
Van inspraak tot actieve participatie 
Beleidsparticipatie

Weten, zeggen en doen 



Ge moogt het weten
‘Informeren’ via nieuwsbrieven, infovergaderingen, infomarkten, informatieve 
tentoonstellingen en geleide wandelingen  

Ge moogt het zeggen 
‘Inspraak’ via enquêtes, bevragingen en overleg op maat, wijksites en sociale media, wijk 
van de maand, … 

Ge moogt het doen 
‘Samen doen’ via Wijk aan zet, netheidscharters, tijdelijke invullingen... De wijkregisseurs 
signaleren uitgelezen kansen die zich voordoen in de wijk en zoeken actief mee naar de 
nodige ondersteuning. 



WIJK VAN DE MAAND



BEWONERSACADEMIE 



BEWONERSBUDGET/ wijk aan zet 



Bewonersgroepen kunnen acties opzetten 
met als specifiek doel de leefbaarheid, 
het samenleven, de inspraak en/of de 
communicatie in de wijk te 
verbeteren. De grote mate van 
zelfinitiatief en medebeheer staat 
centraal in het doel van dit reglement.

DOEL



Jrg nr Ronde Aantal 
goedgekeurd
e dossiers

Toegekende 
toelagen

Jaartotaal

1 1 2006 46 87.000 euro 46 dossiers – 87.000 euro
2 2 2007 119 162.000 euro 119 dossiers – 162.000 euro
3 3 2008 - 1ste ronde 169 179.000 euro

4 2008 - 2de ronde 91 107.000 euro 260 dossiers – 286.000 euro
4 5 2009 - 1ste ronde 148 177.757 euro

6 2009 - 2de ronde 110 141.719 euro 258 dossiers – 319.476 euro
5 7 2010 – 1ste ronde 175 201.251 euro

8 2010 – 2de ronde 150 177.855 euro 325 dossiers – 379.106 euro
6 9 2011 – 1ste ronde 173 204.515 euro

10 2011 – 2de ronde 142 177.007 euro 315 dossiers – 381.522 euro
7 11 2012 – 1ste ronde 184 237.298 euro

12 2012 – 2de ronde 145 165.884 euro 329 dossiers – 403.182 euro
8 13 2013 – 1ste ronde 239 265.047 euro

14 2013 – 2de ronde 146 134.103 euro 385 dossiers – 399.150 euro
9 15 2014 – 1ste ronde 204 222.186 euro

16 2014 – 2de ronde 152 153.038 euro 356 dossiers – 375.224 euro
10 17 2015 – 1ste ronde 183 213.442 euro

18 2015 – 2de ronde
TOTAAL 2.576 3.006.102 

euro

WIJK AAN ZET

Aantal goedgekeurde dossiers en toegekende toelagen 



TIJDELIJKE INVULLINGEN 



Ledeberg-doet–het-zelf 



KERK 



De Munter 



PARTICIPATIEPLATFORM



CROWDFUNDINGPLATFORM  



TRAJECT ADVIESRADEN
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Muide-Meulestede
conceptstudie 

Onze rol in burgerinitiatieven ?  



Experimenteren 
met 

Multifunctioneel 
ruimtegebruik 



Sluizeken-Tolhuis-Ham : 
netheidscharters 



Buurt Bestuurt 



Dampoort
Velodroom 



Rabot
Torekes

Buurtbeheer 



t Landhuis –
Warmoezenierssite 



Alles kan Culturele en artistieke buurt- en 

wijkprojecten

Duurzame mobiliteit Duurzame Wijken Fonds tijdelijke invullingen Klimaatprojecten Wijk aan zet

Doel Culturele, artistieke, sociale, 

sportieve of educatieve 

jongerenprojecten

Impulsen geven aan het stedelijk 

cultuurlandschap, buurten en 

wijken. Aansluiten van groepen die 

drempels voor cultuurparticipatie 

ervaren.

