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Abstract 

In deze paper bestuderen we het verschil in bewonersparticipatie tussen 

sociale stadsvernieuwingsprojecten en stadsontwikkelingsprojecten. Uit 

wetenschappelijke inzichten in verband met sociale innovatie leren we dat er bij 

die eerste soort projecten hoofdzakelijk sprake is van sociale bekommernissen, 

terwijl er bij die laatste voornamelijk economische motieven spelen (Debruyne, 

Oosterlynck & De Block, 2008). Op basis van interviews en secundaire analyses 

onderzoeken we twee cases in Gent: Project Gent Sint-Pieters en Zuurstof voor de 

Brugse Poort. Om conclusies te trekken maken we gebruik van onderzoek omtrent 

de rol van sleutelactoren (Dezeure & De Rynck, 2011a). Eveneens kijken we naar 

de ontwikkelingsperspectieven van lokale democratie (Kalk & De Rynck, 2003). 

Tot slot betrekken we ook het schema van Innes en Booher (2000) in onze 

analyses. We concluderen dat in onze eerste case representatieve democratie en 

inspraak elkaar afwisselen. In de Brugse Poort is er echter sprake van deliberative 

governance en dus coproductie. Ter verklaring van dit verschil beschouwen we de 

houding van ambtenaren en politieke actoren, en het aantal betrokken partijen uit 

het stadsbestuur. 
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Inleiding 

Steden kunnen we beschouwen als knooppunten van maatschappelijke, 

economische, culturele en sociale vernieuwing (Boudry et al., 2003). Ze trekken 

ook steeds meer mensen aan, waardoor nieuwe uitdagingen ontstaan. De stad 

wordt ook gezien als motor van economische ontwikkeling, waardoor 

verschillende actoren inzetten op interstedelijke concurrentie. Dit gebeurt onder 

meer door het uitvoeren van grote innovatieve projecten, waarbij fysiek-

ruimtelijke ingrepen plaatsvinden. In een evaluatie van dit witboek van Boudry et 

al. (2003) wordt het belang van de dialoog naar voren geschoven (De Rynck, 

2012, pp. 130-131). De dialogische taal mag nooit los komen te staan van 

evoluties in de praktijk. 

Stadsprojecten brengen ook een aantal spanningsvelden met zich mee. Zo 

komen verwachtingen van burgers vaak niet overeen met wat mogelijk is, 

bijvoorbeeld door de realiteit van complexe procedures (De Rynck & Dezeure, 

2009, pp. 131-132). Ook sluiten burgerinitiatieven niet altijd aan bij het beleid dat 

het bestuur uitdraagt (De Rynck & Dezeure, 2009, p. 128). Verder is er mogelijk 

een kloof tussen mondige burgers die snel geneigd zijn te participeren en moeilijk 

bereikbare groepen. Tenslotte staat het stadsbestuur onder druk om snel 

beslissingen te nemen en problemen op te lossen. Dit gaat uit van een klassieke 

visie op bestuur, namelijk het primaat van de politiek. Uit participatieve 

democratie, een andere invulling van bestuur, volgt daarentegen een proces dat 

aanzienlijk meer tijd kost (De Rynck & Dezeure, 2009, p. 97). Er bestaat ook 

positieve spanning: zo kunnen het institutioneel denken van het bestuur en het 

situationeel denken van burgers elkaar aanvullen (De Rynck & Dezeure, 2009, p. 

57). 

In een voor Vlaanderen grote stad als Gent kan je niet naast zulke 

projecten kijken. Bovendien wordt er in verschillende beleidsdocumenten een 

onderscheid gemaakt tussen sociale stadsvernieuwingsprojecten en 

stadsontwikkelingsprojecten (zie bv. Stad Gent, 2010a). Bij die eerste soort is de 

stad de belangrijkste actor. Voorbeelden in Gent zijn Zuurstof voor de Brugse 

Poort, Ledeberg Leeft en Bruggen naar Rabot. De andere soort zijn grotere 

projecten waar verschillende actoren bij betrokken zijn. Men gaat grootschaliger 
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tewerk en wil behoorlijke ingrepen doen in de fysieke publieke ruimte. Voor Gent 

denken we hier aan Project Gent Sint-Pieters, Oude Dokken en The Loop. Het 

Gentse bestuur gaat bij stadsprojecten prat op zijn openheid naar de burger. In 

2011 won ze hiervoor zelfs de Civitas Award for Public Participation: een prijs 

voor steden die de burger maximaal informeren, consulteren en betrekken bij 

toekomstige projecten (Civitas Gent, 2011, 10 april). 

Het lijkt ons interessant om dieper in te gaan op bewonersparticipatie bij 

zowel stadsontwikkelings- als stadsvernieuwingsprojecten, en vragen ons af wat 

de gelijkenissen en verschillen zijn. We willen hier reeds aangeven dat we een 

verschil verwachten, namelijk dat er bij sociale stadsvernieuwingsprojecten meer 

bewonersparticipatie zal zijn dan bij de grotere stadsontwikkelingsprojecten. We 

komen hier later uitgebreid op terug. Het is dus niet onze bedoeling duidelijk te 

maken hoe participatie dient te gebeuren. Hieronder zullen we het concept 

participatie nog uitgebreid bespreken en definiëren, maar we maken hier reeds 

duidelijk dat wij de term bewonersparticipatie zullen hanteren. De volgende 

definitie geeft reeds een ruw beeld van wat dit inhoud: “al die activiteiten die 

burgers op vrijwillige basis ondernemen en die zijn gericht op de beïnvloeding 

van de vorming of de uitvoering van de lokale publieke besluitvorming” (Denters 

& van Heffen-Oude-Vrielink, 2004, p. 40). 

We voeren een vergelijkende kwalitatieve studie op basis van twee cases. 

We selecteren het stadsontwikkelingsproject Project Gent Sint-Pieters en het 

sociale stadsvernieuwingsproject Zuurstof voor de Brugse Poort. Bestaande 

studies in Vlaanderen focussen op één type project. We denken hier in de eerste 

plaats aan het onderzoek van Dezeure et al. (2009), Coppens (2012), Christiaens, 

Moulaert en Bosmans (2007). Voor zover wij weten ontbreekt tot nog toe een 

comparatieve benadering. Voor ons onderzoek maken we gebruik van secundaire 

analyses. Verder namen we ook enkele interviews af met sleutelfiguren die 

betrokken waren bij één van de twee projecten. Er zijn tal van invalshoeken 

mogelijk, maar wij opteren om de actoren centraal stellen. Vooreerst werd reeds 

het belang van de verschillende partijen betrokken bij stadsprojecten aangetoond 

(zie bv. Dezeure & De Rynck, 2011a; Voets, Block & Coppens, 2010). We hopen 

door deze manier van werken antwoorden te formuleren op de onderzoeksvragen. 
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We komen hier later uitgebreider op terug (zie 2.3.1). We zullen proberen om aan 

de hand van dit onderzoek zowel op maatschappelijk als theoretisch vlak een 

bijdrage te leveren. De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt in het 

gegeven dat participatie zowel op gemeentelijk als stedelijk vlak steeds aan belang 

wint. De theoretische relevantie vinden we zoals hierboven aangegeven in het 

comparatieve luik. 

 

 

Theoretisch en Analytisch Kader 

Participatie: Ontleden van een Containerbegrip 

Het woord participatie wordt niet alleen in het wetenschappelijk jargon, 

maar ook in het dagelijks taalgebruik gehanteerd. Vaak gebeurt dit op een 

normatieve manier: men ervaart participatie als iets dat intrinsiek goed is en waar 

elk politiek bestuur naar moet streven. Dit aspect maakt het minder eenvoudig om 

het begrip eenduidig te definiëren. In dit onderdeel zullen we daarom eerst ingaan 

op participatie in het algemeen. Nadien verfijnen we deze term tot 

bewonersparticipatie en komen we tot een eigen interpretatie. 

Een populair instrument om participatie te bestuderen is de 

participatieladder (Arnstein, 1969; Bijlage 1). Deze heeft acht sporten, waarbij de 

bovenste drie staan voor citizen power, de onderste twee voor nonparticipation en 

de treden daartussen voor tokenism. Dit laatste wil zeggen dat burgers inspraak 

hebben, maar dat er geen garantie is dat hun input ook tot resultaat leidt. Ondanks 

de grote mate van hanteerbaarheid van dit hulpmiddel, werden toch enkele 

kritische bemerkingen gepubliceerd (Guijt & Shah, aangehaald in de Graaf, 2007, 

p. 28). Zo zou de ladder te statisch zijn en uitgaan van ideale vormen van 

participatie, waarbij iedereen deelneemt en een gelijke behandeling krijgt. Verder 

zou er gestreefd moeten worden naar het bereiken van de bovenste sport, wat de 

ladder een normatief karakter geeft. Toch heeft Arnsteins onderzoek verschillende 

auteurs geïnspireerd om een eigen ladder of continuüm te ontwerpen (zie bv. 

Pröpper & Steenbeek, 1999; Edelenbos & Monnikhof, 2001). 

Om het begrip participatie beter te duiden gaan we uit van een evolutie 

doorheen de tijd, waarin we drie verschillende generaties kunnen onderscheiden 
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(Lancksweerdt, 2010, p. 13). Participatie van de eerste generatie noemen we 

inspraak. Coenen, Peppel en Woltjer (2001) geven het concept een brede 

invulling: 

 

“(1) inspraak kent een wettelijke grondslag, (2) inspraak geschiedt ten 

aanzien van een voorgenomen besluit, (3) het uiteindelijke besluit wordt 

genomen volgens de regels van representatieve democratie, (4) inspraak is 

niet vrijblijvend en schept verplichtingen (motiveringslast) voor het orgaan 

dat inspraak verleend [sic], inspraak bied echter geen garantie dat de 

wensen van de insprekers worden overgenomen, (5) individuele of 

georganiseerde insprekers reageren op persoonlijke titel en het inspraak 

verlenend orgaan kan op basis van inspraak eventueel terugkomen op het 

voorgenomen besluit” (p. 316). 

 

Bij inspraak gaat een overheid op zoek naar draagvlak voor beslissingen 

(De Rynck & Dezeure, 2009, pp. 2-5). Ze bekijkt participatie niet als een proces 

om mensen samen te brengen en samen tot oplossingen te komen, maar gaat 

hoofdzakelijk op zoek naar steun voor een specifieke maatregel. Het bestuur 

hanteert dus geen democratisch maar een instrumenteel perspectief: men wil een 

vooropgesteld beleidsdoel bereiken. Als we naar het verleden kijken zien we dat 

vanaf de jaren zestig burgers meer inspraak vroegen (Verhoeven, 2008, pp. 25-

26). Politici gaven hier toen gehoor aan, maar hielden zelf het laatste woord. Op 

de participatieladder (Arnstein, 1969) past dit binnen de inspraakdemocratie: de 

overheid neemt een besluit en de burgers mogen hierover stemmen. Instrumenten 

die we in deze generatie kunnen plaatsen zijn adviesraden en hoorzittingen 

(Lancksweerdt, 2010, p. 13). 

De tweede generatie noemen we coproductie. Deze situeren we aan het 

begin van de jaren negentig. Kenmerkend was de zogenoemde kloof tussen burger 

en politiek
1
. In de hoop deze te overbruggen werd de Nieuwe Politieke Cultuur 

geïntroduceerd. Instrumenten als ombudsdiensten, referenda, stadsgesprekken, 

                                                 
1 Door een aantal gebeurtenissen aan het begin van de jaren ’90 (bv. zwarte zondag) ging men ervan uit dat de 

burger geen vertrouwen meer had in de politiek. Zaken die deze visie ondersteunden waren bv. het groeiende 

aantal vlottende kiezers, maar ook de fragmentering van het partijsysteem. 
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burgerpanels en digitale debatten werden in het leven geroepen (Lancksweerdt, 

2010, p. 13). Men startte met interactieve beleidsvoering: burgers zouden reeds 

vanaf het begin bij beleidsvorming betrokken worden en door middel van 

gesprekken zou men samen aan een oplossing werken (Verhoeven, 2008, p. 27). 

Op de participatieladder (Arnstein, 1969) kunnen we deze periode plaatsen binnen 

interactieve democratie: het bestuur neemt het initiatief, maar de burger mag 

vanaf het begin meedenken. Van Damme en Brans (2009) definiëren dit als volgt: 

“Interactieve beleidsvoering is het vroegtijdig betrekken van een brede groep 

actoren bij de beleidsvoering, op basis van intensieve communicatie, openheid, 

dialoog en gedeelde ‘macht’” (p. 55). De Rynck (2008) vat de twee periodes op 

een andere manier samen. Hij maakt een onderscheid tussen representatieve 

inspraakdemocratie en instrumentele democratie. Bij die eerste heeft de overheid 

niet de intentie om de macht echt te delen. Bij instrumentele democratie is er 

tussen de deelnemende actoren een “betekenisvolle en ingrijpende interactie, van 

coproductie, van beleidsverrijking, waarbij op het vlak van visie, meningen, 

belangen en prioriteiten echt sprake is van een ontwikkelingsproces” (p. 142). 

Hierbij benadrukt de auteur ook het belang van participatie bij de uitvoeringsfase 

van projecten. 

 

“Bij participatie van de derde generatie speelt de overheid in op 

burgerinitiatieven: burgers doen het, en krijgen daarbij steun van de 

overheid….Deze laatste generatie lijkt de toekomst voor zich te hebben. Het 

blijkt immers zeer moeilijk om burgers te betrekken bij het overheidsbeleid. 

Overheden aansluiting laten zoeken bij spontane burgerinitiatieven biedt 

meer perspectief” (Lancksweerdt, 2010, p. 13). 

 

Hier draait men dus de rollen om: de burger neemt het initiatief terwijl 

het de overheid is die participeert (Verhoeven, 2008, p. 33). Burgerinitiatieven en 

wijkbudgetten zijn twee instrumenten die hier worden gehanteerd. Belangrijk om 

te vermelden is dat de evoluties binnen de generaties eerder aanvullingen dan 

vervangingen zijn: alle drie vormen komen nog steeds naast elkaar voor. Het 
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generatieverhaal kadert overigens binnen de verschuiving van government naar 

governance (Hajer, van Tatenhove & Laurent, 2004, p. 11).  

Aanvankelijk verwees het begrip governance naar de naoorlogse periode 

waarin de overheid gebruik maakte van een sterke top-down sturing. Vandaag 

zien we daarentegen een andere invulling: “Governance wordt nu als alternatief 

beschouwd voor het hiërarchische controle model en verwijst met name naar de 

groeiende vermenging en wederzijdse afhankelijkheid van publieke en private 

actoren in de formatie en implementatie van beleid” (Mayntz geciteerd in Hajer et 

al., 2004, p. 11). De verschuiving zorgt voor een nieuwe stijl van bestuur die meer 

gericht is op samenwerking, waar actoren in verschillende netwerken een plaats 

zoeken. Dit netwerkperspectief benadrukt de wederzijdse afhankelijkheid van 

publieke en private actoren bij de vorming en implementatie van beleid, waardoor 

netwerken dus een probleemoplossend vermogen hebben (Hajer, et al., 2004, pp. 

5-8). 

Deliberative governance of collaborative policy making (Innes & Booher 

1999; Forester 1999) leggen de nadruk op concrete problemen en oplossingen die 

gevonden worden via deliberatie en interactie tussen overheidsinstanties aan de 

ene kant, en burgers en belangengroepen aan de andere kant. (Hajer, et al., 2004, 

pp. 18-19). Legitimiteit is hier belangrijker dan efficiëntie. Auteurs van deze 

benadering pleiten dus voor beleid dat gebaseerd is op inclusieve deliberatie, waar 

de verschillende actoren op basis van argumenten een consensus bereiken. Op 

deze manier kunnen conflicten tussen verschillende partijen worden opgelost 

(Coppens, 2011, pp. 31-32). De deliberatie is probleemgericht, maar zal ook 

nieuwe praktijken van samenwerking ontwikkelen. “Juist daar, waar problemen 

gevoelig van aard zijn en waar de uitwisseling van argumenten niet plaats vindt 

op basis van wederzijds vertrouwen, krijgt deliberatie een dubbele betekenis. Het 

richt zich tevens op het herdefiniëren van wederzijds vertrouwen” (Hajer & Laws 

geciteerd in Hajer et al., 2004, p. 19). Deliberative governance breekt met meer 

traditionele ideeën over beleid die ontstaan op basis van rationele en technische 

analyses (Healey, 2003; Innes, 1996). Er treedt een rolverandering op waardoor 

technische experts vervangen worden door moderatoren tussen publieke en 

private actoren (Coppens, 2011, p. 250). Optimisten vinden dat de rolverdeling 
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tussen de overheid en de burgers reeds evolueerde (Hajer et al., 2004). Dit vereist 

ook een aanpassing van de manier waarop beleid tot stand komt en ligt in het 

verlengde van een evolutie die reeds lang aan de gang is. De rolverandering wordt 

enkel in de weg gestaan door ambtelijke of politieke actoren die het moeilijk 

hebben zich aan te passen. De eerder pessimistische stroming is het hier niet mee 

eens (Hartman, 1998). Deze legt de nadruk op het machtsverschil tussen overheid 

en burgers, waardoor een rolverandering volgens hen niet zal plaatsvinden 

(Dezeure et al., 2010, pp. 52-53). 

