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De stad Gent ondersteunde met Wijk 
aan Zet in 2015 maar liefst 306 be-
wonersinitiatieven in de 25 wij-

ken, voor een totaalbedrag van 366.899 
euro. Projecten die aan de voorwaarden 
voldoen, komen in aanmerking voor een 
subsidie van maximaal 2500 euro. ‘Het 
programma startte in 2006 met één op-
roep per jaar en een beschikbaar bud-
get van maximaal 7500 euro per wijk,’ 
weet Marc Verheirstraeten van de dienst 
Beleidsparticipatie. Samen met col-
lega Leen Craeymeersch van de dienst 
Ontmoeten en Verbinden coördineert 
hij Wijk aan Zet. ‘Na één jaar was het 
aantal goedgekeurde dossiers al geste-
gen van 46 naar 119. Sinds 2008 wor-
den twee oproepen per jaar ingericht, 
in februari en in september. Het college 
van burgemeester en schepenen besliste 
al snel om het jaarbudget bijna te ver-
dubbelen tot 340.000 euro. In tien jaar 
tijd zijn zo 2700 wijkinitiatieven goed-
gekeurd en ondersteund, voor een be-

drag van ongeveer 3 miljoen euro. Het 
programma is een blijver, dat staat vast.’ 

Naast vormelijke en praktische vereisten 
legt het reglement als belangrijke voor-
waarde op dat projecten moeten uitgaan 
van de bewoners van de wijk en dat ze 
gericht moeten zijn op de verbetering 
van het ‘buurtgevoel’. ‘Het programma 
is in de eerste plaats bedoeld om de leef-
baarheid en het samenleven in de wijken 
te bevorderen. Ontmoeting en sociale 
cohesie zijn zeer belangrijke aspecten 
van Wijk aan Zet, en het boekt daarin 
ook veel succes,’ zegt Marc Verheirstrae-
ten. Dat verklaart waarom vaak sociaal-
culturele activiteiten ondersteund wor-
den. ‘Dat kan dan een straatfeest zijn, 
een verhalenfestival, een buurtfanfare 
of parade,’ zegt Leen Craeymeersch. 
‘Regelmatig zien we ook initiatieven 
voor informatieverstrekking, zoals 
wijknieuwsbrieven of -krantjes, wijk-
websites of buurtblogs, of nog andere 

samenwerkingsprojecten, bijvoorbeeld 
tussen wijkscholen en buurtverenigin-
gen. Veel van de initiatieven keren trou-
wens elk jaar terug. De nieuwjaarsrecep-
tie van de wijkbewoners van Zwijnaarde 
is daar een voorbeeld van.’ Structurele 
initiatieven met een vervolgtraject kun-
nen zelfs een goedkeuring krijgen voor 
maximaal drie jaar, en op die manier 
driemaal tot 2500 euro ontvangen.

Wijk beoordeelt en stuurt
Uniek is dat bewoners en verenigingen 
zich kunnen inschrijven voor de wijk-
jury’s, die de aanvragen beoordelen en 
het college adviseren over de toekenning 
van de subsidies. De wijkjury bestaat tel-
kens uit drie tot vijf bewoners en één à 
twee vertegenwoordigers van vereni-
gingen uit de buurt. De stad wordt er 
vertegenwoordigd door een ambtenaar 
van de dienst Ontmoeten en Verbinden, 
en de betrokken wijkregisseur van de 
dienst Beleidsparticipatie. De wijkjury 

Wijk aan Zet verbindt  
al tien jaar bewoners 
Met de wijksubsidie Wijk aan Zet kunnen bewonersgroepen in alle Gentse wijken tweemaal per jaar een 
creatief en origineel buurtinitiatief organiseren. Zowel kleinere als grotere evenementen en projecten komen in 
aanmerking, maar de belangrijkste invalshoek is altijd de verbetering van het buurtgevoel. Met stijgend succes 
beweegt Wijk aan Zet zich ondertussen tien jaar op het raakvlak van buurt-, welzijns- en vrijetijdswerk. Een 
balans.
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De openbare sector heeft zijn specifieke bezorgdheden. Dat weten 
wij beter dan wie ook. Ethias innoveert voortdurend om u steeds beter 
van dienst te zijn en in te spelen op uw behoeften: een app voor 
rapportering in preventie en arbeidsveiligheid, een simulatietool voor 
loonkosten en pensioenen in de openbare sector, een flexibele 
hospitalisatieverzekering ... 
Meer dan 5.000 openbare instellingen schenken ons hun vertrouwen.  
Dat is zonder twijfel onze beste reclame. 

