanbod in de stad, zal men werknemers buiten de 
stad gaan zoeken . Werknemers die niet in de stad wonen, zorgen op hun beurt voor 
inkomende pendel . Aan de andere kant zullen de personen die geen passende job 
in de stad vinden, erbuiten op zoek gaan . Lager opgeleiden pendelen over kleinere 
afstanden waardoor de kans op arbeid verkleint en de kans op werkloosheid 
toeneemt . Zij zijn dus vooral aangewezen op arbeid in de directe omgeving . 

Inkomende pendelaars

WOONPLAATS (n) (%)

Gent (woonplaats = werkplaats) 48 .829 34,3

Agglomeratie (excl. Gent) 6 .177 4,3

Banlieue 22 .865 16,1

Forensenwoonzone 14 .384 10,1

Buiten het stadsgewest 50 .942 35,8

totaal 143.197 100,0

uitgaande pendelaars

WERKPLAATS (n) (%)

Gent (werkplaats = woonplaats) 48 .617 55,4

Agglomeratie (excl. Gent) 1 .836 2,1

Banlieue 5 .797 6,6

Forensenwoonzone 2 .901 3,3

Buiten het stadsgewest 28 .540 32,5

waarvan naar Brussel-stad 4 .068 4,6

totaal 87.691 100,0

45. Samenstelling van de inkomende pendel, in 2009. Bron: Steunpunt Werk en Sociale 
Economie – Vlaamse arbeidsrekening.

46. Samenstelling van de uitgaande pendel, in 2009. Bron: Steunpunt Werk en Sociale 
Economie – Vlaamse arbeidsrekening.

Agglomeratie is De Pinte, Merelbeke en Sint-Martens-Latem.
Banlieu is Destelbergen, Evergem, Gavere, Lochristi, Lovendegem, Melle, Nazareth, 
Nevele, Wachtebeke en Zelzate.
Forensenwoonzone is Aalter, Assenede, Deinze,Eeklo, Kaprijke, Laarne, Moerbeke, 
Oosterzele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wetteren, Zingem en Zomergem.

Twee derde van de mensen die in Gent werken woont niet in de stad zelf . 
Omgekeerd, van alle loontrekkende Gentenaars werkt ruim de helft effectief in 
Gent . De inkomende pendel is dus groter dan de uitgaande . 
Een groot aandeel van de Brusselse jobs wordt ingevuld door loontrekkenden 
uit gemeenten van buiten Brussel en dan vooral uit Vlaams-Brabant en Oost-
Vlaanderen (Gent en Aalst) of Antwerpen-stad(210) . 4,6% van de uitgaande pendel uit 
Gent trekt naar Brussel . Het aandeel uitgaande pendel naar de banlieu van Gent (d .i . 
Destelbergen, Evergem, Gavere, Lochristi, Lovendegem, Melle, Nazareth, Nevele, 
Wachtebeke en Zelzate) ligt net iets hoger (6,6%) . 
Algemeen worden werkenden steeds mobieler . Uitgaande pendel nam in het recent 
verleden in Gent en Antwerpen sneller toe dan de inkomende pendel . In Gent lijkt 
de toename gestuit door de economische crisis, in Antwerpen allerminst . 
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Besluit

Onder de Vlaamse centrumsteden valt het economisch gewicht van Antwerpen 
en Gent duidelijk op. Samen zijn ze goed voor bijna een zesde van alle jobs in het 
Vlaamse Gewest. Tegelijk verschilt de verdeling naar hoofdsectoren sterk tussen 
de Vlaamse steden. Gent heeft een eerder gemiddelde Vlaamse en evenwichtige 
economische hoofdstructuur, zij het met relatief weinig commerciële diensten. 
Een niet onbelangrijk deel daarvan is bovendien gericht op de industrie. De 
economische structuur van Gent wordt in sterke mate bepaald door de haven. 

Verder noteren Gent en Antwerpen niet de hoogste jobratio’s. De Gentse 
werkgelegenheid uitgedrukt in jobratio’s stijgt minder snel dan het Vlaamse 
gemiddelde, maar dat heeft vooral te maken met de groei van de beroepsactieve 
bevolking en minder met de jobgroei.

De ondernemingsratio in Gent ligt niet hoger dan het gemiddelde voor Vlaanderen. 
Bij de vestigingsratio’s wordt duidelijk dat werkgevers naar verhouding sterker 
aanwezig zijn in de steden in Vlaanderen. De Gentse ratio’s stijgen in beide 
domeinen wel minder snel dan het Vlaamse gemiddelde. Het aandeel snelle 
groeiers suggereert dat Gent een stad is met veel innovatieve bedrijven. 

De werkzoekendenpopulatie in Gent omvat relatief veel langdurig werkzoekenden 
en allochtonen. De werkloosheid in Gent is hoog, maar het verschil met het 
Vlaamse gemiddelde wordt stilaan kleiner. De arbeidsmarktkrapte is een structureel 
probleem van zowel de Vlaamse als de Gentse arbeidsmarkt. De dalende 
werkzaamheidsgraad en de dalende activiteitsgraad zijn zorgwekkend. Er is een 
grote nood aan meer jobs in de grootsteden om de werkloosheidsverschillen met 
de kleine steden (en met het Vlaamse gemiddelde) terug te dringen.
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De bewijzen zijn er dat de mens het klimaat verandert en dat deze benaderingen 
negatieve effecten hebben op de natuur(211) . Naast klimaatsverandering is de 
eindigheid van fossiele brandstoffen een belangrijk motief voor de beperking van de 
CO

2
 .

Enorme uitdagingen op het vlak van klimaat 
en hernieuwbare energie

Gent verbindt zich met de ondertekening van het Burgemeesterconvenant tot het 
verminderen van de CO₂-uitstoot met 20% . Daarnaast wil Gent ook evolueren naar 
een klimaatneutrale stad tegen 2050 .

Co
2
 emissies

2007 2009

kton CO
2

% kton CO
2

%

Ijzer -en staalindustrie 7 .277 66,00% 5 .825 63,10%

Bedrijven 1 .475 13,40% 1 .336 14,50%

Energieproductie 552 5,00% 592 6,40%

Huishoudens 745 6,80% 551 6,00%

Handel en diensten 481 4,40% 491 5,30%

Transport 465 4,20% 430 4,70%

Landbouw 24 0,20% 9 0,10%

TOTAAL 11 .020 100% 9 .234 100%

47. Evolutie van de CO
2
 emissies in Gent, in 2007 en 2009. Bron: Stad Gent.

De Gentse CO
2
-uitstoot(212) is tussen 2007 en 2009 afgenomen . Dat komt bijna 

volledig door de verminderde uitstoot in de ijzer- en staalindustrie . Dit is echter voor 
een groot deel toe te wijzen aan een uitzonderlijke situatie: in 2009 werd een van 
de twee hoogovens van Arcelor gedurende enkele maanden stilgelegd omwille van 
de afnemende vraag naar staal .
Bedrijven nemen de tweede plaats in . De derde grootste uitstoot komt van de 
elektriciteitsproductie: de zes Gentse elektriciteitscentrales produceren samen 
1 .700 kton CO

2
 . In deze tabel werd echter maar een kleine 600 kton toegekend aan 

de energieproductie, terwijl de rest bij de Gentse eindverbruikers van elektriciteit 
staat (bedrijven, handel en diensten, gezinnen en transport), om dubbeltellingen te 
vermijden .

Gezinnen (woningverwarming en 
elektriciteitsverbruik)

De CO
2
-uitstoot van gezinnen daalde tussen 2007 en 2009 fors . Dit is voor een deel 

toe te schrijven aan de minder strenge winter van 2009 en dus een lagere uitstoot 
door verwarming van de woning .

transport

De CO
2
-uitstoot van transport is lichtjes gedaald . Enerzijds was er een lichte daling 

van het aantal gereden kilometers op de hoofdwegen . Anderzijds daalde ook de 
emissiefactor van voertuigen, dankzij de verhoogde efficiëntie van motoren . 

 Hoofdstuk 9  focus op milieu



71D1 Focus op milieu

de groenestroomproductie

De groene stroomproductie in Gent waarvoor groenestroomcertificaten werden 
gegeven, neemt toe(213) . De opmerkelijkste stijging doet zich voor in zonne-energie . 
In 2009 en 2010 werden zowel bij particulieren als bij grotere productie-eenheden 
veel PV-installaties geplaatst . Windenergie nam lichtjes toe dankzij de installatie van 
twee nieuwe windturbines in 2010 (Volvo Cars) . Die stroomproductie komt bovenop 
de electriciteit van eerdere turbines aan het Kluizendok, in Oostakker, in Wondelgem 
en aan de elektriciteitscentrale van Rodenhuize) . De elektriciteitsproductie uit 
biomassa is sterk gestegen, ondanks de afname bij de biomassa uit land- of 
tuinbouw . Sinds de zomer van 2010 draait de multifuel energiecentrale van Stora 
Enso continu . Deze installatie maakt voornamelijk gebruik van houtafval . De centrale 
van Max Green produceert de meeste groene stroom in Gent . Daarnaast is er ook 
nog de elektriciteitswinning uit biogas aan het Aquafin zuiveringsstation (Drongen) 
en de groene stroom gekoppeld aan de huisvuilverbrandingsoven van IVAGO . 
Dankzij de productie van groene stroom, werd een CO2-uitstoot vermeden van 240 
kton in 2009 en van 297 kton in 2011 . 
Tenslotte wordt ook nog elektriciteit opgewekt met hoogovengas, een restproduct 
van de staalproductie . Vroeger werd het hoogovengas verbrand in de centrale 
van Rodenhuize, maar de nieuwe centrale van Knippegroen heeft sinds 2010 die 
verbranding overgenomen en is 40% efficiënter . Ze produceert jaarlijks 2400 MWh 
elektriciteit . 

de groenestroomproductie

2009 2011

biogas - RWZI (Aquafin Drongen) 755 445

biomassa - uit gesorteerd of selectief ingezameld afval 
(Stora Enso)

69 .988 301 .743

biomassa - uit huishoudelijk afval (IVAGO) 10 .471 10 .490

biomassa - uit land of tuinbouw (Max Green) 612 .109 518 .458

windenergie op land 62 .507 78 .509

PV <10kW bij particulieren 1 .767 8 .746

PV >10kW 1 .251 20 .701

Totaal 758 .848 939 .092

48. Evolutie van de elektriciteitsproductie aangemeld voor groenestroomcertificaten, in 
Gent, in 2009 en 2011, in MWh. Bron: Stad Gent, VREG.

Nood aan betere lucht-, water- en 
bodemkwaliteit

Verbetering van de luchtkwaliteit maar knelpunten 
raken niet opgelost

De luchtkwaliteit verbetert . Dit melden de meetstations zowel in het centrum 
als in het havengebied . De terugval in 2003 was te wijten aan uitzonderlijke 
meteorologische omstandigheden . In 2010 was in Gent centrum de luchtkwaliteit 
goed tot uitstekend voor 67% van de dagen en in het havengebied zelfs voor 73% . 
De dagnorm voor fijn stof (PM10) wordt niettemin systematisch overschreden(214) . 
Op sommige plaatsen worden ook de NO

2
-normen overschreden(215) . Dit heeft 

vooral te maken met het verkeer . Waar de NO₂ waarden hoog zijn door verkeer, zijn 
ook de roetconcentraties hoog(216) . Dat is één van de meeste schadelijke fracties van 
fijn stof . Voor roetconcentraties bestaat echter nog geen norm .
Nieuwe wagens worden dan wel milieuvriendelijker, maar die lagere uitstoot wordt 
teniet gedaan door de toename in personen- en goederenverkeer . Daardoor 
zullen bestaande knelpunten wellicht niet opgelost worden en vermoedelijk zelf 
verslechteren(217) . In Gent liggen de knelpunten langs drukke wegen en in street 
canyons . 
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Luchtkwaliteit
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49. Evolutie van het aandeel van het aantal dagen met goede tot uitstekende 
luchtkwaliteit op het totaal aantal dagen, in Gent, van 1996 tot 2011. Bron: IRCEL.

Van slechte naar matige waterkwaliteit door 
rioleringsinfrastructuur

Gent kampte in het recente verleden nog met een overwegend slechte 
oppervlaktewaterkwaliteit . Dit is de voorbije jaren geëvolueerd naar een matige 
waterkwaliteit(218) dankzij de doorgedreven aanleg van rioleringen en de verdere 
uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur . De uitvoeringsgraad(219) op het 
rioleringsstelsel steeg van 88% in 2000 naar 96% in 2011(220) . De zuiveringsgraad(221) 
steeg van 71% in 2007 naar 80% in 2011 .

Bodemkwaliteit: probleemlocaties zitten in 
gebieden waar industrie plaats maakt voor wonen

Er zijn geen cijfers over de evolutie van bodemverontreiniging in Gent . Er is wel 
een inventarisatie van de reeds gesaneerde en de te saneren gronden . Niet alle 
verontreinigde gronden moeten gezuiverd worden, maar op plaatsen waar de 
industrie plaats maakt voor bijvoorbeeld wonen of recreatie doet zich vaak een 
probleem voor . In Gent is 89% van te saneren grond voormalig industrieterrein . Op 1 
januari 2012 vergde 12% van het Gentse grondgebied verdere maatregelen(222) .

Huishoudelijk afval: laatste 10 jaar geen trendbreuk

De voorbije tien jaar situeert de totale hoeveelheid huishoudelijk afval zich tussen 
515 kg/inw in piekjaar 2006 en 432 kg/inw in 2010(223) . Het niet-recupereerbaar afval 
(restafval, brandbaar grofvuil, het sorteerresidu van PMD-afval en gemeentevuil) 
is al langere tijd gestabiliseerd . In 1995 toen nog 324kg niet-recupereerbaar afval 
per inwoner opgehaald werd, startte de selectieve ophaling . Onmiddellijk trad een 
daling op tot 190kg per inwoner . Sindsdien blijft dit min of meer constant . 
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Afval
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50. Evolutie van de hoeveelheid huishoudelijk en niet-recupereerbaar afval, in Gent, in 
kilogram per inwoner, van 1995 tot 2011. Bron: OVAM, Inventarisatie Huishoudelijke Afvalstoffen, 
IVAGO.

Milieuhinder gemonitord
 
Geluidshinder is de meest voorkomende vorm van milieuhinder(224) . Een op drie 
Gentenaars wees op de geluidshinder door het verkeer(225) . Daarnaast zijn er ook 
nog andere belangrijke oorzaken zoals geluidshinder door buren, evenementen, 
horeca of bedrijvigheid(226) .
Een derde van de Gentenaars geeft aan geconfronteerd te worden met 
sluikstorten/zwerfvuil in de woonbuurt en vindt dit storend . Gent behoort daarbij 
tot de koplopers onder de dertien centrumsteden(227) .  Het tonnage opgehaalde 
sluikstorten is sterk toegenomen: van 290 ton in 2001 naar 516 ton in 2011(228) .
Eén op tien van de Gentenaars geeft aan (zeer) vaak last te hebben van geurhinder 
de afgelopen maand(229) . De belangrijkste bronnen van geurhinder zijn horeca en 
handel, buren, KMO en industrie(230) . Ook hier scoort Gent gemiddeld hoger dan het 
gemiddelde voor de 13 centrumsteden .

toenemende milieubewustzijn

Op Vlaams niveau(231) worden sinds 2006 meer biologische en milieuvriendelijke 
producten gekocht(232) .
In 2010 wordt er iets zuiniger omgesprongen met water en verlichting dan in 1996 . 
Het aantal personen dat de fiets neemt of te voet gaat voor korte verplaatsingen 
blijft ongeveer hetzelfde(233) . Uit onderzoek van de UGent (234) blijkt wel dat wie in de 
stad woont, dagelijks een kwartier meer fietst en wandelt dan mensen die op het 
platteland wonen .
Ook in Gent merken we dat biologische voeding en beperktere vleesconsumptie 
doordringen tot het standaard boodschappenlijstje van de bewuste consument . Eén 
op vijf Gentenaars eet op donderdag geen vlees of vis, en 40% eet soms veggie op 
restaurant(235) . 
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Besluit

Wil Gent evolueren naar een klimaatneutrale stad dan dient zowel op het vlak van 
economie, wonen en vervoer nog een hele lange weg te worden afgelegd, en is 
een versnelling noodzakelijk. Het draagvlak lijkt hiervoor beetje bij beetje toe te 
nemen. 
In Gent is de luchtkwaliteit de afgelopen jaren lichtjes verbeterd, maar toch blijven 
er knelpunten langs drukke wegen. De waterkwaliteit verbeterde van slecht naar 
matig dankzij investeringen in waterzuivering. 
De hoeveelheid restafval is in de jaren negentig sterk afgenomen dankzij 
de invoering van selectieve ophaling en de recyclageparken. Maar de 
totale hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner blijft onveranderd. Bij 
bodemverontreiniging vormen de industriële gronden die een nieuwe functie 
krijgen (wonen, recreatie) de grootste probleemlocaties. 
Op het vlak van milieuhinder bestaat de top drie uit geluidshinder, zwerfvuil/ 
sluikstorten en geuroverlast. Het verkeer is de voornaamste oorzaak van 
geluidshinder. Wat vooral opvalt is de sterke stijging in opgehaalde tonnages van 
zwerfvuil en sluitstorten.
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3% van de Gentenaars zegt een slechte tot zeer slechte gezondheid te 
hebben(236) . 15% wordt altijd of regelmatig geconfronteerd met een persoonlijk 
gezondheidsprobleem zoals ziekte of handicap(237) . Gezondheidsproblemen komen 
vaker voor bij ouderen, bij mensen met een lager inkomen en werklozen . Wie 
in een achtergestelde buurt(238) woont heeft vaker te kampen met een slechtere 
gezondheid(239) . 
De gezondheid van een individu is afhankelijk van verschillende factoren . Zo speelt 
ook zijn socio-economische situatie een rol(240) . Die beïnvloedt onder andere de 
levenswijze (roken, voeding, fysieke activiteit, mondgezondheid, woonplaats . . .) en 
de toegang tot gezondheidszorg (informatie, financiële toegankelijkheid . . .) . 

Gezondheid is niet voor iedereen gelijk

Gezondheidsongelijkheid en uitstellen van zorg

De levensverwachting van de Vlaming (78,3 jaar voor vrouwen en 83,2 voor 
mannen) en de Belgen gaat er op vooruit maar de gezondheidsverschillen 
zijn groot . Dit heeft te maken met de bevolkingssamenstelling . Gezondheid is 
gekoppeld aan opleidingsniveau en inkomen . Iemand die geen enkele opleiding 
heeft gehad, sterft gemiddeld 7,5 jaar vroeger dan iemand met een diploma hoger 
onderwijs(241) . Daarnaast is er ook een invloed op de ‘gezondheidsjaren’ . Een 
25-jarige vrouw zonder diploma heeft 18 jaar minder goede gezondheidsjaren te 
gaan dan een 25 jarige vrouw met een hoger diploma .
Dit vertaalt zich in de Gentse wijken . Vooral in de Gentse wijken in de 19e-eeuwse 
gordel wonen mensen met een kleinere kans op een lang en gezond leven . Er 
bevinden zich meer leefloontrekkers, lagere inkomens, werklozen… Personen met 
een lagere socio-economische status hebben ook minder sociale middelen en 
leven vaker in een minder gunstige omstandigheden (minder goede huisvesting, 
stresserende omgeving, minder groen, meer lawaai- en geurhinder…) . Net in deze 
wijken zijn de geboortecijfers het hoogst . 15% van de kinderen wordt geboren in 
kansarme gezinnen(242) . Opgroeien in armoede werkt wel een maatschappelijk 
zwakkere positie als volwassene in de hand . 

Ongeveer een kwart van de Gentenaars stelt het doktersbezoek uit(243) . Bij 2% van de 
Gentenaars gebeurt dit om financiële redenen . Bij OCMW/CAW/DMW-cliënteel stelt 
14% het huisartsenbezoek uit om financiële redenen(244,245) . 
Een tandartsbezoek zal men makkelijker uitstellen dan een ander doktersbezoek; 
2% van de respondenten stelt het tandartsbezoek uit om financiële redenen(245) . 
Uitstelgedrag komt meer voor bij lagere inkomensgroepen . Niet-Belgen en 
respondenten waarvan minstens een ouder niet-Belg is, stellen specifiek het 
tandartsbezoek vaker uit(246) . Uit de nationale gezondheidsenquête bleek dat 
personen uit de hoogste opleidingscategorie bijna twee keer zo vaak naar de 
tandarts gaan als de laagst geschoolden . De barrières die hierbij een rol spelen 
zijn echter niet enkel financieel van aard . Maatregelen zoals gratis tandverzorging 
voor jongeren en een verlaging van het remgeld kunnen een antwoord bieden 
op financiële remmen, maar de socio-economische verschillen hebben ook te 
maken met cognitieve barrières zoals afwijkende opvattingen over tandzorg, 
mondgezondheid en het belang van een jaarlijks bezoek aan de tandarts . 

In België spendeert een gezin gemiddeld 125 euro per maand of 7% van het 
beschikbaar inkomen aan gezondheidszorgen . Dit weegt zwaarder door (10%) bij de 
socio-economisch zwakkere gezinnen(247) .

 Hoofdstuk 10  focus op gezondheid
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Mortaliteit en beschavingsziektes 

De belangrijkste doodsoorzaken in Gent zijn kankers, hart- en vaatziekten en 
longaandoeningen(248) . Tussen 1 en 44 jaar zijn uitwendige doodsoorzaken (zoals 
val- of vervoersongevallen, geweld, verstikking, suïcide) de meest voorkomende 
reden van overlijden . 
Tussen 45 en 74 jaar is kanker de grootste doodsoorzaak . Bij mannen gaat het 
vooral om longkanker, bij vrouwen om borstkanker . Uit onderzoek komt naar voor 
dat de Gentse mannen het vaakst leiden aan prostaatkanker (28%), gevolgd door 
long- (17%) en dikke darmkanker (14%) . Bij de vrouwen is een derde van alle kankers 
borstkanker(249) .
Vanaf 75 jaar sterft men het meest aan hart- en vaatziekten(250) .
Vroegtijdige sterfte is vaak gekoppeld aan de levensstijl: bij de mannen die sterven 
voor de leeftijd van 75 zou 25% van de sterfgevallen theoretisch vermeden kunnen 
worden door een gezondere levensstijl(251) . Zo is 92% van de longkankersterfte bij 
mannen te wijten aan tabaksgebruik .