Na het schetsen van dit algemener kader willen we nu concreter duidelijk 

maken wat participatie voor ons betekent. We halen hiertoe enkele definities aan. 

Een eerste is de volgende: “forums for exchange that are organized for the 

purpose of facilitating communication between government, citizens, stakeholders 

and interest groups, and businesses regarding a specific decision or problem” 

(Renn, Webler & Wiedemann, 1995, p. 2). Parry, Moyser en Day (1992) spreken 

over “the process of formulation, passage or implementation of public policies” 

(p. 19). Hendrikx en Eijsermans (2004) schreven een handleiding voor 

gemeenten: 

 

“Participatie is een middel om de kwaliteit van het beleid te verbeteren, het 

draagvlak voor een plan of beslissing te vergroten, het imago van de 

gemeente te verbeteren, de burger tot bondgenoot te maken en zo meer 

begrip voor het handelen van de gemeente te creëren” (p. 22). 

 

Het lijkt ook van belang om directe en indirecte democratie van elkaar te 

onderscheiden (Block, Verlet & De Rynck, 2006, p. 104). Bij eerstgenoemde 

vorm beslissen burgers zelf over het beleid, terwijl zij bij de andere vorm een 

mandaat aan vertegenwoordigers geven. We zien in de praktijk echter nooit een 

zuivere distinctie tussen deze twee: we leven in een stelsel van representatieve en 

indirecte democratie, waar men aansluiting zoekt bij vormen van directe 

democratie. Dit soort mengvormen noemen we hybride democratieën. In België 

lijkt het duidelijk dat de representatieve democratie overheerst (Edelenbos & 

Monnikhof, 1998, pp. 11-48). Verder bestaat er een verschil tussen formele en 
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informele vormen van bewonersparticipatie (Block, Dezeure & Van Assche, 

2010, p. 129). Met deze laatste bedoelen we dat sommige mensen informele 

contacten met politici of ambtenaren onderhouden die zorgen voor een 

vertrouwensklimaat. Ook deze informele participatie kan een belangrijke rol 

spelen. Formele participatie slaat dan weer op expliciet afgesproken regels en 

overeenkomsten (Dachler & Wilpert, 1987, p. 10). Als laatste zetten we de 

begrippen burgerbetrokkenheid en participatie naast elkaar. Verschillende auteurs 

gebruiken de twee concepten door elkaar. Devos en Gaus (2004, p. 47) doen dit 

niet. Zij beschrijven burgerbetrokkenheid als een attitude en participatie als 

gedrag. 

Voor onze doeleinden volstaat het echter niet om algemene 

participatieprocessen te bestuderen. Wij willen immers specifieker de inbreng van 

de burger in kaart brengen. Omdat we het hier zullen hebben over deze 

bewonersparticipatie op stadsniveau, lijkt het interessant om de inzichten van 

Denters en van Heffen-Oude-Vrielink (2004) over stedelijke burgerparticipatie te 

bekijken. Zij definiëren politieke bewonersparticipatie als “al die activiteiten die 

burgers op vrijwillige basis ondernemen en die zijn gericht op de beïnvloeding 

van de vorming of de uitvoering van de lokale publieke besluitvorming” (p. 40). 

Deze definitie sluit goed aan bij hoe wij participatie bekijken, omdat ze zo breed 

is. Ze wijst zowel op activiteiten in de prille beginfasen als in het verdere proces. 

Binnen het concept stedelijke burgerparticipatie onderscheiden de auteurs civiele 

en politieke participatie (Denters & van Heffen-Oude-Vrielink, 2004, p. 3). Onder 

die eerste noemer verstaan we activiteiten die door de burgers zelf ondernomen 

worden, los van de overheid. Burgers gaan samen bepaalde aspecten van het 

samenleven regelen. Een voorbeeld hiervan zijn afspraken om zelf zwerfvuil op te 

ruimen. De andere vorm gaat over collectieve deelname aan politieke en 

bestuurlijke activiteiten van de stedelijke overheid. Participatie is hier gericht op 

de lokale besturen. In een representatieve democratie kan dit gaan over stemmen 

bij gemeenteraadsverkiezingen, maar ook over alle activiteiten die burgers 

ondernemen om besluitvorming van de stad te beïnvloeden. Voor ons begrip van 

bewonersparticipatie baseren we ons grotendeels op de politieke 

bewonersparticipatie uit Denters en van Heffen-Oude-Vrielink (2004). Onze 
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invulling is echter iets nauwer dan die van deze Nederlandse auteurs, gezien er in 

dat land geen opkomstplicht is. Stemmen bij verkiezingen hoort dus niet thuis in 

onze visie. 

Onze definitie luidt dan ook als volgt: bewonersparticipatie is de 

betrokkenheid van burgers bij besluitvorming. Hierbij moeten er garanties zijn dat 

input van bewoners ook tot resultaten leidt. Het stadsbestuur moet eveneens het 

primaat van de politiek verlaten en bewoners als gelijke partners behandelen. Dit 

gaat hand in hand met een democratisch perspectief (“bewoners betrekken is 

leerrijk”) en niet met een instrumenteel perspectief (“wij hebben een draagvlak 

nodig voor een beslissing”) hanteren. Het initiatief voor besluitvorming, tot slot, 

hoort niet exclusief toe aan het bestuur: ook de burger kan de eerste stap zetten. 

Als we in wat volgt spreken over participatie, burgerparticipatie, 

bewonersparticipatie of een gelijkaardige term, doelen we hier steeds op 

bovenstaande invulling. 

 

Stadsontwikkelingsprojecten versus Sociale Stadsvernieuwingsprojecten 

In bepaalde beleidsdocumenten van de stad Gent en in enkele 

wetenschappelijke publicaties wordt ideaaltypisch een onderscheid gemaakt 

tussen stadsontwikkelingsprojecten en sociale stadsvernieuwingsprojecten (zie bv. 

Debruyne, Oosterlynck & Block, 2008; Block, 2009). Als eerste bespreken we 

stadsontwikkelingsprojecten. We zien dat vanaf 1970 steden zich losser gaan 

positioneren ten opzichte van de staat (Moulaert, aangehaald in Debruyne et al., 

2008, p. 19). Steden willen zelf consumenten en toeristen aantrekken, en er 

ontstaat onderlinge concurrentie met de gebieden rondom. Deze interstedelijke 

competitie vinden we ook in Vlaanderen terug. Een klassieke strategie is het 

opzetten van grootschalige projecten om een concurrentieel sterkere positie te 

verwerven (Swyngedouw, Moulaert & Rodriguez, 2002, pp. 545-546). Vaak 

wordt op een aantrekkelijke en goed bereikbare plek, bijvoorbeeld dichtbij een 

rivier of andere waterbron, in de stationsbuurt, of in het centrum, een museum, 

park, winkelcentrum of hippe woonomgeving gebouwd. In het binnenland zijn er 

bijvoorbeeld de projecten Oude Dokken en The Loop in Gent, en het MAS met 

het museumplein in Antwerpen. In de Engelstalige literatuur spreekt men meestal 



11 

 

van Large-scale Urban Development Projects, met als voorbeelden het Adlershof 

in Berlijn, Orestaden in Kopenhagen en Euralille in Lille (Swyngedouw et al., 

2002, p. 544). Publiek-private samenwerking is bij dit soort projecten van belang, 

omdat de stad zo’n groot project nooit alleen kan realiseren. Externe actoren 

worden betrokken in een urban governance network (Block, 2009, p. 4). In 

hoofdzaak gelden geen sociale bekommernissen, maar economische: “These 

projects are the material expression of a developmental logic that views 

megaprojects and place-marketing as means for generating future growth and for 

waging a competitive struggle to attract investment capital” (Swyngedouw et al., 

2002, p. 546). 

Verder zien we tweeledige kritiek op dit soort projecten terugkomen 

(Block, 2009, pp. 3-4). Zo kan er enerzijds sprake zijn van gentrificatie: de fysiek-

ruimtelijke ingrepen zouden ervoor kunnen zorgen dat de vastgoedprijzen gaan 

stijgen. Oorspronkelijke bewoners zouden daarbij verdrongen kunnen worden 

door nieuwkomers, die worden aangetrokken door de betere buurt. Daarnaast is er 

een democratisch deficit: externe actoren zouden meer te zeggen kunnen krijgen 

dan de klassieke democratische organen, zoals de gemeenteraad of het college van 

burgemeester en schepenen. Hierdoor zou het voor de stad moeilijk worden om 

zaken aan te sturen en goed op te volgen. Omdat de economische perspectieven 

doorwegen kan tot slot de ongelijkheid op stadsniveau toenemen: buurten die 

nood hebben aan fysiek-ruimtelijke ingrepen zouden zo op op hun honger blijven 

zitten, omdat het budget van de stad in sterke mate naar één prestigeproject zou 

gaan. 

In de literatuur wordt minder aandacht besteed aan Sociale 

stadsvernieuwingsprojecten. Voorbeelden zijn: Park Spoor Noord en Falconplein 

in Antwerpen, en Bruggen naar Rabot in Gent. Stadsbesturen moeten hier eerst en 

vooral zelf aan de slag gaan, en hanteren een andere logica: kwaliteit en 

vernieuwing staan centraal, en men wil toekomstige problemen vermijden 

(Debruyne et al., 2008). Grote bedrijven staan niet te springen om deel te nemen, 

de stad moet het zelf doen en investeert met eigen geld. Dit leidt doorgaans tot 

kleinschaligere ingrepen die bijvoorbeeld de hoge bevolkingsdichtheid in de wijk 

trachten aan te pakken. Het begrip sociale innovatie is van belang om de kern van 
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sociale stadsontwikkeling beter te duiden (Oosterlynck, 2012). Men ziet deze 

sociale innovatie als kritiek op economische ontwikkelingsmodellen: 

 

“Tegenover deze eenzijdige focus op kapitaalsaccumulatie stelt sociale 

innovatie de kwaliteit van sociale relaties voorop en wordt vanuit een brede 

en geïntegreerde visie op sociaal-economische ontwikkeling ook de kwaliteit 

van de arbeidsmarkt, huisvesting en ruimtelijke ordening, onderwijs en 

scholing en politieke participatie centraal gesteld in het 

ontwikkelingsproces (Moulaert geciteerd in Debruyne et al., 2008, p. 22). 

 

De samenleving wordt geconfronteerd met transitieprocessen in 

verschillende vormen: demografische, ecologische, sociaalruimtelijke, 

sociaaleconomische en bestuurlijke (Oosterlynck, 2012, p. 21). Deze zetten de 

solidariteit in de samenleving onder druk. Via sociale innovatie probeert het 

bestuur het samenleven houdbaar te maken. Men moet hiervoor echter een open 

houding aannemen en bereid zijn bij te leren. Er moet ruimte zijn om te 

experimenteren met nieuwe sociale verhoudingen tussen jongeren, ouderen, 

allochtonen en autochtonen, en tussen arm en rijk: de stad is het laboratorium bij 

uitstek (Oosterlynck, 2012, p. 27). 

 

Onze Analytische Blik 

Uit het overzicht van het containerbegrip participatie onthouden we dat 

er een verscheidenheid aan definities bestaat. Na een verdere verfijning tot 

bewonersparticipatie, komen we tot een eigen definitie, die in contrast staat met 

zaken als inspraak, tokenism of de eerste generatie van participatie. Bij echte 

bewonersparticipatie maakt het primaat van de politiek plaats voor een meer 

gelijke verhouding tussen bewoners en bestuur. Het bestuur hanteert hierbij 

bovendien een democratisch perspectief en ziet input van bewoners niet als 

vrijblijvend. Met dit in het achterhoofd dringen een aantal keuzes zich op in 

verband met hoe we ons onderzoek zullen voeren. We kunnen dit bijvoorbeeld 

toespitsen op het proces, de verschillende fasen van bewonersparticipatie, de 

instrumenten, de tevredenheid van bewoners, … Het zijn echter steeds de actoren 
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die het proces, de verschillende fasen en het gebruik van de instrumenten in 

handen hebben. Daarom beslissen wij om te focussen op de actoren en hun rollen. 

Ook hebben verschillende auteurs het belang van deze benadering reeds 

aangetoond (zie bv. Dezeure, 2011b; Voets, Block & Coppens, 2010). Bovendien 

delen beide projecten een belangrijke gemeenschappelijke actor: de stad Gent. Dit 

verhoogt de mate van vergelijkbaarheid van onze twee cases. Samengevat hopen 

we dus om meer te weten te komen over het verschil in burgerparticipatie tussen 

het stadsontwikkelingsproject Project Gent Sint-Pieters en het sociale 

stadvernieuwingsprojecten Zuurstof voor de Brugse Poort. 

Actoren als drijfveren. Het belang van actoren bij stadsontwikkeling 

valt niet te onderschatten (Voets, Block & Coppens, 2010, p. 15). Het samenspel 

tussen de verschillende partners is bepalend voor de dynamiek en het verloop van 

het project. We zullen pogen een overzicht te krijgen van welke actoren betrokken 

waren, wat hun rol was en welke kanalen ze gebruikten. We bekijken dit alles 

zowel op formeel als informeel niveau. Specifieker willen we ook meer te weten 

komen over de impact van bewoners. Het is onmogelijk alle interacties uit het 

verleden in kaart te brengen. Wel zullen we proberen een duidelijk beeld over de 

publiek-private samenwerking te schetsen: hebben de bewoners kans om 

gedurende het volledige project iets in te brengen? En als dat niet zo is: in welke 

fasen is er ruimte voor participatie en in welke fasen niet? 

Om het bestuderen van de actoren in goede banen te leiden, gebruiken we 

voor beide stadsprojecten eenzelfde onderverdeling van de actoren (Tabel 1). 

Deze is een uitbreiding van Dezeure & De Rynck (2011b, pp. 17-20). Participatief 

beleid vraagt een andere invulling van de rol van het stadsbestuur: in plaats van 

het primaat van de politiek als enige leidraad te volgen, moet er een evenwicht 

gevonden worden tussen dit principe en loyaliteit naar de burgers. Of het bestuur 

slaagt in het vervullen van zijn nieuwe rol hangt enerzijds af van de persoonlijke 

ervaringen en attitude van de ambtenaar, en anderzijds van de visie, het beleid en 

de ervaringen van de institutionele omgeving. Ook het belang van leidersfiguren 

mag niet onderschat worden. Deze kunnen formele of informele posities innemen 

en bemiddelen tussen de verschillende partijen, zowel voor als achter de 

schermen. In Tabel 1 maken een onderscheid tussen ‘bouwheren’ en ‘buurt’. 
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Onder ‘bouwheren’ plaatsen we stadsbesturen, bovenlokale overheden en/of 

private investeerders. Deze zijn doorgaans verweven in publiek-private 

samenwerking. De initiatief nemende of focal actor. Onder ‘buurt’ plaatsen we 

bewoners en middenveld. Die laatste zijn organisaties uit de buurt (vzw’s, 

winkels, …). 

 

 

Tabel 1 

Een Onderverdeling van de Actoren 

BOUWHEREN BUURT 

Stadsbesturen: politici + ambtenaren Bewoners 

Bovenlokale overheden Middenveld 

Private Actoren  

 

 

Tabel 2, een overzicht van de ontwikkelingsperspectieven van lokale 

democratie, plaatst verschillende vormen van democratie naast elkaar, en maakt 

een link naar rollen van betrokken partijen en participatie (Kalk & De Rynck, 

2003, pp. 468-469). De keuze die de overheid maakt tussen de linker- of 

rechterkant van het schema bepaalt de ruimte die men burgerbetrokkenheid en 

bewonersparticipatie biedt. In onze analyse zullen we de twee cases in hun tabel 

plaatsen teneinde een beter beeld te krijgen van de bewonersparticipatie. 
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Tabel 2 

Ontwikkelingsperspectieven van Lokale Democratie 

KENMERKEN VORMEN VAN DEMOCRATIE 

 Representatieve 

democratie 

Inspraak-

democratie 

Interactieve 

democratie 

Directe 

democratie 

Postie/rol 

burgers 

kiezer en klant 

adviseur 

inspreker coproducent (mede) 

opdrachtgever 

Gedrag 

burgers 

consument 

calculerend 

reagerend 

defensief 

actief meedoen Initiatief 

(mee)beslissen 

Positie/rol 

bestuurders 

de bestuurder 

bestuurt 

coördinator regisseur facilitator 

Gedrag 

bestuurder 

directief luisterend, wel 

primaat politiek 

proactief actief 

ondersteunend 

Vorm van 

sturing 

bestuur bestuurt coördinatie netwerksturing zelfsturing 

Positie/rol 

raadsleden 

controleur kadersteller volksvertegen- 

woordiger 

medeburger 

Gedrag 

raadsleden 

in iab 

de raad beslist randvoorwaarden 

vaststellen 

procesbewaker steunt burger- 

inititiatieven 

Positie raad 

t.o.v. 

burgers 

neemt formele 

beslissingen 

belegt hoorzitting legitimeert 

coproductie 

breed politiek 

forum 

Positie 

ambtenaren 

voorbeslisser  actor dienstbare 

adviseur 

ondersteuner 

 

Overgenomen uit Kalk, E., & De Rynck, F. (2003). Burgerbetrokkenheid en bewonersparticipatie in 

Vlaamse steden. In De Rynck, F. e.a. (Red.), De eeuw van de stad. Over stadsrepublieken en 

rastersteden. Voorstudies (p. 468). Brussel. 

