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Ghent, stad in ontwikkeling





Gebiedsgerichte vernieuwing

• Gebundelde inzet van middelen

• Overkoepelende doelstellingen voor de wijk

• Eerst organische aanpak, nu via de methodiek van 

programmamanagement en projectwerking

• Trajecten van 2 decennia per wijk

• Volgorde van gebieden vloeit voort uit het ruimtelijk 

structuurplan



1. Zuurstof voor de Brugse Poort
2. Bruggen naar Rabot
3. Ledeberg leeft
4. Het Getouw
5. En Route 
6. Muide Meulestede Morgen
7. Nieuw Gent Vernieuwt
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6 doelstellingen: 
- Meer en mooier groen
- Vlotter en veiliger verkeer
- Meer en betere 

dienstverlening 
- Vernieuwde toegangen
- Meer ruimte voor 

ontmoeting
- Hogere woonkwaliteit



Waarom een dialoogcafé?De wijk bloeit tussen stad en 
stadsrand



Samen publieke ruimte maken



Pionieren, innoveren en 
ondernemen



Integrale stedelijke vernieuwing

• Belangrijkste focus ligt op de fysiek-ruimtelijke veranderingen

• De afgelopen jaren groeide de aandacht voor:

– Het socio-culturele aspect: sociale dienstverlening, inzet 

van mensen, ondersteuning van bewonersgroepen 

– Economische pijler: focus op ondernemingen, 

tewerkstelling, …

– Inspraak, participatie en co-creatie: samen ontwerpen, 

buurtbeheer, …



“DE SITE”: 
Een levendige 

ontmoetingsplaats verrijst op 
een oude betonvloer



De dienst stedelijke vernieuwing
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5 programmaregisseurs

3 communicatoren

Opdracht: 
- het aanpakken via de methodiek van programmamanagement van een 

aantal stadsvernieuwingsprogramma’s

- Onderliggende gebiedsregie 

Strategisch 
programma



De opdracht is als volgt 
verder geconcretiseerd: 

- Multidisciplinair team

- Neutrale positie in de 
stadsorganisatie

- Helikopterzicht over grote 
stadsdelen

- Actieve regie voor 
geselecteerde gebieden

- Bepalen van overkoepelende 
doelstellingen

- Aflijnen van projecten 
daaronder

- In nauwe samenwerking met 
partners en collega’s

Opdracht programmaregisseur



Neutrale positie binnen de stadsorganisatie
- Vergaderingen leiden, eerder met de focus op het proces dan op de inhoud van 

projecten
Helikopterzicht over stadsdelen
- De stad is opgedeeld in 8 grote stadsdelen
- Helikopterzicht houden over deze stadsdelen, om gebiedsregie te doen
- Functie als SPOC voor projecten die lopen in deze gebieden
- Verenigen van stadsdiensten rond bepaalde porjecten in deze gebieden
Actieve programmaregie voor geselecteerd gebieden
- 7 clusters voor stadsvernieuwing zijn gedefinieerd, geregisseerd door een 

programmaregisseur
- Aanpak op maat voor elk gebied
- Financieel management op overkoepelend niveau
- In nauwe samenwerking met de wijkreigsseur en de communicator
Samen emt de collega’s de concrete porjecten voorbereiden, vertrekkend vanuit de 
strategische doelstellingen
- Voorbereiden van de projectdefinitie
- Regisserende rol in de initiatiefase en het onderzoek dat daarop volgt. . 



Dankjewel voor de aandacht
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