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➢ Algemene bevindingen 

  

o Heel fijn dat we hierin worden betrokken. Dit wordt geapprecieerd. We 

pleiten er wel voor om ons ook in het verdere verloop van de legislatuur 

niet te verliezen én dat we dus niet alleen bij de opmaak worden betrokken, 

maar ook worden gehoord in de uitwerking van de beleidsnota. 

 

o Zo stellen we vast dat aan de doelgroep adviesraden wordt gevraagd om 

hun input te geven op deze nota (wat we alleen maar kunnen toejuichen), 

maar verder worden de adviesraden nergens in de nota vermeld, met 

uitzondering van één passage waar het gaat over de ‘organisatie van de 

adviesraden flexibel herdenken waar nodig’. Het lijkt ons bij 

beleidsparticipatie essentieel dat de betrokken adviesraden dan ook zullen 

worden betrokken bij dit proces? Wat is de reden van deze oefening en 

hebben wij daar ook een stem in? 

 

o We verwijzen ook naar ons eerder geformuleerd eisenpakket (cf. Onze 

Eeuw). Duidelijke communicatie en eenvoudig taalgebruik stond daarin 

opgenomen als één van onze voornaamste eisen. In de powerpoint staan 

er evenwel heel wat hoogdrempelige verwoordingen 

(crowdfundingplatform, wijkbudget, burgerbegroting, etc.). 

 

o Verder staan er veel mooie ideeën in de nota opgesomd, maar de vraag 

naar hoe die ideeën & acties zullen worden uitgewerkt, lijkt vaak te 

ontbreken of is weinig concreet. 

▪ Zo hebben jullie het bv. over “scheefgetrokken 

machtsverhoudingen, ook tussen burgers onderling, willen we met 

weloverwogen vormen van beleidsparticipatie recht trekken”  

• => Er zijn heel wat scheefgetrokken machtsverhoudingen én 

heel veel verschillende doelgroepen in Gent. Hoe zullen jullie 

er bv. voor zorgen dat jongeren en bij uitbreiding 

maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren worden 

betrokken in dit verhaal? 

▪ Verder stellen jullie: “Zo willen we SAMEN STAD MAKEN. Gent op 

maat van alle Gentenaars.” => Er ligt daarbij een grote focus op het 

middenveld, maar Gent is natuurlijk veel meer dan het middenveld 



alleen. En wat met wijken waar geen of weinig partnerorganisaties 

aanwezig zijn? 

▪ Etc.  

 

➢ Krachtlijnen 

 
o Cultuuromslag in de stad ‘Niets over ons, zonder ons’ 

▪ Maak dit ook echt waar. Bevraag je doelgroepen hierover! 
 

o Iedereen mee ‘De mening en actieve bijdrage van en voor elke Gentenaar 

doet ertoe’ 

▪ Focus op groepen die structureel minder betrokken zijn of daar 

minder ruimte voor hebben 

▪ – Met laagdrempelige methodieken 

▪ – Met een divers aanbod dat aanslaat bij de diverse leefwerelden 

van de Gentenaar 

▪ => Ook hier rijst terug de vraag hoe dit concreet zal worden 

aangepakt (zeker voor kinderen en jongeren)? De leefwereld van 

onze doelgroep is niet dezelfde als die van andere doelgroepen. Het 

is ook moeilijk om kinderen en jongeren te engageren voor 

inspraaktrajecten die gespreid zijn over een lange(re) tijd. Goed 

nadenken over het hoe, maar ook over het wanneer en het hoelang 

is dus belangrijk. Kinderen én jongeren worden tot slot niet alleen 

graag betrokken bij de start van een project, maar blijven ook graag 

op de hoogte over het vervolgtraject én de keuzes die uiteindelijk 

worden gemaakt. 

 

o Inzet op wijken ‘Wijkbudget’ 

▪ Mooie ambities én een mooi budget. Ook fijn om te lezen dat er 

extra ondersteuning wordt voorzien voor kansengroepen. 

▪ Ook goed dat er is gekozen om te werken in twee cycli. Het lijkt ons 

immers zeer ambitieus om dit project meteen in de 25 wijken te 

doorlopen.  

▪ We begrijpen het belang van alle fases én de timing die daarbij 

hoort, maar zoals hierboven reeds werd vermeld, zullen er hierdoor 

volgens ons heel wat burgers afhaken 

• => er wordt heel veel van hen verwacht! 

▪ Dat geldt dus zeker ook voor kinderen en jongeren. Kunnen zij 

eigenlijk zelf voorstellen indienen én ook de verantwoordelijkheid 

krijgen om het project uit te werken? 



▪ Men heeft het over samenwerking met de Jeugdraad, maar ook dat 

wordt verder niet geconcretiseerd. Wat wordt concreet van ons 

verwacht? 

▪ Er wordt gesproken over de wijkregisseur als centraal 

aanspreekpunt, maar niet iedereen weet wie dat is.  

 

o Praat- én doe democratie   

▪ Goed dat hier wel aandacht is voor het belang van het afstemmen 

van verwachtingen én motiveren van keuzes. 

▪ Ook het plannen vanuit de leefwereld en met aandacht voor co-

creatie juichen we alleen maar toe. 

▪ Waak daarbij wel over de hoogdrempeligheid van bepaalde 

methodieken. Ga bv. naar de mensen i.p.v. dat zij naar jullie moeten 

komen. Empower hen door niet alleen bij wijze van woorden, maar 

ook in daden te tonen dat er naar hen ook effectief wordt geluisterd. 

 

o Versterken democratische besluitvorming 

▪  Corona strooide jammer genoeg roet in het eten wat de organisatie 

van de debatcafés betreft, hopelijk wordt uitstel in deze geen afstel. 

 