 

Dezeure et al. (2009) bestudeerden de evolutie van 

participatiearrangementen van 1977 tot 2009 in Gent. Zij voerden hun onderzoek 

aan de hand van arrangementen: 

 

“dat zijn ‘institutionele en niet- institutionele’ activiteiten met een 

participatieve bedoeling die door het stedelijk politiek systeem worden 

geconstrueerd en opgezet. Het geheel van organisatievormen en processen 

omtrent participatie, en daarmee verweven de verschillende posities en 

rollen van sleutelactoren (politici, ambtenaren en de 

georganiseerde/individuele burgers)” (p. 80). 
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We zullen in onze analyse gebruik maken van hun bevindingen inzake de 

laatste twee legislatuurperiodes, omdat gedurende deze de twee projecten die wij 

selecteerden werden opgestart. 

We hadden het reeds over deliberative governance of collaborative 

policy making. Innes en Booher (2000, pp. 12-19) ontwikkelden in dit verband 

een analyseschema met vier modellen (Bijlage 3). In elk model begrijpen de 

machthebbers participatie en de rol van de burger op een andere manier, en gaan 

andere opvattingen schuil over hoe besluitvorming moet gebeuren en de burger 

betrokken moet worden. Zoals we reeds aanhaalden, behoren de twee 

onderzoekers tot de optimistische stroming. Ze geloven dan ook dat we evolueren 

naar het ‘collaborative planning model’. Hieronder lichten we de vier modellen 

kort toe. In onze analyses zullen elke case proberen te kaderen in één van de 

modellen. Aangezien we actoren centraal stellen, koppelen we aan elk model uit 

het schema een bepaalde actor die verantwoordelijk is voor of een impuls geeft 

aan bewonersparticipatie (zie Tabel 3). 

1. ‘Technical bureaucratic planning model’: Hier wegen professionele 

planners de verschillende alternatieven af om een bepaald doel te bereiken. Ze 

maken gebruik van objectieve en wetenschappelijke informatie om zo de enige 

waarheid, en dus de juiste fysiek-ruimtelijke indeling te achterhalen. Participatie 

kan op twee manieren worden bekeken: (a) als iets dat moet vanwege een 

bepaalde wetgeving of als noodzakelijk kwaad, of (b) als manier om dankzij 

inzichten van bewoners de plannen bij te stellen. In elk geval is participatie iets 

dat vooral in het begin van het proces moet plaatsvinden. Tegen het einde kan het 

opnieuw nuttig zijn om een aantal kleine keuzes te maken. De betrokkenheid van 

bewoners kan volgens de professionele planner hoe dan ook zijn integriteit en 

neutraliteit aantasten. 

2. ‘Political influence model’: De planner is hier een diensthoofd of 

verkozen politicus en geen professionele planner. Hij verkrijgt macht door 

beloftes te maken aan verschillende krachtige spelers, in ruil voor hun loyaliteit en 

steun aan het pakket dat deze politieke planner ontwerpt of ontwikkelt. Bij grote 

ingrepen aan de infrastructuur werken politieke planners meestal samen met 

professionele technische planners. Het doel van die eerste is vooral om een positie 
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als legitieme actor te versterken of te behouden, die laatste probeert echter vooral 

alle alternatieven af te wegen. Vaak wordt aan technische planners gevraagd om 

een reeds gekozen plan te documenteren met ondersteunende gegevens. 

Bewonersparticipatie is ongewenst en zelfs een bedreiging voor de prille deal. De 

politieke participatie vindt pas plaats nadat er een overeenkomst tussen de 

verschillende andere partijen werd bereikt. Als er dus sprake is van de combinatie 

tussen politieke en technische planners, wordt betekenisvolle bewonersparticipatie 

meestal volledig uitgesloten. 

3. ‘Social movement model’: In dit model ontstaat participatie meestal uit 

het ongenoegen van een groot aantal burgers over de afwezigheid van 

hoorzittingen of manieren om opgenomen te worden in het plannings- en 

besluitvormingsproces. Bewoners vormen samen een social movement omdat ze 

op deze manier hopen besluitvormers te kunnen beïnvloeden. Het is voor hen niet 

eenvoudig om politieke invloed te verkrijgen en ze kunnen meestal niets 

veranderen aan de vooraf gemaakte plannen. 

4. ‘Collaborative planning model’: Het centrale idee in dit model is dat 

beslissingen over plannen enkel op basis van een dialoog tussen geïnteresseerden 

(bewoners, stakeholders, …) kunnen worden genomen. Om resultaten te boeken 

moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. (a) iedereen die interesse 

heeft moet een plaats kunnen krijgen, (b) iedereen moet de kans krijgen om zijn 

visie te formuleren, (c) er moet sprake zijn van zowel diversiteit als 

afhankelijkheid tussen de participanten, (d) er moet over alles kunnen worden 

gepraat, (e) elke deelnemer moet dezelfde informatie krijgen en gelijk behandeld 

worden, en (f) een akkoord kan pas bereikt worden als een grote meerderheid 

participanten tot een consensus komt. 

 

 

Tabel 3 

De Vier Modellen van Innes en Booher (2000) en de Bijbehorende Actoren die de Participatie in 

handen hebben 

MODEL ACTOR 

Technical bureaucratic planning model Bouwheren 

Political influence model Bouwheren 

Social movement model Actiecomité 

Collaborative planning model Bouwheren en buurt 
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Onderzoeksvragen en hypothese. We stonden reeds stil bij het 

ideaaltypisch onderscheid tussen stadsontwikkelingsprojecten en sociale 

stadsvernieuwingsprojecten. We onthouden dat bij grote 

stadsontwikkelingsprojecten voornamelijk economische bekommernissen gelden 

en het sociale aspect van ondergeschikt belang is (Debruyne et al., 2008). Het 

stadsbestuur kan moeilijker zaken bijsturen en goed opvolgen, omdat externe 

actoren over relevante machtsmiddelen beschikken en niet zelden zelf de touwtjes 

strak in handen houden. Bij de kleinere sociale stadsvernieuwingsprojecten kan 

het stadsbestuur het meeste zelf beslissen en hanteert het een logica waar 

ruimtelijke kwaliteit en sociale innovatie centraal staan. De stad is de 

belangrijkste initiatiefnemer en betaler, want geen of weinig bedrijven tonen 

interesse om te investeren. Participatie en coproductie staan bij dit soort projecten 

dus centraal. 

We vragen ons dan ook af wat de uiteindelijke impact van bewoners op 

beide projecten is. Onze hypothese is dat er bij sociale 

stadsvernieuwingsprojecten meer bewonersparticipatie zal zijn dan bij 

stadsontwikkelingsprojecten, omdat de stad bij deze kleinere projecten zelf het 

grootste deel financiert en ze dus over meer autonomie beschikt doorheen het hele 

proces. Zoals eerder gezegd benaderen steden participatie immers als goed 

bestuur. Nog een argument dat onze hypothese ondersteunt is dat bewoners meer 

voeling hebben met de kleinere sociale stadsvernieuwingsprojecten, omdat ze op 

de eigen straat of buurt betrekking hebben. De grotere projecten lijken meer een 

ver-van-mijn-bedshow of gaan gepaard met een zekere gelatenheid (“dit gaat ons 

petje te boven”). Bijgevolg zijn we in staat om de vrij ruwe onderzoeksvragen uit 

de inleiding scherper te stellen. We willen dus niet alleen te weten komen wat de 

gelijkenissen en verschillen in bewonersparticipatie zijn naargelang het type 

stadsproject. We vragen ons ook af welke actoren we voor elke case kunnen 

identificeren, voor de formele en informele participatieprocessen afzonderlijk. We 

willen dit doen door te focussen op de partijen die betrokken zijn bij zowel een 

sociaal stadsvernieuwingsproject als een stadsontwikkelingsproject. Bijkomende 

vragen voor elk van beide projecten zijn: in hoeverre waren naast formele ook 

informele contacten met het stadsbestuur van belang? Welke vormen van lokale 
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democratie uit Kalk en De Rynck (2003) zien we terugkomen? Kunnen we onze 

ondervindingen eenduidig terugkoppelen naar het model van Innes en Booher 

(2000) omtrent deliberative governance? 

 

 

Methode 

Comparatieve Casestudy 

Onze onderzoeksmethode valt het beste te omschrijven als een 

comparatieve casestudy. Bij het bestuderen van de cases gaan we vergelijkend en 

exploratief te werk. We opteren hiervoor omdat deze focus voor zover wij weten 

in het bestaande onderzoek ontbreekt, zoals we reeds aangaven. We kiezen ervoor 

om eerder in de diepte dan in de breedte te werken, door vooral de actoren verder 

onder de loep te nemen. We maken gebruik van secundaire analyses en interviews 

(zie Bijlage 2 voor een overzicht). Voor ons onderzoek was het van belang om bij 

de selectie van de cases twee voorbeelden uit dezelfde stad te nemen. Het constant 

houden van de institutionele context komt immers de vergelijkbaarheid ten goede. 

 

De Stad Gent 

We kiezen voor de stad Gent omdat er verscheidene sociale 

stadsvernieuwingsprojecten en stadsontwikkelingsprojecten voor handen zijn. Een 

andere reden is dat de stad ook zelf het onderscheid tussen de twee soorten 

projecten maakt in haar beleidsdocumenten. Beiden vallen ongeveer onder 

dezelfde bestuursperiodes
2
. Verder zijn de belangrijkste en meest bepalende 

beslissingen reeds genomen en zijn beide projecten reeds in uitvoering. Ook 

pragmatische overwegingen spelen mee: we houden rekening met nabijheid en 

beschikbaarheid van voorgaand onderzoek (convenience sampling; zie 

Mortelmans, 2007, pp. 160-161). Zowel over Project Gent Sint-Pieters (Coppens, 

2011) als over Zuurstof voor de Brugse Poort (Dezeure et al., 2009, 2010) bestaan 

reeds onderzoeken. 

                                                 
2 De eerste plannen voor Project Gent Sint-Pieters werden onder burgemeester Frank Beke gemaakt tussen 

2001-2007. De werken gingen van start vanaf 2006 en het project zal pas tegen 2020 afgerond zijn. De aanzet 

voor Zuurstof voor de Brugse Poort werd eveneens in de vorige bestuursperiode gegeven door schepen Sas 

Van Rouveroij. Karin Temmerman nam het van hem over, maar gaf in 2010 de fakkel door aan Tom 

Balthazar. Ook dit project is tot op vandaag niet afgerond. 
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Gent is, met haar 243000 inwoners, na Antwerpen de grootste stad van 

Vlaanderen (Nieuwsblad, 2010, 10 april). Nochtans werd ze tot het einde van de 

jaren negentig geplaagd door stadsvlucht. Over de ommezwaai naar een 

inwonerstoename zegt burgemeester Daniël Termont het volgende: 

 

“Gent is de laatste decennia grondig veranderd. Ze heeft haar imago van 

vuile provinciestad uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw 

achter zich gelaten en is nu een aantrekkelijk kennis- en cultuurcentrum 

geworden. Voor buitenstaanders is die metamorfose het duidelijkst: wie 

Gent een tijdje niet meer bezocht heeft, staat versteld van de verandering; 

de stad lijkt wel herboren” (Stad Gent, 2008, p. 2). 

 

Enige tijd geleden werden de bekende Gras- en Korenlei heraangelegd en 

ook op dit moment zijn er in de stad allerlei projecten aan de gang (Stad Gent, 

2008). Zo is er het project Kobra, waarbinnen de Korenmarkt vernieuwd werd. 

Binnen Kobra kaderen ook de werken aan het Emile Braunplein en de 

Belfortstraat, die momenteel in uitvoering zijn. Verder is men volop bezig met de 

ontwikkeling van de plannen rond de Oude Dokken. Ook een heleboel buurten 

worden aangepakt: Zuurstof voor de Brugse Poort, Ledeberg Leeft en Bruggen 

naar Rabot zijn enkele voorbeelden. De stad won reeds verschillende prijzen voor 

allerlei projecten, zoals de Thuis in de Stad-prijs in 2006
3
, Gezelligste Stad van 

Vlaanderen in 2005 en de Eurocities award
4
 in 2008. Doorheen het lezen van 

documenten van de stad merken we dat ze sterk bezig is met het cultiveren van 

haar imago
5
. 

Op vlak van stedenbeleid hanteert het stadsbestuur een geïntegreerde 

aanpak (Stad Gent, 2008, p. 7). De stad krijgt vanuit verschillende overheden 

middelen om een stedenbeleid op poten te zetten. Om de verschillende 

doelstellingen te bereiken werkt het bestuur met een doelstellingenmatrix waarbij 

ze aangeeft welke middelen voor welke zaken worden gebruikt (Stad Gent, 2008, 

pp. 20-21). Verder werd er reeds in 2007 een visie ontwikkeld over wat de stad in 

                                                 
3 Gent won deze prijs voor het project Open Ramen, waarin de stad wijken uitdaagde om de energiefactuur 

naar beneden te krijgen (Thuis in de stad, 2010, p. 55). 
4 Deze award kreeg Gent voor het betrekken van burgers bij het beleid, door middel van de dienst Gentinfo. 
5 De Gentse Feesten en ook het lichtfestival zijn voorbeelden. 
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2020 zou moeten zijn. Hiervoor werden vijf andere streefdoelen uitgewerkt die in 

concrete doelstellingen werden gegoten. Ook van belang is de gebiedsgerichte 

werking waar de stad vanaf 2003 voor opteerde (Stad Gent, n.d. a). Gent wordt in 

vijfentwintig stukjes verdeeld, vaak volgens wijkgrenzen. Voor elk gebied wordt 

een plan uitgewerkt dat zich in een wijkprogramma vertaalt. De stad kiest dus 

voor een integrale beleidsaanpak en wil duurzame ontwikkeling, actieve 

participatie en maatschappelijke betrokkenheid bereiken aan de hand van deze 

wijkprogramma’s (Dezeure et al., 2009, p. 107). Wijk aan Zet is een subsidie die 

de stad voor deze gebiedsgerichte werking voorziet. Het doel hiervan is om 

bewonersgroepen een financieel duwtje in de rug te geven. De stad beschrijft het 

als volgt: 

 

“Met de toelagen uit deze subsidie kunnen bewonersgroepen 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” (Stad, Gent, 2006, 

p. 1). 

 

Onze Twee Cases 

In onze analyse gaan we vooral deductief te werk. We vertrekken 

daarvoor uit ons theoretisch en analytisch kader, dat focust op de actoren in de 

twee projecten. We laten echter hier en daar ook ruimte voor een inductieve 

aanpak: als er iets opvalt in de ene case, gaan we kijken of dit bij de andere ook zo 

is. We staan ook kort stil bij de participatie in het algemeen, bij welke participatie-

instrumenten door de stad worden gehanteerd en bij het projectontwerp. Daarnaast 

bekijken we ook of er sprake is geweest van protest. Aangezien we gebruik maken 

van twee cases zullen onze conclusies niet zonder meer veralgemeenbaar zijn naar 

andere steden. Het is vooral onze bedoeling om de verfijnde mechanismen 

betreffende participatie bij de twee gekozen projecten in beeld te brengen. Toch 

hopen we tevens dat de door ons gehanteerde en ontwikkelde methode in de 

toekomst als basis zou kunnen dienen voor gelijkaardig onderzoek. Op die manier 
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trachten we om ook ons steentje bij te dragen aan een algemener kader rond 

participatie. 

Zuurstof voor de Brugse Poort. Voor we verder gaan met de eigenlijke 

analyses, willen we de achtergrond van de ruimtelijke ingrepen in beide projecten 

schetsen. Het grootste deel van de beslissingen over de uitvoering van het 

stadsvernieuwingsproject Zuurstof voor de Brugse Poort, werden genomen in de 

vorige legislatuur (2001-2007). Het project kadert binnen een groter plan dat de 

19
de

 eeuwse gordel van de stad nieuw leven zal inblazen (Stad Gent, 2006, p. 9). 

