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Bewonersparticipatie binnen het stadsvernieuwingsproject
Bruggen naar Rabot, een flexibele benadering

Van bewonersgroep
tot

volkstuintjes

Rabot

Gelegen aan de rand van het centrum van Gent vormt de wijk RabotBlaisantvest een duidelijk afgesloten
geheel van de rest van de stad. De
vele arbeiderswoningen daterend van
het begin van de 19e eeuw en de drie
grote sociale woontorens, vormen het
gezicht van de wijk. Centraal ligt de
Wondelgemstraat, de belangrijkste
winkelstraat uit de buurt, met een
grote aanwezigheid van Turkse handelaars. De wijk Rabot-Blaisantvest
is één van de armste buurten van
Gent en van Vlaanderen. Het is een
dichtbevolkte buurt met een laag
geschoolde bevolking. Er zijn veel
werklozen, 43% van de bewoners
is allochtoon en 25% is jonger dan
twintig jaar. Het woningenbestand
in de wijk is erg verouderd en in de
kern van de wijk bevindt er zich nauwelijks groen. Ook de mogelijkheden
tot ontspanning zijn erg beperkt.

Bruggen naar Rabot

Met het stadsvernieuwingsproject
Bruggen naar Rabot wil het stadsbestuur deze buurt opwaarderen

Participatie van bewoners gebeurt al lang niet
meer alleen via avondvergaderingen met een
kleine groep geïnteresseerden. De uitdaging
voor het stadsvernieuwingsproject Bruggen
naar Rabot bestond er net in groepen inwoners
te betrekken die tot dan nooit deelnamen aan
eender welk inspraakgebeuren.
en op die manier aansluiting laten
vinden bij het centrum van de stad.
Bij aanvang ging het over grote
stedenbouwkundige ingrepen. Stad
Gent koos voor een participatieve
aanpak. Samenlevingsopbouw Gent
engageerde zich om de participatie
van de kwetsbare bewoners op zich
te nemen. Het profiel van de wijk
zorgde er echter voor dat de vooropgestelde inspraak en participatie geen
eenduidig noch eenvoudig gegeven
was. Stelselmatig kreeg het participatieve traject nieuwe vormen die er
toe geleid hebben dat naast de grote
stedenbouwkundige ingrepen er ook
aandacht kwam voor het socio-cul12

turele en economische aspect binnen
dit stedelijk vernieuwingsproject.
Bij de start van het project (2004)
werd een charter afgesloten met
de bewonersgroep Rabot. Om de
standpunten van de bewonersgroep
te stofferen en daarnaast ook de ruimere buurt te betrekken op de plannen, werden er diverse methodieken
toegepast. De gehanteerde methodes
waren veeleer klassiek: huis-aanhuisenquêtes, tevredenheidsonderzoeken… De resultaten uit deze
activiteiten waren bruikbaar, maar
beperkt. We merkten ook dat ‘vergaderen’ niet voor iedereen de meest
geschikte benadering is.

Van praten naar doen:
De Site

Het grootste deelproject van Bruggen
naar Rabot bestaat erin om een 400tal nieuwe woningen te bouwen op
de voormalige Alcatell-Bell site. De
fabriek werd eind 2006 gesloopt, de
vloerplaat bleef liggen omwille van
de verontreinigde grond die eronder
zit. Zo kwam een gigantische plek
(1ha) braak te liggen in één van de
dichtstbevolkte gebieden van Gent.
Uit de bevraging bleek dat bewoners
kampten met een gevoel van onveiligheid. Mensen kenden elkaar te
weinig en hadden een beperkt netwerk. Daarom gingen we, samen met
een aantal buurt- en stedelijke organisaties, aan de slag met die tijdelijke
plek. Het terrein kreeg als naam De
Site. Op de voormalige fabrieksvloer
werd een mobiel dorp gebouwd waar
een zo polyvalent mogelijke, maar
toch vooral culturele en recreatieve
invulling aan werd gegeven. Er werd
op die manier een tijdelijke infrastructuur voorzien waar niet alleen
buurtorganisaties en bewoners hun
activiteiten konden organiseren, maar
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waar ook externe partners buurtoverstijgende initiatieven opzetten. Door
een tijdelijke invulling te geven aan
dit voormalige fabrieksterrein wou
het project De Site voornamelijk
inspelen op het gebrek aan ruimte
en ontmoetingskansen in de wijk.
Het project creëerde meer buurtbetrokkenheid bij het stadsvernieuwingsproject Bruggen naar Rabot
en activeerde de buurt. Er werden
participatieprocessen opgezet rond
het gezamenlijk doen in plaats van
vanuit het louter praten.