Geestelijke gezondheidszorg en uitstellen van zorg

84% van de Gentenaars heeft een goede geestelijke gezondheid, 6% scoort slecht 
en 10% matig . Leeftijd (hoe ouder), een hoger diploma, een hoger inkomen en een 
vaste job samen gaan met een betere geestelijke gezondheid(252) .
16% van de Gentse inwoners geeft aan psychofarmaca te gebruiken (slaap- of 
kalmeermiddelen, antidepressiva of pijnstillers)(253) .
In 2008 werden 4 .113 opnames geregistreerd van Gentenaars in een psychiatrische 
instelling(254, 255) . Dit zijn 173 opnames per 10 .000 inwoners) . Dat zijn er veel meer 
dan het Vlaamse gemiddelde (96) . Bij de mannen zijn het er zelfs dubbel zoveel: 
207 tegenover 99 . De voornaamste opnameredenen zijn alcoholgebruik, depressie, 
drugsmisbruik en schizofrenie .

Psychiatrische opname
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51. Psychiatrische opnames volgens (meest voorkomende) hoofddiagnosegroep per 
10.000 inwoners in Gent en België, 2008. Bron: MPG, Volksgezondheid.
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In 2010 waren 2 .311 Gentenaars in begeleiding bij een Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg(256) . De CGG bieden geïntegreerde, maar niet-residentiële 
geestelijke zorg . Angst- en stemmingsstoornissen en verslavingsproblemen nemen 
hier een belangrijke plaats in . 
In 2007 waren er in Gent 18 suïcides per 100 .000 inwoners(257) . In 2010 waren er in 
Gent 238 pogingen tot zelfdoding per 100 .000 inwoners . Deze cijfers liggen boven 
het Vlaamse gemiddelde . 
Mensen wachten soms te lang om hulp te zoeken voor geestelijke gezondheids-
problemen . Ze willen het probleem zelf oplossen, hebben schrik voor de kostprijs… 
Men wacht doorgaans 1 jaar (bijvoorbeeld voor stemmingsstoornissen) tot 18 jaar 
(bijvoorbeeld voor alcohol gerelateerde stoornissen) om hulp te zoeken(258) . 

 

Leefstijl: gezonde voeding en gezond gedrag 

obesitas-epidemie? 

Een gezond gewicht bij volwassenen tussen 19 en 59 jaar heeft een BMI (Body 
Mass Index) tussen 18,5 en 24,9 . Als het BMI meer dan 30 bedraagt, is er sprake van 
ernstig overgewicht . 
Het gemiddeld BMI van de volwassen Gentenaar bedraagt 24,3(259) . Mannen (25,3) 
hebben doorgaans een hoger BMI dan vrouwen (23,5), net zoals laag opgeleiden 
(25,3) in vergelijking met hoger opgeleiden (23,7) . 
Obesitas en overgewicht blijven toenemen in Vlaanderen, ook bij jongeren . In 2010 
waren 3% van de Vlaamse jongens en 2% van de meisjes obees . 10% van de jongens 
en 7% van de meisjes lopen het risico om obees te worden . In deze groep zitten 
naar verhouding meer jongeren uit het secundair beroepsonderwijs dan uit het 
ASO(260) . 

De voedingsgewoonten van de Belg zijn zeker niet optimaal(261), maar er is toch 
sprake van een verbetering: vrouwen en hoogopgeleiden hebben gezondere 
eetgewoonten, eten wekelijks vis en dagelijks fruit, groenten en bruin brood(262) . 
Jongvolwassenen scoren hierop de slechtste punten(263) . De helft van hen drinkt ook 
dagelijks gesuikerde frisdrank en ook het gebruik van energiedrankjes boomt(264) . 
Bijna de helft van de Gentenaars doet regelmatig actief aan sport(265) . 
Niet alleen actief sporten, maar ook matige of actieve lichamelijke inspanningen 
zijn goed voor de gezondheid . Op dit moment behaalt 39% van de Vlaamse 
bevolking tussen 15 en 59 jaar de bewegingsaanbeveling(266) . 22% van de Vlamingen 
loopt een gezondheidsrisico omdat ze te weinig bewegen in hun vrije tijd . Socio-
economische verschillen vallen sterk op: hoe lager het opleidingsniveau, hoe 
minder tijd men besteedt aan sporten en bewegen . 

Middelengebruik: roken en alcohol

In Gent rookt 16% dagelijks en 8% af en toe(267) . In een achtergestelde buurt zijn dat 
er opmerkelijk meer: 23% rookt dagelijks (tegenover 13% in een niet-achtergestelde 
buurt)(268) .
Het aantal rokers in Vlaanderen is met 4% gedaald tussen 2004 en 2008 . Het 
percentage rokers ligt het hoogst voor de leeftijdsgroep 45-54 jaar . Onder de 
jongeren tussen 15-24 jaar zien we de grootste daling (10%), ook onder de 25- tot 
44-jarigen is de daling vrij groot . 
In Vlaanderen steeg het problematische alcoholgebruik stelselmatig tussen 2001 en 
2008(269) . In Gent geeft één vierde van de inwoners aan dat ze het voorbije jaar geen 
alcohol consumeerden, terwijl dat bij 9% dagelijks is(270) . Dit is in 2011 voor de eerste 
maal in Gent gemeten . 
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Het merendeel van de 500 .000 probleemdrinkers in België behoort tot de 
leeftijdsgroep 45-64 jaar . Men consumeert meer alcohol naarmate men meer 
verdient of een hoger diploma heeft(271) . Het alcoholgebruik ligt hoger bij mannen 
en bij ouderen . Niettemin stijgt bij vrouwen (vooral 40-50 jaar) het dagelijks 
drankgebruik en de drankverslaving(272) . Alcoholconsumptie komt ook reeds op 
jonge leeftijd voor, vooral in het TSO-BSO . De verschillen tussen jongens en meisjes 
vlakken af(273) . 

Gezondheidszorg: de knelpunten

Gent vervult een centrumfunctie op vlak van gezondheidszorg . Het is één 
van de belangrijkste zorgcentra in Vlaanderen met zijn 9 ziekenhuissites, 
19 welzijnsbureaus, 2 centra voor geestelijke gezondheidszorg, 8 
wijkgezondheidscentra(274) en 27 rusthuizen . Daarnaast telt Gent ongeveer 170 
apotheken, 290 huisartsen en 3 huisartsenwachtposten . Gent heeft ook een 
Netwerk Psychiatrische Zorg in de thuissituatie en vijftien Prenatale Steunpunten en 
Consultatiebureaus van Kind en Gezin . Daarenboven heeft Gent al geruime tijd een 
actieve Huisartsenvereniging(275) . 

Huisartsentekort 

93% van de Gentse bevolking woont op minder dan één kilometer van een 
huisartsenpraktijk(276), Gent telt ongeveer 290 huisartsen(277) . Bijna de helft werkt 
alleen, 17% in een groepspraktijk, 17% in een duopraktijk, en 18% in één van de acht 
Gentse wijkgezondheidscentra . Bijna de helft van alle huisartsen is ouder dan 50 
jaar . Vooral oudere artsen hebben een solopraktijk, terwijl artsen onder de 40 jaar 
vaker in een wijkgezondheidscentrum of een groepspraktijk werken . 
Gent moet over 250 full time huisartsen beschikken om aan de RIZIV-norm te 
voldoen (één huisarts per 1 .100 inwoners) . Dat haalt de stad dus ruim . Maar op 
wijkniveau zijn er grote verschillen: een tiental wijken(278) haalt de norm niet . Dit 
blijken bovendien vooral wijken te zijn met naar verhouding meer kwetsbare 
groepen .

HWP en spoed

De huisartsenwachtposten in Gent(279) registreerden in 2010 19 .468 raadplegingen . 
Ze staan in voor een toegankelijke zorgverlening naast de reguliere consultatie-uren 
en moeten ook vermijden dat de Gentenaars onterecht naar de spoedafdeling van 
de ziekenhuizen stappen voor aandoeningen die binnen de eerstelijn(280) vallen . 
Dit heeft niet tegengehouden dat spoedafdelingen nog steeds onterecht bezocht 
worden voor minder ernstige gezondheidsklachten .

Geestelijke gezondheidszorg

Gent telt verhoudingsgewijs veel psychiatrische bedden . Het aantal pogingen 
tot zelfdoding ligt hoger dan gemiddeld in Vlaanderen(281) . In Vlaanderen heeft 
medicatie in de praktijk de overhand als behandelingsmethode voor psychische 
gezondheidsproblemen . Zo blijkt dat 80% van de personen die lijden aan een 
depressie beroep deed op medicatie, terwijl slechts 42% langs ging bij een 
psychotherapeut(282) .
Psychiatrische problemen kunnen zonder opname of niet louter via medicatie 
worden behandeld . Maar momenteel is er in Gent een tekort aan eerstelijns 
geestelijke gezondheidszorg .
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Besluit

Algemeen gaat het goed met de gezondheid van de Gentenaars: bijna twee op 
drie wordt (bijna) nooit geconfronteerd met een persoonlijk gezondheidsprobleem. 
Toch zijn de gezondheidsverschillen groot: mensen leven langer en in 
betere gezondheid naarmate men een hogere socio-economische status 
(opleidingsniveau en/of inkomen) heeft. Ouderen, lagere inkomensgroepen, en 
werklozen, ervaren vaker gezondheidsproblemen en stellen makkelijker zorg 
uit. De belangrijkste doodsoorzaken in Gent zijn kankers, hart- en vaatziekten en 
longaandoeningen. De Gentenaar kan nog veel gezondheidswinst halen via betere 
eet- en bewegingsgewoonten. 84% van de Gentenaars heeft een goede geestelijke 
gezondheid. 16%  van de Gentse inwoners geeft aan psychofarmaca te gebruiken. 
Het aantal suïcides en het aantal opnames in psychiatrie ligt hoger dan het Vlaams 
gemiddelde.  
Gent is een van de belangrijkste zorgcentra met een uitgebreid zorgaanbod. Qua 
effectieve bereikbaarheid van huisartsen dreigt er een tekort door de komende 
pensioneringsgolf onder huisartsen. Dit is reeds voelbaar in een aantal wijken in 
Gent. In de eerstelijnsgeestelijkegezondheidszorg is er momenteel in Gent een 
tekort. Veel psychische problemen kunnen zonder opname of niet louter via 
medicatie  worden behandeld. Daarnaast is er veel uitstelgedrag en een stigma op 
geestelijke gezondheidszorg en -problemen.
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Gent, cultuurstad

Het culturele landschap in Gent is ruim en divers . Cultuurparticipatie kan je opdelen 
in vijf hoofdcategorieën(283): podiumkunsten, bioscoopbezoek, erfgoedactiviteiten, 
musea en tentoonstellingen en muziekvoorstellingen . 

Cultuurparticipatie

Niet-
participant (%)

Incidentele 
participant (%)

Frequente 
participant (%)

Podiumvoorstellingen 53,3 28,2 18,1

Bioscoopbezoek 59,7 22,3 17,7

Erfgoedactiviteiten 50,9 24,4 22,4

Musea en tentoonstellingen 72,1 17,6 9,9

Festivals en concerten 70,1 17,0 12,7

52. Vlaamse cultuurparticipatie, in 2009. Bron: Vlaamse participatiesurvey, Vlegels en Lievens, 

2011. Een incidenteel participant, heeft één tot twee keer deelgenomen in de zes 
maanden voorafgaand aan de bevraging. Een frequent participant minstens drie keer.

Podiumkunsten

In Gent zijn er heel wat podiumvoorstellingen en tentoonstellingen; in 2011 waren 
er 304 cultuurevenementen per 10 .000 inwoners(284) . Gent is hiermee een van de 
koplopers in Vlaanderen . 

Gent beschikt over zes amateurgezelschappen per 10 .000 inwoners(285) . Dit is er één 
minder dan in 2007, terwijl het Vlaams gemiddelde toeneemt . Deze cijfers hebben 
enkel betrekking op groepen aangesloten bij een erkende landelijke organisatie voor 
amateurkunsten . Popmuziek en individuele amateurkunstenaars zijn hier niet in 
opgenomen . 

Twee derde van de Gentenaars heeft in 2011 minstens één podiumvoorstelling 
bijgewoond . Dit is een daling tegenover 2008 (72%) . Algemeen is er voor de 
Vlaamse centrumsteden een daling van 4% . Gentenaars gaan het liefst naar 
concerten, gevolgd door theatervoorstellingen en dans . Meer dan de helft van 
de Gentenaars heeft in 2011 minstens één concert bijgewoond, ruim vier op de 
tien heeft een theatervoorstelling bijgewoond en twee op de tien ging naar een 
dansvoorstelling(286) . 
Podiumvoorstellingen in een cultuurgrootstad (Gent, Antwerpen en Brussel) 
rekruteren publiek uit een bredere regio in vergelijking met de voorstellingen in 
overige gemeenten(287) .
 
Bioscopen

Gent telt drie bioscoopcomplexen en een filmzaal van de Universiteit Gent . Twee 
op drie Gentenaars heeft in 2011 de bioscoop bezocht . Dit is een daling van 4% in 
vergelijking met 2008, maar de stad blijft in Vlaanderen wel het tweede hoogste 
aandeel bezoekers hebben(288) . Daarnaast trekken de bioscopen natuurlijk ook een 
publiek aan van buiten de stadsgrenzen .

 Hoofdstuk 11  focus op vrije tijd
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Erfgoed, musea en tentoonstellingen

Het Cultureel-erfgoeddecreet(289) rangschikt alle musea in drie categorieën: lokaal, 
regionaal of (de hoogste categorie) Vlaams . Zeven Gentse musea werden ingedeeld 
in de Vlaamse categorie . Gent heeft daarnaast ook nog talrijke kleinere musea . De 
Gentse Museumfolder 2010 toont dertig adressen van musea .
In 2010 werden het Gravensteen, het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal en 
het SMAK het meest bezocht . Het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal komt op 
de derde plaats . In oktober 2010 kreeg Gent een belangrijke nieuwe speler bij 
de musea, namelijk het stadsmuseum STAM dat op drie maanden tijd al 50 .000 
bezoekers mocht verwelkomen . 
De ‘Gent Museumpas’ kost 20 euro en je kan er de belangrijkste Gentse musea en 
monumenten mee bezoeken . In 2011 zijn er 4 .687 museumpassen verkocht . Dit is 
drie keer meer dan in 2004 . De museumpas wint elk jaar aan populariteit(290) .
73% van de Gentenaars bezocht in 2011 minstens één museum, tentoonstelling 
of historische plaats . Dit is een daling van 10% tegenover 2008(291) . De Gentenaars 
volgen hiermee de Vlaamse trend .
Bij een klantenbevraging van de Gentse musea blijkt dat 95% van de bezoekers 
tevreden of zeer tevreden is over het museum in zijn geheel(292) . 

Muziekvoorstellingen

Gent telt talrijke cultuurhuizen die een brede waaier aan muziekvoorstellingen aan-
bieden . Een overzicht van het volledig aanbod is amper te beschrijven of te berekenen . 

In 2010 vonden er in Gent 160 culturele activiteiten(293) per 10 .000 inwoners plaats . 
Voor de dertien centrumsteden bestaat 60% van deze geregistreerde activiteiten 
uit optredens en fuiven, theater is goed voor ongeveer 10%, klassieke muziek 
iets minder dan 10% . Gent scoort in vergelijking met het gemiddelde voor alle 
Vlaamse centrumsteden hoog wat betreft het aandeel klassieke muziek (meer 
dan 10% van het totaal aanbod)(294) . 65% van de Gentenaars heeft in 2011 een 
plein-, parkevenement of zomerfestival bezocht . Het gemiddelde voor de Vlaamse 
centrumsteden is 62% . 
Gent heeft (samen met Sint-Niklaas en Antwerpen) met 10% van de inwoners die 
meer dan 6 keer per jaar participeren, het meeste frequente bezoekers van een 
plein-, parkevenement of zomerfestival .

Bibliotheek

De Stedelijke Openbare Bibliotheek is de drukst bezochte cultuurinstelling van 
Gent . 75 .000 actieve lezers maken gebruik van de hoofdbibliotheek en de 14 
filialen realiseren daarbij op jaarbasis 2 miljoen uitleningen en internetsessies . Dat 
zijn indrukwekkende cijfers, al is er – net als in andere openbare bibliotheken – 

Bezoekers Gentse musea

Jaar Graven-
steen

Kunsthal  
Sint-
Pieters-
abdij

MIAT MSK SMAK Huis van 
Alijn

Design 
Museum

STAM Belfort Lam 
Gods

2007 255 .688 58 .791 35 .183 145 .556 80 .752 45 .023 100 .694      

2008 234 .737 31 .697 42 .655 67 .239 69 .653 42 .590 71 .081      

2009 221 .612 68 .845 39 .635 105 .259 69 .991 41 .005 57 .030      

2010 224 .322 25 .865 35 .349 71 .622 86 .637 45 .547 63 .736 54 .280 60 .812 103 .153

2011 268 .350 44 .479 32 .892 100 .535 84 .623 47 .565 68 .244 104 .369 91 .487 138 .860

53. Evolutie van de bezoekersaantallen voor de Gentse musea en monumenten, van 2007 tot 2011.  
Bron: departement Cultuur en Sport, Stad Gent. 
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onmiskenbaar een daling van het klassieke bibliotheekgebruik merkbaar . De unieke 
positie van de bibliotheek als bron van informatie en kennis is immers door de 
technologische realiteit achterhaald . De hoofdbibliotheek kenmerkt zich echter in 
toenemende mate door andere vormen van gebruik, die niet gevat worden in de 
traditionele uitleencijfers . Dat wordt geïllustreerd door het hoge aantal bezoeken dat 
schommelt tussen 2 .000 en 2 .400 per dag . Scholieren en studenten vinden in de 
hoofdbibliotheek een ideale studeerplek, waarbij zij grasduinen in de collectie, maar 
evengoed met laptops en tablets online gaan . Per maand registreert de bib een 
4 .000 wifisessies . 

De bibliotheek staat de komende jaren voor een bijzondere uitdaging . Aan de 
Waalse Krook zal zij deel uitmaken van een cluster waarin innovatie, technologie en 
cultuur elkaar vinden . Dat impliceert dat de bib zelf een technologische, innovatieve 
omgeving wordt . In 2015 verhuist de bibliotheek dus niet alleen, maar realiseert aan 
de Krook een volledig nieuw concept . Bovendien wordt het een uitdaging om deze 
innovatieve omgeving te verzoenen met klassiek bibliotheekgebruik . 

Gent – stad van cultuur

De tevredenheid over het cultuuraanbod bij de Gentenaars is groot: 87% van de 
Gentenaars is in 2011 tevreden over het culturele aanbod, zoals schouwburg, 
museum, bioscoop . . . De tevredenheid is licht toegenomen in vergelijking met 2008 
(85%) . Dit is dus de mening van de Gentenaars . Bij de cultuurgebruikers in Gent 
zitten ook veel niet-stedelingen . Hun mening is in deze indicator niet bevraagd(295) .
Per 10 .000 inwoners telde Gent in 2010 131 arbeidsplaatsen in de culturele en 
creatieve sector . Het gemiddelde voor de 13 centrumsteden is 137 arbeidsplaatsen 
per 10 .000 inwoners . Dit cijfer is een onderschatting aangezien het enkel gaat 
om RSZ-tewerkstelling en niet om tewerkstelling in de publieke en plaatselijke 
overheden . De tewerkstelling in de publieke en plaatselijke overheid komt neer op 
ongeveer 10% van de totale tewerkstelling, maar zou specifiek voor de culturele 
tewerkstelling wel hoger kunnen oplopen(296) . De culturele en creatieve economie 
is in Gent goed voor 4% van de totale werkgelegenheid (het Vlaamse gemiddelde is 
3%) of 6 .000 arbeidsplaatsen(297) .

12% van alle bachelor studenten aan de Gentse hoger onderwijsinstellingen volgt 
een cultuur-georiënteerde richting(298) .

sport: een inhaalbeweging ingezet 

Sport is al lang niet meer de enge definitie van ‘jonge, prestatiegerichte mannen 
- vaak uit de midden- en hoge klassen - die in clubverband tijdens de vrije tijd 
aan competitiesport doen’ . Sport heeft een meer pluriform karakter gekregen 
en is niet enkel een vrijetijdsaangelegenheid(299) . De sportindustrie groeit en het 
maatschappelijk belang neemt steeds toe(300) .
Buurtsport is een vrij recent concept en complementair aan het klassieke 
sportgebeuren . Het is niet of nauwelijks competitiegericht, maar vooral bedoeld 
voor het wegwerken van allerhande drempels die mensen verhinderen om op 
regelmatige basis aan sport en beweging te doen . 
Die pluriformiteit is ook weerspiegeld in de cijfers: 47% van de Gentenaars doet 
regelmatig actief aan sport; 42 % heeft het afgelopen jaar één of meerdere 
sportevenementen bijgewoond(301) .