Zo wordt er ook geïnvesteerd in gelijkaardige stadsvernieuwingsprojecten zoals 

Bruggen naar Rabot en Ledeberg Leeft. De Brugse Poort is een oude 

arbeiderswijk waar verschillende culturen samenleven en telt ongeveer tien- à 

vijftienduizend inwoners. De buurt kende een migratiestoom waarbij autochtone 

Gentenaars vertrokken uit de kleine arbeiderswoningen en vooral allochtonen hun 

plaats innamen. Er is veel kansarmoede in vergelijking met de rest van Gent en de 

bevolkingsdichtheid ligt er ook een stuk hoger
6
. Het stadsbestuur wilde de Brugse 

Poort ademruimte geven door meer groen en open ruimte te creëren. Ook wilde 

men iets doen aan de slechte kwaliteit van de huizen. Het opzet was om woon- en 

leefkwaliteit evenals de sociale mix te verbeteren, door middel van ruimtelijk-

fysieke, socio-culturele en socio-economische ingrepen (Thuis in de stad, n.d., 12 

juli). De kostprijs van dit hele plaatje komt neer op 51.802.000 euro, waarvan 

17.343.000 door het stadsbestuur wordt betaald. 

Binnen Zuurstof voor de Brugse Poort werden verschillende kleinere 

deelprojecten gerealiseerd die we kunnen categoriseren als fysiek-ruimtelijke 

ingrepen (Desomer, 2003, pp. 10-12). Verscheidene parken werden reeds 

aangepakt: het Luizengevecht, De Groene Vallei, het Boerderijpark en het 

Kokerpark. Het parkje Luizengevecht bestond reeds jaren, maar was niet zichtbaar 

vanaf de straatkant. Om het beter bereikbaar en toegankelijker te maken, werden 

een aantal woningen gesloopt. Verder zullen er in de toekomst verschillende 

sociale woningen worden opgetrokken en wordt het parkje zelf nog heraangelegd. 

De Groene Vallei werd verbonden met de Brugse Poort door middel van een brug 

                                                 
6 In de nota van de stad Gent ‘Naar een programma voor de Brugse Poort-Rooigem’ uit 2003 geeft de stad de 

exacte cijfers: de stad Gent telt gemiddeld 1465 inwoners per vierkante kilometer. In de Brugse Poort gaat het 

gemiddeld over 7745 inwoners per vierkante kilometer (Stad Gent, 2003, p. 11). 
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over de Leie. Het terrein werd onder handen genomen en omgetoverd tot groene 

zone (Bijlage 7). Er werden appartementsblokken voor privaat gebruik neergezet 

en ook sociale woningen gebouwd. Het Boerderijpark kreeg nieuwe speel- en 

sportinfrastructuur. Het Kokerpark, tot slot, was het eerste park binnen het gehele 

project dat volledig werd afgewerkt. Naast de heraanleg van parken, voorzag men 

er ook twee nieuwe: het Pierkespark (Bijlage 6) en het Acaciapark (Bijlage 8). De 

speelplaats van het oude schoolgebouw waar ook de kringloopwinkel huisde, 

vormde het vertrekpunt voor dat nieuwe Pierkespark. Om het beter bereikbaar te 

maken werden een aantal woningen in de Haspelstraat gesloopt (Bijlage 7) en ook 

de kringloopwinkel verhuisde naar een nieuw pand. Het theatergezelschap De 

Vieze Gasten en poppentheater Magie kregen een nieuwe plek in datzelfde nieuwe 

gebouw grenzend aan het park. Voor de aanleg van het Acaciapark werden dan 

weer vierenzeventig woningen en een aantal garageboxen gesloopt. Ter 

compensatie werden aan de rand van het park nieuwe sociale woningen gebouwd. 

Verder werd de Rode Loper aangelegd, een route voor de zwakke weggebruiker. 

Deze strook loopt van de Kastanjestraat tot aan het Fonteineplein en verbindt 

verschillende voorzieningen, zoals de school, de kinderopvang en de parken, met 

elkaar. Het Fonteineplein zelf werd ook heraangelegd. Er werd ruimte voorzien 

voor parkeerplaatsen en sinds 2004 is er een filiaal van de Gentse 

stadsbibliotheek. Het was de bedoeling om ongeveer tweehonderdvijftig nieuwe 

sociale woningen in het kader van Zuurstof voor de Brugse Poort te bouwen. Tot 

op vandaag werd dit doel echter nog niet bereikt. De uitvoering van het project 

liep heel wat vertraging op, waardoor het Emilius Seghersplein en de heraanleg 

van het Luizengevecht nog moeten worden aangepakt. De bouw van sociale 

woningen zal hier pas kunnen starten in 2013. Het stadsbestuur hoopt dan ook het 

project te kunnen afronden tegen 2015. 

De socio-economische ingrepen bleven het meest beperkt: 

gevelrenovatie, taalprojecten en de uitbouw van sociale tewerkstelling via de 

kringloopwinkel horen hier thuis (Thuis in de stad, n.d., 12 juli). 

Tenslotte plaatsen we onder de socio-culturele pijler de doelstelling om 

sociale cohesie en sociale duurzaamheid in de wijk te versterken (Thuis in de stad, 

n.d., 12 juli) Het stadsbestuur koos ervoor de bibliotheek en het 
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wijkgezondheidscentrum een nieuw onderdak te geven. Om de doelstelling te 

bereiken werd op verschillende manieren geprobeerd de burger te betrekken. 

Hiervoor werd een convenant aangegaan met Samenlevingsopbouw Gent vzw. De 

stad informeert haar bewoners op regelmatige basis aan de hand van het 

stadsmagazine en nieuwsbrieven. Ook kunnen de mensen terecht bij Gentinfo en 

bij een ombudsvrouw. Verder kwam er een fototentoonstelling getiteld Lijn 3. De 

Vieze Gasten, het theatergezelschap uit de buurt, kreeg een subsidie van de stad 

en trok hiermee door de straten met een voorstelling over het project. 

Tot slot vonden we weinig of geen onderzoeksbronnen over 

bewonersparticipatie in deze wijk. Dezeure et al. (2010) schreven: “participatie 

zat niet als zodanig in de planning maar gebeurde zeer ad hoc op basis van de 

sterke inbreng van ambtenaren” (p. 78). Een verdere onderbouwing voor dit 

statement ontbreekt echter. 

Project Gent Sint-Pieters. Het station Gent Sint-Pieters is het grootste 

treinstation in termen van reizigers in Vlaanderen (Coppens, 2011, pp. 122-127). 

Het werd al gebouwd in 1912 en het was reeds lange tijd duidelijk dat vernieuwen 

noodzakelijk was, wegens het groeiend aantal pendelaars. Om te beginnen was de 

buitenkant van het station fel verouderd en toe aan renovatie. Verder was de 

indeling van het station ver van logisch: de sporen sloten niet op een handige 

manier op elkaar aan. Het Maria Hendrikaplein dat voor het station ligt en waar 

bussen en trams stoppen, werd reeds aangepakt door De Lijn. Toch was de NMBS 

er niet tevreden over. Ook was er een enorme toename van sluipverkeer en 

onvoldoende parkeerruimte voor het toenemend aantal auto’s en fietsen van 

reizigers. Eind jaren negentig deed men reeds een poging om de problemen op te 

lossen, maar de gesprekken hieromtrent liepen spaak. Uiteindelijk kwamen vier 

partners in Juli 2004 tot een akkoord: de stad Gent, de NMBS, De Lijn en de 

Vlaamse overheid. Er werd beslist dat het station in oppervlakte zou worden 

verdubbeld en zijn omgeving zou worden aangepast: maar liefst zestigduizend 

reizigers zouden er tegen 2020 dagelijks gebruik van moeten kunnen maken. Hier 

hangt een prijskaartje aan vast van ongeveer 400 miljoen euro. Voor we verder 

gaan, willen we in dit stadsontwikkelingsproject twee zaken toelichten: de 

samenwerkingsovereenkomst en het RUP. Sinds juli 2004 is er een 
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samenwerkingsovereenkomst die ondertekend werd door de verschillende 

partners (Coppens, 2011, p. 129). Men werd het daarin eens over de ruwe vorm 

van het project en de kostenverdeling. Ten tweede willen we stilstaan bij het 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan, waarin de fysiek-ruimtelijke ingrepen, die de 

projectpartners overeenkwamen, staan opgelijst. Het RUP
7
 werd door de Vlaamse 

regering definitief vastgesteld op 15 december 2006. 

Project Gent Sint-Pieters wordt onderverdeeld in een aantal zones 

(Project Gent Sint-Pieters, n.d. c). De eerste zone heet Zone A of Zone SOFA
8
. 

Hier wordt een ondergrondse pendelparking
9
 voorzien, waar 2700 plaatsen zullen 

zijn. Bovengronds zullen dan weer hoofdzakelijk kantoren komen. Zone B is 

eigendom van de stad Gent en zal voornamelijk bestaan uit woningen, publieke en 

commerciële ruimte. Zone C is eveneens eigendom van de stad en zal vooral 

bestaan uit woongebied. Om een beter beeld te krijgen van het project herleiden 

we de plannen tot vier delen (Block et al., 2006, pp. 114-116). Ten eerste is er de 

renovatie en uitbreiding van het station zelf: de oude perrons en reizigerstunnel 

worden vervangen door open ruimte en winkels, en aan de Sint-Denijslaan komt 

een grote ingang. Naast het station komt er ook een tram- en busstation. Tot slot 

worden de fietsenstalling, de Kiss & Ridezones en de taxistandplaatsen verplaatst. 

Ten tweede is er de projectontwikkeling aan de Koningin Fabiolalaan. Hier zal 

honderdduizend vierkante kilometer voorzien worden voor kantoorgebouwen, en 

eenzelfde oppervlakte voor nieuwe woningen. Als derde wordt er een 

ondergrondse parking gebouwd en komt er een extra parkeerterrein voor de 

kantoorgebouwen en de woningen uit deel twee. Als vierde en laatste is er de weg 

die de ring (E40/R4) met het station zal verbinden. Deze komt er om het station en 

de omgeving beter bereikbaar te maken en zal door het natuurgebied 

Schoonmeersen lopen. 

                                                 
7 “Een ruimtelijke [sic] uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de 

bodembestemming vastlegt. Ruimtelijk uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de gewestplannen. Voor alle 

percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de 

stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - 

stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden” (Vlaamse Overheid, n.d.). 
8 Deze zone heet SOFA omdat ze wordt ontwikkeld door NV Sofa. Sofa is een afkorting voor Stedelijke 

Ontwikkeling Fabiolalaan. 
9 Deze pendelparking is één van de grootste punten van kritiek van het actiecomité BuitenSporig, omdat die 

erg veel extra verkeer zou meebrengen. 
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Er werd bij Project Gent Sint-Pieters op voorhand geen kader voor 

participatie vastgelegd. Onderzoek omtrent burgerbetrokkenheid vonden we 

amper terug. We geven hier kort mee welke participatie-instrumenten het 

stadsbestuur en de partners hanteerden. Allereerst werd voor dit project een 

website geopend (www.projectgentsintpieters.be). Op die site kan iedereen terecht 

met vragen en kunnen allerlei documenten worden geraadpleegd. Ook 

organiseerde de stad Gent in 2003 en 2004 verschillende informatievergaderingen, 

om de plannen aan het publiek voor te stellen. Verder bestaat er een Infopunt waar 

bewoners terecht kunnen met hun vragen. En sinds 2007 verstuurt de stad op 

regelmatige basis bewoners- en nieuwsbrieven naar het bredere publiek, waarin 

uitleg gegeven wordt over zaken als de uitvoering van de werken, de 

bereikbaarheid van het station en de omgeving tijdens het project, de 

vergaderingen van de Klankbordgroep, ... Vanaf medio 2008, vervolgens, kon er 

op aanvraag een informatieavond, rondleiding of ontvangst geregeld worden. In 

oktober 2010 zat het project volgens de nieuwsbrief op een scharniermoment, dat 

werd gevierd met een feest en werfrondleidingen. Een van de laatste pogingen om 

de burger te betrekken was Project Zoekt Ideeën, waar men de burger vroeg een 

creatief idee te bedenken (Project Gent Sint-Pieters, 2011). 

 

 

Analyse 

We analyseren de twee cases afzonderlijk aan de hand van de 

inhoudelijke keuzes uit ons analytisch kader. Nadien brengen we de twee verhalen 

samen. 

 

Actoren bij Zuurstof voor de Brugse Poort 

We delen de verschillende actoren op in drie grote groepen: ‘bouwheren’, 

‘buurt’ en ‘bouwheren en buurt’ (Tabel 4). Om de verschillende partijen te 

documenteren, baseren we ons in de Brugse Poort op de gegevens uit onze 

interviews. 
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Tabel 4 

Weergave van de Actoren bij Zuurstof voor de Brugse Poort 

BOUWHEREN 

Stadsbestuur: politici + 

ambtenaren 

Gemeenteraad: 

- Burgemeester (Frank Beke en Daniël Termont) 

- Bevoegde schepen (Sas Van de Rouveroij, Karin Temmerman 

en Tom Balthazar) 

- Raadsleden 

 Dienst stedenbouw en ruimtelijke planning 

 Dienst stedelijke vernieuwing en gebiedsgerichte werking 

 Dienst buurtwerk 

 Dienst cultuurparticipatie 

Bovenlokale overheden Provincie Oost-Vlaanderen 

 Vlaamse overheid 

 Europese Unie 

Private actoren
10

 Nero/Stramien (architectenbureau) 

 Samenlevingsopbouw Gent vzw 

BUURT 

Bewoners Buurtraad 

 FC de buurt 

Middenveld Buurtteam middenveld: De Vieze Gasten, Buurtwerk, vzw Jong, 

Straathoekwerk, Trafiek, Wijkgezondheidscentrum, OCMW, 

Samenlevingsopbouw en Tiens Tiens (Samenlevingsopbouw Gent vzw, 

2012, 2 juli) 

 Organisaties en bevoorrechte partners: parochie, kringloopwinkel, De 

Vieze Gasten, het wijkgezondheidscentrum, het poppentheater, vzw 

Trafiek, … 

BOUWHEREN EN BUURT 

Klankbordgroep Zuurstof 

voor de Brugse Poort 

Overleg tussen schepen Tom Balthazar en de buurtraad 

Stuurgroep Precaire Puzzel Het buurtteam van het middenveld zit hier samen met het stadsbestuur 

Buurtteam dienst buurtwerk Oprichting en organisatie door de dienst buurtwerk 

 

 

Bouwheren. De eerste plannen voor de Brugse Poort werden reeds 

gemaakt onder schepen van stadsontwikkeling Sas Van Rouveroij (Open VLD), 

in de bestuursperiode 1994-2000. Onder schepen Karin Temmerman (sp.a) werd 

deze aanzet door de dienst stedenbouw en ruimtelijke planning in een werkbaar 

plan gegoten (de opmaak ervan gebeurde in overleg met de buurtraad en de 

bevoorrechte partners: de parochie, de Vieze Gasten, de kringloopwinkel, …). De 

bevoegde schepen, de burgemeester en de raadsleden vormen samen onze eerste 

politieke actor: de gemeenteraad. 

                                                 
10 Voor een overzicht van alle private partners, dus ook deze die niets te maken hadden met participatie, zie 

http://www.thuisindestad.be/Stadsvernieuwing-overzicht-subsidies-Gent-Zuurstof-voor-de-Brugse-poort.html 
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Ook de ambtelijke actoren spelen een belangrijke rol in het verhaal van 

de Brugse Poort. De dienst stedenbouw en ruimtelijke planning had vooral bij 

aanvang van het stadsproject een belangrijke taak. Stedenbouw kreeg de opdracht 

de ruimtelijke plannen concreet te maken en dit in overleg met de buurt. De dienst 

stedelijke vernieuwing en gebiedsgerichte werking wil dan weer de afstand tussen 

stadsbestuur aan de ene kant, en wijken en deelgemeenten aan de andere kant, 

verkleinen. Binnen dit departement plaatsen we ook het programma rond Wijk 

aan Zet. In Gent zijn er vijfentwintig verschillende wijken en voor elke wijk wordt 

een wijkprogramma opgesteld (Kenniscentrum Vlaamse Steden, 2008, pp. 14-15). 

Elke wijk heeft ook een wijkcommunicator en wijkregisseur, die instaan voor de 

uitvoering, opvolging, evaluatie en communicatie van de wijkprogramma’s. Deze 

dienst was ook verantwoordelijk voor de opstart van het buurtteam en werkt mee 

rond het Charter voor de Brugse Poort en de Precaire Puzzel
11

 (Thuis in de stad, 

n.d., 13 juli). Vervolgens zet de dienst cultuurparticipatie zich tijdens het 

stadsvernieuwingsproject in voor culturele en sociaal-artistieke projecten met als 

doel de algemene leefbaarheid van de wijk te verbeteren (Stad Gent, 2012, 13 

juli). De dienst wil door middel van deze culturele projecten bijdragen tot actieve 

betrokkenheid bij de bewoners en zo de vorming van een buurtidentiteit 

aanmoedigen. De verschillende acties en activiteiten richten zich voornamelijk op 

de pleinen en parken die worden aangepakt tijdens het project, en deze projecten 

komen allemaal tot stand via overleg. Een voorbeeld van een project waar deze 

dienst haar schouders onder gezet heeft is de parkmozaïek (zie Bijlage 6). 

