Burgerinitiatieven boomen in Gent

SAMEN BOUWEN
AAN DE STAD

de route
Gent heeft een stevige traditie
van burgerbewegingen en
participatie. De Stad koestert
die rijkdom en ondersteunt
initiatieven van burgers.
Daarom vroeg ze onderzoeker
Michel Bauwens om ze in
kaart te brengen en een
model voor samenwerking
voor te stellen. Zes bevlogen
Gentenaars getuigen over
hun project.

Samen met de Stad
Michel Bauwens, expert in ‘peer-to-peer’
of burgernetwerken, bracht wel 500 burgerinitiatieven in kaart. Hij was onder de
indruk. “Het aantal initiatieven vertienvoudigde in de laatste jaren. Door die snelheid zijn ze nog niet altijd goed op elkaar
afgestemd. De Stad moet het de initiatiefnemers gemakkelijker maken en flexibele
juridische oplossingen zoeken als de
wetgeving bijvoorbeeld tegenwerkt.”
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1
Ravotterij

Je wil niet elke schoolvakantie volproppen
met kampjes? Ouders uit Rabot, Blaisantvest en Bloemekenswijk vonden de oplossing: zij delen de kinderopvang. Liesbet
Depauw (De Ravotterij): “Elke dag dat je
op je eigen en andere kinderen let, geeft
recht op vier dagen opvang. De Ravotterij
is een dorpje in de stad, waar iedereen
nieuwe vrienden maakt.”
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Partago

Nest

Onbezorgd elektrisch rijplezier, propere
lucht, minder auto’s: de coöperatie Partago mikt hoog. Joachim Jacob: “Onze
leden zijn zowel burgers als organisaties.
Ze hebben via onze app toegang tot onze
elektrische auto’s. Partago is een coöperatie en dus honderd procent in handen van
de gebruikers. Mooi meegenomen: een
auto delen is goedkoper dan een auto
hebben.”
www.partago.be

www.deravotterij.wordpress.com

4
Labland

Gent heeft nood aan ruimte om te leven
en te werken, en wie goed zoekt, vindt die.
Op onbenutte gronden, bijvoorbeeld. Eva
De Meyst (Labland): “Daar willen we goedkope, compacte en ecologische woningen
bouwen voor kwetsbare Gentenaars. We
werken aan een recycleerbaar prototype.
En in de Brugse Poort willen we een binnengebied met garageboxen omvormen
tot betaalbare en compacte woningen met
gedeelde ruimten in het groen.”

5
Buurderij
Je bestelt en betaalt online, waarna
lokale boeren je ecovoedsel op donderdagavond zelf naar DOK brengen.
Simpel en goed voor iedereen, vertelt Joksie Biesemans (de Buurderij).
“De boer krijgt een correcte prijs en
heeft geen overschotten, het transport
gebeurt ecologisch en verpakkingen
worden beperkt. Ook leuk is het sociaal
contact: je kunt een praatje maken met
de mensen die je eten produceren.”
www.dokgent.be/bewoner/de-buurderij

De oude bibliotheek aan de Zuid wordt
een kantoorgebouw. Maar momenteel is
de plek een nest voor pop-ups en creatievelingen die hun ei kwijt willen. Jules
Gahide (NEST): “We hebben een deelpunt,
makersplek, studio- en repetitieruimte,
ontmoetingscafé, een co-workingruimte
en een restaurant. Er is plaats voor cultuur,
debat en evenementen. NEST is een lab
waar geëngageerde mensen samen aan
de stad van de toekomst bouwen.”
www.nest.gent

6
UCO-été

Een buurtcinema, buurtkeuken, volkstuintjes, optredens, spelletjesnamiddagen …
het programma van zomercafé UCO-été
is stevig gestoffeerd. Lucas De Cocker
(Bloemekensforum vzw): “Door werken
moesten we even weg uit de voormalige
UCO-textielfabriek in de Maïsstraat. We
willen graag terug, want we hebben nog
heel veel ideeën en onze vrijwilligers
staan te trappelen.”
www.bloemekensforum.com

www.labland.be
INFO Ben je zelf actief in een burgerbeweging of heb je een idee voor Gent, kijk dan op www.stad.gent (tik ‘samen doen’ in het zoekvenster) en zie hoe je mee kan
bouwen aan je stad. Dienst Beleidsparticipatie 09 266 82 40 beleidsparticipatie@stad.gent - Bevoegd: burgemeester Daniel Termont
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