Infrastructuur

Gent beschikt over een uitgebreide sportinfrastructuur met sporthallen, zwembaden 
en openluchtterreinen . De private accommodaties die daar bovenop komen, maken 
het aanbod vrij volledig (fitness, bowling, ijspiste…) . 
Gent telt ook enkele ‘Sportschuren’, die in de eerste plaats bestemd zijn voor 
bewoners en verenigingen uit de onmiddellijke buurt . De sportschuren bevinden 
zich allemaal in de 19de-eeuwse gordel, waar een absoluut tekort heerst aan 



83D1 Focus op vrije tijd

sportinfrastructuur(302) . 
Daarnaast zijn er ook nog veel sportzalen die deel uitmaken van de 
schoolinfrastructuur en die buiten de schooluren door sportclubs gebruikt worden . 
In het kader van de ‘brede school’ zijn scholen meer en meer bereid om hun 
infrastructuur buiten de schooluren open te zetten voor socio-culturele en sportieve 
verenigingen en initiatieven(303) . 
Qua openluchtinfrastructuur beschikt Gent naast de Blaarmeersen over tal van 
sportspecifieke openluchtaccommodaties die exclusief worden ter beschikking 
gesteld van één bepaalde club . Het gaat hier voornamelijk over voetbal, korfbal en 
atletiek(304) . 
Met de komst van het nieuwe zwemcomplex aan de Rozebroeken (inclusief 
Olympisch zwembad) en een aantal andere initiatieven is het acuut tekort aan 
zwembaden grotendeels weggewerkt . 
De bezetting van de diverse accommodaties is zeer hoog . De vraag blijft groter dan 
het bestaande aanbod . 

Naast de ‘grote’ infrastructuren, die meestal verbonden zijn met of zelfs exclusief 
gebruikt worden door de Gentse clubs, gaat steeds meer aandacht naar 
infrastructuur voor ‘vrij sporten’, of ook ‘anders-georganiseerd sporten’ genoemd 
(lopen, fit-o-meter, maar ook aan straatvoetbal, pleintjesbasket . . .) 

sportparticipatie 

Gent heeft een uitgebreid aanbod aan sportactiviteiten . Zowel in clubverband 
(recreatief en competitief) als voor de ‘anders-georganiseerde’ sporter (o .a . de 
sportkampen, initiatiecursussen en initiatieven die dicht bij de buurtbewoners staan) . 
Deze initiatieven kennen een hoge bezettingsgraad en er is een voortdurende vraag 
naar meer . 

Een kwart van de Gentenaars neemt regelmatig deel aan de activiteiten van een 
sportvereniging(305) . Drie kwart van de Gentenaars is tevreden over het sportaanbod . 
Drie op tien Gentenaars vernoemt sport (wandelen, fietsen, andere sporten) als 
belangrijkste vrije tijdsactiviteit . 44% zegt regelmatig te wandelen of te fietsen en 
20% beoefent regelmatig andere sporten buiten clubverband(306) .

Clubwerking

Gent telt 585 sportclubs met samen bijna 65 .000 leden waarvan ongeveer twee 
derde Gentenaars zijn(307) . Toch blijven in de clubwerking een aantal knelpunten: 
heel wat sportclubs kampen met een tekort aan gekwalificeerde begeleiders en 
vrijwilligers(308) . Een van de oorzaken is de versnippering van de clubwerking over 
veel kleine clubs .
Sportclubs zien ook met lede ogen jongeren vertrekken die naarmate ze ouder 
worden de voorkeur geven aan andere vrijetijdsactiviteiten . Veel clubs zijn 
competitiegericht met een strakke trainingstructuur en dit strookt vaak niet met de 
noden en wensen van de hedendaagse samenleving . Mensen willen meer op een 
‘flexibele’ manier aan sport doen . 

topsportevenementen

Vier op tien Gentenaars zegt het afgelopen jaar een sportevenement te 
hebben bijgewoond(309) . Gent werd in Vlaanderen beschouwd als dé stad van 
de grote sportevents (zoals ‘Lotto Zesdaagse Vlaanderen Gent’, ‘Omloop Het 
Nieuwsblad’, ‘Challenger Cup Artistieke Gymnastiek’…) . Door de komst van 
nieuwe evenementenzalen in andere steden is de positie van Gent doorbroken en 
verspreiden de grote evenementen zich nu meer over de Vlaamse steden . 
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Vrije tijd gemonitord

Hoe vult de Gentenaar zijn vrije tijd in? De belangrijkste vrijetijdsactiviteit is voor drie 
op tien Gentenaars sport (wandelen, fietsen, andere sporten) . Op de tweede plaats 
met 14% komt ‘Vrienden en familie bezoeken of ontvangen’ en ‘tijd maken voor het 
gezin’, lezen vervolledigt de top drie met 10%(310) . 
44% zegt regelmatig te wandelen of te fietsen en 20% beoefent regelmatig andere 
sporten buiten clubverband . Daarnaast zijn ook uitgaan op café of restaurant, reizen 
en uitstapjes, en toneel, film en evenementen belangrijke activiteiten . Iets meer dan 
de helft van de Gentenaars neemt regelmatig deel aan activiteiten van minstens één 
vereniging . Het meest populair zijn sportverenigingen en culturele verenigingen . 
Jongeren (-25) en ouderen (65+) nemen vaker deel aan het verenigingsleven dan de 
leeftijdsgroepen daartussen . Ook zijn mannen (59%) actiever dan vrouwen (53%)(311) .

Gemiddeld kijkt de Gentenaar 2,5 uur per dag naar televisie, een video of een dvd . 
De Gentenaar zit één uur aan de computer in de vrije tijd . Naarmate men ouder is, 
kijkt men meer televisie en zit men minder aan de computer . Qua televisiekijken is 
er een daling tegenover 2006 en een status quo tegenover 2003 . Het aantal uren 
‘computeren’ is gedaald tegenover 2006 en lichte gestegen tegenvoer 2003(312) .

84% van de Gentenaars is tevreden over het horeca-aanbod in Gent (uitgaans-
gelegen heden, café en restaurants) . Over het aanbod aan recreatievoorzieningen is 
72% van de Gentenaars tevreden(313) .

Gent nog steeds geliefd bij toeristen

In 2011 stapten 279 .708 bezoekers binnen in het infokantoor van Dienst Toerisme . 
Daarvan stelden er 143 .450 een vraag . De grootste groep daarvan zijn Belgen, 
gevolgd door Spanjaarden en de buurlanden, alsook Groot-Brittannië(314) . Er zijn ook 
een aanzienlijk aantal Amerikanen en Italianen die om informatie vragen . In totaal 
werden in 2011 400 .000 toeristische brochures, 824 .000 toeristische plannen en 
208 .000 wandelplannen verdeeld . De website www .visitgent .be is recent volledig 
vernieuwd, en de sociale media spelen een steeds actievere rol .

Het aantal overnachtingen neemt sterk toe en bedraagt 839 .680 overnachtingen 
in 2011 . Twee derde van deze overnachtingen is in het kader van ontspanning . 
Congrestoerisme en zakentoerisme nemen elk een zesde voor hun rekening . Het 
congrestoerisme is in Gent sinds 2005 meer dan verzesvoudigd, en was in 2011 
goed voor 152 .927 overnachtingen . Zakentoerisme, dat een dieptepunt kende 
in 2009 is sindsdien aan heropleving begonnen met 151 .150 overnachtingen in 
2011(315) .

Naast 33 hotels met in totaal 1 .883 kamers, een viersterren camping en een 
jeugdherberg met 106 slaapplaatsen zijn er in Gent ook een 70-tal kwalitatieve 
Bed&Breakfasts met 200 kamers . Dit laatste segment blijft groeien . Momenteel zijn 
hier nog geen overnachtingscijfers voor gekend .

Het aantal dagtrips naar Gent werd in 2000 geraamd op 1,7 miljoen . Voor 2011 
zou dit naar schatting 1,5 miljoen bedragen, zonder de buitenlandse toeristen . Het 
dagtoerisme zou een besteding met zich meebrengen van ruim 70 miljoen euro(316) .

Het watertoerisme neemt toe . In 2011 werden 170 .000 toeristen over de Gentse 
binnenwateren gevaren . In datzelfde jaar hebben 196 cruiseboten aangemeerd aan 
de Rigakaai, samen goed voor 22 .202 passagiers .
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Besluit

Gent is en blijft als cultuurstad met een groot en divers aanbod één van 
de koplopers in Vlaanderen. Dit en andere aspecten weerspiegelen zich in 
tevredenheid over het cultuuraanbod bij de Gentenaars: 87% is tevreden over het 
culturele aanbod in 2011. 
Tegelijk daalt in Gent, net zoals in Vlaanderen, het aantal Gentse bezoekers 
aan podiumvoorstellingen, het bioscoopbezoek door Gentenaars, alsook het 
percentage Gentenaars dat in het afgelopen jaar een of meerdere musea, 
tentoonstellingen of historische plaatsen heeft bezocht.
Gent is ook voor cultuur een ware centrumstad. 
In Gent staan sporthallen, zwembaden, openluchtterreinen en private 
accommodaties ter beschikking van de sportieve Gentenaar. Daarnaast bestaan er 
ook ‘Sportschuren’, relatief kleine infrastructuren voor bewoners en verenigingen uit 
de buurt, alsook de sportzalen die deel uitmaken van de schoolinfrastructuur. Gent 
heeft een groot aanbod, dankzij de forse inhaalbeweging de voorbije jaren. Toch 
lijkt het aanbod de vraag niet te kunnen volgen.
Toerisme in Gent doet het nog steeds goed. Het aantal overnachtingen (en dan 
voornamelijk voor congres- en zakentoerisme) nam de voorbije jaren toe. Naast 
de klassieke hotels, een viersterren camping en een jeugdherberg, zijn er een 
aanzienlijk  aantal Bed&Breakfast accommodaties met kamers. Het aantal dagtrips 
naar Gent wordt geschat op anderhalf miljoen per jaar.
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Besturen is anticiperen op de toenemende (inter) 
bestuurlijke complexiteit in functie van de Gentenaar

De Stad Gent moet alert zijn voor maatschappelijke noden en ontwikkelingen . Die 
‘externe’ omgeving wordt in het vorige deel in beeld gebracht . 
Te midden deze evoluties laveert de organisatie Stad Gent, met de intenties van 
het goede huisvaderschap . Met de ‘interne’ omgevingsanalyse, in dit deel, wordt 
de blik gericht op de bestuurlijke kwaliteit en kracht en de manier waarop de 
Stad Gent zich als lokale overheid intern organiseert en antwoorden geeft op die 
maatschappelijke noden en uitdagingen(1) .

‘Centrumstad’ en ‘stadsgewest’

Gent is één van de dertien centrumsteden in het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen(2) . De stad ligt in het Gents stadsgewest, dat de stadsgrenzen 
overschreidt . De agglomeratie bestaat uit De Pinte, Merelbeke en Sint-Martens-
Latem(3) . Ruimer kan men de banlieu van Gent omschrijven als: Destelbergen, 
Evergem, Gavere, Lochristi, Lovendegem, Melle, Nazareth, Nevele, Wachtebeke 
en Zelzate . Tot de forensenwoonzone behoren Aalter, Assenede, Deinze, Eeklo, 
Kaprijke, Laarne, Moerbeke, Oosterzele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wetteren, 
Zingem en Zomergem .
Dit wordt ook weerspiegeld in het groenboek Ruimte(4) dat het toekomstig 
beleidsplan Ruimte aankondigt als opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen uit 2002: voor de steden wordt ruimtelijk uitgegaan van een 
stadsregionale werkelijkheid . 

Centrumfuncties 

Stedelijke kernen oefenen centrumfuncties(5) uit ten aanzien van de omliggende 
rand(6), waarbij de verdeling van kosten en baten vragen oproept . Een moeilijke 
discussie, temeer een antwoord op de vraag of centrumfuncties meetbaar zijn 
vooralsnog negatief is(7) . 
Het witboek stedenbeleid(8) introduceert het begrip ‘rasterstad’ . De grenzen van een 
rasterstad verschillen naargelang het thema: elk (maatschappelijk) vraagstuk moet 
op de juiste schaal bekeken, begrepen en beantwoord worden . Het ruimtelijke 
perspectief laat zien dat voor steden de bestuurlijke grens weinig ruimtelijke logica 
vertoont .

Interbestuurlijke complexiteit

De verschillende beleidsniveaus zorgen voor een grote complexiteit, die besturen 
niet altijd eenvoudiger maakt . De precaire budgettaire situatie maakt deze analyse 
des te scherper . Zo klagen de provincies over de toegenomen ‘verrommeling’ . Er 
is een wirwar van structuren en overlegorganen die veel tijd en middelen opslorpt 
maar resultaatgericht werken afremt . De gemeenten wijzen op het gebrek aan 
subsidiariteit en de grote drang naar detailsturing en -controle van de Vlaamse 
overheid . Het bedrijfsleven waarschuwt voor de sterke aangroei van de overheid en 
het overheidsbeslag(9) . 

Perspectief Vlaanderen

Vlaanderen werkt aan een gebiedsdekkende regioscreening(10) en ziet dit als een 
belangrijke eerste stap in de hervorming van de bestuurlijke organisatie . Een greep 
uit mogelijke instrumenten zou kunnen zijn: clusteren van regionale structuren, 
shared services inrichten, Vlaamse regelgeving wijzigen, gemeenten fusioneren, 
bevoegdheden verschuiven . Daarnaast hebben recente decreten een invloed 
op de werking van de gemeenten . Het Planlastendecreet(11) moet leiden tot een 
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vermindering van de planlasten voor lokale besturen en het Gemeentedecreet(12) 
vraagt een verregaande bestuurlijke interne reorganisatie van de steden en 
gemeenten (zie verder) . De Vlaamse beleidsbrief Binnenlands bestuur 2011-2012(13) 
kondigt meer autonomie aan voor de gemeenten . Tenslotte zorgt de hervorming 

van het Gemeentefonds(14), dat voor Gent een belangrijke bron van inkomsten is, 
voor onzekerheid: zal de hervorming leiden tot winst of verlies aan inkomsten? 

Perspectief België 

De staatshervormingen hebben een impact op de lokale besturen: veel 
bevoegdheden gekoppeld aan financieringsstromen (grootstedenbeleid, 
verkeersveiligheidsfonds, leefloon, lokale opvanginitiatieven, plaatselijke 
werkgelegenheidsagentschappen…) worden overgedragen naar Vlaanderen, waarbij 
het onduidelijk is wat er met de middelen zal gebeuren en hoe de Vlaamse overheid 
de nieuwe bevoegdheden zal invullen(15) .

Perspectief Europa 

De steden spelen een steeds belangrijkere rol binnen Europa(16) . Dat is te merken 
aan de strategieën die uitgewerkt werden door de Europese Commissie, zoals de 
Lissabon- en de Göteborgstrategie, met het Charter van Leipzig(17, 18) .
Gent maakt een transitie door(19), waarbij het Europa niet langer louter ziet als 
fondsenverstrekker, maar ook de Europese gedachte omarmt en aanstuurt op 
europeanisering . Sommige stedelijke problemen vergen immers een aanpak die 
tot ver buiten de stadsgrenzen reikt . Een goed voorbeeld is de moeilijke ROMA-
integratie waarbij de hulp ingeroepen werd van de Bulgaarse politie . 
Het belangrijkste netwerk voor Gent is Eurocities: 130 Europese grote en 
middelgrote steden hebben zich daarin verenigd . Eurocities verdedigt hun belangen 
bij de Europese Commissie en de andere EU-instellingen . Gent speelt in dit netwerk 
een prominente rol(20) . Daarnaast heeft Gent internationale partnerschappen 
afgesloten(21) die leiden tot deelname in Europese Actieprogramma’s(22) .
De Europese besluitvorming zal een steeds grotere impact hebben op alle 
bestuursniveaus, ook de stedelijke . Recente beslissingen op Europees niveau om de 
economische crisis het hoofd te bieden, zullen dit nog verscherpen, wat duidelijk 
één van de belangrijkste bestuurlijke evoluties van het afgelopen decennium is(23) . 
Concreet mogen steden en gemeenten zich verwachten aan enkele belangrijke 
Europese dossiers met gevolgen voor de werking van het lokale bestuur, met onder 
meer een nieuw cohesiebeleid na 2013, een hervormingsprogramma in het kader 
van Europa 2020 dat zal moeten doorvertaald worden in het beleid van steden 
en gemeenten, het begrotingspact met strengere Europese begrotingseisen en 
de rapportering en controle ervan, strenger toezicht op de Dienstenrichtlijn, een 
modernisering rond Staatssteun en een grondige hervorming van de Europese 
regels voor openbare aanbestedingen(24) .

… en de wereld

Partnerschappen gaan verder dan Europese grenzen(25) . Er zijn partnerschappen met 
zustersteden Tallinn (Estland) en Kanazawa (Japan) en de stedenbandpartner in het 
zuiden (Mangaung in Zuid-Afrika) . 
De Gentse Noord-Zuidsamenwerking heeft de voorbije jaren een evolutie 
doorgemaakt: van een werking naar het model van een kleine NGO met een eigen 
educatief en sensibiliserend aanbod, naar een meer regisserende rol(26) . 

Perspectief middenveld – netwerken
De lokale overheid bekleedde in het verleden doorgaans monopolieposities en 
taken behoorden integraal het stadsbestuur toe of helemaal niet . Vandaag is ook 
een overkoepelende aanpak noodzakelijk, of ‘regie’, om te komen tot een groter 
organiserend vermogen(27) .
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Perspectief mensen !

Het vertrouwen van de Gentenaars in hun stadsbestuur is hoog . Gent behoort 
hierin met Brugge, Hasselt en Leuven tot de koplopers . Tussen 42% en 49% van de 
Gentenaars heeft (zeer) veel vertrouwen in het stadsbestuur . Dit is bijna dubbel zo 
hoog als in Antwerpen(28) . De Visitatiecommissie Stedenfonds meent dat de sterke 
aanwezigheid van de politieke bestuurders en de diensten op het terrein voor een 
deel dit hoge vertrouwen verklaart(29) . 
Het grondig en blijvend verkennen van het microperspectief ‘mensen’ is het op zoek 
gaan naar het stadsgemeenschappelijke tussen mensen, en, algemeen, het meer 
inzetten op het register van het dagelijks leven, als blijvende uitdaging(30) .

In 2011 is 56% van de Vlaamse stedelingen tevreden over de verspreiding van 
informatie over en door de stad . Een derde vindt dat het stadsbestuur hen 
voldoende raadpleegt en een kwart heeft de afgelopen twee jaar zijn mening 
kenbaar gemaakt . Een vijfde heeft actief informatie gezocht en een tiende heeft een 
overlegmoment met stedelijke ambtenaren of politici meegemaakt . Opvallend is 
wel dat ‘politieke interesse’ van alle steden het grootst is in Antwerpen en Gent, en 
tussen 2008 en 2011 ook significant toenam(31) .

Informeren 

In Gent is 45% van de inwoners tevreden over de informatieverstrekking door en 
over de stad(32) . Gent scoort significant hoger dan Antwerpen .
Affiches, folders, flyers, websites, nieuwsbrieven, perscontacten, het Stadsmagazine, 
een pagina in de Streekkrant of Passe-Partout, de infokiosken, Stadstv, de website of 
teletekst: de Stad gebruikt de meest diverse informatiekanalen om de Gentenaars 
te bereiken . Het servicecenter Gentinfo trekt steeds meer vragen naar zich toe: van 
63 .093 contacten in 2005 naar 101 .133 in 2011 . Gerichte sms-communicatie heeft 
ook zijn intrede gedaan, evenals de sociale media Een belangrijk neveneffect van 
sociale media is dat het stadsbestuur minder dan vroeger controle heeft over de 
informatie die ze verspreidt .

Participeren 

De gebiedsgerichte werking is een expliciete ‘de stad in de wijk’-strategie en 
wordt als een succes beschouwd . De Stad blijft zoeken naar formules om bij 
àlle bewoners te geraken . Algemeen worden steden als de laboratoria van de 
participatiepraktijken genoemd(33) . Nieuw ook hier is het inzetten van digitalisering 
en sociale media . 

dienstverlening digitaliseert mee(34)

Het grondwettelijk recht om bestuursdocumenten in te zien is vertaald in 
de regelgeving (passieve) ‘openbaarheid van bestuur’ . In 2004 is een digitaal 
registratiesysteem ingevoerd om aanvragen te ondersteunen . Tussen 2006 en 
vandaag is het aantal aanvragen gestegen met 10% . 

De klachtenregistratie, ook decretaal voorgeschreven, is een ander voorbeeld van 
gedigitaliseerde dienstverlening, tegelijk met een aantal digitale optimalisaties achter 
de schermen (zoals eHRM) .

Blijvend op zoek naar de Gentenaar:  
informeren en participeren is experimenteren
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De doorsnee-inwoner weet nauwelijks hoe een stedelijke administratie precies 
functioneert en wat ze allemaal te bieden heeft(35) . Pas wanneer hij een nieuw 
paspoort nodig heeft, een rijbewijs afhaalt, een geboorte aangeeft… ervaart hij 
de stad aan den lijve . Dat maakt publieksbalies bepalend voor het beeld van de 
dienstverlening . Het project LEO (‘Loket en Onthaal’) wil één centraal aanspreekpunt 
met decentrale stadskantoren, verankerd in sociale huizen . De fysieke en virtuele 
informatiestromen worden daarbij gestroomlijnd . De eerste stappen zijn gezet . 
Gentinfo is het centrale en laagdrempelige telefonische aanspreekpunt voor 
informatie over het stadsbestuur en de dienstverlening van de stadsdiensten . Via 
de oprichting van een Gentinfo-Punt (GIP) in het Administratief Centrum Zuid 
krijgt de burger ook een fysieke frontoffice . Met het mobiel dienstencentrum wil 
Gent de dienstverlening dichter bij de burger brengen: eenvoudige administratieve 
verrichtingen komen tot bij de voordeur van de mensen . Via het E-loket brengt de 
stad zijn dienstverlening zelfs tot in de (digitale) huiskamer van elke burger . 

Het Gemeentedecreet dat in werking trad in 2005 hield op zich al een kanteling 
in van de manier waarop met beleid, strategie en financiën in lokale overheden 
moet worden omgegaan . Bij de start van een nieuwe bestuursperiode moeten 
beleidsdoelstellingen op meerjarenbasis helder worden bepaald, en pas daarna 
gebeurt de operationele en financiële vertaling ervan .
Het besluit betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de gemeenten, 
de provincies en de OCMW’s – verplicht vanaf 1 januari 2014 - regelt de inhoud 
van de beleidsrapporten (het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening) en de 
boekhouding . Niet alleen de financiële aspecten zijn erin opgenomen, maar ook de 
inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties…), uitvoering en 
evaluatie . 
Gent kent al sinds 2007 een strategisch meerjarenplan . Dit was toen revolutionair . 
Het Gentse stadsbestuur koos ervoor om zich niet langer alleen te focussen op 
de korte termijn (van één bestuursperiode), maar ook de uitdagingen op langere 
termijn te detecteren en hierop te anticiperen . Deze Gent2020-methodologie kan 
nu blijven bestaan als basisstructuur, met de nodige vertaalslag van begrippen en 
methodologie, en kan aangevuld worden met wat het Gemeentedecreet en het 
BBC-besluit verder vraagt . 