Tenslotte is er de dienst buurtwerk, die actief is in twaalf wijken in Gent. Er zijn 

tien buurtcentra, voornamelijk in de 19
de

 eeuwse gordel. Buurtwerk wil sociale 

cohesie in de wijk brengen en doet dit door allerhande initiatieven te nemen. Deze 

dienst had geen specifieke opdracht rond Zuurstof voor de Brugse Poort, maar 

was wel betrokken. 

                                                 
11 De Precaire Puzzel is een engagement voor een meer solidaire buurt. Naar aanleiding van een 

fototentoonstelling die de onderkant van de maatschappij in de Brugse Poort in beeld bracht, schoot het 

buurtteam in actie. Er werd een rondetafelgesprek georganiseerd, waar iedereen kon komen vertellen over 

precaire situaties, groepen en plaatsen in de buurt. Vandaag wil de Stuurgroep rond de Precaire Puzzel, 

waarin ondertussen ook het stadsbestuur vertegenwoordigd is, deze aanpakken. Het Charter voor de Brugse 

Poort formuleert tien intenties voor een solidaire buurt en koppelt hier een actieprogramma aan. Niet het 

bestuur, maar lokale organisaties ondernemen deze acties zelf (Oosterlynck, 2012, p. 29). 
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In het algemeen merken we dat de individuele ambtenaren die rond het 

project werkten veel vrijheid kregen omtrent de invulling van de participatie. Dit 

was mogelijk omdat er op voorhand en gedurende het proces geen concrete 

afspraken werden gemaakt wat betreft de invulling van de bewonersparticipatie, 

en omdat de politieke actoren de ambtenaren deze vrijheid ook gunden. 

Desondanks heeft de stad Gent er vanaf het begin voor geopteerd om de bewoners 

als belangrijk element in de besluitvorming mee te nemen. We leerden ook dat 

voor elk deelproject een andere manier van werken werd gehanteerd. Voor elk 

park of elke straat die werd heraangelegd, werden er verschillende opties 

afgewogen, en werd er bekeken wie welke belangen had en hoe de buurt het best 

betrokken kon worden. Op voorhand lag vast dat er ingrepen in de buurt nodig 

waren en dat er meer open ruimte zou komen. Maar de verdere invulling liet men 

grotendeels open
12

. Jurgen Heytens, die tien jaar lang projectleider in de Brugse 

Poort was (van 1998 tot 2008), zegt over de rol van de ambtenaren het volgende: 

 

“Het was eigenlijk een beetje een vernieuwend embryonaal denken dat wij 

konden doen. Van: hoe gaan we dat aanpakken?. Het was de eerste keer dat 

we zo’n wijk aanpakten. En dus hebben wij in de Brugse Poort allemaal 

nieuwe dingen kunnen uitwerken”. 

 

Gedurende de interviews viel het ons op dat de ambtenaren in de Brugse 

Poort erg gedreven waren en dat er een sterke loyauteit was tussen de 

buurtbewoners en de ambtenaren. Adam Adelin, een buurtbewoner, lid van de 

buurtraad en hoofd van de Dekenij Bevrijdingslaan, sprak zeer enthousiast over de 

rol van Marc Verheirstraeten van de dienst stedelijke vernieuwing en 

gebiedsgerichte werking. Verheirstraeten stond volgens hem steeds open voor 

vragen en suggesties en heeft volgens Adelin ook enorm zijn best gedaan om 

bepaalde zaken aan te kaarten bij de stad. Ook Heytens sprak enthousiast over de 

Brugse Poort. Toen de onteigeningen aangekondigd werden trok de hele wijk zich 

het lot aan van deze mensen. Heytens zegt hier het volgende over: “Dat vond ik 

tof aan de Brugse Poort, dat er daar zoveel reacties opkwamen. Het was als een 

                                                 
12 Het lijkt evident dat bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld de onteigeningen, wel volledig door het 

stadsbestuur werden beslist. 
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bom die insloeg: ónze huizen. In de Brugse Poort was er het ons-gevoel. Dat was 

wel interessant”. De verhalen van Heytens en Adelin passen binnen de 

bevindingen over het belang van de persoonlijke instelling en visie van 

ambtenaren bij het opzetten van participatietrajecten (Dezeure & De Rynck, 

2011b). 

Verder zijn er ook enkele bovenlokale overheden betrokken bij dit 

project. Op vlak van participatie hebben deze echter geen inbreng gehad. Ze 

stonden voornamelijk in voor de financiering en subsidiëring van het project. 

De laatste categorie binnen ‘bouwheren’ zijn de private actoren. Als 

eerste is er Samenlevingsopbouw Gent vzw. Deze organisatie verzorgt en 

begeleidt de participatie doorheen het volledige traject. Ze verdedigt de belangen 

van de bewoners van de Brugse Poort en werd aangesteld door de stad. Hun 

website (http://www.samenlevingsopbouwgent.be) leert ons dat de vzw volgende 

opdrachten kreeg: “(1) Organiseren van participatie-op-maat van de 

buurtbewoners, (2) Ondersteuning van de lokale bewonersgroep Buurtraad in 

haar adviserende rol met betrekking tot het project en (3) Voelsprietfunctie met 

betrekking tot de noden van de wijk en van de wijkbewoners” 

(Samenlevingsopbouw Gent vzw, 2012, 2 juli). De doelgroep van hun werk in de 

Brugse Poort zijn bewoners, achtergestelde groepen en allochtonen. Hoe de 

participatie juist georganiseerd wordt staat niet te lezen op hun website. We 

vragen ons af of Samenlevingsopbouw Gent vzw onafhankelijk kan werken 

ondanks het feit dat de stad werkgever is en de vzw opkomt voor de bewoners. Uit 

interviews leren we dat de vzw hier grotendeels in lijkt te slagen. 

Samenlevingsopbouw Gent vzw werkt bijvoorbeeld op basis van convenanten met 

de stad, die gelden voor een periode van een aantal jaar. Ook werd een werknemer 

van Samenlevingsopbouw Gent vzw, Johan Vermeiren, door het project Zuurstof 

voor de Brugse Poort zelf het slachtoffer van een onteigening. Hij had er, aldus 

Heytens, alle belang bij dat de bewoners betrokken werden bij het project, zodat 

er geen ingrepen tegen hun zin konden plaatsvinden. Toch benadrukken zowel 

Jurgen Heytens als Tine Heyse, gemeenteraadslid voor Groen, dat het toch 

moeilijke relatie is en dat er misschien toch sprake is van een al dan niet beperkte 
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beïnvloeding. Het is echter moeilijk dit hard te maken en over het algemeen lijken 

de meeste partijen tevreden over de werking van de vzw. 

De architectenbureaus Nero en Stramien vormen samen de tweede en 

laatste private actor. In de Brugse Poort gingen verschillende bureaus de uitdaging 

aan om een stadsontwerp te maken. Nero/Stramien werd met hun utopisch 

verhaal
13

 tot winnaar gekozen. Heytens zegt dat deze keuze in overleg gebeurde 

met de buurtraad. We zien dit bevestigd door Kristiaan Borret: 

 

“Het stadsontwerp zelf wordt verder uitgewerkt door middel van een 

intensief inspraakproces met de buurtraad. Zeven weken lang komt men 

week na week bijeen en wordt het plan telkens hertekent. Zo verwerft het 

project een belangrijk draagvlak bij de lokale betrokkenen uit de 

buurtraad” (2006, p. 50). 

 

Nadien werd er, eveneens in samenspraak met de buurtraad, afgesproken 

om het ontwerp serieus aan te passen: “Het resultaat is een programma voor de 

Brugse Poort dat de basisideeën behoudt maar bijstelt, vooral naar 

haalbaarheid” (p. 50). 

Buurt. Allereerst is er de buurtraad die werd opgericht naar aanleiding 

van Zuurstof voor de Brugse Poort. Dit gebeurde zowel aan de hand van een open 

oproep naar de buurtbewoners, als door het gericht aanspreken van enkele 

welbepaalde personen. Uit de interviews blijkt dat de buurtraad vanaf het begin 

bij het beleid betrokken werd door het bestuur. De leden van de buurtraad 

verdedigen vrijwillig de belangen van de buurt. We merken wel op dat deze geen 

echte afspiegeling is van de verhouding tussen de verschillende inwonersgroepen, 

maar dat er vooral hogeropgeleiden in zetelen. 

FC de buurt is dan weer een bewonersgroep die eigenhandig de krachten 

heeft gebundeld. Deze groep ontstond pas in het najaar van 2011, naar aanleiding 

van het project in de Meibloemstraat, en is dus niet actief geweest gedurende het 

grootste deel van het stadvernieuwingsproject. Adam Adelin vertelt dat dit protest 

                                                 
13 Om en bij de zeshonderd woningen zouden worden gesloopt, ongeveer negenhonderd nieuwe zouden 

worden gebouwd en er zou heel wat groen in de wijk worden gepompt. Uiteindelijk werden beide aantallen 

flink teruggeschroefd. 
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gedreven wordt door jonge en nieuwe inwoners van de wijk. Het project in de 

Meibloemstraat maakt strikt genomen geen onderdeel uit van de stadsvernieuwing 

rond Zuurstof voor de Brugse Poort. Toch lijkt dat project er deels 

verantwoordelijk voor dat de burgers hun ei ook kwijt durven. “Zuurstof wordt 

stikstof” staat er te lezen in een artikel uit Tiens Tiens (Onghena, 2012). Deze 

auteur bekritiseert dat er tijdens het stadsvernieuwingsproject werd gestreefd naar 

zuurstof voor de wijk door middel van parken en betere huisvesting, maar dat de 

stad nu toch toelaat dat er in een wijk met een zeer hoge densiteit opnieuw extra 

wooneenheden bijkomen. Adelin stelt zich gematigder op. Hij begrijpt dat de stad 

geen eindeloos budget heeft, dat er nog andere wijken zijn die ook aan bod 

moeten komen en dat de privéontwikkelaar voornamelijk winst wil maken. 

Anderzijds ziet hij ook in dat de nieuwe jonge bewoners liever een park zien dan 

een woonblok. De manier waarop de zaken in dit dossier verder zullen verlopen, 

zal hoogstwaarschijnlijk een beeld geven van de verdere evolutie op vlak van 

bewonersparticipatie in de Brugse Poort. 

Deze wijk heeft tenslotte ook een actief middenveld. Zo gaf een 

fototentoonstelling
14

 die de onderkant van de samenleving in de Brugse Poort in 

beeld bracht, het middenveld de impuls om dit verhaal ook een positieve draai te 

geven. Men wou stilstaan bij de problemen en knelpunten in de wijk. Adelin 

vermoedt dat de buurtraad zal opgaan in deze groep, die momenteel werkt rond 

het actieplan Brugse Poort en de Precaire Puzzel. 

Bouwheren en buurt. Het middenveld, externe partners die in de wijk 

werkzaam zijn en de stadsdiensten komen maandelijks samen in een 

klankbordgroep die bepaalde zaken in de wijk wil aanpakken. Deze groep wordt 

geleid door schepen Tom Balthazar (sp.a) en is speciaal opgericht voor het 

stadsvernieuwingsproject. Midden 2010 werd er een stuurgroep opgericht naar 

aanleiding van het idee van het middenveld rond de Precaire Puzzel, om deze en 

de aanpak van verschillende knelpunten vorm te geven. Er werd een charter met 

tien intenties opgemaakt, waarin verschillende partners uit de wijk beloofden om 

samen de problemen aan te pakken. Zowel de stad, het middenveld als externe 

                                                 
14 In de fototentoonstelling Lijn 3 werd door middel van aangrijpende foto’s de aandacht gevraagd voor de 

vergeten onderkant van de samenleving in de Brugse Poort. De Precaire Puzzel die hieruit voortkwam is 

volgens Oosterlynck een geslaagd voorbeeld van sociale innovatie (Oosterlynck, 2012, p. 29). 
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partners kregen een plaats in deze stuurgroep. Ilse Van Wambeke, de 

wijkregisseur, benadrukt in het interview dat de Brugse Poort een “kritische, felle 

wijk is” waar buurtbewoners niet zomaar akkoord gaan met alles en desnoods 

acties voeren. Ze geeft als voorbeeld dat er niet altijd genoeg budget is om de 

wensen uit de buurt te realiseren. Van Wambeke vertelt dat deze houding het 

samenwerken in de stuurgroep soms moeilijk maakt, maar dat het toch interessant 

blijft om dit werk in de toekomst verder te zetten. Een laatste orgaan waarin de 

buurt en het stadsbestuur samen zetelen is het buurtteam van de dienst buurtwerk. 

Net als in de andere 19
de

 eeuwse gordelwijken, richtte deze dienst ook een team 

op in de Brugse Poort. Men tracht zo de cohesie in de wijk te bevorderen. We 

merken op dat dit buurtteam niet werd opgericht in functie van het project 

Zuurstof voor de Brugse Poort. In deze case zitten in de categorie ‘bouwheren’ 

dus enkel politici en ambtenaren. 

 

Actoren bij Project Gent Sint-Pieters 

Bij de studie van de verschillende actoren bij het stationsproject, maken 

we gebruik van interviews en het proefschrift van Tom Coppens (2011). We zien 

dat er ditmaal vier belangrijke partners zijn: de stad Gent, de NMBS Holding, De 

Lijn en de Vlaamse overheid. We plaatsen deze vier actoren onder ‘bouwheren’: 

de overheid en de stad zijn politieke actoren, terwijl de NMBS Holding en De 

Lijn semi-publieke actoren zijn (Tabel 5). Deze laatste twee categoriseren we 

echter onder ‘private actoren’, omdat een verdere opdeling voor onze doeleinden 

niet noodzakelijk is en ons te ver zou leiden. Deze mix van publieke en private 

actoren als grote partners is een typisch kenmerk van een 

stadsontwikkelingsproject. We vermoeden dat vooral deze eigenschap belangrijk 

zou kunnen zijn bij het beantwoorden van onze onderzoeksvraag, wegens de 

bijkomende economische motieven. 
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Tabel 5 

Weergave van de Actoren bij Project Gent Sint-Pieters 

BOUWHEREN 

Stadsbestuur: politici + 

ambtenaren 

Gemeenteraad:  

- Burgemeester (Frank Beke en Daniël Termont) 

- Bevoegde schepen (Sas Van de Rouveroij, Karin 

Temmerman en Tom Balthazar) 

- Raadsleden 

 Infopunt 

 Dienst stedelijke vernieuwing en gebiedsgerichte werking  

Bovenlokale overheden Vlaamse overheid (Vlaams Gewest en Agentschap Wegen en 

Verkeer) 

 Europese Unie (EFRO) 

Private actoren NMBS Holding (autonoom overheidsbedrijf) 

 Infrabel 

 Eurostation 

 Euro Immo Star 

 De Lijn (autonoom overheidsbedrijf) 

 XDGA en Poponcini & Lootens (architectenbureaus)  

 BUUR (BUreau URbanisme) 

Overkoepelend orgaan Stuurgroep 

BUURT 

Bewoners Milieugroep Sint-Pieters-Aaigem 

 Buurtcomité BuitenSporig 

Middenveld Maakt deel uit van de Klankbordgroep 

 Organisaties: Fietsersbond Gent, Voetgangersbeweging, 

TreinTramBus, Dekenij Sint-Pietersstation, Koninklijke Dekenij 

Sint-Pieters-Buiten. 

BOUWHEREN EN BUURT 

Klankbordgroep Groep waar publieke en private actoren elkaar ontmoeten 

 

 

Bouwheren. Ook hier is de gemeenteraad met de burgemeester en de 

schepenen een belangrijke politieke actor. Ambtelijke actoren die iets te maken 

hadden met participatie zijn echter veel minder talrijk en invloedrijk dan bij het 

project rond de Brugse Poort. De dienst stedelijke vernieuwing en gebiedsgerichte 

werking heeft ook aan dit project meegewerkt. Ze verzorgde eind 2005 een aantal 

workshops en een panel study in de stationsbuurt (Coppens, 2011, p. 194). Verder 

richt deze dienst zich vandaag tot de bewoners van de wijk via nieuwsbrieven. We 

zien dat zijn rol hier dus een stuk beperkter is dan in de voorgaande case. We 

hadden het reeds over Wijk aan Zet: het programma dat wijken ondersteuning 

biedt. Opvallend voor Project Gent Sint-Pieters is dat er niet een overkoepelende 

wijk is, maar dat de spoorlijn de grens tussen twee wijken vormt: Stationsbuurt 

Zuid en Stationsbuurt Noord (Bijlage 5). Vergaderen op wijkniveau met hulp van 
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de dienst gebiedsgerichte werking is daarom onmogelijk. In het proefschrift van 

Tom Coppens staat iets merkwaardigs te lezen: “Remarkably, the action group 

Buitensporig also received subsidies in 2009 from the "Wijk aan zet" policy 

program. So, actually a part of the protest against the project had been financed 

by the city itself” (2011, p. 195). In het interview met buurtbewoner en lid van de 

actiegroep BuitenSporig Luc Lavrysen werd echter duidelijk dat het ging om een 

klein bedrag van ongeveer duizend euro. Het geld werd door BuitenSporig 

gebruikt om mensen een drankje aan te bieden tijdens bijeenkomsten en een 

zaaltje te huren. Het programma Wijk aan Zet deed dus eigenlijk gewoon wat 

ervan verwacht werd: initiatieven van bewoners ondersteunen. 