Kies voor het beste verzekeringsplan:  
www.ethias.be/collectiviteiten
Ethias NV, rue des Croisiers 24, 4000 Luik 
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gaat na of het initiatief voldoet aan de 
voorwaarden, bepaalt en motiveert het 
toegekende bedrag van de subsidie, en 
geeft tips voor de uitvoering. ‘Vroeger 
werkten we met een voorschot en een 
eindsaldo, maar nu krijgen initiatiefne-
mers het volledige subsidiebedrag met-
een uitbetaald na de goedkeuring van 
de aanvraag,’ zegt Marc Verheirstraeten. 
‘Dat vergemakkelijkt de administratieve 

afhandeling aanzienlijk. Na afloop moe-
ten de bewoners wel een financieel ver-
slag indienen dat beantwoordt aan het 
oorspronkelijke juryadvies. Het college 
volgde tot nu toe trouwens alle advie-
zen van de jury.’ Bewoners krijgen bij 
goedkeuring een lijst met tips en aan-
dachtspunten voor de organisatie van 
hun initiatief of evenement. Soms krij-
gen ze daarbij ook hulp, bijvoorbeeld bij 
een aanvraag voor inname van het open-
baar domein.

Wijkversterkend én wijkoverstijgend
Wijk aan Zet heeft ontegensprekelijk een 
positieve impact op de Gentse buurten. 
‘In de aanvragen per wijk zijn jaar na 
jaar golfbewegingen merkbaar, maar in 

elke wijk zet het programma altijd wel 
iets in beweging,’ aldus Marc Verheir-
straeten. ‘De wijksubsidie heeft boven-
dien een bijzondere waarde in die wij-
ken waar de buurtwerking van de stad 
nog minder sterk ontwikkeld is. Dat is 
of was bijvoorbeeld het geval in de wijk 
Moscou-Vogelhoek, of in de Gentse ka-
naaldorpen. Daar brengen die wijkini-
tiatieven een bijzondere dynamiek op 

gang. In de wijk Watersportbaan/Ek-
kergem gaf Wijk aan Zet de impuls voor 
de oprichting van een plaatselijk buurt-
comité.’ 

Vaak zien we terugkerende initiatieven 
die na verloop van tijd een vaste waar-
de in de wijk zijn geworden, maar tel-
kens ontstaan ook nieuwe projecten. 
‘Bij de pakweg 320 goed te keuren dos-
siers die we dit jaar verwachten, zullen 
waarschijnlijk 270 hernemingen van vo-
rige initiatieven zitten, en vijftig nieu-
we voorstellen,’ schat Verheirstraeten. 
‘Wat we ook kunnen voorspellen, is dat 
er initiatieven zullen doorgroeien naar 
evenementen en stadsprojecten van een 
grotere schaal, die mettertijd buiten het 

Wijk aan Zet-programma zullen vallen,’ 
vult Leen Craeymeersch aan. ‘Dat is in 
het verleden al meermaals gebeurd. De 
bekende wekelijkse boekenmarkt aan 
de Ajuinlei in het stadscentrum op zon-
dag, bijvoorbeeld, was oorspronkelijk 
een Wijk-aan-Zetinitiatief.’ Meerdere 
buurtgebonden muziekfestivals (Cou-
pure, Mariakerke, Rozebroeken), het 
verhalenfestival Midzomervertellingen 
(Citadelpark) en een alternatieve wijk-
kermis als Meulestee Koerse ontstonden 
als een Wijk aan Zet-initiatief en barst-
ten daarna uit hun voegen.

Even frappant als tekenend voor de uit-
straling van Wijk aan Zet is dat de com-
municatie vrijwel uitsluitend mondeling 
verloopt. ‘Informatie over Wijk aan Zet 
is vlot te vinden via de stadswebsite en 
de stedelijke wijksites, maar de mees-
te nieuwe initiatiefnemers komen toch 
via mond-tot-mondreclame bij ons te-
recht,’ zegt Marc Verheirstraeten. Colle-
ga Leen Craeymeersch ziet de aandacht 
voor het programma daarnaast groeien 
op de sociale media: ‘De bewonerscomi-
teetjes zullen bijvoorbeeld steeds vaker 
een Facebookpagina oprichten voor hun 
wijkinitiatief.’  
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Marc Verheirstraeten: ‘In tien jaar tijd zijn 2700 
wijkinitiatieven goedgekeurd en ondersteund, 
voor een bedrag van ongeveer 3 miljoen euro. Het 
programma is een blijver, dat staat vast.’ 
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