Risico’s aan ontvangstenzijde

Om inzicht te krijgen in de risico’s aan ontvangstenzijde is kennis over 
gemeentefinanciën nodig . Onderstaand schema geeft inzicht in alle ontvangsten 
die te maken hebben met de dagelijkse werking van de gemeente:
Prestaties zijn vergoedingen aan de gemeente voor door haar verleende diensten 
en leveringen, zoals de verkoop van tickets van een tentoonstelling .
Overdrachten omvatten fondsen, belastingen en andere subsidies .
Schuld is het geheel van ontvangsten uit financieel bezit, uit schulden aan de 
gemeente en winsten van bedrijven .
De volgende grafiek toont dat ontvangsten uit fondsen en belastingen de grootste 
hap uit de taart uitmaken .

Naar één groot plan voor Gent – een paar stappen 
voorop maar nog een weg te gaan(36)

Goed huisvaderschap in de stedelijke organisatie in tijden 
van economische crisis: de hand op de geldbeugel(37,38)
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prestatie-
ontvangsten

aanvullende 
belastingen

opcentiemen op de 
onroerende voorheffing 

(OVV)

aanvullende belasting 
op de personenbelasting 

(APB)

overige aanvullende 
belastingen

gemeente-
fonds

eigen gemeente- 
belastingen

steden-
fonds

overige
fondsen

overdrachts-
ontvangsten

schuld-
ontvangsten

ontvangsten

belastingen toelagen fondsen

ontvangsten

30.675.822,18 30.656.759,23

133.432.666,88

277.094.494,11

190.804.377,85

ontvangsten uit prestaties

ontvangsten uit fondsen

ontvangsten uit belastingen

ontvangsten uit andere overdrachten

ontvangsten uit schuld

1. Ontvangsten gewone dienst, in 2010. Bron: dienst Financiële planning Stad Gent. 
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Hierna vergelijken we Gent voor fondsen en belastingen met ondermeer het Vlaams 
gemiddelde en gaan we na waar de Stad een risico op minder inkomsten loopt .

fondsen

Gent haalt in 2010 37% van zijn ontvangsten uit het Gemeentefonds(39) .  
Het Stedenfonds en Grootstedenbeleid vormen kleinere ontvangstenposten, ook al 
gaat het in absolute cijfers over wezenlijke bedragen . Gent ontving in 2010 van alle 
centrumsteden, na Antwerpen, het hoogste bedrag per inwoner uit fondsen . 

Eventuele hervormingen, zoals het samenvoegen van deze middelen met het 
Gemeentefonds, kunnen een zware impact hebben op de Gentse middelen(40) .  
Ook geplande structurele wijzigingen aan de verdelingscriteria in het 
Gemeentefonds zorgen ervoor dat er voor Gent op deze manier risico’s zijn 
verbonden aan inkomstenzijde in de toekomst .

Belastingen

Gent int 784 euro belastingen per inwoner . In de groep van de centrumsteden komt 
Gent op de vijfde plaats, na Roeselare (846 euro), Antwerpen (838 euro), Oostende 
(831 euro), en Leuven (797)(41) .

Deze belastingen waren in 2010 goed voor 29% van alle ontvangsten . Dat is 
laag . Voor de 13 centrumsteden(42) is dat gemiddeld 43%(43) en voor alle Vlaamse 
gemeenten 48% . Dit Gentse percentage bleef tussen 2005 en 2010 nagenoeg 
constant .

Het grootste gedeelte van de gemeentelijke belastingontvangsten komt van de 
aanvullende belasting op de personenbelasting (goed voor 65,5 miljoen euro in 
2010) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (98,8 miljoen euro in 2010) . 
De Gentse aanslagvoeten zijn tijdens de voorbije legislatuur ongewijzigd gebleven . 
Voor de aanvullende personenbelasting bedraagt die 6,9% . Dit is minder dan in 
Antwerpen of het Vlaamse gemiddelde (7,18%) . De aanslagvoet van de onroerende 
voorheffing bedraagt 1450 opcentiemen . Dat is meer dan in Antwerpen of het 
Vlaamse gemiddelde (1 .340 opcentiemen) .

De inkomstenbron uit de aanvullende personenbelasting kan onder druk komen 
wanneer het aandeel Gentenaars dat inkomen uit werk krijgt kleiner wordt . De 
gevolgen van de (komende) vergrijzing op de gemeentefinanciën zijn duidelijk .  
Bovendien heeft de federale belasting een invloed . De aanvullende 
personenbelasting heft een percentage bovenop de federale belasting . Als de 
federale belasting stijgt of daalt, zal ook de aanvullende personenbelasting mee 
stijgen of dalen . 

Voor de onroerende voorheffing voorziet het Vlinderakkoord (zesde 
staatshervorming) uitdrukkelijk dat de gewesten aan hun onroerende voorheffing 
kunnen sleutelen . Als het Vlaams Gewest de onroerende voorheffing verhoogt of 
verlaagt zal dit via de Gentse opcentiemen onmiddellijk een weerslag hebben op de 
Gentse belastinginkomsten . 

Kortom, aan ontvangstenzijde, zijn er voor de stadsfinanciën enige risico’s waar de 
lokale overheid geen impact op heeft .

Risico’s aan uitgavenzijde 

De uitgaven per inwoner verschillen sterk van gemeente tot gemeente . Een grote 
stad heeft vanzelfsprekend meer uitgaven dan een kleine gemeente . Antwerpen en 
Gent spendeerden in 2010 respectievelijk . 2 .470 euro en 2 .666 euro per inwoner . 
Het gemiddelde van de 13 centrumsteden bedraagt 1 .761 euro . 
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De uitgaven van de gewone dienst vallen uiteen in vier grote delen: 
1 . Personeel . 
2 . Werkingkosten .
3 . Overdrachten aan derden: OCMW, politiezone, kerkbesturen, subsidies aan 

verenigingen . . .
4 . Schuld: vooral intresten en aflossingen op leningen .

Personeel

De personeelsuitgaven vormen de grootste post . Bij alle centrumsteden maken 
de personeelsuitgaven het grootste aandeel uit van de uitgaven (gemiddeld 42%) . 
In Antwerpen bedraagt dit aandeel 40%, in Gent 51% . De vergelijking tussen Gent 
en Antwerpen loopt echter mank omdat Antwerpen veel personeel, bijvoorbeeld 
in het onderwijs en de kinderopvang, heeft  ondergebracht in autonome 
gemeentebedrijven . Als we voor Gent het gesubsidieerd onderwijzend personeel 
buiten beschouwing laten, daalt het Gentse aandeel van de personeelskosten in de 
uitgaven tot 45% .
 
De personeelskosten zijn gevoelig aan indexsprongen en dus aan inflatie . Dit wordt 
nog versterkt doordat ook de budgetten van politie, OCMW, IVAGO en Digipolis 
voor een zeer groot deel uit personeelsuitgaven bestaan (bij de politie bedraagt dit 
aandeel ongeveer 90%) .

overdrachten

De overdrachten vormen de tweede grootste uitgavenpost . Hierin zijn de dotatie 
aan de politie en aan het OCMW de belangrijkste uitgaven . De Stad Gent besteedde 
in 2010 per inwoner 263 euro aan de politiedotatie . Voor Antwerpen ging het hier 
om 307 euro . Het gemiddelde voor de 13 centrumsteden bedroeg 184 euro . Aan 
het OCMW werd in Gent 206 euro per inwoner voorzien als dotatie . In Antwerpen 
ging het om 210 euro per inwoner . Het gemiddelde voor de 13 centrumsteden 
bedroeg 169 euro . Bij het interpreteren van deze cijfers moet men er rekening mee 
houden dat OCMW’s ook nog op andere manieren dan de gemeentelijke bijdrage 
gefinancierd worden vanuit de gemeente . Zo krijgen OCMW’s bijvoorbeeld een 
aandeel van het gemeentelijke trekkingsrecht uit het Gemeentefonds . Gemeenten 
kunnen dit aandeel zelf bepalen . Gent stort 8% van het Gemeentefonds rechtstreeks 
naar het OCMW door . Voor de centrumsteden is dit gemiddeld 6% .(44) Sommige 
gemeenten financieren hun OCMW ook nog via andere kanalen . Het OCMW in 
Antwerpen krijgt bijvoorbeeld, naast de gemeentelijke bijdrage, nog middelen uit het 
Vlaams Stedenfonds doorgestort . Als we dit allemaal in rekening brengen spendeert 
Gent 293 euro per inwoner aan het OCMW en Antwerpen 247 euro per inwoner . 
Als daarbij ook nog eens rekening wordt gehouden met het feit dat het OCMW 
Antwerpen in 2011 nog voor 26,5 euro per inwoner tussenkomst heeft gehad m .b .t . 
2010(45) en ook een stedelijke investeringssubsidie krijgt van 20,5 euro per inwoner, 
dan blijken de cijfers zeer sterk bij elkaar aan te leunen . 

schuld

De Stad betaalt interesten en aflossingen voor schulden die vroeger werden 
aangegaan . In 2010 maakte dit slechts 5% uit van totale uitgaven in de gewone 
dienst . Dit is een uitzonderlijke situatie(46) – in 2009 bedroeg dit aandeel 7% . 
Toch is dit is beduidend lager dan het gemiddelde van de 13 centrumsteden (10%) . 
In Antwerpen bedraagt het aandeel van de uitgaven-schuld in 2010 11% van de 
gewone uitgaven . 

De schuldpositie van de Stad Gent is momenteel dan ook gezond te noemen, maar 
Gent bouwt wel schuld op . De schuldgraad(47) bedroeg in 2009 56%, in 2010 59% en 
in 2011 62% . Verwacht wordt dat de schuldgraad de volgende jaren zal stijgen .
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Effect van gemaakte investeringen

De investeringen bleven in de voorbije jaren ongeveer op eenzelfde relatief hoog 
peil . In de periode 2001-2006 waren de investeringen per inwoner(48) het hoogste 
van alle centrumsteden (505 euro per inwoner, tegenover 383 euro voor Antwerpen 
en 353 euro per inwoner gemiddeld) . 
Ook in de periode 2007-2010 lagen de investeringen per inwoner boven het 
gemiddelde van de 13 centrumsteden (605 euro per inwoner, tegenover 276 euro 
voor Antwerpen en 425 euro per inwoner gemiddeld) . 
De investeringen zullen in de komende jaren wellicht hogere ontvangsten 
uit onroerende voorheffing opleveren Anderzijds zijn er ook gevolgen op de 
exploitatie-uitgaven door deze investeringen, zoals het onderhoud van het 
openbaar domein . 

Nood om voldoende financiering  
aan te trekken

Door de financiële crisis en de blijvende onzekerheid op de financiële markten, 
staan banken huiverig tegenover financieringen op lange termijn . Voor de 
financiering van de Stad Gent via klassieke bankleningen was er in 2012 slechts één 
regelmatige inschrijver . Ook de gevraagde marges liggen veel hoger (ongeveer 
150 basispunten of 1,5% bovenop de marktrente) dan enkele jaren geleden 
(hoogstens 10 basispunten) . Deze evolutie is ook te merken bij de andere steden en 
gemeenten . 
De Stad moet dus ook op zoek naar andere financieringsvormen . 

Het personeelsbestand is nog geen 
afspiegeling van de maatschappij

Als het personeelsbestand een afspiegeling van de maatschappij wil zijn, worden 
de volgende doelgroepen onderscheiden: ‘personen van allochtone afkomst’, 
‘personen met een handicap’, ‘kortgeschoolden’ en ‘man-vrouw verhoudingen’ . 

Het percentage medewerkers van allochtone afkomst(50,51) is toegenomen van 2,9% 
in 2006 tot 5,7% in 2012 . Voor het onderwijspersoneel liggen deze percentages op 
2,9% in 2009 en 3,1% in 2011 . Dit ligt merkelijk beneden bijvoorbeeld het percentage 
van Etnisch-Culturele Minderheden dat elders in dit boek beschreven wordt .(52)

Vlaanderen heeft een quotum(53) opgelegd waardoor 2% van het personeelsbestand 
uit personen met een arbeidshandicap moet bestaan . Het aantal 
arbeidsgehandicapte medewerkers bij de Stad bedroeg in 2011 3,7% . Voor het 
personeel met onderwijsstatuut zijn er op dit moment geen cijfers bekend .

Momenteel werken aan de Stad 53% vrouwen en 47% mannen . Dit is niet een 
weerspiegeling van de Gentse potentiële beroepsbevolking (20 tot 64 jaar) . Daar 
liggen de percentages precies  omgekeerd . Bovendien kondigt zich een verdere 
vervrouwelijking aan . De pensioengolf stuurt vooral mannen naar huis en met de 
brandweerhervorming zal een grote groep mannen verdwijnen . 

De verhouding is nog opmerkelijker bij het onderwijspersoneel, met 15% mannen 
in het basisonderwijs en 35% mannen in het secundair onderwijs . De vrouwen zijn 
op alle niveaus goed vertegenwoordigd, behalve op het niveau D waar zich veel 
zogenaamde mannelijke jobs bevinden, zoals tuinier, plaveier en magazijnier . 

de stad Gent als werkgever 
(49)
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Met een aandeel van 38% kortgeschoolden in het personeelsbestand (zonder 
personeel met onderwijsstatuut) zit de Stad Gent op het gemiddelde van de 
Vlaamse arbeidsmarkt . 

Om discriminatie van minder zichtbare kansengroepen uit te sluiten, wordt er 
aan de Stad Gent vooral gewerkt aan een open organisatiecultuur met oog 
voor diversiteit . Voor laaggeletterden worden er opleidingen op maat voorzien, 
voor holebi’s en transseksuelen wordt er op toegezien dat aanwervingen en 
loopbanen genderneutraal zijn, en voor lagere inkomens, tenslotte, worden extra 
mogelijkheden voorzien bij de sociale dienst Sodiganda(54) .

Vergrijzing onder Gentse ambtenaren en  
de pensioneringsproblematiek

De 60-plussers maken in 2012 6% van het personeelsbestand uit (2% voor personeel 
met onderwijsstatuut) . Vijftigers zijn de best vertegenwoordigde leeftijdsgroep, goed 
voor 36% in 2012 .
Door de vergrijzing van het personeelsbestand van de Stad Gent moet rekening 
gehouden worden met een toenemende vraag naar individuele begeleiding 
(fysieke overbelasting en psychische werkdruk) . Door de nieuwe pensioenwet 
moeten medewerkers ook langer werken, wat impact kan hebben op de 
aanwezigheidscijfers . 
Deze vergrijzingsproblematiek leidt tot stijgende pensioenlasten . Op 1 januari 
2012 trad de nieuwe wetgeving(55) rond de financiering van de pensioenen van 
statutaire medewerkers in provinciale en plaatselijke besturen in werking . Volgens 
deze nieuwe wet moet een bestuur een responsabiliseringsbijdrage betalen als 
de basisbijdragen niet volstaan voor de pensioenlast van de gepensioneerde 
ambtenaren . Bovendien moet er vanaf 2017 een bijkomende regularisatiebijdrage 
betaald worden wanneer iemand meer dan vijf jaar gewerkt heeft als contractueel 
en daarna een vaste benoeming krijgt . De hoge extra lasten voor pensioenen 
worden momenteel opgevangen via het pensioenfonds . 

Besparing en het effect op het 
personeelsbestand

De financiële en economische crisis noopt het stadsbestuur tot besparen, wat 
zijn weerslag heeft op het personeelsbestand – iets meer dan de helft van de 
stedelijke uitgaven gaat immers naar personeelskosten . Ambtenaren die met 
pensioen gaan, loopbaanonderbreking of moederschapsrust opnemen worden niet 
automatisch vervangen . Daarnaast zijn de meeste nieuwe personeelsplaatsen ook 
‘vertraagd’ ingevuld en een aantal kortlopende contracten niet verlengd . Ook wordt 
uitzendarbeid tot een minimum beperkt . 
Toch steeg het aantal voltijds equivalente arbeidsplaatsen van 4 .224 in 2007 naar 
4 .393 in 2011 . Het onderwijspersoneel was in 2011 goed voor 1 .976 VTE maar hun 
budgettaire weerslag op de stadsbegroting is beperkt omdat het grootste deel van 
deze personeelsleden rechtstreeks betaald wordt door de Vlaamse overheid . 

over de concurrentiepositie als werkgever

In 2008 waren er in Vlaanderen voor het eerst minder jongeren die op de 
arbeidsmarkt instromen dan ouderen die uitstromen . Deze tendens zal zich 
doorzetten tot in 2040(56) . Toch moesten de recruteerders van de Stad in 2010 
minder inspanningen leveren om een instroom aan kandidaten te genereren . Dit 
was te ‘danken’ aan de economische crisis . In 2011 kende de arbeidsmarkt een 
heropleving en verliep de werving moeizamer . 



104

Hooggeschoolden met een specifieke specialisatie en expertise zijn schaars en in 
concurrentie met andere werkgevers is het startloon aan de Stad wel conform de 
markt, maar andere werkgevers kunnen dit vrij snel en veel hoger laten oplopen .
Ook heeft de Stad moeite om laaggeschoolden aan te trekken, ondanks de hoge 
Gentse werkloosheidscijfers . Dat heeft te maken met de verwachtingen over directe 
inzetbaarheid van de nieuwelingen .
Als de Stad zich in een steeds krapper en competitiever wordende arbeidsmarkt als 
een aantrekkelijke werkgever wil profileren, zal ze een aantal keuzes moeten maken . 
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   Voetnoten
1 . Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands 

Bestuur, 2011; Vlaamse Overheid, 2011b
2 . Stad Gent, 2003
3 . Luyten & Van Hecke, 2007; Van der Haegen & Pattijn, 

1979
4 . Vlaamse overheid 2012
5 . Gent in cijfers 2013 - Gentenaars en Gent-gebruikers, 

2013
6 . Cabus et al ., 2009
7 . Vermeersch et . al, 2009
8 . Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2003
9 . Vlaamse Regering, 2011 . 
10 . Vlaamse Gemeenschap, 2012
11 . Planlastendecreet: 6 juli 2011 – kaderdecreet 

planlastenvermindering . Ten laatste op 30 oktober 
2012 maakt de Vlaamse Regering de Vlaamse 
beleidsprioriteiten en het daaraan gekoppelde 
subsidiebedrag bekend . De lokale overheid kan 
hiermee rekening houden bij de opmaak van de 
meerjarenplanning 2014-2019 tijdens het planningsjaar 
2013 (Binnenband, 2011); zie ook VLABEST, 2012 

12 . Gemeentedecreet: de concrete toepassing van de 
bepalingen van het Gemeentedecreet treden in werking 
vanaf 1 januari 2014 . 

13 . Vlaams Parlement, 2011
14 . Gemeentefonds: In 2012 starten de voorbereidingen van 

een structurele aanpassing van de verdelingscriteria van 
het Gemeentefonds . (Binnenband, 2011)

15 . Vlaamse Overheid, 2012b
16 . EU, 2011
17 . Stad Gent, 2011b
18 . Lissabonstrategie (2000): de Europese Raad legt in 

Lissabon een nieuwe strategische doelstelling vast: 
in 2010 moet de Unie ‘de meest concurrerende en 
dynamische kenniseconomie van de wereld zijn die in 
staat is tot duurzame economische groei met meer en 
betere banen en een hechtere sociale samenhang’ .  
Göteborg (2001): uitbreiding van de Lissabonstrategie 
met een nieuwe dimensie: milieu, waar duurzame 
ontwikkeling centraal staat . 
Charter van Leipzig (2007) plaatst het Europese 
Stedenbeleid op de agenda; Europa maakt 
structuurfondsen beschikbaar voor lokale projecten die 
een integrale aanpak volgen en gaat een grote rol spelen 
in het stimuleren en faciliteren van kennisuitwisseling 
tussen steden . 

19 . Boucké et al ., 2012; Reynaert et al, 2009
20 . Stad Gent, 2011b; Stad Gent, 2012a
21 . de erfgoedprojecten Portico en SHAPING 24, 

Revitalisering Oude Industriehavens, Talking Social 
Exclusion, Mitigation in Urban Areas, Answers to the 
Carbon Economy

22 . Smart Metropolitan Areas Realised Through Innovation 
& People, UpSafety, CITADEL on the move, City VITAlity 
Sustainability, European Civil Registry Network .

23 . SARiV-VLABEST, 2012
24 . - Nieuw cohesiebeleid na 2013 – zie:  

http://ec .europa .eu/regional_policy/what/future/index_
en .cfm#2 
- Hervormingsprogramma in kader Europa 2020 - zie:  
http://ec .europa .eu/europe2020/index_nl .htm 
- Begrotingspact – zie: http://ec .europa .eu/economy_
finance/economic_governance/indexen .htm 
- Dienstenrichtlijn – zie: http://europa .eu/rapid/
pressReleasesAction .do?reference=IP/12/587&format=H
TML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
- Staatsteun – zie: http://ec .europa .eu/competition/
state_aid/modernisation/index_en .html 
- Openbare aanbestedingen – zie: http://ec .europa .eu/

internal_market/publicprocurement/modernising_rules/
reform_proposals_en .htm

25 . Stad Gent, 2011b; Eurocities, EUniverCities Network 
(Samenwerking tussen steden en hun universiteiten), 
Similar Cities Network, Lighting Urban Community 
International, Climate Alliance, European Coalition 
of Cities Against Racism, Mayors for Peace, UNESCO 
Creative Cities Network, Association Internationale des 
Villes Amies de la Marionnette…

26 . Stad Gent, 2008
27 . Vlaamse Overheid, 2011a 
28 . Bral et al ., 2011
29 . Vlaamse Overheid, 2011a
30 . zie ook Oosterlynck, 2012
31 . Bral et al ., 2011
32 . Bral et al ., 2011
33 . Dezeure, K . & De Rynck, F ., 2009 
34 . Bron: Stad Gent, Diensten van de Stadssecretaris, 

Bestuursondersteuning
35 . Stad Gent, 2008b
36 . Bronnen: Stad Gent, Strategie & Coördinatie, cel 

Strategische Planning en Kwaliteitszorg; Stad Gent, 
Departement Financiën; Binnenband, 2010; Stad Gent, 
2010b, 2012b 

37 . Bronnen: www .thuisindestad .be/stadsmonitor; Aps .
vlaanderen .be; Stad Gent, Dienst Belastingen, eigen 
berekeningen; Stad Gent, Departement Financiën, eigen 
berekeningen; Dexia-studie over vergrijzing (Dexia, 
2010); (Stad Gent, 2010a); Ethias pensioenstudie 2012

38 . Door het feit dat de nieuwe regelgeving 
(Gemeentedecreet) pas vanaf 2014 zal worden 
toegepast, is er pas dan optimale vergelijkbaarheid 
tussen steden mogelijk . Ook tot en met 2010 is 
vergelijking mogelijk . Voor de jaren 2011-2013 wordt dit 
op sommige punten moeilijk omdat de voorstelling van 
de financiële gegevens verschillend kan zijn tussen de 
gemeenten .