Een andere belangrijke ambtelijke actor die de burger begeleidt is het 

Infopunt Project Gent Sint-Pieters. Sinds juni 2010 staat deze opvallende 

container boven de fietsenstalling aan de Prinses Clementinalaan. Hier kunnen 

bewoners terecht met al hun vragen en voorstellen rond het project (Project Gent 

Sint-Pieters, n.d. a, 13 juli). De stad Gent lijkt trots op de manier waarop ze de 

burger betrekt bij Project Gent Sint-Pieters. Op de website staat het volgende te 

lezen: “Een van de grootste projecten waar burgers nauw bij betrokken zijn, is 

het Project Gent Sint-Pieters. Dat gebeurt onder andere via bewonersbrieven, 

informatievergaderingen, dialoogcafés en nu ook via Facebook en Twitter” 

(Civitas Gent, 2011, 10 april). We merken dat ook de ambtenaren van het 

Infopunt positief aankijken tegen de manier waarop de stad de burger probeert te 

betrekken. Ook op regionaal niveau is er een invloedrijke actor betrokken bij dit 

project. Het Vlaamse Gewest en het Agentschap Wegen en Verkeer plaatsen we 

onder één noemer: de Vlaamse overheid (Project Gent Sint-Pieters, 2009, 13 juli). 

Verder zien we dat ook dit project subsidies krijgt van de Europese Unie uit het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

In de tabel hierboven zien we verder een groot aantal private actoren. De 

NMBS Holding noemt men een parastatale actor en is dus in theorie geen zuiver 

private actor. In de praktijk zien we echter dat het bestuur van de Holding toch 

een grote mate van onafhankelijkheid aan de dag kan leggen. Onder het deel 

‘private actoren’ plaatsen we eveneens Eurostation en Euro Star Immo. Beiden 

maken eigenlijk deel uit van de NMBS Holding. Deze twee naamloze 
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vennootschappen zijn gespecialiseerd in het begeleiden van stationsprojecten, 

zowel bouwkundig als architecturaal (http://www.eurostation.be). Voor de 

volledigheid moeten we hier ook Infrabel vermelden. Deze actor is 

verantwoordelijk voor de infrastructuur van de spoorwegen en maakt eveneens 

deel uit van de NMBS Holding. Ook De Lijn is een autonoom overheidsbedrijf op 

Vlaams niveau en dus in theorie geen zuiver private actor. 

Het eerste architectenbureau dat voor het totale Project Gent Sint-Pieters 

werd aangesteld, Xaveer De Geyter architecten, werd reeds in 1999 gekozen via 

een wedstrijd die georganiseerd werd door de vier partners (Coppens, 2011, p. 

126). Maar vreemd genoeg kwam er in 2003 een nieuw ontwerp van de hand van 

XDGA, dat enkel het gebied rond de Fabiolalaan besloeg. Dirk Van Dorpe van 

het Infopunt blijft op de vlakte wat betreft de oorspronkelijke plannen van XDGA. 

Hij zegt dat deze vervangen werden door nieuwe, die er wel op gebaseerd waren. 

Maar volgens Luc Lavrysen was de stad toch niet helemaal tevreden over het 

winnende ontwerp en blijft men daarom bewust vaag over wat er nu precies 

gebeurde met die oorspronkelijke plannen. In 2009 werd er zelfs opnieuw een 

architectuurwedstrijd georganiseerd door Euro Immo Star. Om hieraan deel te 

nemen moesten kandidaten wederom een inrichtingsplan voor Zone SOFA, 

oftewel de ruimte rond de Koningin Fabiolalaan, ontwerpen. Uit alle 

inschrijvingen werden vijf ontwerpbureaus weerhouden. De uiteindelijke winnaar, 

Poponcini & Lootens, werd unaniem verkozen door een jury bestaande uit 

voorzitter en voormalig burgemeester Frank Beke, vertegenwoordigers van de 

verschillende partners en externe deskundigen (Van Keymeulen, 2009, 29 

oktober). Later werd er nog een bijkomende wedstrijd uitgeschreven om een naam 

te bedenken voor het project rond de Fabiolalaan, waaraan alle Gentenaren 

konden deelnemen. Uit 350 inzendingen kwam de naam ‘De Link’ als winnaar uit 

de bus (Vatstgoedplatvorm, 2010, 15 april) Samengevat kunnen we dus stellen dat 

de keuze van de uiteindelijke ontwerpen voor Project Gent Sint-Pieters zeer 

moeizaam en met onduidelijke motieven gebeurde. Wat wel naar voren komt is 

dat de burger hier rechtstreeks geen enkele invloed op heeft gehad. 

De stedenbouwkundige organisatie BUUR stond in voor de 

kwaliteitsbewaking bij het project van 2007 tot 2010, en gaf advies aan de vier 
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partners (BUUR, 2007, 6 juli). BUUR had onder meer de taak een draagvlak te 

creëren bij de bevolking. Volgens Dirk Van Dorpe van Infopunt Project Gent 

Sint-Pieters ondernam BUUR een buurtonderzoek, dat aanleiding gaf tot enkele 

kleine aanpassingen aan de plannen. Zo werden er bijvoorbeeld twee parkjes 

voorzien. Momenteel werkt men niet meer samen met dit bureau en vervullen 

Poponcini & Lootens deze taak. Tot slot heeft het bestuur van Project Gent Sint-

Pieters sinds november 2002 met de Stuurgroep ook een overkoepelend orgaan, 

waarin de vier grote partners zetelen (Coppens, 2011, p. 127). Deze groep staat in 

voor de algemene coördinatie van het project en wordt voorgezeten door de 

burgemeester van Gent (aanvankelijk was dit Frank Beke, momenteel is dit Daniël 

Termont). 

Buurt. Om te beginnen is er Milieugroep Sint-Pieters-Aaigem, die 

hoofdzakelijk bestaat uit inwoners van de Sint-Denijslaan (Coppens, 2011, p. 

217). Ze voerden al in het begin van de jaren negentig actie om het gebied 

Schoonmeersen als natuurreservaat te laten opnemen. Deze organisatie bestaat dus 

al van voor er plannen waren rond het station en de stationsomgeving. Kort nadat 

de groep haar doel had bereikt, werd Schoonmeersen echter opnieuw bedreigd 

door de plannen rond Gent Sint-Pieters en schoten de buurtbewoners terug in actie 

om de bouw van de R4 tegen te houden. Verder werd in 2005 de actiegroep 

BuitenSporig opgericht, door het samenkomen van meer dan tweehonderd 

burgers. De groep ontstond uit ongenoegen met de plannen rond het station, en 

komt ook vandaag nog op voor de belangen van de bewoners en de omgeving. 

Haar voornaamste klacht is dat het project te megalomaan is. Ze kant zich onder 

andere tegen de hoge torens die worden gebouwd en maakt zich zorgen over de 

R4, die door het natuurgebied Schoonmeersen zou lopen. Het protest van 

BuitenSporig kreeg ook een juridisch staartje. De actiegroep trok samen met een 

aantal buurtbewoners naar de rechtbank, met een vordering tot schorsing en een 

beroep tot vernietiging van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan en van de 

stedenbouwkundige vergunningen voor de bouw van de parking (BuitenSporig, 

2010, 6 april). De Raad Van State verwierp deze vordering tot schorsing. 

Ondertussen maakte BuitenSporig de zaak ook aanhangig bij het Hof van Justitie. 
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Het valt ons op dat deze twee actiegroepen zich organiseerden uit 

onvrede met het project. We willen dan ook verder toelichten waarom dit protest 

ontstond. Het verhaal begint bij de organisatie van enkele 

informatievergaderingen door de stad, om de plannen kenbaar te maken. Over 

fundamentele keuzes kon op dat moment niet meer gediscussieerd worden: de 

grote lijnen stonden reeds vast en de belangrijke beslissingen waren al genomen 

(Block et al., 2006, p.118). De eerste vergadering vond namelijk plaats in de 

maand maart van het jaar 2004 (Coppens, 2011, pp. 193-194), terwijl tussen 2000 

en 2004 reeds de hoofdlijnen van het project werden uitgezet en een 

samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend. De tweede 

informatievergadering vond pas plaats in oktober 2005. De derde vergadering 

kwam er in maart 2006 en informeerde de buurt over het Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan. De gebrekkige en erg late informatiebedeling, en de 

onmogelijkheid om nog mee te beslissen over de belangrijkste factoren 

betreffende het project, frustreerden de burgers. Deze frustratie was voor de 

bewoners de motivatie om de krachten te bundelen. Burgemeester Daniël Termont 

geeft toe dat er bij aanvang weinig aandacht besteed werd aan 

bewonersparticipatie. In de uitzending van het radio 1-programma Peeters & 

Pichal op 15 november 2011 zegt hij het volgende: 

 

“Ik denk, de dag van vandaag, dat we op een andere manier omgaan bij de 

ontwikkeling en het opzetten van zulke projecten. Ik ben niet te beroerd om 

te zeggen dat we misschien op een andere manier, tien jaar geleden, dat 

moesten aangepakt hebben. Bij de opstart van het project is er eigenlijk niet 

in de allerprilste fase met de mensen overlegd”. 

 

Het middenveld en de organisaties uit de wijk die hieronder vallen, tot 

slot, zijn terughoudender dan deze in de Brugse Poort. Enkelen nemen wel deel 

aan de Klankbordgroep, maar deze plegen geen voorgaand overleg. 

Bouwheren en buurt. Naar aanleiding van het groeiende protest rond 

het project werd er in 2006 de Klankbordgroep opgericht. Deze bestaat uit 

(Bijlage 4) de vertegenwoordigers van de verschillende belangengroepen uit de 
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stationsbuurt en de projectpartners. De Klankbordgroep heeft als doel een dialoog 

tot stand te brengen. Tijdens de bijeenkomsten kunnen voorstellen en suggesties 

worden gedaan of kunnen standpunten verdedigd worden. Deze groep vergadert 

drie tot zes keer per jaar. Filip De Rynck, die we reeds aanhaalden in verband met 

het wetenschappelijk onderzoek naar participatie, was voorzitter gedurende de 

eerste vier jaar (Project Gent Sint-Pieters, n.d. c, 14 april). Daarna nam Herwig 

Reynaert, decaan van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen aan de 

UGent, de fakkel over. Hij bekleedt tot op heden het voorzitterschap. Luc 

Lavrysen van BuitenSporig is matig positief over de werking van de 

Klankbordgroep en zegt hierover dat dit het enige initiatief is dat in de buurt komt 

van echte participatie. Onder meer over leefbaarheid tijdens de werken werd er 

volgens hem geluisterd naar de deelnemers en zag men nadien ook resultaat. 

Verder zegt Lavrysen dat er dankzij de input van bewoners in de Klankbordgroep 

een echte architectuurwedstrijd werd georganiseerd
15

. Ondanks het feit dat de 

Klankbordgroep niets in de pap te brokken had bij het verkiezen van de winnaar, 

is hij toch tevreden met dit resultaat. Zijn grootste punt van kritiek blijft dat er 

nooit inspraak van de buurt mogelijk was over de grote lijnen van Project Gent 

Sint-Pieters. Tine Heyse laat zich wel zeer kritisch uit over de Klankbordgroep. 

Zij vertelt onder meer dat elke deelnemende organisatie evenveel gewicht in de 

schaal kan werpen. Daardoor gebeuren echter soms rare dingen. Zo heeft een 

buurtcomité uit de Clementinalaan, waar nooit iemand eerder over had gehoord en 

dat later slechts uit één geïnteresseerde burger bleek te bestaan, evenveel in de pap 

te brokken als pakweg BuitenSporig. 

 

Vergelijking van de Twee Cases op Vlak van Participatie 

Actoren. We hebben nu een beeld van de belangrijkste actoren die 

betrokken waren bij de twee stadsontwikkelingsprojecten. We benadrukten reeds 

het comparatieve aspect van onze studie. Daarom zullen we nu een vergelijking 

maken van de actoren om zo te proberen om tot conclusies te komen, teneinde en 

aldus onze onderzoeksvragen te beantwoorden. 

                                                 
15 De wedstrijd uit 2009 die reeds werd aangehaald 
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Bouwheren. Zoals reeds aangehaald is een belangrijk kenmerk van 

stadsontwikkelingsprojecten dat een groot aantal actoren betrokken zijn uit zowel 

de publieke als de private sfeer. Op basis van onze tabellen kunnen we inderdaad 

stellen dat er meer ‘bouwheren’ betrokken zijn bij Project Gent Sint-Pieters dan 

bij Zuurstof voor de Brugse Poort. 

De gemeenteraad met schepen en burgemeester zijn voor beide projecten 

gelijk, maar de ambtelijke actoren verschillen. De dienst stedenbouw en 

ruimtelijke ordening is bij beide projecten betrokken. Bij het project Gent Sint-

Pieters was er voor hen echter een meer beperkte rol weggelegd. Dirk Van Dorpe 

en Tania Fierens van het Infopunt vertellen dat deze dienst vooral betrokken was 

bij voorbereidend werk, dat aan het eigenlijke project vooraf ging. In het project 

Zuurstof voor Brugse Poort kregen de ambtenaren van deze dienst echter een 

andere en veel vrijere rol. Hier was het de bedoeling dat men zich bekommerde 

over de burgers en samen met hen naar oplossingen zocht. Een andere dienst die 

betrokken is in beide trajecten is de dienst stedelijke vernieuwing en 

gebiedsgerichte werking. We stellen vast dat deze dienst voor alle vijfentwintig 

wijken in Gent op een gelijkaardige manier tewerk gaat, en dus in beide cases een 

gelijkaardige rol heeft. De dienst biedt algemene ondersteuning bij 

burgerinitiatieven. Vervolgens is in de Brugse Poort gedurende het hele project de 

dienst cultuurparticipatie bezig met culturele activiteiten om zo de vorming van 

een buurtidentiteit aan te moedigen. Bij het andere project zet geen enkele actor 

zich hiervoor in. In Project Gent Sint-Pieters is er wel één centraal informatiepunt, 

iets waar in de Brugse Poort minder nood aan is, omdat allerhande kleinere 

initiatieven deze functie vervullen, en de ambtenaren meer aanwezig én 

aanspreekbaar zijn. Het Project Gent Sint-Pieters bereikt meer mensen, niet alleen 

bewoners maar ook pendelaars, en dus heeft zo’n centraal punt hier wel zijn nut. 

In ons analytisch en theoretisch kader hadden we het al over de 

verschuiving van de rol van het stadsbestuur, waarbij het primaat van de politiek 

vervangen moet worden door een aanpak waarbij de burger meer inbreng krijgt. 

Bij Zuurstof voor de Brugse Poort zien we dat ambtenaren gemakkelijker deze 

transitie maken dan bij het project rond het station. Uit het interview met Heytens 

blijkt dat ambtenaren voor elk probleem een oplossing op maat zochten en in 
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samenspraak met bewoners hun plannen aanpasten en bijschaafden. De 

ambtenaren trokken zich het lot van de buurt en de wijk aan en voelden een zekere 

loyaliteit ten opzichte van de burgers. Bij Project Gent Sint-Pieters zien we dat het 

bestuur het moeilijker heeft met de nieuwe rolinvulling. Ambtenaren engageren 

zich minder om bewoners te betrekken en samen naar oplossingen te zoeken. Dirk 

Van Dorpe vindt dat bewoners pas betrokken kunnen worden nadat er door het 

bestuur keuzes worden gemaakt: 

 

“Je moet eerst iets hebben om over te praten. Dat is vrij moeilijk voor zo’n 

groot ontwerp. Want iedereen zegt van “participatie” en ik vind dat mooi 

gebracht, maar je moet eerst een plan hebben. Als je aan dat plan werkt, 

dan maak je ook keuzes. Dan begint het pas, dan kan je het bijsturen en dat 

is voor een groot stuk gebeurd”. 

 

Een verklaring voor deze verschillende attitude ten opzichte van de eigen 

rol zou kunnen zijn dat bewonersparticipatie in dit project niet vanaf de start een 

belangrijke plaats innam. Volgens Van Dorpe en Fierens werd er vanaf het begin 

wel afgesproken om de burger in latere fasen te betrekken. Dit zou de reden 

kunnen zijn waarom het bestuur en specifiek de ambtelijke actoren moeilijk een 

nieuw evenwicht in hun rol vinden. De bovenlokale overheden in de twee 

projecten zijn ongeveer gelijk. Op vlak van rolinvulling verschillen ze echter 

sterk. In Project Gent Sint-Pieters is de Vlaamse regering een volwaardige actor, 

terwijl deze in de Brugse poort enkel subsidies verleent. Bij het sociale 

stadsvernieuwingsproject had de stad als enige overheid zelf alle touwtjes in 

handen, bij het stadsontwikkelingsproject was dat niet het geval. 

