
Wijkbudget



Wat?

Tijdelijke projectfinanciering voor initiatieven 
door & voor de wijk (twee jaar)
Voor alle Gentse wijken 



Twee golven

> Eerste golf: 11 wijken
start september 2020
Brugse Poort-Rooigem, Dampoort, Drongen, Elisabethbegijnhof-Papegaai, 
Gentbrugge, Kanaaldorpen en -zone, Macharius-Heirnis, Moscou-Vogelhoek, Muide-
Meulestede-Afrikalaan, Sint Amandsberg en Zwijnaarde

> Tweede golf: 14 wijken
start september 2022
Binnenstad, Bloemekenswijk, Ledeberg, Mariakerke, Nieuw Gent-UZ, Oostakker, Oud 
Gentbrugge, Rabot-Blaisantvest, Sint-Denijs-Westrem, Sluizeken-Tolhuis-Ham, 
Stationsbuurt Noord, Stationsbuurt Zuid, Watersportbaan-Ekkergem en Wondelgem

34 oktober 2020



Budget

Totaalbedrag projecten: 6,25 miljoen euro
Verdeling:

– Basisprincipe: wezenlijk bedrag per wijk
– Verdeling op basis van 

× bewonersaantallen
× indicatoren van kwetsbaarheid 

Budget voor Zwijnaarde = 150 000 euro
+ ondersteuning

Kies 'Invoegen › Koptekst en voettekst' deze voettekst aan te passen. 44 oktober 2020
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Aanvragers

4 oktober 2020

Natuurlijke personen bevolkingsregister Gent

Minderjarig, maar ‘begeleid’

Feitelijke verenigingen

Rechtspersonen
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Voorwaarden: wat wel? 

> In functie van het algemeen belang
> Op het grondgebied Gent
> Publiek toegankelijk
> Aantoonbaar gedragen
> Min. 10.000 euro
> Realiseerbaar op twee jaar tijd

4 oktober 2020
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Voorwaarden: wat niet?

> Initiatieven die uitgaan van één individu of die zich in 
de persoonlijke levenssfeer afspelen; initiatieven die 
geen openbaar karakter hebben

> Louter commerciële initiatieven
> Erediensten, godsdienstonderricht en/of initiatieven 

met een religieuze doelstelling
> Initiatieven met partijpolitieke doeleinden
> Initiatieven die louter bedoeld zijn voor fondsenwerving
> Initiatieven waarvoor al financiering is voorzien in de 

reguliere werking van de aanvrager
> Initiatieven waarvoor al financiering is voorzien in de 

meerjarenbegroting Stad Gent

4 oktober 2020



Stappenplan

84 oktober 2020

voortraject
vòòr september 2020

nood en 
goesting  idee
september-december 

2020

idee  project
januari-april 2021

project  selectie
mei-juni 2021

selectie  realisatie
september 2021 -

september 2023

omgevingsanalyse

wijkdialoog



Aandacht voor bijzondere doelgroepen

> Senioren: samenwerking met LDC en OKRA
> Kinderen en jongeren: via Jeugddienst
> Gentenaars in armoede: via Helpende Hand

94 oktober 2020
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Omgevingsanalyse van de wijk als continu proces 

> Op basis van bestaande data, 
eerdere inspraak- en 
participatietrajecten, …

> Komt in alle fasen van het 
wijkbudget terug en wordt 
aangevuld en bijgestuurd per wijk

4 oktober 2020
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Omgevingsanalyse

•Aandachtspunten
•Verkeersdruk
•Snelle verstedelijking

•Cijfers
•9/10 van Belgische herkomst
•84% tevreden over de buurt

•Zie: 
https://hoeveelin.stad.gent/wijken
/zwijnaarde/

•Troeven
•Veel groene ruimte –ook zorg
•Rijk sociaal leven
•Economisch vrij welvarend

4 oktober 2020
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Van nood en goesting naar idee (sept-dec)

> Centrale vraag: wat is jouw idee voor een betere wijk? Wat kan je zelf doen (samen met…)?
> Wijkregisseur als centraal aanspreekpunt
> www.wijkbudget.gent
> Ideeënmarkt donderdag 29 oktober
> Deadline: 30 november 2020

– Ideeën (basisidee + richtbedrag) zijn online geplaatst
> Ontvankelijkheid van ideeën (‘administratieve check’) uiterlijk 15 december 2020

– Bedrag (min. 10.000 euro)
– Aanvrager is gedomicilieerd in Gent

4 oktober 2020
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Van idee naar project (jan-april)

> Startpunt: toonmoment/visualisatie van ideeën op een publieke plaats in de wijk tegen eind 
januari 2021

> Vervolgens: ‘toonplek’ wordt een ‘broedplek’: ideeën worden besproken, bijgestuurd, 
verruimd, … 

> Verschillende instrumenten, methodieken
> Dialoog tussen projectindieners, verschillende collega’s van verschillende stadsdiensten, 

stadsbestuur, Dialoogkamer, …
> Deadline: 30 april 2021

– Initiatiefnemers moeten een uitgewerkt inhoudelijk en realistisch project en een gedetailleerde 
raming van de kosten online hebben geplaatst

4 oktober 2020
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> Extern orgaan met 13 externe 
leden (zes reserveleden)

> Opdracht
– In dialoog gaan met alle 

betrokken actoren, 
bemiddeling

– Proces- en 
kwaliteitsbewaking

– Advies aan college inzake 
projectinventaris per wijk en 
selectiemethode per wijk 
(april)

> Niet: stemmen

Dialoogkamer
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Van project naar selectie (mei-juni)

> Dialoogkamer stelt, in dialoog met indieners en Stad, advies voor aan CBS inzake:
– Projectinventaris
– Keuze selectiemethode die per wijk moet worden gevolgd als de weerhouden projecten in 

de wijk het beschikbare wijkbudget van de wijk overschrijden. 
Keuze uit (een combinatie van) 3 selectiemethoden:
× Deliberatie met gesprekstafels
× Een geloot wijkpanel (enkel voor Muide-Meulestede-Afrikalaan en Drongen)
× Online én offline (‘geassisteerd online stemmen’ in de wijk) stemmen door wijkbewoners 

(identificatie via een ‘sluitend systeem’ (itsme/e-id))

4 oktober 2020

SC1



Dia 15

SC1 Het tweede kruisje zou ik schrappen, gezien het toch niet van tel is voor de kanaaldorpen.
Spillebeen Carlo; 8/06/2020
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Van selectie naar realisatie

> Aktename van de projecten die zullen 
gerealiseerd worden door CBS tegen 
ten laatste 31 augustus 2021

> Opmaak overeenkomsten tegen 
uiterlijk 30 september 2021

4 oktober 2020
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Tot slot

•Vragen?

•Omgevingsanalyse?

•Ideeën?

4 oktober 2020