39 . Het Gemeentefonds voorziet in een voorafname 
bedoeld voor steden met meer dan 200 .000 inwoners . 
In de praktijk vallen enkel Gent en Antwerpen hieronder .

40 . Als men bijvoorbeeld de middelen uit het Stedenfonds 
zou toevoegen aan het Gemeentefonds en deze volgens 
de huidige verdeelcriteria van het Gemeentefonds aan 
de gemeenten zou toewijzen, dan zou Gent hierdoor ca . 
11 miljoen euro op jaarbasis verliezen .

41 . Het gaat hier immers voor het grootste deel over 
aanvullende belastingen . Deze worden geïnd 
door een andere overheid en doorgestort naar de 
gemeenten . De gemeenten zijn hier afhankelijk van het 
inkohieringstempo van deze overheden, dat over de 
jaren heen nogal sterk fluctueert . Gezien echter deze 
fenomenen voor alle gemeenten dezelfde zijn, kan wel 
een vergelijking worden gemaakt tussen gemeenten . 

42 . VRIND classificatie
43 . www .lokalestatistieken .be ontvangsten gewone dienst - 

centrumsteden 2010
44 . Bron: aps .vlaanderen .be
45 . Gezien de rekening 2010 eindigde met een tegoed op 

de stad voor +/- 13 mio euro
46 . Wegens het vervroegd terugbetalen van de 

consolidatieleningen lagen de leningslasten in 2010 
eenmalig lager

47 . Uitstaande en reeds opgenomen schuld t .a .v . de gewone 
ontvangsten

48 . Gebaseerd op de totale uitgaven in de buitengewone 
dienst

49 . Bronnen: Stad Gent, Departement Human Resources
50 . Hou wel rekening met het feit dat de toegang tot het 

openbaar ambt voor niet-Belgen en niet-EU-onderdanen 
op een aantal vlakken sterk wordt beperkt, ook in de 
nieuwe rechtspositieregeling voor het personeel van de 
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Stad: voor een statutaire betrekking wordt minstens een 
EU-nationaliteit gevraagd en voor alle veiligheidsfuncties 
geldt zelfs de verplichting van de Belgische nationaliteit .

51 . Aangezien de organisatie enkel over de nationaliteit en 
het geboorteland van de personeelsleden beschikt en 
niet over die van hun ouders en grootouders, wordt het 
aantal allochtonen met een origine van buiten de EU-27 
landen gemeten op basis van de nationaliteit en het 
geboorteland van de personeelsleden en op basis van 
naamherkenning .

52 . Let op: definities verschillen: ECM in het 
bevolkingsregister is niet identiek geoperationaliseerd als 
ECM in het personeelsbestand .

53 . Volgens de definitie in de Rechtspositieregeling dienen 
personen met een arbeidshandicap aan één van de 
volgende voorwaarden te voldoen: 
1° ze zijn ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap, voorheen het Vlaams 
Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een 
Handicap; 
2° ze zijn erkend door de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding als personen 
met een handicap; 
3° ze komen in aanmerking voor een 
inkomensvervangende tegemoetkoming of voor een 
integratietegemoetkoming, die verstrekt wordt aan 
personen met een handicap op basis van de wet van 
27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan 
personen met een handicap; 
4° ze zijn in het bezit van een attest dat uitgereikt is door 
de algemene directie Personen met een Handicap van 
de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het 
verstrekken van sociale en fiscale voordelen; 
5° ze zijn het slachtoffer van een arbeidsongeval of van 
een beroepsziekte en ze kunnen een bewijs voorleggen 
van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten 
minste 66% uitgereikt door het Vlaams Fonds voor 
Arbeidsongevallen, door het Fonds voor Beroepsziekten 
of door de Administratieve Gezondheidsdienst of zijn 
rechtsopvolger in het kader van de wet van 3 juli 1967 
betreffende de preventie van of de schadevergoeding 
voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector; 
6° ze hebben hun hoogste getuigschrift of diploma 
behaald in het buitengewoon secundair onderwijs . 

54 . Sinds 1973 – SODIGANDA vzw - de Sociale Dienst van 
het personeel van de stad Gent) . 

55 . 1° wet is deze van 24 oktober waarbij de basisbijdrage 
5 jaar vastligt, aangevuld met regularisering en 
responsabiliseringsbijdrage . 
2° wet is deze van 28 december 2011 met een verhoging 
van de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarden 
vervroegd rustpensioen .

56 . Leeftijd&Werk, 2008
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Gent groeit

Meer Gentenaars
Tussen 1999 en 2011 groeide het aantal Gentenaars aan met 10% . De prognoses 
voorspellen dat het percentage verder zal toenemen tot 15% tegen 2018 . Gent heeft 
een jonge bevolking . In vergelijking met de Vlaamse bevolkingspiramide wonen 
er in Gent meer twintigers, dertigers én jonge kinderen . Gent verjongt nog verder, 
vooral dankzij de geboortes die sinds 1999 toenamen met 38% - en ook deze groei 
zal zich doorzetten . Uiteraard werkt dit fenomeen door in de volgende jaren, met 
meer kinderen op kleuter- en basisschoolleeftijd .
Gentse 65-plussers nemen in aantal evengoed toe . In aandeel is er, in tegenstelling 
tot Vlaanderen, geen toename van de oudere bevolking: die vergrijzing wordt in 
Gent verwacht vanaf 2017 . 
Gent verkleurt ook naar een meer diverse etnisch-culturele samenstelling: de 
afgelopen tien jaar (2001-2011) nam hun aandeel toe van 12% naar 18,8% . De 
grootste groep is nog steeds van Turkse origine, met recent een hoog aantal 
aankomsten van nieuwe EU-burgers, vooral van Bulgaarse en Slovaakse origine . 

Gent is niet van de Gentenaars alleen.
Omdat niet elke werkende Gentenaar ook in Gent werkt en Gent ook niet-
Gentenaars tewerkstelt is er veel pendelverkeer . Gent heeft een hoge inkomende 
pendel (ca . 94 .000 in 2009) en een lage uitgaande pendel (ca . 39 .000 in 2009) . Die 
stroom aan extra mensen die dagelijks in Gent zijn, is het gevolg van de stedelijke 
centrumfunctie ‘werk’ . Ook voor onderwijs speelt deze centrumfunctie duidelijk: 
voor elke 100 Gentse jongeren op scholierenleeftijd, komen er 63 jongeren van 
buiten Gent schoollopen in een Gentse secundaire school (2010-2011) . Tel daarbij 
goed 67 .000 studenten (2010-2011) en een groeiende stroom aan toeristen – 
goed voor 850 .000 overnachtingen in 2011 – en je kan concluderen dat Gent 
niet van de Gentenaars alleen is . Cultuur vormt eveneens een aantrekkingspool: 
podiumvoorstellingen in een cultuurgrootstad zoals Gent, Antwerpen en Brussel 
rekruteren publiek uit een bredere regio in vergelijking met de voorstellingen in 
andere gemeenten . Gent heeft evengoed een centrumfunctie op het vlak van 
sociale huisvesting: het aandeel sociale huurwoningen in de stad ligt driemaal zo 
hoog als in de stadsrand (2004-2010) . 
Gents imago-onderzoek bevestigt dat niet alleen Gentenaars van Gent houden . 
Deze compacte stad wordt door bedrijven en niet-Gentenaars vooral geassocieerd 
met ‘kennis en innovatie’, ‘(de sfeer van het) stedelijke wonen’ en ‘cultuur’ .

terwijl de stadsgrenzen zich niet verleggen…
Stadsvlucht
Typisch aan een studentenstad is de instroom van twintigers: de Gentse 
verhuismobiliteit ligt bij hen het hoogst . Twintigers bevinden zich in een levensfase 
waar zich een aantal belangrijke gebeurtenissen voordoen: ze verlaten het 
ouderlijke huis om alleen te gaan wonen, ze hebben hun studies beëindigd en zijn 
aan hun eerste baan toe, ze trouwen of gaan samenwonen . 
De jongegezinnenindex toont aan dat Gent aantrekkelijker is voor jonge gezinnen 
dan Vlaanderen, maar dertigers (al dan niet met jonge kinderen) verhuizen 
eveneens in grote mate . Als hun gezinssituatie verandert door gezinsuitbreiding 
of echtscheiding veranderen ook hun woonbehoeften . Daarom kan de conclusie 
niet anders zijn dan dat Gent deels gezinnen kan houden en deels voor een groep 
gezinnen als een transitzone fungeert . 
Gent ‘verliest’ deze jonge gezinnen hoofdzakelijk aan de omringende gemeenten . 
De vraag is of, in het licht van een ruimtelijke verstedelijking voorbij de 
administratieve stadsgrenzen, verhuizen naar de omringende gemeenten als een 
zuivere ‘stadsvlucht’ mag worden beschouwd . Door de demografische groei en een 
woningaanbod dat niet even snel toeneemt, lijkt het evengoed alsof de ‘vlucht’ het 
verruimen van het ‘stadsgebied’ is .

Besluit
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Woonvoorzieningen en -infrastructuur 
Een aantal onomkeerbare ontwikkelingen komen samen in de stad . Er wonen 
steeds meer mensen gecombineerd met de wisselwerking wonen, werken, 
recreëren en mobiliteit . Dat alles heeft een grote impact op de ruimte . Er beweegt 
meer op dezelfde ruimte en verstedelijking stopt niet aan de stadsgrenzen .

Wonen 
Als oudste industriestad kent Gent een oud woningbestand van een relatief lage 
kwaliteit in de 19de-eeuwse gordel . Positief is dan weer dat Gent (dat veel kleiner 
is dan Antwerpen en Brussel) de effecten van één of enkele projecten onmiddellijk 
voelt op de woonmarkt . Het spel van vraag (door het toenemend aantal gezinnen) 
en aanbod (met een toenemend aantal woningen) is niet volledig in evenwicht . In 
de periode 2002-2010 zijn er 9 .673 gezinnen bijgekomen en 8 .500 extra woningen 
vergund . 
De sociale woningbouw is in Gent (en Antwerpen) het best uitgebouwd, zowel 
naar aandeel als naar beschikbare woningen per 100 huishoudens . Toch kampt 
de sector met diverse knelpunten zoals de trage doorlooptijd van bouw- en 
renovatieprojecten en een aanzienlijk verouderd patrimonium . Ondanks het ruime 
aanbod blijft de vraag altijd nog groter . Eind 2011 waren er 7 .892 dossiers van 
kandidaat-huurders . 
Zowel de toenemende woningdichtheid (de verappartementisering neemt 
stelselmatig toe) als de toenemende bevolkingsdichtheid zijn indicaties van 
het intenser gebruik van de ruimte . Kenmerkend voor Gent is de trend waarbij 
studenten naar schatting 2 .800 eengezinswoningen ingenomen hebben .
Uit de Gentse woonstudie blijkt dat er tussen 2007 en 2017 circa 6 .600 tot 8 .500 
bijkomende woningen nodig zijn . De druk op de ruimte vanuit wonen blijft .

Mobiliteit 
De Gentse aangroei van de bevolking vergroot ook het verplaatsingsgedrag, waarbij 
de auto het grootste deel voor zijn rekening neemt . Ondanks het lagere autobezit in 
het centrum, zijn er net daar en in de 19de-eeuwse gordel klachten van bewoners 
over moeilijke parkeersituaties . De draagkracht van de infrastructuur wordt op 
meerdere plaatsen overschreden wat leidt tot problemen met verkeersveiligheid en 
-leefbaarheid . Van alle Vlaamse centrumsteden kent Gent samen met Kortrijk en 
Hasselt het hoogste aandeel verkeersslachtoffers . De kwaliteit van rijwegen, voet- 
en fietspaden is niet optimaal en vraagt een inhaalbeweging . De allure van Gent 
als fietsstad lijkt voornamelijk te danken aan de studenten en de pendelaars . De 
Gentenaar zelf neemt gemiddeld niet meer dan andere vergelijkbare steden de fiets 
om zich te verplaatsen . 
Het openbaar vervoer in Gent beschikt over een uitgebreid netwerk en zorgt 
voor een sterke gebiedsdekking . Er blijven problemen op vlak van doorstroming 
en beschikbaarheid: er ontbreken een aantal essentiële schakels in het 
openbaarvervoersnetwerk, alsook een volwaardige P+R-infrastructuur . 

Basisvoorzieningen en de wijken 
De woonkwaliteit heeft niet enkel te maken met voldoende beschikbare woningen 
en verkeersleefbaarheid, maar ook met woonvoorzieningen .
Zo groeide de voorschoolse kinderopvang van 3 .186 plaatsen in 2006 naar 
4 .331 plaatsen in 2011 . Hoewel de dekkingsgraad vooruitgang boekt van 38% 
naar 45% (de Europese minimumnorm is 33%), toch blijft dit nog ruim onder 
een kinderopvangvraag die op Vlaams niveau op 62% wordt ingeschat . De 
minimumnorm wordt niet in elke wijk gehaald .
Het Gentse kleuter- en basisonderwijs kent eveneens een capaciteitsprobleem . In 
schooljaar 2012-2013 hadden de instapklassen en eerste kleuterklassen voldoende 
plaats voor elk kind, vooral door gemaakte inspanningen . De 2de en de 3de 
kleuterklassen zijn duidelijk overbevolkt, nog zonder de doorstroming van die 
kleinste kleuters naar de hogere kleuterklassen . Op wijkniveau is het plaatje opnieuw 
zeer divers: sommige wijken kampen voor alle kleuterklassen met een nijpend 
tekort . Dit probleem schuift langzaam door naar het basisonderwijs, want kleuters 
worden groot . 
De nieuwe wijkparken en de investeringen in de bestaande wijkparken zorgden voor 
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een impuls in de recreatieve groene ruimte . De nood aan extra woon- en wijkgroen 
blijft het grootst in de binnenstad . De parken zitten er aan hun limiet: de oppervlakte 
is te klein voor het aantal mensen . 
Kleinschalige sportinfrastructuur in de wijken toont een absoluut tekort in de 19de 
eeuwse gordel . De bezetting van de grote sport- en zwemaccommodaties blijft 
zeer hoog; niet alle aanvragen kunnen worden ingevuld .
Het huidige aanbod van artsen, groepspraktijken en wijkgezondheidscentra 
voldoet enkel in theorie . Geografisch gezien is de huisarts voor de Gentenaar 
voldoende bereikbaar: 93% van de inwoners woont op minder dan 1 km van een 
huisartsenpraktijk . Maar in bepaalde wijken (vooral wijken met precaire groepen) 
stellen zich problemen . In het licht van de vergrijzing en de pensioengolf die zich 
ook bij de artsen laat voelen, dreigt in de toekomst een prangend tekort .
Van een andere aard, maar tekenend is de vaststelling dat Gent van alle 
centrumsteden het meest zwerfvuil en sluikstorten moet verwerken, met een 
opvallende stijging de voorbije jaren . 

Vele functies in de stad
Antwerpen en Gent zijn samen goed voor bijna een zesde van alle jobs in het 
Vlaamse Gewest . De economische structuur in Gent wordt sterk gekleurd door de 
haven . In vergelijking met andere steden heeft Gent relatief weinig commerciële 
diensten waarvan dan nog eens een belangrijk deel gericht is op de industrie . 
Werk is een cruciale functie in een stad . Een breed draagvlak aan werkenden is 
noodzakelijk om het stedelijk weefsel sterk te houden . Ondernemerschap en 
innovatie zijn daarin belangrijke hefbomen . Het ondernemerschap is in Gent een 
verbeterpunt: de Gentse ondernemingsratio’s stijgen minder snel dan het Vlaamse 
gemiddelde . Het is van belang dat ondernemers doorgroeien tot werkgevers . Gent 
is wel een stad met veel innovatieve bedrijven . Algemeen noteert Gent een jobgroei . 
Maar omdat de bevolking op beroepsactieve leeftijd nog sterker toeneemt, stijgt de 
jobratio minder snel dan het Vlaams gemiddelde . 
Na wonen en werken is er ‘recreëren’: vrije tijd, sport, cultuur, toerisme, shopping,… 
Niet iedereen zal in Gent blijven wonen indien er enkel te wonen valt . Niet iedereen 
zal in Gent (komen) wonen indien er enkel te werken valt . Deze derde functie 
veronderstelt onder meer voldoende ruimte en infrastructuur . De oppervlakte aan 
natuur en bos is echter sinds 1999 gedaald ondanks de decretale omkadering en 
de beleidsplannen . Omdat de helft van de Gentse bossen, parken en tuinen niet 
in een groen bestemmingsgebied ligt, is bovendien een juridisch beschermend 
kader nodig . Het culturele aanbod is uitgebreid en divers . Gent is koploper in 
cultuurevenementen en dat wordt weerspiegeld in tevredenheid onder de 
Gentenaars . 
Gent kent een vaststaande ruimtelijke hoofdstructuur: een uitgestrekt 
stadslandschap dat via een losse bebouwing in de rand overgaat naar meer 
open gebied met de riviervalleien en het straatdorpenlandschap in het noorden 
en een havenlandschap . Vaststaand zijn ook de steenwegen, de snelwegen, 
de waterwegen, de spoorwegen . En daarin en daartussen leven enkele 
honderdduizenden mensen, die er willen wonen, schoollopen, werken, (vrije 
tijd) besteden, leven . Alles moet compacter . Het antwoord ligt in slim verdichten 
en durven ruimer ‘doen’ . Met ‘verdichten’ wordt het proces van ‘dichter bij 
elkaar’ geschetst, met tussenruimte voor groen en natuur . ‘Slim verdichten’ zet 
het evenwicht centraal tussen economische, socio-culturele en ecologische 
aspecten . Dit duurzaam verdichtingsprincipe moet worden ingezet bij 
stadvernieuwingsprojecten, maar evengoed bij stadsontwikkeling als geheel . 
De combinatie van deze functies en het compacter worden vraagt ook om 
multifunctionaliteit van gebouwen en plaatsen . Daartussen loopt de toegenomen 
pendel-, woon- en vrijwillige mobiliteit die als een vlot geleidingssysteem moet 
fungeren in die compacte stad . 
De Gentse agglomeratie, de aaneenschakeling van Gent met een aantal 
gemeenten, gaat uit van de vaststelling dat de inwoners wonen, werken, winkelen 
en recreëren in verschillende delen van die agglomeratie en zich in hun dagelijks 
leefpatroon veelvuldig binnen de agglomeratie verplaatsen . Ook het toekomstig 
Vlaams beleidsplan Ruimte houdt rekening met ruimtelijke groei en gaat voor 



111D2 Besluit

de steden uit van een stadsregionale werkelijkheid . Bestuurlijk impliceert dit dat 
(structurele) interstedelijke samenwerking en lokale netwerken noodzakelijk worden . 
Het ruimtelijk perspectief laat ook zien dat voor de steden de bestuurlijke grens 
weinig logica vertoont .

… staat de wereld op de stoep.
Het klimaatthema mag dan mondiaal zijn, het vraagt ook antwoorden op het lokaal 
niveau . Zo stellen de uitputting van fossiele brandstoffen en de klimaatverandering 
ook Gent voor keuzes . De beperking van de CO

2
-uitstoot is hier de leidraad . De 

ijzer- en staalindustrie zijn goed voor 63% van de CO
2
-uitstoot in 2009, bedrijven 

voor 15% . De energie-productie en de huishoudens nemen elk 6% voor hun 
rekening . Om de Europese doelstellingen te halen is een versnelling nodig in het 
reduceren van CO

2
-emissies . 

De kredietcrisis, gevolgd door de eurocrisis, is een ander mondiaal gegeven dat 
lokaal doorwerkt, ook voor de Gentse economie die via de havenbedrijven voor een 
groot deel internationaal opereert . 
Beide ‘wereldwijdse’ omgevingsfactoren kloppen aan de deur van de steden . 

Mensen doen groeien 

Achter dé Gentenaar, dé wijken, dé studenten, dé werklozen, dé allochtonen, dé 
pendelaar of dé burger schuilen individuen . De verschillen tussen individuen zijn 
duidelijker in de stad, wat diversiteit tot een stedelijk kenmerk maakt . Verschillen, 
het niet-gelijk zijn, schuift ook in Gent verschillende soorten ongelijkheid naar voor . 
Het complexe samenspel van ongelijkheden kan leiden tot armoede - nog zo’n 
stedelijke realiteit .

Man/vrouw, jong/oud, alleenstaand of niet, allochtoon of niet
Alleenstaanden, alleenstaande ouders, etnisch-culturele minderheden en ouderen 
kennen een verhoogd armoederisico . Precies deze bevolkingsgroepen zijn in 
vergelijking met Vlaanderen sterker aanwezig in Gent (met uitzondering van de 
ouderen) . 
Belgische cijfers tonen dat ongelijkheid tussen allochtonen en autochtonen zich 
laat voelen in het onderwijs (in Vlaanderen is deze kloof het grootst dan waar ook in 
de westerse wereld), in werk, wonen en gezondheid . 