Een bijdrage leveren aan het 

promoten van duurzame mobiliteit 

Collectief energie besparen en CO-

2-uitstoot verlagen

Tijdelijk in ongebruik zijnde 

plekken benutten vanuit 

economisch, sociaal-cultureel als 

participatief oogpunt

Mensen inspireren, informeren 

of sensibiliseren rond 

klimaatvriendelijk gedrag

Leefbaarheid, het samenleven, de 

participatie en betrokkenheid in de 

wijk verbeteren

Doelgroep - Jongeren van 14 tot 

30

- Verenigingen

- Vzw’s

- Cvba so

- Feitelijke 

vereniging

- Natuurlijk 

persoon

- Feitelijke 

verenigingen

- Vzw’s

- Feitelijke 

verenigingen

- Vzw’s

- Iedereen - Gentse 

verenigingen

- Feitelijke 

verenigingen

- Vereniging met 

rechtspersoonlijk

heid

Bedrag 0 – 3.000 euro per project - 0 – 24.999 euro Min 30% en max 60% van 

de projectkost met een 

limiet van 10.000 euro

1.500 – 12.000 euro 0 - … euro per jaar 0 - 1.500 euro 0 – 2.500 euro per jaar

Belangrijkste criteria - Initiatief van de 

jongeren

- Buiten de reguliere 

werking

- Vernieuwend of 

experimenteel

- Passend binnen de 

missie van Stad 

Gent

- Binnen de vrije tijd

- Publieksgericht

- Ontwikkelen en 

stimuleren van 

competenties

- Aantal betrokken 

jongeren

- Bijdrage tot de 

positieve 

beeldvorming van 

Gentse jongeren

- Samenwerking / 

aandacht voor 

diverse 

doelgroepen, 

disciplines, 

domeinen

- De inzet van 

artistieke, sociaal-

artistieke, cultuur-

of kunst-

educatieve en/of 

sociaal-culturele 

deskundigheid 

qua concept en 

uitwerking

- Blijvend effect

- Inspelen op wijk 

of doelgroep

- Culturele 

diversiteit

- Mobiliserende 

samenwerking

- Doelstellingen 

stemmen overeen 

met doelstellingen 

Stad Gent

- Innovatie

- Concreet

- Inspanningen om 

doelgroep te 

bereiken

- Energie besparen 

en CO2 

verminderen

- Collectieve aanpak

- Betrokkenheid 

buurt

- Multiplicatoreffec

t

- Locatie 

- Leefbaarheid

- Dynamiek

- Meerwaarde voor 

toekomstige 

ontwikkelingen

- Betrokkenheid en 

creativiteit

- Zelfinitiatief en 

medebeheer

- Netwerken en 

kruisbestuivingen

- Doelstellingen 

van het Gents 

Klimaatverbond 

helpt uitdragen

- Zelfinitiatief

- Medebeheer

- Meerwaarde voor 

de wijk

Te gebruiken voor - Feitelijke 

verenigingen

NIET voor: 

- Investeringskosten

- Reguliere 

personeelskosten 

- Schoolopdrachten

- Commerciële en/of 

privé-initiatieven

- Deelname aan 

activiteiten

NIET voor:

- Commerciële 

projecten

- Schoolprojecten

NIET voor:

- Commerciële 

projecten

- Catering

Inhuren advies, expertise, 

consultancy (opstellen 

businessplannen, …), 

communicatie (max.20%)

NIET voor:

- Aankoop 

materialen

- Verplaatsingskost

en

- Persoonlijke 

vergoedingen

- Voedingswaren

NIET voor: 

- Private 

activiteiten

NIET voor:

- Commerciële 

projecten

- Projecten met 

een 

terugkerend 

karakter

- Structurele 

investeringen

- Personeelskoste

n

- Projecten 

waarin de 

aankoop van 

materiaal een 

belangrijke 

doelstelling is.

- Projecten met 

als voornaamste 

doel het 

uitgeven van 

publicaties.

- Aantoonbare 

kosten m.b.t. de 

actie

- Aankoop 

roerende 

goederen

- Beperkte 

tussenkomst in 

drank

NIET voor:

- Commerciële 

activiteiten

- Persoonlijke 

vergoedingen

- Aankopen van 

onroerende 

goederen

- Kosten voor 

voedingswaren

Indieningsdatum Doorlopend 1 maart en 1 oktober Doorlopend Eind februari en eind september 

(2015 eind april ipv februari)

Doorlopend Doorlopend Eind februari en eind september

Dienst Jeugddienst Cultuurdienst Mobiliteitsbedrijf Dienst Milieu en Klimaat Gebiedsgerichte werking Dienst Milieu en Klimaat Gebiedsgerichte werking

Contactpersoon Albane Vangheluwe Kathleen Bautmans Loesje Van Damme Sofie Verhoeven Marc Verheirstraeten Sofie Verhoeven Marc Verheirstraeten

Telefoonnummer 09 269 8144 09 269 84 8 83 09 266 29 89 09 268 2360 09 268 8244 09 268 2360 09 268 8244

Emailadres Albane.Vangheluwe@gent.be kathleen.bautmans@gent.b

e

loesje.vandamme@gent.be sofie.verhoeven@gent.be marc.verheirstraeten@gent.be sofie.verhoeven@gent.be marc.verheirstraeten@gent.be

Link Reglement en 

aanvraagformulier

Reglement en 

aanvraagformulier

Reglement en 

aanvraagformulier

Reglement en 

aanvraagformulier

Reglement en 

aanvraagformulier

Reglement en 

aanvraagformulier

Reglement en 

aanvraagformulier
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http://www.mobiliteitgent.be/nieuwe-mobiliteit/nieuws/subsidiereglement-voor-projecten-voor-duurzame-mobiliteit
https://www.gent.be/producten/subsidie-duurzame-wijken
https://www.gent.be/reglement/subsidiereglement-voor-fonds-tijdelijke-invullingen
https://www.gent.be/natuur-milieu/producten/subsidie-voor-klimaatprojecten
https://www.gent.be/producten/wijk-aan-zet-wijksubsidie-reglement-en-hoe-aanvragen


Samen goesting in Gent 
creëren !