De volkstuintjes

Samenlevingsopbouw Gent coördineert op ‘De Site’ het project volkstuintjes. Het project was van bij
aanvang een schot in de roos. We
konden de vraag naar nieuwe tuinen
nauwelijks bijhouden. De volkstuinen hebben meerdere functies en
dragen bij aan een duurzame samenleving. Door het werken in de tuinen
krijgen tuiniers de mogelijkheid om
hun sociale netwerken te verbreden
en te diversifiëren. Dit geldt in het
bijzonder voor mensen die leven in
armoede. Op die manier vergroten
ze hun kansen op sociale promotie.
Tevens hebben de tuinen een grote
potentie op het vlak van integratie.
Ze zorgen voor een doorbraak in het
sociaal isolement van bewoners en
ze bevorderen de emancipatie van
kwetsbare groepen. De activiteiten
in en rond de tuinen zorgen voor

een nooit geziene dynamiek. De verschillende projecten zoals de boerderij, de voetbalpleinen, de tuinen,
de cateringgroep voor feesten zorgen
voor een crossover effect. Jong, oud,
allochtoon en autochtoon bewegen
zich door elkaar op dezelfde plek.
Daarbij zien we de inzet van opbouwwerkers als een voorwaarde
om tot kwaliteitsvolle gemeenschapsvorming te komen. Ze helpen
knelpunten op het vlak van gemeenschapsvorming te voorkomen en
gebruiken de opportuniteiten die
zich aanbieden. Bovendien bewaken
opbouwwerkers de toegankelijkheid
van de volkstuintjes voor een breed
en divers publiek met aandacht voor
mensen in armoede.
Voor het opbouwwerk zijn volkstuinen een middel om participatie
van moeilijk te bereiken groepen

te organiseren bij het stadsvernieuwingsproject. De opbouwwerker
communiceert, informeert en discussieert over de evolutie van het
stadsvernieuwingsproject met de
tuiniers (en andere bezoekers van
De Site). Zo zorgt hij dat mee participeren aan het beleid geen ijdel
woord wordt voor deze tuiniers. De
betrokkenheid van de opbouwwerker
bij de volkstuin is daarbij het middel
om voeling te krijgen met wat leeft
in verband met de stadsvernieuwing
en dient als basis voor het ontwikkelen van beleidsadvies naar de stad.
De verschillende bereikte groepen
werkten mee aan de deelprojecten
van Bruggen naar Rabot. Zo werd
– onder andere ook door advies van
deze groepen – het aantal woningen
dat voorzien was op de stadsgassite
herleid van 800 naar 400. Op die ma-
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nier komt er 2ha extra park voor de
wijk bij, wat meer dan een noodzaak
is. Er werd mee gewerkt aan het dossier recreatieve structuur. Daardoor
worden restruimtes in de wijk herontwikkeld in functie van recreatie
voor jong en oud. Binnen dit dossier
denken we momenteel na omtrent de
heroriëntatie van het volkstuinpark
wanneer De Site verdwijnt.
Vele kwetsbare bewoners die voorheen niet betrokken waren op het
wijkgebeuren zetten zich nu in als
vrijwilliger. Zo werken ze mee aan
opkuisacties, buurtfeesten en werkdagen op De Site.
De cateringgroep, die bestaat uit
Turkse vrouwen, verzorgt het eten
bij diverse wijkfeesten en het wijkdebat. Voorheen was dit een sterk
geïsoleerde groep. Vandaag zit net
deze groep mee aan tafel om nieuwe
initiatieven van Stad Gent binnen de
Rabotwijk te adviseren en mee vorm
te geven.
Deze aanpak zorgt er dus duidelijk
voor dat groepen die voorheen niet
bereikt werden, betrokken worden.
Daarbij doorbreken ze hun isolement
en maken ze gebruik van de openbare ruimte waar ze dat vroeger
niet deden. Ze engageren zich voor
elkaar en de buurt. Ze nemen er verantwoordelijkheid voor op en bepalen mee hoe die er in de toekomst zal
gaan uitzien. Op die manier “maken”
ze in de meest letterlijke zin van het
woord een leefbare Rabotwijk.