Onderwijsongelijkheid
In Vlaanderen zetten sociale verschillen zich door tijdens de schoolloopbaan . 15% 
van de kinderen die in Gent worden geboren, leeft in een kansarm gezin (2009) . 
Gecombineerd met een demografische verjonging, neemt het aantal kansarme 
kinderen aan de schoolpoort alleen maar toe . Spijbelgedrag groeit aan in alle 
onderwijsvormen en is het grootst in het BSO . 
De schoolse vertraging ligt hoog in de Gentse scholen . Al van in het vijfde leerjaar 
heeft ruim een kwart vertraging opgelopen . Geschat wordt dat één op zeven 
Gentse jongeren de schoolbanken verlaat zonder een diploma secundair onderwijs 
op zak . Een diploma is nog steeds het toegangskaartje tot de diplomagerichte 
Vlaamse arbeidsmarkt .

Inkomensongelijkheid
Gent kent een hoge werkloosheidsgraad (ook al verkleint het verschil met 
Vlaanderen) . De dalende werkzaamheidsgraad en activiteitsgraad zijn zorgwekkend: 
het aandeel niet-werkenden en niet-werkzoekenden in de leeftijdsgroep tussen 
15 en 64 jaar wordt steeds groter . Inactiviteit en werkloosheid impliceren een 
verhoogde kans op armoede en sociale uitsluiting . Werk, werkloosheid, sociale 
bijstand, leefloon en levensminimum kennen ook in Gent een ongelijke verdeling, 
gelinkt aan demografische kenmerken of opleidingsniveau .

Gezondheidsongelijkheid
Levensverwachting, gezondheid, leefstijl en toegankelijkheid van zorg zijn sterk 
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verbonden met het opleidingsniveau en het inkomen . In Gent ervaren ouderen, 
lagere inkomensgroepen en werklozen vaker gezondheidsproblemen .
Een hoger diploma, een inkomen en een vaste job gaan samen met een hoger 
welbevinden . Ook is er een link tussen de positieve inschatting van de leefbaarheid 
van de buurt en een goede gezondheid (zowel fysisch als psychisch) . 

Ongelijkheid huurders-eigenaars
Het armoederisico verschilt in België merkelijk naarmate men een huurder dan wel 
een eigenaar is: voor de huurders bedraagt dit risico 28%, voor de eigenaars 10% . 
Gent kent een relatief grote huurmarkt (47% van de totale Gentse woonmarkt) . 
Wonen wordt steeds duurder . Dit is een Vlaams fenomeen maar Gent maakte 
bovendien een inhaalbeweging door wat ertoe leidt dat de problematiek van 
onbetaalbaar wonen scherper dan in vele andere steden wordt aangevoeld . 
Opmerkelijk is dat de prijsstijging zich het sterkst voordoet in de lagere 
prijscategorieën van woningen . 

Ongelijkheden vertalen zich geografisch 
De Gentse wijken hebben hun eigenheid . Ze verschillen in bebouwingsgraad, 
bevolkingskenmerken, inkomensstatistieken of werkloosheidsdruk . Een aantal 
vertoont een accumulatie van al deze problematieken . De 19de-eeuwse 
gordelwijken zijn dicht bevolkt en bebouwd, met relatief veel Etnisch-Culturele 
Minderheden en een inkomen dat onder het Gents mediaaninkomen ligt . De rand 
van de stad kent een minder dichte bebouwing, een minder dense bevolking, 
relatief weinig Etnisch-Culturele Minderheden en een hoger inkomen . 

Op zoek naar aanknopingspunten om mensen te doen groeien
De uitdaging voor de stad ligt in het faciliteren van individuele sociale vooruitgang, 
‘sociale stijging’ . Aanknopingspunten voor sociale innovatie en sociaal beleid 
zijn bijvoorbeeld kinderopvang, spijbelaars, ongekwalificeerde uitstromers, 
maatschappelijke activering en (buurt)integratie in het algemeen, gelinkt aan 
betaalbaar wonen en gezondheidszorg, met focus op specifieke wijken die 
gezien worden als transitzones waar sociale stijging mogelijk is, veeleer dan als 
probleemwijken . Een verregaande verbinding tussen sociaal en economisch beleid 
is een uitdaging op dit vlak .

Lijm gezocht om mensen te verbinden

De sociale infrastructuur verbindt mensen met elkaar . De vraag is hoe de lijm is 
samengesteld, hoe en wanneer je ze hanteert voor een optimaal ‘kleef’-effect en 
hoe de bindingskracht verslapt en weer sterker wordt, ervan uitgaand dat enige 
maakbaarheid mogelijk is . 

De theoretici wijzen erop dat deze zachte structuur aan het transformeren is . 
Vooral in steden maken niet langer de ‘gedeelde normen en waarden’ dé basis 
uit van de sociale cohesie . Een algemene individualiseringtendens, de groeiende 
(etnische) diversiteit én toenemende sociale onrechtvaardigheid zorgen ervoor dat 
deze gedeelde normen en waarden geleidelijk verbrokkelen . Al blijft het moeilijk te 
becijferen, toch lijkt de sociale cohesie niet te verdwijnen . Het ‘wij’-denken moet in 
de steden als het ware heruitgevonden worden . 

Vertaald naar Gent, en de eerder geschetste tweedeling ‘19de-eeuwse gordel’ 
en ‘Gent Rand’ indachtig, zal deze nieuwe lijm in eerste instantie nodig zijn waar 
diversiteit het grootst is: in de 19de-eeuwse gordelwijken . De nieuwe basis hiervoor 
zou kunnen gevonden worden in ‘plaats’: mensen hoeven niets gemeenschappelijks 
meer te hebben om een gemeenschappelijk project of om solidariteit te 
ontwikkelen, behalve de plaats waar ze wonen of die ze gebruiken . ‘Plaats’ is de plek 
waar ‘ontmoeten’ gebeurt, op de werkplek, aan de schoolpoort, op straat,…
 
De Gentse cultuur- en sportparticipatie levert hiervoor een denkspoor . Daar 
constateert men ‘nieuwsoortige initiatieven’ die buiten clubverband worden 
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georganiseerd en zich daarom niet in de reguliere participatiecijfers laten vatten . Er 
is ook een toenemende tendens van buurtinitiatieven en er is in Gent geen sprake 
van een verminderde (vrijwillige) inzet van Gentenaars in de buurt, eerder van een 
verschuiving van het soort inzet: mensen spelen in op projecten van kortstondige 
aard die gericht zijn op hun directe leefomgeving . Onderzoek in Vlaanderen 
bevestigt deze tendens: er is minder en minder behoefte aan de grote verhalen . 

Positief is dat er op buurtniveau groeimarge is: Gentenaars geven zelf aan dat ze 
meer behoefte hebben aan contact met de buren . Meer nog, de basisperceptie 
van veiligheid in Gent werkt als een fundament waarop noties van vertrouwen zich 
kunnen enten: algemeen percipiëren de inwoners Gent als een veilige stad, ook al 
tonen de cijfers zeker geen dalende trend in bijvoorbeeld slachtofferschap .

Groeien en verbinden

Het is hier dat de ‘groei van de stad’ met het slim verdichten en de 
multifunctionaliteit van gebouwen samenkomt met de ‘plaats’ . Het zeer lokaal 
perspectief van een wijk of een buurt is de ‘lijm’ die mensen bindt en de zachte 
sociale verbindingsstructuur (opnieuw) vorm doet krijgen . Indien het werkt om 
druppelsgewijs maar doordacht kleine maar sterke sociale structuren in een buurt te 
installeren, kunnen deze samen met de basisvoorzieningen in de wijk een hefboom 
zijn om sociale mobiliteit van een grotere groep mensen mogelijk te maken . 

Voorbij dit micro-niveau speelt zich richting macroniveau de urbanisatie af 
voorbij de stadsgrenzen, en ook de economische conjuncturele schommelingen 
en de onzekere impact daarvan, de niet steeds te voorspellen intra-Europese 
migratiestromen en de mondiale roep naar klimaatneutraliteit .

“ ’t stad Gent” in Gent

Te midden deze evoluties laveert de organisatie ‘Stad Gent’ met de intenties van het 
goede huisvaderschap . Als lokaal bestuur wordt de organisatie geconfronteerd met 
een interbestuurlijke complexiteit, gecombineerd met een wijzigende bestuurlijke 
context en hiermee gepaard gaande veranderende verwachtingen vanuit andere 
(hogere) bestuursniveaus . Vanuit Vlaanderen (o .m . interne staatshervorming, 
Planlastendecreet, Gemeentedecreet, hervorming van het Gemeentefonds), vanuit 
het federale niveau (zesde staatshervorming), vanuit Europa (partnerschappen 
en netwerken, maar ook Europese besluitvorming), maar evengoed vanuit het 
middenveld (met de keuze tussen actorrol of regierol) wordt gereikt naar het lokale 
niveau om te implementeren, coördineren, regisseren én ageren . Tegelijk geeft 
wat voorafging aan dat er kapstokken nodig zijn om vat te krijgen op de mismatch 
tussen bestuurlijke en maatschappelijke schalen . 

Meer nog dan andere bestuurlijke lagen werkt het stedelijk niveau op een directe(re) 
manier met en voor mensen: een perspectief dat niet uit het oog mag worden 
verloren door al te zeer gericht te zijn op de interne organisatie . De Gentenaar 
verwacht een toegankelijke en efficiënte overheid en wil desgewenst zelf het kanaal 
kunnen kiezen om met de stad te communiceren, op momenten die hem passen . 
Voor de Stad Gent als organisatie betekent informeren en participeren, in een zich 
wijzigende en digitaliserende omgeving en dus blijvend experimenteren .

Niet alleen de interbestuurlijke complexiteit en de nabijheid van het bestuur vormen 
uitdagingen . De financiële crisis heeft de voorbije jaren de kaarten grondig door 
elkaar geschud . Lokale overheden hebben geen of een beperkte impact op een 
aantal risico’s aan ontvangstenzijde . De geplande structurele wijzigingen aan de 
verdelingscriteria van het Gemeentefonds (goed voor 37% van de ontvangsten van 
de Stad Gent) brengen risico’s met zich mee . Daarnaast kan een demografische 
vergrijzing leiden tot een daling van de inkomsten via de aanvullende 
personenbelasting (APB) . Ook de uitwerking van het Vlinderakkoord kan invloed 
hebben op de hoogte van de belastingontvangsten via de APB . Momenteel kent 
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de Stad Gent nog een gezonde schuldpositie maar de stijgende leninglasten laten 
zich voelen . Ook de inflatie heeft aanzienlijke gevolgen voor de uitgaven, met name 
door de stijging van de personeelslasten . De mate waarin en de manier waarop de 
regierol wordt opgenomen zal ook cruciaal zijn voor het bewaren van het financiële 
evenwicht . 

De evoluties in het werknemersbestand (vergrijzing) zullen niet alleen een financiële 
impact hebben (pensioenlasten), maar genereren voor de Stad Gent uitdagingen 
op vlak van personeelsbeleid zoals bijvoorbeeld toenemende individuele 
begeleiding . Verder stelt zich de vraag hoe de Stad als werkgever de diversiteit in de 
samenleving beter kan weerspiegelen in haar werknemersbestand en hoe de Stad 
een aantrekkelijke werkgever kan zijn in een concurrentiële arbeidsmarkt, met de 
verwachting indachtig dat het potentieel arbeidsaanbod in de toekomst zal dalen .

Kortom, de hierboven geschetste evoluties creëren vraagstukken die de lokale 
overheid verplicht tot een gedegen strategische meerjarenplanning met duidelijke 
keuzes . Het Gemeentedecreet en meer bepaald het Ministerieel Besluit over 
de Beleids- en Beheerscyclus (‘BBC’) voor Gemeenten, Provincies en OCMW’s 
(met een implementatie in 2014) scheppen het kader van een bestuurlijke 
cultuurwijziging . Eerst worden beleidsdoelstellingen bepaald en pas daarna volgt de 
operationele en financiële vertaling daarvan . Strategisch is planning meer gericht op 
beleidsvoering over beleidsvelden en zelfs legislatuurgrenzen heen . Financieel gaat 
het budgetteren van een input naar een outputsturing . Gent heeft in het strategisch 
plannen een voortrekkersrol genomen door reeds in de vorige bestuursperiode 
met een strategisch meerjarenplan te werken (Gent 2020) . Niettemin blijft het ook 
voor de Stad Gent een uitdaging om het sectorale denken in te ruilen voor een 
transversale inzet voor de realisatie van stadsbrede strategische doelstellingen . 

“Meer doen met minder” lijkt de samenvatting te worden voor de volgende jaren . 
Keuzes maken en prioriteiten stellen zijn onvermijdelijk . Zo zou een doorgedreven 
keuze voor het opnemen van de regierol het volgende kunnen impliceren . Regie 
vraagt partners en mandaten, afspraken en trajecten in een proces van co-creatie 
met onder meer burgerorganisaties, ondernemingen, middenveldorganisaties, 
kennisinstellingen en buurgemeenten, waarbij gedeelde doelstellingen mensen en 
middelen samenbrengen om samen tien stappen verder te zetten dan elk alleen . 
Een transparant financieel evenwicht met alle partners zou daarbij nodig zijn, samen 
met het aantrekken van andere functieprofielen in het personeelsbestand . Ook zou 
een transversaal stedelijk denken geïnstalleerd kunnen worden ver voorbij de eigen 
stedelijke (organisatie-)grenzen, conform de ware principes van duurzaamheid, 
zijnde sociaal, economisch en ruimtelijk-ecologisch, via kennis, innovatie en 
creativiteit en met aandacht voor communicatie en inspraak – of hoe een mondiaal 
thema zoals duurzaamheid ook bestuurlijk (en verder) vertaald zou kunnen worden . 
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Gand en pleine croissance

Plus de Gantois
De 1999 à 2011, la population gantoise a augmenté de 10 % . Selon les prévisions, 
cette progression atteindra même les 15 % à l’horizon 2018 . Gand a une population 
jeune . Si l’on compare la population gantoise à la population flamande, on constate 
que Gand compte plus d’habitants dans la vingtaine et dans la trentaine, et aussi 
plus de jeunes enfants . La population gantoise continue à rajeunir principalement 
grâce à la natalité qui a augmenté de 38 % depuis 1999 . L’augmentation du taux de 
natalité va également se poursuivre . Ce phénomène aura bien sûr des effets dans 
les années à venir, qui se traduiront par exemple par une augmentation du nombre 
d’enfants dans l’enseignement maternel et primaire .
Le nombre des plus de 65 ans est également en augmentation à Gand . 
Contrairement à ce qui se passe en Flandre, la part de la population âgée 
n’augmente pas . Les effets du vieillissement ne sont attendus à Gand qu’à partir de 
2017 . 
Du point de vue ethnique et culturel la population gantoise a évolué dans le sens 
d’une plus grande diversité : ces 10 dernières années (2001-2011), la part des 
habitants d’origine culturelle ethnique a augmenté de 12 à 18,8 % . La communauté 
turque représente toujours la plus grande communauté étrangère . L’on constate par 
ailleurs un nombre élevé d’arrivées de ressortissants des nouveaux États membres 
de l’Union européenne, avec en tête les Bulgares et les Slovaques . 

Gand n’appartient pas uniquement aux Gantois
Tous les Gantois qui travaillent n’exercent pas leur profession à Gand et toutes les 
personnes travaillant à Gand n’y habitent pas forcément . Il y a donc beaucoup 
de navetteurs . La ville de Gand connaît un flux important de navetteurs entrants 
(environ 94 .000 en 2009) et un taux relativement faible de navetteurs sortants 
(environ 39 .000 en 2009) . Ce flux de personnes supplémentaires qui sont présentes 
chaque jour à Gand résulte de la fonction « travail » du centre urbain . Cette fonction 
de centre urbain a aussi des répercussions très nettes au niveau de l’enseignement 
: à chaque tranche de 100 jeunes Gantois scolarisés s’ajoutent 63 élèves provenant 
de l’extérieur qui suivent l’enseignement secondaire dans un des établissements de 
la ville (2010-2011) . Cela représente un total d’environ 67 .000 étudiants (2010-2011), 
auxquels vient s’ajouter un flux croissant de touristes – qui représentait quelque 
850 .000 nuitées en 2011 . Bref, Gand n’appartient pas uniquement aux Gantois . 
La culture est un autre pôle d’attraction important : les spectacles présentés dans 
des métropoles culturelles comme Gand, Anvers et Bruxelles attirent un public 
venant d’une région beaucoup plus vaste que les événements culturels organisés 
dans d’autres localités . La ville de Gand joue également une fonction de centre dans 
le domaine du logement social : la part du logement social est 3 fois plus élevée 
dans la ville que dans sa périphérie (2004-2010) . 
Une enquête sur l’image de la ville de Gand confirme que les Gantois ne sont pas 
les seuls à aimer Gand . Cette ville compacte, les entreprises et les non-Gantois 
l’associent surtout aux notions ‘connaissance et innovation’, ‘habitat urbain (et 
l’ambiance qui s’y rapporte)’ et ‘culture’ .

Pourtant, les frontières de la ville ne reculent pas
Exode urbain
Une des caractéristiques d’une ville universitaire est l’afflux de personnes âgées de 
20 à 30 ans : c’est le groupe qui emménage les plus à Gand . Les personnes de ce 
groupe d’âge sont à une période de leur vie qui est riche en événements importants 
: elles quittent le foyer familial pour aller vivre de leur côté, elles ont terminé leurs 
études et en sont à leur premier emploi, elles se marient ou cohabitent . 
Le pourcentage des jeunes ménages montre que la ville de Gand attire davantage 
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les jeunes ménages que le reste de la Flandre, mais ceux âgés de 30 à 40 ans (avec 
ou sans jeunes enfants) sont nombreux à partir . Lorsque la composition du ménage 
se modifie en raison d’une naissance ou d’un divorce, les besoins en termes de 
logement évoluent également . La conclusion qui s’impose est donc que d’une part 
Gand parvient à retenir une partie des ménages et que d’autre part la ville fait office 
de zone de transit pour un autre groupe de ménages . 
Gand ‘perd’ ces jeunes familles principalement au profit des communes voisines . 
Reste à savoir si, à la lumière de l’urbanisation au-delà des frontières administratives 
de la ville, le fait de déménager vers les communes voisines peut être considéré 
comme un ‘exode urbain’ à proprement parler . Vu la croissance démographique 
et compte tenu du fait que l’offre de logements ne suit pas au même rythme, tout 
donne à penser que ‘l’exode’ est en fait un élargissement de la ‘zone urbaine’ .

Équipements et infrastructures de logements 
Une série d’évolutions irréversibles se produisent dans la ville qui compte de plus 
en plus d’habitants . Parallèlement, on assiste à une interaction entre les fonctions 
logement, travail, loisirs et mobilité . Tout cela a un impact important sur l’espace . 
Il y a plus de choses qui bougent au sein d’un même espace et l’urbanisation ne 
s’arrête pas aux frontières de la ville .

Logement 
Gand est une ancienne ville industrielle . Elle se caractérise donc par un parc de 
logements anciens de relativement faible qualité dans la ceinture qui remonte au 
19e siècle . Par contre, comme Gand est une ville beaucoup plus petite qu’Anvers 
et Bruxelles, les effets d’un ou de plusieurs projets se font directement ressentir sur 
le marché du logement . La demande (dopée par l’accroissement du nombre de 
ménages) et l’offre (liée à l’accroissement du nombre de logements) ne sont pas 
tout à fait en équilibre . Durant la période allant de 2002 à 2010, on a recensé 9 .673 
ménages supplémentaires pour seulement 8 .500 logements supplémentaires (sur la 
base de la délivrance des permis de bâtir) .
Gand peut se targuer (avec Anvers) d’avoir le logement social le plus développé, tant 
en part de marché que sur la base du taux de logements disponibles par tranche 
de 100 ménages . Pourtant, ce secteur est confronté à divers problèmes comme la 
lenteur des projets de construction et de rénovation et un patrimoine assez vétuste . 
Malgré une offre abondante, la demande reste plus forte . Fin 2011, l’on dénombrait 
7 .892 dossiers de candidats-locataires . 
L’augmentation de la densité de l’habitat (« l’appartementisation ») et 
l’accroissement de la densité de la population témoignent d’une utilisation plus 
intensive de l’espace disponible . L’on observe à Gand une tendance spécifique, à 
savoir que 2 .800 logements unifamiliaux, selon les estimations, sont occupés par 
des étudiants .
Selon l’étude gantoise sur le logement, 6 .600 à 8 .500 logements supplémentaires 
seront nécessaires entre 2007 en 2017 . La pression exercée par le secteur du 
logement sur l’espace disponible continue à se faire sentir .

Mobilité
La croissance démographique enregistrée à Gand provoque aussi une 
augmentation des déplacements, la voiture occupant la première place au 
classement des moyens de transport . Bien que le pourcentage d’habitants 
possédant une voiture soit plus faible dans le centre, c’est précisément là et dans 
la ceinture du 19e siècle que les riverains se plaignent le plus de problèmes de 
stationnement . L’infrastructure a atteint un point de saturation en plusieurs endroits, 
ce qui entraîne des problèmes en termes de sécurité routière et de qualité de vie . 
Parmi tous les centres urbains de Flandre, ce sont Gand, Courtrai et Hasselt qui 
détiennent le triste record du plus grand nombre de victimes de la circulation . La 
qualité des routes n’est pas optimale, tant pour la circulation automobile que pour 
les piétons et les cyclistes, et il y aurait lieu de prendre des mesures pour combler 
le retard pris à ce niveau . Si Gand fait la part belle aux cyclistes, c’est apparemment 
surtout à cause des étudiants et des navetteurs . Le Gantois, pour sa part, n’utilise 
pas plus le vélo pour se déplacer que les habitants de villes comparables . 
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Gand dispose d’un vaste réseau de transports publics et son territoire est 
généralement bien desservi . Certains problèmes de transit et de disponibilité 
subsistent cependant : il manque encore quelques maillons essentiels dans le 
réseau de transports publics, ainsi qu’une infrastructure de parking-relais (P+R) à part 
entière . 