Vervolgens delen we binnen de ‘bouwheren’ ook ‘private actoren’ in. Als 

eerste valt op dat deze bij het project rond het station een aanzienlijk meer 

cruciale rol spelen. We gaven reeds aan dat dit een kenmerk is van 

stadsontwikkelingsprojecten. De Lijn en de NMBS zijn twee van de vier 

belangrijke partners van het project. In de Brugse Poort zijn er geen private 

actoren van deze ordegrootte betrokken. Hier ligt volgens ons het belangrijkste 

deel van de verklaring van het verschil in participatie tussen sociale 



42 

 

stadsvernieuwing en stadsontwikkeling. Bij grote stadsontwikkelingsprojecten 

moet er immers eerst een akkoord worden gevonden tussen private en publieke 

actoren. Zo moesten bij Project Gent Sint-Pieters De Lijn, De NMBS, de stad 

Gent en de Vlaamse overheid eerst onderling op dezelfde golflengte komen. Om 

dit te bereiken en de verdere samenwerking te coördineren werd ook de 

Stuurgroep opgericht. In de Brugse Poort plaatsen we de Stuurgroep echter onder 

‘bouwheren en buurt’: hier was dus wel overleg mogelijk in dit orgaan. 

Gelijklopend met onze analyse, zegt Coppens het volgende over de participatie bij 

Project Gent Sint-Pieters: 

 

“In het stationsproject zorgden moeilijke onderhandelingen met 

bovenlokale publieke en semipublieke actoren er echter voor dat de marges 

voor inspraak erg beperkt waren. Hierdoor ontstond een halfslachtige 

openheid, waarbij wel intensief werd gecommuniceerd en waarbij er 

vormen van overleg werden georganiseerd, maar waarbij tegelijk de 

contouren van het project niet konden aangepast worden aan de kritiek van 

het actiecomité.” (2011, p. 7). 

 

In Zuurstof voor de Brugse Poort werd er geopteerd om de burger te 

ondersteunen via Samenlevingsopbouw Gent vzw. In het project rond Gent Sint-

Pieters was er geen sprake van een gelijkaardige actor. We zien wel dat BUUR 

onderzoek deed naar de wensen van de burgers en dat BuitenSporig positief 

tegenover dit bureau staat. BUUR is echter een stedenbouwkundige organisatie, 

die op basis van een bevraging van bewoners een aantal aanpassingen aan het 

masterplan deed. Samenlevingsopbouw Gent vzw is daarentegen volledig gericht 

op de burger en heeft als taak bewoners gedurende het hele traject te 

ondersteunen. De taak en aanpak van deze twee organisaties verschilt dan ook 

enorm. Onder de ‘private actoren’ plaatsen we verder architectenbureaus. 

Verschillend tussen de twee projecten was de mate van inbreng wat betreft de 

architectonische plannen: de buurtraad in de Brugse Poort mocht mee beslissen 

over het ontwerp, maar bij Gent Sint-Pieters hadden de burgers geen rechtstreekse 

invloed op deze keuze. 
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Project Gent Sint-Pieters werd opgedeeld in drie verschillende fasen. In 

de aanvangsfase moest de bewonersgroep meerdere malen aandringen om enkel 

en alleen meer informatie te krijgen. De aandacht die het stadsbestuur aan de 

bewoners schonk nam echter toe doorheen de tijd. Een recent voorbeeld van deze 

toename is het proefproject Project zoekt ideeën, dat in 2011 werd gelanceerd. 

Men vroeg aan de mensen om leuke ideeën te bedenken. Deze konden via een 

website en alle moderne sociale media kenbaar gemaakt worden. Op die manier 

werden heel wat reacties verzameld en bereikte men ook een jongere doelgroep 

(Rogiest, 2011). In het kader van deze evolutie in bewonersparticipatie halen we 

ook Luc Lavrysen aan: “In de periode, toen de plannen gemaakt en goedgekeurd 

zijn. Wat is er toen gebeurd? Er zijn informatie avonden geweest. Men heeft het 

plan voorgesteld, er konden vragen gesteld worden en dat was het.” Hij 

benadrukt dat de stad ook in de latere fasen participatie gelijk blijft stellen aan het 

verstrekken van informatie. De stad houdt de burger volgens hem wel goed op de 

hoogte. Hij verwijst hier naar de talloze nieuwsbrieven van het Infopunt. Tania 

Fierens en Dirk Van Dorpe zijn het niet eens met Lavrysen. Ze vinden dat de 

burger vanaf het begin betrokken is geweest en doelen hiermee op de 

informatieavonden die werden georganiseerd. Tegelijkertijd zeggen ze ook dat in 

de eerste fase door de partners reeds werd beslist dat men bij aanvang van de 

latere projectfasen de burger zou betrekken. Wij zien in deze uitspraken een 

zekere contradictie. 

We grijpen ter afronding van onze vergelijking van de ‘bouwheren’ nog 

even terug naar onze eigen invulling van bewonersparticipatie. We volgen immers 

Dezeure en De Rynck, (2011a) wanneer zij stellen: “…in goede 

participatietrajecten dienen echter ook de meningen van politici, ambtenaren en 

experten ter discussie te staan. Uiteindelijk, als deze niet veranderbaar zijn, en 

niet ter discussie mogen staan, dan is er van een participatieproces eigenlijk geen 

sprake” (p. 17). Uit wat we reeds besproken hebben, komt echter duidelijk naar 

voren dat bij Project Gent Sint-Pieters de oorspronkelijke afspraken, die gemaakt 

werden tussen de vier grote partners, nooit ter discussie hebben gestaan. Dit staat 

in schril contrast met de aanpak in de Brugse Poort, waar de burger vanaf het 
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prille begin werd betrokken. Deze tegenstelling geeft misschien nog het 

duidelijkst het verschil in bewonersparticipatie tussen beide projecten weer. 

Buurt. In beide stadsprojecten hebben bewoners zich georganiseerd in 

buurtcomités. Bij het sociale stadsvernieuwingsproject werd zoals gezegd een 

buurtraad in het leven geroepen door het stadsbestuur zelf. Ook naar aanleiding 

van het stadsontwikkelingsproject aan Gent Sint-Pieters werden 

bewonersverenigingen opgericht. Verschillend is dat de groep BuitenSporig 

ontstond uit ongenoegen met het project. Milieugroep Sint-Pieters-Aaigem 

bestond reeds langer, maar vond uit hetzelfde ongenoegen een tweede adem. In de 

Brugse Poort ontstond er op een aantal momenten ook protest, maar dit bleef 

eerder beperkt. Vooral de onteigeningen lagen hier moeilijk. Zo ontstond er 

protest rond de sloop van woningen voor het Acaciapark. De Links Socialistische 

Partij en enkele krakers kantten zich tegen de afbraak van de panden. Ook een 

aantal eigenaars wiens huis onteigend werd trokken naar de rechtbank in de hoop 

dit tegen te houden. Iedereen die onteigend zou worden werd echter wel zo snel 

mogelijk en persoonlijk ingelicht door medewerkers van de stad. We zien dus dat 

in beide projecten protest ontstond en dat het in beide gevallen aanleiding gaf tot 

de organisatie van buurtcomités. Een belangrijk verschil is echter dat bij Project 

Gent Sint-Pieters de inwoners reeds bij elkaar kwamen om acties te ondernemen 

voordat het stadsbestuur aandacht aan hen begon te schenken, terwijl het protest 

in het andere project pas sterker lijkt te worden nu een belangrijk deel van de 

stadsvernieuwing reeds uitgevoerd is. Het stadsbestuur moedigde gedurende het 

project in de Brugse Poort assertiviteit aan en heeft bewoners uit de wijk geleerd 

om hun eisen te verwoorden. Het protest ontstond dus niet naar aanleiding van het 

project, maar naar aanleiding van nieuwe initiatieven, zoals de bouw van 

appartementen in de Meibloemstraat, die niet behoren tot en niet in dezelfde lijn 

liggen als Zuurstof voor de Brugse Poort. 

Verder is het middenveld in de Brugse Poort meer geëngageerd op vlak 

van inspraak en participatie dan dat rondom het station. In de Brugse Poort zet 

men bijvoorbeeld de schouders onder nieuwe initiatieven, zoals de Precaire 

Puzzel. In het stationsproject is een gelijkaardige dynamiek afwezig. 
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Bouwheren en buurt. In de twee projecten is er ruimte voor 

ontmoetingen tussen het stadsbestuur en de bewoners. Bij Project Gent Sint-

Pieters is er de Klankbordgroep, waar de meeste deelnemers uit de buurt niet 

negatief tegenover staan. Bewoners hebben via deze groep echter geen 

rechtstreekse impact op het beleid. Zaken kunnen wel aangekaart worden en er 

wordt geluisterd. De Klankbordgroep werd opgericht op het scharnierpunt tussen 

de oude en nieuwe legislatuur. In de Brugse Poort daarentegen was er vanaf het 

begin het buurtteam, waar het stadsbestuur en de buurtraad konden vergaderen. 

Hier was er wel rechtstreekse invloed van de bewoners op de plannen mogelijk. 

Doorheen de jaren nam het middenveld, samen met enkele organisaties en het 

stadsbestuur, ook het initiatief om de stuurgroep rond de Precaire Puzzel in het 

leven te roepen. Tenslotte spraken we ook reeds over het buurtteam van 

gebiedsgerichte werking. We vinden dus drie fora in de Brugse Poort tegenover 

één rond het station. De kwantiteit zegt niet altijd iets over de kwaliteit, maar we 

stellen ook een belangrijk verschil vast wat betreft het moment van oprichting en 

wat betreft de mate van invloed op de uiteindelijke ingrepen. Of er minder protest 

zou geweest zijn, moest de Klankbordgroep vroeger zijn opgericht, zullen we 

nooit weten. Voor ons staat het wel vast dat de bewoners bij het project rond het 

station het gevoel hebben dat er aanvankelijk niet naar hen werd geluisterd. De 

ambtenaren van het Infopunt ontkrachten dit door te zeggen dat vragen en 

opmerking, die door bewoners op de eerste informatieavonden werden gemaakt, 

wel werden meegenomen door het stadsbestuur. 

Formele en informele contacten. In beide projecten zien we zowel 

formele als informele vormen van bewonersparticipatie. In Project Gent Sint-

Pieters beperkten de informele contacten zich voor zover wij weten tot die tussen 

de burgemeester en de schepen aan de ene kant, en buurtcomité BuitenSporig aan 

de andere kant (Coppens, 2011, p. 194). Deze gesprekken vonden plaats naar 

aanleiding van het protest van deze laatste. Luc Lavrysen bevestigt dit en ziet voor 

de rest ook geen momenten van informeel contact tussen buurt en bestuur. De 

nadruk ligt bij dit project dus eerder op formele vormen van participatie, waar 

expliciet afgesproken regels en overeenkomsten het zwaarst doorwegen. We 

merken dat er bij Zuurstof voor de Brugse Poort wel meer informele contacten 
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plaatsvonden. We wijzen hier op de rol van Marc Verheirstraeten, die een echte 

voortrekker was en ook achter de schermen contacten legde. Dezeure en De 

Rynck (2011b) spreken in dit verband over every day makers: “Dat zijn 

sleutelfiguren die centraal staan in de netwerken op lokaal niveau.…In die 

posities transfereren zij voortdurend informatie tussen mensen, tussen burgers en 

bestuur, tussen bestuurders en diensten ook.” (p. 20). Verder benadrukt 

wijkregisseur Ilse Van Wambeke ook hoe ze merkt dat bewoners haar vaak 

rechtstreeks aanspreken over problemen in verband met het project. Zulke 

informele contacten met politici of ambtenaren zorgen vaak voor een 

vertrouwensklimaat. Bij het project rond de Brugse Poort vonden er dus 

aanzienlijk meer informele contacten plaats, hoewel ook hier de formele 

participatie van belang blijft. 

Ontwikkelingsperspectieven voor lokale democratie. In deze paragraaf 

grijpen we terug naar het schema van Kalk en De Rynck (2003, Tabel 2). We 

proberen hier te achterhalen welke vorm van democratie bij welk project past. 

Onderaan dit deel plaatsen we een nieuwe tabel (Tabel 6), waar we het schema 

van de auteurs inkleuren voor elk van de twee cases. De eerste rij bevat de positie 

en de rol van de burger. Voor het Project Gent Sint-Pieters concluderen we dat er 

aanvankelijk enkel sprake was van de burger als ‘kiezer of klant’ van het 

stadsbestuur (Kalk & De Rynck, 2003, pp. 468-472). Bij aanvang was er volgens 

ons zelfs geen plaats voor de kiezer als ‘adviseur’. Vanaf 2006 veranderde de 

houding van het stadsbestuur en werd de Klankbordgroep opgericht, waar de 

burger ‘inspreker’ werd. Bij Zuurstof voor de Brugse Poort is er sprake van 

‘coproductie’: de bewoners werden vanaf het begin betrokken bij het 

besluitvormingsproces en er is sprake van een interactief proces waarbij de buurt 

samen met het bestuur de plannen maakt. De tweede rij handelt over het gedrag 

van burgers. Rondom het station mochten bewoners aanvankelijk niet actief 

meedenken, waardoor ze al snel defensief gedrag vertoonden en zich in 

actiecomités verenigden. BuitenSporig en Milieugroep Sint-Pieters-Aaigen zijn 

hierdoor gekant tegen verschillende beslissingen van de vier partners. Daarom 

plaatsen we het gedrag van bewoners onder de categorie ‘reagerend defensief’. In 

de Brugse Poort was het de bedoeling dat de buurt actief mee zou werken, wat 
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ook gebeurde. Daarom duiden we in de tabel ‘actief meedoen’ aan. Toch merken 

we dat het gedrag van bewoners soms ook evolueert naar ‘initiatief 

(mee)beslissen’. Hier denken we dan aan het middenveld, dat een buurtteam 

opgericht heeft en samen met de stad in de Stuurgroep Precaire Puzzel zetelt. 

Volgens Van Wambeke ondernemen de bewoners van de Brugse Poort vandaag 

zelfs acties buiten het stadsbestuur om.
16

 

Vervolgens proberen we de positie en de rol van bestuurders voor de 

twee projecten in de tabel te plaatsen. Ook hier zien we voor het project rondom 

het station een evolutie. Aanvankelijk gaat het bestuur er vanuit dat het een 

mandaat van de kiezer heeft gekregen en daarom gemachtigd is om de 

onderhandelingen met de drie andere partners te voeren in naam van de burger. 

Dit wordt in de tabel omschreven als ‘de bestuurder bestuurt’. Nadien blijft het 

primaat van de politiek gelden, maar beseft het bestuur dat ze ook de steun van de 

bewoners nodig hebben, en worden zij ‘coördinator’. Dit omschreven zowel Luc 

Lavrysen als Tine Heyse als de evolutie van burgemeester Beke naar 

burgemeester Termont. In de Brugse Poort plaatsen we de bestuurders in de rol 

van ‘regisseur’. Hierna gaan we over naar de rij in verband met het gedrag van de 

bestuurders. In het sociale stadsvernieuwingsproject kunnen we het gedrag van 

zowel politieke als ambtelijke actoren omschrijven als ‘proactief’. Er werd eerst 

met de bewoners samen een analyse van de problemen gemaakt. Nadien werden 

er samen oplossingen uitgewerkt. In het stadsontwikkelingsproject is er opnieuw 

de evolutie die we ook bij rol van bestuurders zagen. Aanvankelijk werden de 

lijnen ‘directief’ uitgezet door de bestuurders. Dit evolueerde naar een andere 

houding waar men ook voorzichtig ging luisteren naar de burger, aangeduid als 

‘luisterend, wel primaatpolitiek’. 

De Brugse Poort kent qua vorm van sturing een ‘netwerksturing’, terwijl 

we de case van het station onder ‘coördinatie’ plaatsen. De rol en het gedrag van 

de raadsleden in de Brugse Poort, vervolgens, plaatsen we bij die eerste binnen 

‘volksvertegenwoordiger’ en ‘procesbewaker’. We merkten dat bepaalde 

raadsleden interesse toonden in de bevolking en ook zelf naar de wijk trokken om 

met de bevolking te praten. In Project Gent Sint-Pieters zijn het voornamelijk de 

                                                 
16 Dit past volledig in de derde generatie van participatie, waarbij bewoners het initiatief nemen en het 

bestuur participeert. 
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politieke partijen die positie innemen. We zijn daarom ook geneigd dit project 

eerder in de kolom van ‘representatieve democratie’ te plaatsen, waar raadsleden 

de rol van ‘controleur’ vervullen. Ook op vlak van gedrag hoort de raad hier thuis 

in de eerste kolom, onder de noemer ‘de raad beslist’, en niet in de tweede, omdat 

raadsleden geen randvoorwaarden omtrent participatie kunnen stellen. De 

coalitiepartijen zijn het van bij aanvang met elkaar eens en de oppositie kan hier 

zeer weinig aan veranderen. 