Les services de base et les quartiers 
La qualité de vie n’est pas liée uniquement à la disponibilité de logements en 
suffisance et à la viabilité de la circulation . Elle est aussi liée à la présence de 
structures de logement .
Les structures d’accueil de la petite enfance sont ainsi passées de 3 .186 places en 
2006 à 4 .331 places en 2011 . Bien que le taux de couverture ait progressé de 38 
% à 45 % (la norme minimale européenne est de 33 %), ce chiffre reste nettement 
inférieur à la demande qui est estimée à 62% au niveau flamand . La norme minimale 
n’est donc pas atteinte dans tous les quartiers . 
L’enseignement maternel et primaire gantois est, lui aussi, confronté à un problème 
de capacité . Pour l’année scolaire 2012-2013, les classes prématernelles et les 
premières maternelles ont, grâce aux efforts consentis, eu assez de places à offrir 
pour accueillir tous les enfants, mais les classes de 2e et 3e maternelle sont fort 
surpeuplées, même sans tenir compte du passage de ces enfants de la première 
maternelle vers les classes maternelles supérieures . Au niveau des quartiers, la 
situation est, encore une fois, très contrastée puisque certains quartiers souffrent 
d’une pénurie grave pour toutes les classes maternelles . Le problème est en 
train de se décaler lentement vers l’enseignement primaire car les jeunes enfants 
grandissent .
Les nouveaux parcs de quartier et les investissements effectués dans les parcs de 
quartier existants ont donné une impulsion au niveau des espaces verts à vocation 
récréative . Le besoin en espaces verts supplémentaires au niveau des logements 
et des quartiers reste plus prononcé dans le centre-ville . Les parcs y atteignent leur 
limite de saturation, la superficie étant trop faible par rapport au nombre d’habitants . 
Il y a une pénurie absolue de petites infrastructures sportives dans les quartiers de 
la ceinture du 19e siècle . Le taux d’occupation des grandes infrastructures de sport 
et des piscines reste très élevé, à tel point même qu’il n’est pas possible de donner 
suite à toutes les demandes .
L’offre actuelle de médecins, de cabinets de groupe et de centres médicaux de 
quartier n’est suffisante que sur papier . D’un point de vue géographique, le médecin 
est suffisamment accessible pour le Gantois : 93 % des habitants habitent à moins 
de 1 km d’un cabinet médical . Mais il y a des problèmes dans certains quartiers 
(surtout ceux où vivent des groupes précarisés) . À la lumière du vieillissement et 
de la vague de départs à la retraite qui se fait aussi sentir chez les médecins, il y a 
un risque sérieux d’être confronté dans les prochaines années à une pénurie de 
médecins .
Autre problème très significatif : de tous les centres urbains, Gand est celui qui doit 
traiter le plus de déchets sauvages et de décharges clandestines et le phénomène 
est en nette augmentation ces dernières années . 

Nombreuses fonctions présentes dans la ville
Anvers et Gand représentent à elles deux presque un sixième du total des emplois 
en Région flamande . La structure économique de Gand est déterminée en grande 
partie par l’activité portuaire . Par rapport aux autres villes, Gand a relativement 
peu de services commerciaux et ceux qu’elle a sont en grande partie centrés sur 
l’industrie . 
L’emploi est une fonction cruciale dans une ville . Il faut une large base de personnes 
actives pour vitaliser le tissu urbain . L’entrepreneuriat et l’innovation constituent des 
leviers importants à cet égard . L’entrepreneuriat est un point qui peut être amélioré 
à Gand : les taux d’entreprises y progressent moins vite que la moyenne flamande . 
Il faut aussi que les entrepreneurs deviennent des employeurs . Gand abrite pourtant 
un grand nombre d’entreprises innovantes . D’une manière générale, l’on assiste à 
Gand à une croissance du nombre d’emplois  . Mais comme la population en âge de 
travailler augmente encore plus, le taux d’emploi progresse moins que la moyenne 
flamande . 
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Outre le logement et le travail, il y a aussi l’aspect « récréatif » : les loisirs, le sport, 
la culture, le tourisme, les magasins… Les gens ne veulent pas habiter à Gand juste 
pour le plaisir d’y habiter . De même, les gens ne veulent pas ou ne viennent pas 
habiter à Gand juste pour le travail . La troisième fonction, la fonction récréative, 
suppose entre autres suffisamment d’espace et d’infrastructures . La superficie des 
zones naturelles et forestières a toutefois diminué depuis 1999 malgré le décret et 
les plans de gestion . Comme la moitié des bois, parcs et jardins gantois ne sont pas 
situés en zone d’espace vert, il s’impose de prévoir un cadre juridique de protection . 
L’offre culturelle est vaste et diversifiée . Gand est championne des événements 
culturels, ce qui se reflète dans la satisfaction affichée par les Gantois . 

Sur le plan de l’aménagement du territoire, Gand possède une structure principale 
fixe : un vaste paysage urbain à la périphérie duquel un habitat plus dispersé 
débouche sur une zone plus ouverte avec les vallées creusées par des rivières et 
un paysage de villages-rues au nord ainsi qu’un paysage portuaire . Parmi les autres 
éléments fixes, citons les chaussées, les autoroutes, les voies hydrauliques, le réseau 
ferroviaire . C’est à cet endroit que plusieurs centaines de milliers de personnes 
veulent habiter, aller à l’école, travailler, passer leurs loisirs et vivre . Tout doit être 
plus compact . La réponse à ce défi est une densification intelligente combinée 
à l’audace de ‘faire‘ plus grand . Le terme « densification » évoque l’idée de « plus 
proche les uns des autres », avec des espaces intermédiaires affectés à la verdure 
et à la nature . La « densification intelligente » privilégie l’équilibre entre les aspects 
économique, social et écologique . Ce principe de densification durable doit devenir 
le fil conducteur des projets de rénovation urbaine, mais aussi du développement 
de la ville dans son ensemble . 
La combinaison de ces fonctions et la tendance à la compactisation passent par 
la multifonctionnalité des immeubles et des lieux . À cela s’ajoutent une mobilité 
accrue liée des navetteurs et des habitants ainsi que la mobilité volontaire, le 
tout devant fonctionner comme un système de guidage efficace dans cette ville 
compacte . 
L’agglomération gantoise, la conurbation entre la ville de Gand et plusieurs 
communes voisines, est une réalité sous-tendue par la constatation que les 
habitants habitent, travaillent, font leurs courses et passent leurs loisirs dans 
plusieurs parties de cette agglomération et se déplacent abondamment au sein de 
celle-ci dans leur quotidien . Le futur plan politique flamand consacré à la gestion 
de l’espace tient également compte de la croissance urbaine et se base, pour les 
villes, sur une réalité de ville-région . Sur le plan administratif, cela nécessite une 
collaboration interurbaine (structurelle) ainsi que des réseaux locaux . La perspective 
planologique laisse aussi entrevoir que la limite administrative des villes défie parfois 
la logique .

Le monde demande des comptes.
La question du climat a beau être une thématique mondiale, elle demande aussi 
des réponses à l’échelon local . L’épuisement des combustibles fossiles et le 
changement climatique placent aussi la ville de Gand devant des choix, avec pour 
fil conducteur la limitation des émissions de CO2 . La sidérurgie et la métallurgie 
représentent ensemble 63 % des émissions de CO2 (chiffres de 2009), tandis que 
les entreprises 15 % . La production d’énergie et les ménages représentent chacun 
6 % . Pour atteindre les objectifs fixés par l’Europe, il faut accélérer la réduction des 
émissions de CO2 . 
La crise du crédit, suivie de la crise de la zone euro, est une autre donnée mondiale 
dont les effets se font ressentir au niveau local . L’économie gantoise n’y échappe 
pas puisque les entreprises de la zone portuaire déploient pour la plupart leurs 
activités à l’échelon international . 
Ces deux facteurs d’environnement d’ampleur mondiale s’invitent dans la gestion 
des villes . 
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Possibilités d’ascension sociale 

Derrière le Gantois, les quartiers, les étudiants, les chômeurs, les allochtones, le 
navetteur ou le citoyen, il y a des personnes . Les différences entre les personnes 
sont plus visibles en ville, ce qui fait de la diversité une caractéristique typiquement 
urbaine . Les différences, le fait de ne pas être le même, sont à l’origine de toutes 
sortes d’inégalités et Gand n’échappe pas à la règle . La conjonction et l’interaction 
complexe des inégalités risquent de générer plus de pauvreté, autre réalité propre 
aux villes .

Homme/femme, jeune/vieux, isolé ou non, allochtone ou non
Les isolés, les parents isolés, les minorités culturelles ethniques et les seniors sont 
exposés à un risque accru de pauvreté . Or, ce sont précisément les groupes de 
population (à l’exception du groupe des personnes âgées) qui sont davantage 
présents à Gand que dans le reste de la Flandre . 
Les statistiques belges montrent que l’inégalité entre les allochtones et les 
autochtones se fait ressentir dans les domaines de l’enseignement (ce fossé atteint 
un record absolu en Flandre par rapport au reste du monde occidental), du travail, 
du logement et de la santé . 

Inégalité dans l’enseignement
Les différences sociales déteignent en Flandre sur le parcours scolaire des enfants . 
En effet, 15 % des enfants nés à Gand vivent dans une famille défavorisée (chiffres 
de 2009) . Compte tenu en outre du rajeunissement démographique, le nombre 
d’enfants défavorisés aux portes de l’école ne fait qu’augmenter . Le nombre d’élèves 
qui sèchent les cours augmente dans tous les types d’enseignement et le record en 
la matière est détenu par l’enseignement secondaire professionnel . 
Le retard scolaire est important dans les écoles gantoises . Dès la cinquième 
primaire, plus d’un quart des élèves ont déjà un retard . L’on estime à un jeune 
Gantois sur sept le nombre de jeunes qui quittent l’école secondaire sans diplôme . 
Or le diplôme reste un sésame indispensable sur le marché du travail flamand 
focalisé sur les diplômes .

Inégalité au niveau des revenus
Gand connaît un taux de chômage élevé (même si l’écart avec la moyenne 
en Flandre diminue) . Le taux d’emploi et le taux d’activité baissent de manière 
préoccupante, ce qui veut dire que la part des non-actifs et des chômeurs non-
demandeurs d’emploi au sein de la tranche d’âge des 15-64 ans est en constante 
augmentation . L’inactivité et le chômage entraînent un risque accru de pauvreté 
et d’exclusion sociale . L’emploi, le chômage, l’aide sociale, le revenu d’intégration 
sociale et le minimum de moyens d’existence sont inégalement distribués à Gand, 
en raison des caractéristiques démographiques ou du niveau de formation .

Inégalité en matière de santé
L’espérance de vie, la santé, le mode de vie et l’accès aux soins sont étroitement liés 
au niveau de formation et au revenu . À Gand, les personnes âgées, les bas salaires 
et les chômeurs sont plus souvent confrontés à des problèmes de santé .
Un diplôme plus élevé, un revenu et un emploi stable vont de pair avec un meilleur 
niveau de bien-être . Il y a aussi un lien entre l’évaluation positive de la viabilité du 
quartier et un bon état de santé (tant physique que psychique) . 

Inégalité entre locataires et propriétaires
Le risque de sombrer dans la pauvreté varie en Belgique selon que l’on est locataire 
ou propriétaire : pour les locataires, le risque de pauvreté est de 28 % tandis qu’il 
n’est que de 10 % pour les propriétaires . Le marché locatif représente une partie 
relativement importante du marché gantois (47 % de l’ensemble du marché du 
logement à Gand) . 
Il est de plus en plus coûteux de se loger . Ce phénomène est généralisé en Flandre, 
mais Gand a en plus rattrapé son retard au niveau des prix, ce qui fait que le 
problème des logements impayables se fait sentir avec plus d’acuité que dans bon 
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nombre d’autres villes flamandes . Il est à noter que la hausse de prix la plus forte se 
situe dans la catégorie des logements les moins chers . 

Les inégalités se traduisent sur le plan géographique 
Les quartiers gantois ont chacun leurs propres spécificités, ce qui se remarque 
au niveau du taux de construction, des caractéristiques démographiques, des 
statistiques de revenus et du taux de chômage . Certains quartiers cumulent 
plusieurs handicaps . Les quartiers de la ceinture du 19e-siècle sont densément 
peuplés, ont un habitat dense, abritent un nombre relativement grand de minorités 
culturelles ethniques et affichent un revenu inférieur au revenu moyen à Gand . La 
périphérie de la ville se caractérise par un habitat et une population moins denses, la 
présence de relativement peu de minorités culturelles ethniques et un revenu plus 
élevé . 

À la recherche de points de départ pour favoriser l’ascension sociale
Le défi pour la ville consiste à faciliter le progrès social individuel, l’ « ascension 
sociale » . Parmi les points de départ sur lesquels devraient se concentrer 
l’innovation sociale et la politique sociale, citons par exemple l’accueil de la petite 
enfance, l’absentéisme scolaire, le décrochage scolaire avec à la clé des jeunes 
non qualifiés, l’activation sociale et l’intégration (de proximité) en général . À cela 
s’ajoutent encore la difficulté de trouver un logement à un prix abordable et l’accès 
aux soins de santé . De plus, l’accent doit être mis sur certains quartiers spécifiques 
qui sont à considérer comme des zones de transit offrant des possibilités 
d’ascension sociale, plutôt que comme des quartiers à problèmes . Une synergie 
poussée entre les politiques sociale et économique est un défi à ce niveau .

Recherche ciment pour cohésion sociale

L’infrastructure sociale relie les personnes les unes avec les autres . Toute la question 
est de savoir de quoi se compose le « ciment social », quand et comment l’utiliser 
pour obtenir une cohésion optimale et quand le pouvoir liant augmente ou 
diminue, partant du principe qu’il y a une certaine malléabilité en la matière . 
Selon les théoriciens, cette structure douce est en train de se transformer . Surtout 
dans les villes, la base de la cohésion sociale n’est plus un « socle de normes et de 
valeurs partagées » . La tendance générale à l’individualisation, la diversité (ethnique) 
croissante et l’injustice sociale provoquent une désagrégation progressive de ces 
normes et valeurs partagées .
Bien que le phénomène soit difficile à chiffrer, la cohésion sociale ne semble pas 
disparaître . Les villes doivent littéralement réapprendre à penser à la première 
personne du pluriel . En ce qui concerne le cas spécifique de Gand et compte 
tenu de la dichotomie précitée entre la « ceinture du 19e siècle » et la « périphérie 
gantoise », ce nouveau ciment sera nécessaire avant tout aux endroits où la 
diversité est la plus grande, c’est-à-dire dans les quartiers de la ceinture du 19e 
siècle . La nouvelle unité de base que l’on pourrait trouver est le « lieu » : il n’est alors 
plus nécessaire que les gens aient quelque chose en commun pour développer un 
projet commun ou une forme de solidarité . Il suffit qu’ils partagent un lieu qui peut 
être l’endroit où ils habitent ou encore un endroit qu’ils utilisent . Le ‘lieu’ est l’endroit 
où a lieu la ‘rencontre’ : au travail, aux portes de l’école, dans la rue … 
La participation à la vie culturelle et sportive gantoise offre une piste de réflexion . 
L’on voit apparaître des ‘initiatives d’un genre nouveau’ qui sont organisées en 
dehors du contexte des clubs et qui ne sont donc pas couvertes par les chiffres 
généraux de participation . Les initiatives de quartier sont une autre tendance qui 
a le vent en poupe et ce que l’on constate à Gand, ce n’est pas désengagement 
(volontaire) des Gantois dans la vie de leur quartier, mais plutôt un glissement par 
rapport au type d’engagement : les gens participent à des projets éphémères en 
rapport avec leur cadre de vie . Une recherche menée en Flandre confirme cette 
tendance : l’intérêt pour les grands projets va diminuant . 

Le point positif, c’est qu’il y a une marge de progression au niveau des quartiers : 
les Gantois affirment même souhaiter davantage de contacts avec leurs voisins . Qui 
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plus est, la perception de base de la sécurité à Gand est un élément fondateur sur 
lequel viennent se greffer des notions de confiance : les Gantois considèrent en 
général leur ville comme une ville sûre, même si les chiffres sont loin de montrer 
une baisse du nombre de victimes, par exemple .

Grandir et unir

C’est ici que la ‘croissance de la ville’, fondée sur les notions de densification 
intelligente et de multifonctionnalité des bâtiments, rejoint le ‘lieu’ . La perspective 
très locale d’un quartier est le ‘ciment’ qui unit les gens et (re)donne forme à la 
structure de cohésion sociale douce . Si l’on obtient des résultats en installant, au 
goutte-à-goutte, mais de manière mûrement réfléchie, des structures sociales 
fortes dans un quartier, celle-ci peuvent constituer, avec les équipements de base 
du quartier, un levier permettant la mobilité sociale d’un grand groupe d’individus . 
Au-delà de ce niveau micro, on voit au niveau macro que l’urbanisation dépasse les 
limites de la ville . L’on distingue aussi les variations économiques conjoncturelles et 
leur impact incertain, les flux migratoires intraeuropéens pas toujours prévisibles et 
l’appel mondial à la neutralité climatique .

« ’t stad Gent » à Gand

C’est dans ce contexte que l’organisation ‘Stad Gent’ opère, guidée par une 
démarche de bon père de famille . En tant qu’administration locale, l’organisation 
est confrontée à la complexité inter-administrations, combinée à un contexte 
administratif changeant et, partant, des attentes variables de la part des autres 
niveaux administratifs (supérieurs) . Au niveau de la Flandre (notamment la réforme 
institutionnelle interne, le décret sur les charges de la planification, le décret 
communal, la réforme du fonds des communes), au niveau fédéral (sixième réforme 
de l’État), au niveau de l’Europe (partenariats et réseaux, mais aussi décisions 
européennes), mais aussi au niveau de la société civile (avec le choix entre un rôle 
d’acteur ou de réalisateur), on compte sur le niveau local pour mettre en œuvre, 
coordonner, réaliser et agir . En même temps, ce qui précède montre qu’il faut des 
points de départ pour avoir prise sur la discordance entre l’échelon administratif et 
l’échelon social . 

Plus encore qu’aux autres niveaux administratifs, le niveau de la ville travaille 
d’une manière (plus) directe avec et pour les gens : il faut éviter de perdre cette 
perspective de vue à force de trop être axé sur l’organisation interne . Le Gantois 
demande une administration accessible et efficace et veut pouvoir choisir lui-
même, s’il le souhaite, son canal de communication avec la ville, aux moments qui 
lui conviennent . Pour la ville de Gand en tant qu’organisation, cela signifie qu’il faut 
privilégier l’information et la participation dans un environnement en mutation où le 
numérique prend de plus en plus d’importance . Une expérimentation permanente 
s’impose .

La complexité interadministrations et la proximité de l’administration ne sont pas 
les seuls défis à relever . La crise financière a radicalement modifié la donne ces 
dernières années . Les pouvoirs locaux n’ont aucune prise ou seulement une prise 
limitée sur toute une série de risques du côté des recettes . Les changements 
structurels que l’on prévoit d’apporter aux critères de répartition du Fonds des 
communes (qui représente 37 % des recettes de la ville de Gand) sont porteurs de 
risques . De plus, le vieillissement démographique peut conduire à une diminution 
des recettes liées aux centimes additionnels à l’impôt sur le revenu . La mise en 
œuvre de l’accord papillon peut aussi avoir une incidence sur les recettes fiscales 
par le biais des centimes additionnels .
La ville de Gand affiche pour l’instant une dette saine, mais la hausse des charges 
d’intérêt se fait sentir . L’inflation a aussi des effets considérables sur les dépenses, 
tels que l’augmentation des frais de personnel . La mesure dans laquelle la ville 
assume un rôle directeur et la manière de le faire auront aussi une importance 
cruciale pour le maintien de l’équilibre financier . 



122

Les évolutions qui se font jour dans l’effectif des travailleurs (vieillissement) auront 
non seulement un impact financier (charge des pensions), mais elles poseront aussi 
à la ville de Gand des défis à relever dans le domaine de la politique du personnel, 
par exemple l’accroissement de l’accompagnement individuel . Reste aussi à savoir 
comment la ville parviendra, en tant qu’employeur, à mieux refléter la diversité de 
la population dans le personnel qu’elle emploie et comment la ville peut être un 
employeur plus attrayant sur un marché du travail concurrentiel, compte tenu des 
prévisions de contraction de l’offre de main d’œuvre dans le futur .

Bref, les évolutions décrites ci-dessus soulèvent des questions qui contraignent 
les autorités locales à recourir à une planification stratégique pluriannuelle solide, 
fondée sur des choix très clairs . Le décret communal et plus précisément l’arrêté 
ministériel relatif au cycle de politique et de gestion (‘BBC’) pour les communes, 
les provinces et les CPAS (entrant en vigueur en 2014) créent le cadre d’un 
changement dans la culture administrative . L’on commencera par définir les 
objectifs de la politique et c’est seulement ensuite que ces objectifs seront traduits 
en termes opérationnels et financiers . Sur le plan stratégique, la planification sera 
davantage axée sur une politique transversale au niveau des domaines politiques et 
même par-delà les limites d’une législature . Sur le plan financier, chaque dépense 
se fera en fonction de la somme correspondante budgétisée . Gand joue un rôle 
de précurseur dans le domaine de la planification stratégique puisqu’elle travaille 
depuis la mandature précédente avec un plan de gestion stratégique pluriannuelle 
(Gent 2020) . Il n’en demeure pas moins que même pour la ville de Gand, ce sera 
un défi d’abandonner une réflexion sectorielle au profit d’une approche transversale 
pour la réalisation d’objectifs stratégiques à l’échelle de la ville . 

« Faire plus avec moins » est un adage qui résume bien la situation pour les années 
à venir . Il sera indispensable de faire des choix et de fixer des priorités . Choisir 
résolument d’assumer un rôle de réalisateur impliquerait d’avoir des partenaires 
et des mandats, des accords et des trajets dans un processus de co-création 
avec notamment les organisations citoyennes, les entreprises, la société civile, les 
institutions de connaissances et les communes voisines; en vue de la réalisation 
d’objectifs communs, des moyens humains et financiers seront réunis pour avancer 
de dix pas tous ensemble, plutôt que d’un pas chacun de son côté . Un équilibre 
financier et une transparence financière avec l’ensemble des partenaires serait 
nécessaire à cet égard; il faut aussi compléter les effectifs disponibles par d’autres 
profils de fonctions . Une réflexion urbaine transversale pourrait aussi être installée 
bien au-delà des limites (organisationnelles) de la ville, conformément aux véritables 
principes de durabilité sociale, économique, planologique et écologique . Cette 
réflexion basée sur la connaissance, l’innovation et la créativité qui fera la part belle 
à la communication et à la participation et qui aura pour but de trouver comment 
traduire un thème mondial comme la durabilité dans la gestion administrative . 
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Ghent is growing

More Ghent citizens
Between 1999 and 2011 the number of Ghent citizens grew by 10% . Forecasts 
predict that this percentage will increase further, to 15%, by 2018 . Ghent has a 
young population . When compared against the Flemish population pyramid, there 
are greater numbers of people in their twenties and thirties and young children 
living in Ghent . Ghent is being further rejuvenated, primarily due to the number of 
births, which has increased by 38% since 1999, and this growth is set to continue . 
Obviously, this phenomenon will carry through in the years to come, when the 
children reach preschool and primary school age .
The 65+ age group in Ghent is increasing in size as well . Proportionally, though, 
there is no increase in the older population in contrast to Flanders as a whole: this 
ageing is expected in Ghent from 2017 onwards . 
Ghent is also changing colour, towards a more diverse ethno-cultural composition: 
over the past ten years (2001-2011) this share has increased from 12% to 18 .8% . 
The largest group is still of Turkish origin, with a high number of arrivals of new EU 
citizens in recent times, especially of Bulgarian and Slovakian origin . 

Ghent - not just for the Ghent citizens
Because not every working Gentenaar actually works in Ghent and because Ghent 
also employs non-Ghent citizens, there is a lot of commuter traffic . Ghent has a 
high number of incoming commuters (approx . 94,000 in 2009) and a low number 
of outgoing commuters (approx . 39,000 in 2009) . Ghent’s pivotal urban role in 
terms of ‘work’ results in this flow of extra people who are in the city on a daily 
basis . This pivotal urban role is also clear in terms of education: for every 100 Ghent 
youngsters of school age, 63 of them come to school from outside the city to 
attend a Ghent secondary school (2010-2011) . Add to that at least 67,000 students 
(2010-2011) and a growing stream of tourists – who accounted for 850,000 
overnight stays in 2011 – and you can conclude that Ghent is not just for the Ghent 
citizens . 
Culture is also a magnet: stage productions in cultural cities such as Ghent, Antwerp 
and Brussels draw the public from a wider region, compared to the productions 
in the other municipalities . Ghent also has a pivotal urban role in terms of social 
housing: the proportion of social housing in the city is three times as high as in the 
surrounding suburban areas (2004-2010) . 
Ghent’s image survey confirms that it is not only Ghent citizens who love Ghent . 
Businesses and non-Ghent citizens alike primarily associate this compact city with 
‘knowledge and innovation’, ‘(the atmosphere of) urban living’ and ‘culture’ .

Whilst the city boundaries aren’t shifting…
Urban exodus
A typical aspect of a student city is the influx of people in their twenties: relocation 
mobility in Ghent is highest among this group . People in their twenties are at a stage 
in their lives where a number of major events take place: they leave the parental 
home to go and live on their own, they have finished their studies and have started 
their first job, they are getting married or starting to cohabit . 
The Belgian young families index shows that Ghent appeals more to young families 
than Flanders in general, but people in their thirties (whether or not they have young 
children) move house or relocate in large numbers . If their family circumstances 
change because their family expands or they divorce, their housing needs also 
change . For that reason, the only conclusion can be that Ghent is able to keep 
some families, whilst acting as a transit zone for others . 
Ghent ‘loses’ these young families mainly to the surrounding municipalities . The 
question is whether, in the light of an urbanisation beyond the administrative city 
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boundaries, relocation to the surrounding municipalities can be regarded as an 
‘urban exodus’ . Due to demographic growth and a housing supply that is failing 
to grow at the same pace, it seems just as likely that the ‘exodus’ is actually the 
expansion of the ‘conurbation’ .

Housing amenities and infrastructure
A number of irreversible developments intertwine in the city . Increasing numbers 
of people are living there, combined with the interplay of living, working, recreation 
and mobility . All this has a major impact on space . There is more movement within 
the same space and urbanisation does not stop at the city boundaries .

Housing 
As Belgium’s oldest industrial city Ghent has an old, relatively low-quality housing 
stock in the 19th-century belt . This has a positive aspect in that Ghent (which is 
much smaller than Antwerp or Brussels) feels the effects of one or more projects 
on its housing market immediately . Demand (from the growing number of families) 
and supply (with an increasing number of houses) remain unbalanced . In the period 
from 2002-2010 the number of families increased by 9,673 and the building of 
8,500 extra homes was permitted . 
The building of social housing in Ghent (and Antwerp) is the best developed 
in Belgium, both in terms of share and number of available properties per 100 
households . Yet the sector is still battling various sticking points, such as the slow 
throughput time of building and renovation projects and old patrimony . Despite 
plenty of supply, demand continues to outstrip it . At the end of 2011 there were 
7,892 prospective tenant files . 
Both the increasing housing density (“apartmentisation” is ever increasing) and the 
increasing population density are indications of the intensified use of space . Typical 
of Ghent is the trend whereby students occupy an estimated 2,800 single-family 
dwellings .
The Ghent housing study revealed that between 2007 and 2017 around 6,600 to 
8,500 additional properties will be needed . The pressure on space for housing 
remains .

Mobility 
Population growth in Ghent also increases travel behaviour, with the car accounting 
for the lion’s share . Despite lower levels of car ownership in the city centre, it is 
precisely there – and in the 19th century belt – where residents complain about the 
difficult parking situation . The capacity of the infrastructure is being exceeded in a 
number of places, leading to problems with road traffic safety and bearable traffic 
conditions . Of all the Flemish city centres Ghent, together with Kortrijk and Hasselt, 
has the highest proportion of road traffic casualties . The quality of the roads, 
footpaths and cycle paths is not ideal, and calls for an overhaul . The allure of Ghent 
as a city for cyclists seems to be mainly down to the students and commuters . 
Ghent citizens themselves, on average, use their bikes to get around no more than 
residents of other similar cities . 
There is an extensive public transport network in Ghent, providing good coverage 
within the area . Problems remain with availability and a free flow of transport: a 
number of essential links in the public transport network are missing, as is a fully-
fledged P+R infrastructure . 

Basic amenities and the neighbourhoods
Housing quality is not just to do with sufficient available properties and bearable 
traffic conditions .
Preschool childcare, for example, expanded from 3,186 places in 2006 to 4,331 
places in 2011 . Although there was progress in the coverage, from 38% to 45% 
(the European minimum standard is 33%), this still falls well short of the Flemish 
demand estimated to be 62% . Not every neighbourhood comes up to the European 
minimum standard . 
Preschool and primary education in Ghent also has a capacity problem . In the 2012-
2013 academic year the pre-preschool [at age 2 and a half] and 1st year [at age 3] 
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preschool classes had enough places for every child, but the 2nd and 3rd preschool 
classes [at ages 4 and 5] were clearly overfull . At a neighbourhood level the picture, 
once again, is very divergent, with some areas battling an acute shortage for every 
preschool class . This problem is slowly shifting into primary education . 
The new community parks and investments in existing ones have created 
an impetus in recreational green space . The need for extra residential and 
neighbourhood green spaces remains at its most acute in the inner city . The 
parks there have reached their limits: the area is too small for the number of local 
inhabitants . 
There is an absolute shortage in terms of small-scale sport infrastructure in areas 
in the 19th-century belt . Occupancy levels at large sporting and swimming venues 
remain very high; it is impossible to meet demand .
The current supply of doctors, group practices and community health centres is 
only sufficient in theory . From a geographical point of view, Ghent citizens have 
adequate access to a GP: 93% of residents live less than 1 km from a general 
practice . But in certain areas (particularly those with vulnerable groups) there are still 
problems . In the light of the ageing population and the retirement wave that is also 
making its presence felt among doctors, a shortage threatens in the future .
Of a different nature but still telling, is the finding that of all the city centres, Ghent 
has to deal with the most street litter . There has been a noticeable rise over the past 
few years . 

The numerous functions of a city
Antwerp and Ghent together account for almost a sixth of all jobs in the Flemish 
Region . The port strongly governs the tone of economic structure in Ghent . 
Compared to other cities, Ghent has relatively few commercial services, a major 
proportion of which is focused on industry . 
Work has a crucial function in any city . A broad base of workers is needed to 
keep the urban fabric strong . Entrepreneurship and innovation are major driving 
forces in this regard . In Ghent, entrepreneurship is a point for improvement: rates 
of entrepreneurship in Ghent are rising less quickly than the Flemish average . 
Entrepreneurs becoming employers is equally important . Ghent is a city with a lot 
of innovative businesses and the number of jobs is on the rise . But because the 
population of a professionally active age is growing even more strongly, the job rate 
is rising less rapidly than the Flemish average . 
After living and working comes ‘recreation’: leisure time, sport, culture, tourism, 
shopping, etc . Not everyone will continue to live in Ghent if all they do is live there . 
Not everyone will live in Ghent, or choose to move there, if all they do is work there . 
This third function assumes, among other things, sufficient space and infrastructure . 
However, the area given over to nature and woodland has fallen since 1999 despite 
the decree framework and policy plans . Because half the Ghent woods, parks and 
gardens are not in a green zoning area, a protective legislative framework is needed . 
The cultural offering is extensive and diverse . Ghent is a front runner in cultural 
events, which is reflected in the feeling of satisfaction among Ghent citizens . 
Ghent has an established spatial main structure: a sprawling urban landscape 
which extends, via detached housing on the outskirts, to a more open area with 
river valleys and the street village landscape in the north, and a port landscape . 
In between the roads, motorways, waterways and railways live several hundred 
thousand people, who choose to live there, go to school, work, spend (leisure) 
time, and enjoy life . All this demands a more compact approach . The answer lies 
in being clever with high density housing and daring to ‘go’ further . ‘Going high 
density’ describes the process of being ‘closer together’, with space in between 
for greenery and nature . ‘Being clever with high density housing’ gives paramount 
importance to the balance between economic, social and ecological aspects . This 
sustainable principle of going high density needs to be embedded in the urban 
renewal projects, as well as in the entire urban development strategy . 
The combination of these functions and housing becoming more compact also 
calls for multi-functionality of buildings and spaces . Through it flows the increased 
commuter, residential and voluntary mobility, which must function as a smooth 
conduction system in this compact city . 
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The Ghent agglomeration, the amalgamation of Ghent and a number of 
municipalities, stems from the finding that the residents live, work, shop and spend 
their leisure time in various parts of the agglomeration and, in their daily lives, often 
travel within it . The Flemish policy makers take growth into account and assume an 
urban-regional reality for the cities . City limits lost their role as strict boundaries . This 
forces the current city management to develop far reaching networks and structural 
inter-urban cooperation  . 

… the world is at your feet.
The climate theme may well be a global issue, but it also demands answers at a 
local level . For example, the exhausting of fossil fuels and climate change also 
presents Ghent with choices . Limiting CO2 emissions is the key here . The iron and 
steel industries accounted for 63% of CO2 emissions in 2009, businesses for 15% . 
Energy production and households were each responsible for 6% . In order to meet 
European targets an acceleration is needed in the reduction of CO2 emissions . 
The credit crisis, followed by the euro crisis, is another global fact with a local 
effect, even for the economy of Ghent, which driven by the Port of Ghent operates 
internationally to a large extent . Both ‘worldwide’ environmental factors are 
knocking on the doors of cities . 

Making people grow 

Hiding behind the Gentenaar, the neighbourhood, the student, the unemployed, 
the immigrant, the commuter or the citizen are individuals . The differences 
between individuals are more marked in the city, which makes diversity an urban 
characteristic . Differences – the fact of not being alike – also push different types 
of inequality to the fore in Ghent . The complex mixture of inequalities may lead to 
poverty – yet another urban reality .

Male/female, young/old, single or attached, immigrant or not
Single persons, single parents, ethno-cultural minorities and the elderly are at 
increased risk of poverty . It is precisely these population groups (with the exception 
of the elderly) which, in comparison to Flanders as a whole, have a stronger 
presence in Ghent . 
Belgian figures show that inequality between immigrants and the indigenous 
population is making itself felt in education (in Flanders this gap is larger than 
anywhere else in the Western world), work, housing and health . 

Inequality of education
Social differences persist throughout the Flemish school career . 15% of the 
children born in Ghent live in an underprivileged family (2009) . Combined with a 
demographic which is getting younger, the number of underprivileged children at 
the school gates is simply increasing . Truancy is on the rise . 
The number of schoolchildren falling behind is at a high level in Ghent schools . 
By the time they get to their fifth year of learning, roughly a quarter of pupils are 
behind . It is estimated that one in seven youngsters in Ghent leaves school without 
a diploma of secondary education in their pocket . A diploma is still your entry ticket 
to the diploma-centric Flemish labour market .

Inequality of income
Ghent has a high level of unemployment (although the difference with Flanders 
is shrinking) . On top of that the proportion of those out of work and not seeking 
employment in the age group between 15 and 64 is ever-increasing . Inactivity 
and unemployment imply an increased risk of poverty and social exclusion . 
Unemployment and social security benefits are also distributed unequally in Ghent, 
linked to demographic characteristics or level of education .

Inequality of health
Life expectancy, health, lifestyle and access to care are strongly linked to level of 
education and income . In Ghent the elderly, those in lower income groups and the 
unemployed are more likely to experience health problems .
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A higher diploma, an income and a permanent job are linked to higher well-
being . There is also a link between the positive assessment of the viability of the 
neighbourhood and good health (both physical and mental) . 

Inequality between tenants-owners
The risk of poverty in Belgium differs markedly depending on whether you are a 
tenant or a property owner: for tenants this risk is 28%, for property owners 10% . 
Ghent has a relatively large rental market (47% of the overall housing market in 
Ghent) . 
Housing is becoming increasingly expensive . This is a Flemish phenomenon . Ghent 
seemed to be immune to these price increases until recently . The gap is rapidly 
closing, leading to problems of unaffordable housing being felt more keenly than in 
many other cities . The price increase has been most dramatic in the lower-priced 
categories of housing . 

Inequalities translate geographically
Each neighbourhood of Ghent has its own identity . The neighbourhoods differ 
in terms of how built-up they are, in population characteristics, income or 
unemployment rate . A number of them show an accumulation of these problems . 
The 19th-century belt neighbourhoods are heavily populated and built-up, with 
relatively high numbers of ethno-cultural minorities and an income below that of 
the Ghent median . The outskirts are less heavily built-up and the population is less 
dense, with relatively few ethno-cultural minorities and higher income . 

On the search for starting points to make people grow 
The challenge for the city lies in facilitating individual social progress – ‘social 
mobility’ . Examples of starting points for social innovation and social policy 
would be childcare, truants, unqualified school leavers, social activation and 
(neighbourhood) integration in general, linked to affordable housing and healthcare, 
with the focus on specific areas that are regarded as transit zones – where social 
mobility is possible – rather than as problem areas . A far-reaching bond between 
social and economic policy is a challenge at this level .

Looking for the glue to bond people together

Social infrastructure bonds people . The question is, what is this glue made of, how 
and when do you use it to get the best ‘adhesive’ effect and how does the bonding 
strength weaken and then get stronger again, assuming that any repair is possible? 
The theoreticians indicate that this soft structure is undergoing transformation . In 
cities particularly, ‘shared standards and values’ no longer form the basis of social 
cohesion . A general tendency towards individualisation, growing (ethnic) diversity 
and increasing social injustice gradually undermine these shared standards and 
values .
Although it is difficult to quantify, social cohesion seems not to disappear but to 
evolve . The ‘Us’ mentality in cities needs to be reinvented, as it were . Translated to 
Ghent, and mindful of the previously-outlined split between the ‘19th-century belt’ 
and the outskirts of the ‘Ghent Rand’, this new glue is needed in the first instance 
where diversity is at its greatest: in the 19th-century belt neighbourhoods . The new 
basis for this might be found in ‘place’: people no longer need anything in common 
in order to develop a common project or solidarity, except the place where they live 
or that they use . ‘Place’ is the spot where ‘meeting’ happens, in the workplace, at 
the school gates, in the street, etc .
Taking part in culture and sport in Ghent offers one approach to this . There, one 
finds ‘new-style initiatives’ being organised outside the clubs, which are not included 
in the regular participation figures . Neighbourhood initiatives are also on the rise 
in Ghent . The commitment (voluntary or otherwise) from Ghent citizens in their 
neighbourhood remains strong, but shifts towards a new type of commitment: 
short projects, focusing on the immediate living environment . Research in Flanders 
confirms this tendency: there is less and less need for big gestures . 
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The commitment at the neighbourhood level still shows some growth margin: 
Ghent citizens state that they need more contact with their neighbours . The basic 
perception of safety in Ghent works as a foundation on which notions of trust can 
germinate . Generally, the inhabitants perceive Ghent as a safe city, even though 
figures certainly show no falling trend in the number of victims, for example .

Growing and bonding

It is here that the ‘growth of the city’ – being clever with high density housing, and 
the multi-functionality of buildings – comes together with ‘place’ . The very local 
perspective of an area or neighbourhood is the ‘glue’ that bonds people and the 
soft social interconnection structure takes shape or is reshaped . Small but strong 
social structures in a neighbourhood could be encouraged little by little, in a 
well-conceived manner . These structures can – together with the basic amenities 
in the area – be a driving force to facilitate social mobility for a larger group of 
people . Beyond this micro-level, urbanisation unfolds beyond the city boundaries, 
transcending economic cyclical fluctuations and their uncertain outcome, beyond 
intra-European migration streams – which are not always predictable – and the 
global call for climate neutrality .

City administration

In the midst of all these evolutions, the ‘City of Ghent’ (as an organisation) steers a 
middle course with its intentions of good administration . As the local administrator, 
the organisation faces inter-administrative complexity, combined with a shifting 
administrative context and, associated with that, changing expectations from 
other (higher) administrative levels . Flanders (inter alia internal state reform, the 
Planlastendecreet [planning charges decree], the Gemeentedecreet [decree 
on local government organisation and financial management], reform of the 
Gemeentefonds [budget for municipalities]), the federal level (sixth state reform), 
Europe (European regulation, partnerships and networks), and also the social and 
political interest groups and organisations (with the choice between role of actor or 
role of director) are reaching out to the local level, to implement, coordinate, direct 
and act . At the same time, what went before indicates that stepping stones are 
needed, to get a grip of the mismatch between administrative and social scales . 

More so than in other administrative layers, at city level work takes place in a 
direct, or more direct, way with and for the people . Being too focused on internal 
organisation could diminish this general feeling of proximity . Ghent citizens expect 
an accessible and efficient local authority and will choose their own channel for 
communicating with the city, at times to suit them . For the City of Ghent as an 
organisation this means informing and participating, in a changing environment of 
digitalisation, and therefore continued experimentation .

It is not only inter-administrative complexity and the proximity of the administration 
that present challenges . The financial crisis has thoroughly shuffled the pack in 
recent years . Local governments have little or no impact on a number of risks as far 
as receipts are concerned . The planned structural changes to the Gemeentefonds 
distribution criteria (which accounts for 37% of the receipts for the City of Ghent) 
entail risks . Alongside this, an ageing demographic may lead to a drop in income 
from supplementary personal income tax . The effect of the Vlinderakkoord (the 
federal Butterfly Agreement) may also have an influence on the level of tax receipts .
At the moment, the City of Ghent still has a healthy debt position, but the increasing 
loan burden is making itself felt . Inflation also has significant consequences 
for expenditure, particularly through the increase in staff costs . The extent to 
which, and the way in which the directorial role is adopted, will also be crucial to 
maintaining financial equilibrium . 
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The increasing average age of the employees will not only have a financial impact 
(pension costs), but will also create challenges for the city administration in the 
area of staffing policy e .g . increasing individual supervision . Moreover, this raises 
the question of how the City as an employer can better reflect the diversity in its 
employee base and how the City can be an attractive employer in a competitive 
labour market, mindful that the number of potential job seekers is expected to fall in 
the future .

In brief, the evolutions outlined above raise issues that compel local government 
to make sound strategic multi-year planning, with clear choices . The Flemish 
government expects cities and municipalities to implement this strategic planning 
in 2014 . Policy targets will be defined to begin with and only then will operational 
and financial translation follow . Strategically, planning is more focused on policy-
making beyond policy fields and even legislative boundaries . Financially, budget 
administration is shifting from input to output . Ghent has adopted a front-runner 
role in strategic planning by already working with a strategic multi-year plan (Ghent 
2020) in a previous administrative period . Nevertheless, for the City of Ghent the 
challenge remains: to swap sectoral thinking for a collateral commitment to the 
realisation of city-wide strategic targets . 

“Doing more with less” seems to be becoming the outline for the coming years . 
Making choices and setting priorities are unavoidable . For example, a far-reaching 
choice in favour of adopting the directorial role could imply partners and mandates, 
agreements and programmes in a process of co-creation, to include citizens’ 
organisations, businesses, social and political interest groups and organisations, 
knowledge institutions and neighbouring municipalities, with shared goals bringing 
together people and resources, in order that – together – they can go ten steps 
further than they each can go on their own . Transparent financial equilibrium with 
all partners is needed in this, along with attracting other job profiles in the employee 
base . Collateral urban thinking could also be put in place far beyond the city’s own 
(organisational) boundaries, in accordance with the true principles of sustainability 
– these being social, economic and spatial-ecological achieved via knowledge, 
innovation and creativity and with attention to communication and having a say – or 
how a global theme such as sustainability might also be translated administratively . 
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