Ook de positie van de ambtenaren verschilt sterk bij de twee projecten. In 

Project Gent Sint-Pieters verstrekken ambtenaren enkel tijdens het 

beleidsvormingsproces informatie, maar niet vooraf. Om binnen de categorie 

‘actor’ te vallen zouden ambtenaren ook moeten nagaan voor welke voorstellen 

een draagvlak bestaat. Er werden wel private actoren ingeschakeld om deze taak 

te vervullen (zoals BUUR). We zien dus dat de positie van ambtenaren hier 

schommelt tussen ‘voorbeslisser’ en ‘actor’. In de Brugse Poort vervulden 

ambtenaren een creatieve en ondersteunende rol naar de burger. Hun taak bestond 

er in ideeën van aan de ene kant de gemeenteraad en aan de andere kant de 

bewoners, middenveld en maatschappelijke organisaties uit te werken. Hier geldt 

dus de benaming ‘dienstbare adviseur’. 

Het project Zuurstof voor de Brugse Poort past steeds binnen de 

categorie ‘interactieve democratie’. Enkel het gedrag van bewoners neigt soms 

richting ‘initiatief mee(beslissen)’. Bij Project Gent Sint-Pieters horen we een 

minder rechtlijnig verhaal: deze case schommelt tussen ‘representatieve 

democratie’ en ‘inspraakdemocratie’. Wel zien we dat hoe langer het project 

loopt, hoe meer de weegschaal begint over te hellen naar die laatste. Tot slot 

willen we ook wijzen op het frappante beeld dat we krijgen door het inkleuren van 

deze tabel: nergens is er sprake van overlap tussen beide projecten. Project Gent 

Sint-Pieters hoort duidelijk thuis in de linkerkant van het model, terwijl Zuurstof 

voor de Brugse Poort aan de rechterkant hoort. 
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Tabel 6 

Het schema van Kalk en De Rynck (2003), ingevuld voor de twee cases. Lichtgrijs staat voor het 

Project Gent Sint-Pieters, donkergrijs duidt Zuurstof voor de Brugse Poort aan. 

KENMERKEN VORMEN VAN DEMOCRATIE 

 Representatieve 

democratie 

Inspraak-

democratie 

Interactieve 

democratie 

Directe 

democratie 

Postie/rol 

burgers 

kiezer en klant 

adviseur 

inspreker coproducent (mede) 

opdrachtgever 

Gedrag 

burgers 

consument 

calculerend 

reagerend 

defensief 

actief meedoen Initiatief 

(mee)beslissen 

Positie/rol 

bestuurders 

de bestuurder 

bestuurt 

coördinator regisseur facilitator 

Gedrag 

bestuurder 

directief luisterend, wel 

primaat politiek 

proactief actief 

ondersteunend 

Vorm van 

sturing 

bestuur bestuurt coördinatie netwerksturing zelfsturing 

Positie/rol 

raadsleden 

controleur kadersteller volksvertegen- 

woordiger 

medeburger 

Gedrag 

raadsleden 

in iab 

de raad beslist randvoorwaarden 

vaststellen 

procesbewaker steunt burger- 

inititiatieven 

Positie raad 

t.o.v. 

burgers 

neemt formele 

beslissingen 

belegt hoorzitting legitimeert 

coproductie 

breed politiek 

forum 

Positie 

ambtenaren 

voorbeslisser  actor dienstbare 

adviseur 

ondersteuner 

 

Aangepast van Kalk, E., & De Rynck, F. (2003). Burgerbetrokkenheid en bewonersparticipatie in 

Vlaamse steden. In De Rynck, F. e.a. (Red.), De eeuw van de stad. Over stadsrepublieken en 

rastersteden. Voorstudies (p. 468). Brussel. 

 

 

Deliberative governance en collaborative policy making en het model 

van Innes en Booher (2000). Tijdens Zuurstof voor de Brugse Poort was er 

sprake van deliberative democracy (Hajer, 2004). In dit geval werden ambtenaren 

de moderatoren van het deliberatieproces (Innes & Booher, 2000). Dit lijkt op het 

eerste zicht een beetje gek, gezien zij zelf ook deel uitmaken van het stadsbestuur, 

dat uiteraard één van de partijen is waartussen moet worden bemiddeld. Als we 

echter de eerder besproken loyaliteit van deze ambtenaren aan de bewoners, de 

andere partij, in rekening brengen, plaatst dit de situatie in een ander daglicht. 

Deze relatief nieuwe invulling van de rol van ambtenaren, vergeleken met het 

traditionele beeld van hun functie, wordt door de optimisten als natuurlijke 

evolutie aangeduid. We plaatsen de bewonersparticipatie hier binnen het 

‘collaborative planning model’. Beslissingen werden, gedurende het 
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stadsvernieuwingsproject, steeds op basis van dialoog genomen. De ‘bouwheren 

en buurt’ zijn hier de centrale actoren op vlak van beleid (Tabel 3). 

Bij Project Gent Sint-Pieters kunnen we echter niet spreken van 

deliberative democracy, wat in het verlengde ligt van de pessimistische houding 

van bepaalde onderzoekers (zie bv. Hartman, 1998). Deze benadrukken dat het 

machtsverschil, tussen de ‘buurt’ aan de ene kant en de ‘bouwheren’ aan de 

andere kant, te groot is om eenzelfde evolutie naar moderatie te doen 

plaatsvinden. Binnen het model van Innes en Booher (2000) plaatsen wij het 

stationsproject in het ‘political influence model’, hoewel we ook elementen zien 

van het ‘social movement model’. Evidentie voor het eerste model vinden we in de 

vaststelling dat politieke participatie pas plaats vond nadat er een overeenkomst 

tussen de verschillende ‘bouwheren’ werd bereikt. Bewonersparticipatie wordt in 

dit model beschouwd als een bedreiging voor de prille deal. De actoren die hier de 

participatie in handen hebben zijn dus de ‘bouwheren’: zij bepalen of en wanneer 

er plaats is voor de burger. Uit het model van Kalk en De Rynck (2003) kwam 

inderdaad naar voren dat er eerder sprake is van ‘representatieve democratie’ en 

‘inspraakdemocratie’. Ondanks de aanwezigheid van de Klankbordgroep blijft de 

beslissingsmacht in handen van de vier partners uit de categorie ‘bouwheren’. 

Toch zien we ook dat bewonersparticipatie voor een stuk samenvalt met 

actiecomité BuitenSporig en het project dus gedeeltelijk binnen het ‘social 

movement model’ past. 

 

 

Conclusies en reflecties 

Conclusies 

We onderzochten het verschil in bewonersparticipatie bij sociale 

stadsvernieuwingsprojecten en stadsontwikkelingsprojecten. Nadat we uitlegden 

wat participatie wel en niet inhoud en het verschil tussen de termen sociale 

stadsvernieuwing en stadsontwikkeling hadden geduid, gingen we over naar de 

methode en het analytisch kader. De bevindingen van De Rynck en Dezeure 

(2011) omtrent rollen van actoren, het schema van Kalk en De Rynck (2003) in 

verband met ontwikkelingsperspectieven van lokale democratie, en de actoren 



51 

 

gekoppeld aan de vier modellen van Innes en Booher (2000) vormden het 

vertrekpunt voor onze methode en analyse. Een van onze onderzoeksvragen was 

welke vormen van lokale democratie uit Kalk en De Rynck (2003) we 

terugvonden in onze gegevens. Dankzij de toepassing van Tabel 3 (Tabel 6), 

kunnen we concluderen dat er bij het Project Gent Sint-Pieters eerder sprake is 

van ‘inspraakdemocratie’, terwijl er bij Zuurstof voor de Brugse Poort in de 

meeste gevallen echte bewonersparticipatie en dus coproductie of ‘interactieve 

democratie’ is. Ook de tabel van Innes en Booher (2000) bevestigt dit beeld. 

Alleen Zuurstof voor de Brugse Poort kunnen we binnen het ‘collaborative 

planning model’ plaatsen. Een citaat uit De Rynck en Dezeure (2009) duidt aan 

waar het schoentje knelt bij het stationsproject: 

 

“De legitimiteit van participatie hangt niet alleen af van de vraag wat het 

allemaal oplevert en of men tevreden is over het resultaat, de legitimiteit 

hangt ook samen met de vraag of het proces als kwaliteitsvol werd ervaren 

door alle sleutelactoren (zowel politici, ambtenaren als burgers)” (p. 15). 

 

Het stadsbestuur lijkt dus in een spreidstand te staan: aan de ene kant zijn 

er de sociale stadsvernieuwingsprojecten, waar er nadruk wordt gelegd op de 

betrokkenheid van de bewoner, aan de andere kant zijn er de grote 

stadsontwikkelingsprojecten, waar het bestuur participatie verwart met 

informatieverstrekking en inspraak. De stad lijkt het niet meer dan normaal te 

vinden dat er inderdaad een verschil is tussen sociale stadsvernieuwing en 

stadsontwikkeling. Van Dorpe en Fierens van het Infopunt Project Gent Sint-

Pieters vinden ook dat het niet haalbaar is om bij grote projecten op eenzelfde 

manier als bij kleine projecten aandacht aan de burger te schenken. Ze 

benadrukken het belang van informatieverstrekking en vinden dat het stadsbestuur 

hier zelfs een pioniersrol speelt. Bewoners betrekken voor de grote lijnen worden 

uitgezet is volgens hen niet mogelijk, omdat er teveel verschillende partners en 

beleidsniveaus betrokken zijn. Dit ligt in het verlengde van wat we in onze 

literatuurstudie over sociale innovatie vertelden. Het toont ook het verschil in 

filosofie rond bewonersparticipatie tussen de twee soorten projecten: de nadruk bij 
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sociale stadsvernieuwing ligt veeleer op het procesmatige, terwijl bij grote 

stadsontwikkelingsprojecten economische perspectieven de prioriteit zijn. 

Zoals we hadden verwacht ligt een belangrijk deel van de verklaring voor 

het verschil in bewonersparticipatie bij de betrokken actoren uit de categorie 

‘bouwheren’. De mix van private en publieke actoren zorgt er voor dat de burgers 

minder snel betrokken worden. Hierbij valt ons ook de rol van ambtenaren op. 

Deze blijkt bepalend te zijn voor de moderatie van de interacties tussen het 

stadsbestuur en de bewoners, en kan dus mee zorgen voor een klimaat waarin 

bewonersparticipatie mogelijk en zelfs wenselijk is. Dit hangt uiteraard samen 

met de vrijheid die hen wordt gegund. Tevens blijken een actief en betrokken 

middenveld, en de manier waarop de stad met initiatieven van burgers omgaat 

relevant. Als de stad openstaat voor kritiek en suggesties, blijkt dat er in onderling 

overleg allerlei zaken kunnen worden bereikt. We denken hierbij onder andere aan 

de Precaire Puzzel. In het project rond de stationsbuurt zien we echter dat het 

middenveld de krachten niet bundelt op de manier waarop dat in de Brugse Poort 

gebeurt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de stad het middenveld en de 

bewoners tijdens het kleine stadsproject mondig heeft gemaakt. Bij Project Gent 

Sint-Pieters gebeurde dit echter op geen enkele manier. 

Onze belangrijkste onderzoeksvraag is natuurlijk die naar de uiteindelijke 

impact van de bewoners op de realisatie van de projecten. Bewoners in de Brugse 

Poort krijgen van het stadsbestuur op verschillende manieren de kans om hun 

mening uit te drukken. Dit staat in contrast met de situatie rond het station. Deze 

buurt wordt in tweeën gesplitst, zodat er niet op wijkniveau kan worden 

vergaderd. Dit kan wel in de Brugse Poort, via het buurtteam van de dienst 

buurtwerk. Voor Project Gent Sint-Pieters is de enige plaats waar ‘buurt’ en 

‘bouwheren’ elkaar ontmoeten de Klankbordgroep. In de Brugse Poort zijn er drie 

zo’n plaatsen, die ook nog eens beter georganiseerd worden. Tenslotte blijkt dat er 

enkel voor laatstgenoemde stelselmatig informele contacten worden onderhouden: 

burgers kunnen gemakkelijk terecht bij de ambtenaren, waardoor een 

vertrouwensklimaat ontstaat. Bij het stationsproject was er voor zover wij kunnen 

achterhalen slechts een eenmalig informeel contact en dit naar aanleiding van 

protest van BuitenSporig. We kunnen dan ook onze hypothese bevestigen: er was 
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inderdaad meer ruimte voor bewonersparticipatie bij Zuurstof voor de Brugse 

Poort dan bij Project Gent Sint-Pieters. 

We geven hier ook nog kort enkele suggesties mee voor toekomstig 

onderzoek. Het zou onder meer interessant kunnen zijn om te bestuderen of de 

stad Gent ook in andere grote stadsontwikkelingsprojecten op eenzelfde beperkte 

manier omgaat met burgerparticipatie. Zo zouden we te weten kunnen komen of 

het stadsbestuur, naar aanleiding van het leerproces rond het stationsproject, een – 

al dan niet gedeeltelijke – mentaliteitswijziging heeft ondergaan. Burgemeester 

Termont beweerde reeds dat het stadsbestuur vandaag zulke projecten anders zou 

aanpakken op vlak van participatie (Vandervelden, 2011, 15 november) Verder 

lijkt het relevant dit onderzoek te repliceren in andere steden of cases. Gent 

profileert zich als participatiestad, maar worden dergelijke waarden ook hoog in 

het vaandel gedragen door andere stadsbesturen? Ook vragen we ons af of 

ambtelijke actoren in andere projecten zo’n bepalende rol spelen met betrekking 

tot bewonersparticipatie. Tot slot zijn we uiteraard erg benieuwd of de door ons 

gehanteerde methode ook rechtstreeks toepasbaar is op andere cases. 

 

Reflecties 

In het analytisch en theoretisch kader opteerden we om niet in de breedte 

maar in de diepte te werken, door op de betrokken actoren in te zoomen. Een 

bredere beschouwing van variabelen in een enkel onderzoek zou volgens ons 

immers afdoen aan de complexiteit van de realiteit. Het proefschrift van Tom 

Coppens (2011), bijvoorbeeld, behandelt het protest in de case Gent Sint-Pieters. 

Dat in zo’n groot werk wordt ingezoomd op slechts een enkel aspect, sterkt onze 

visie. Uiteraard konden er ook verschillende andere zaken worden onderzocht 

(naast het eerder genoemde protest bijvoorbeeld ook het participatieproces of de 

tevredenheid van de burgers). We staan echter nog steeds achter onze keuze voor 

de actorenbenadering, omdat die ons in grote mate toeliet de onderzoeksvragen te 

beantwoorden. Verder staan we nog steeds achter onze keuze om gebruik te 

maken van het schema van Kalk en De Rynck (2003) en de modellen van Innes en 

Booher (2000). Deze boden ons een aangrijpingspunt om de twee cases te 
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vergelijken. Ook over onze eigen tabel, die we ontwikkelden uit eerder werk van 

Dezeure en De Rynck (2011a), zijn we tevreden. 

Op vlak van methodologie maakten we gebruik van secundaire analyses 

en interviews. Het grootste voordeel van werken met secundaire analyses is dat de 

brede achtergrond reeds werd beschreven voor we aan het eigen onderzoek 

begonnen. Toch merken we ook dat het bestaande materiaal vaak niet volstaat om 

antwoorden te kunnen formuleren op onze onderzoeksvragen. Hiervoor zien we 

twee redenen: enerzijds zijn beide onderzoeken in het verleden afgerond, 

waardoor er over de recentste gebeurtenissen geen analyses voor handen zijn, 

anderzijds is het opzet van het bestaande onderzoek verschillend van dat van ons. 

Daarom kozen we ervoor om bijkomende interviews af te nemen. Achteraf gezien 

wegen deze het meest door in onze analyse. Ze gaven ons de kans gerichte vragen 

te stellen en het was interessant om verschillende perspectieven op de twee cases 

aan bod te laten komen. We merkten wel dat er om tal van redenen 

terughoudendheid bestond bij bepaalde mensen om deel te nemen aan deze 

gesprekken. Doordat we opteerden voor een comparatieve casestudy, kregen we 

tot slot de kans om concrete uitspraken te doen voor de twee cases. Door het 

constant houden van de institutionele context, de stad Gent, zijn we in staat om 

verschillen tussen de twee types stadsprojecten in kaart te brengen. 

Generaliseerbaarheid naar andere projecten en steden is echter moeilijk, maar dit 

was niet het opzet van onze studie. Om ook conclusies over andere steden te 

kunnen trekken zal daarom bijkomend onderzoek noodzakelijk zijn. Vermoedelijk 

zijn er wel bepaalde elementen die terug zullen komen in andere cases en in 

andere steden. Verdere studie is met andere woorden nodig om onze redeneringen 

te versterken en te verfijnen. 
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