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- Bruggen	naar	Rabot
- Verbindingen	 leggen	 tussen	mensen	en	structuren	en	tussen	sociale,	

economische	en	ruimtelijke	 ingrepen	 op	De	Site
- Theoretische	reflecties:

- Participatie	als	uitgangspunt
- ‘Becoming	public’
- Inzet	op	stedelijk	samenleven

- Positie/rol	van	de	professional



Bruggen	naar	Rabot





Rabot-Blaisantvest Gent

9.476	inwoners/km2 1.633	inwoners/km2

30	%	niet-Belgen 14	%	niet-Belgen

werkloosheidsgraad:	 15,7	% werkloosheidsgraad:	 9,2	%	

gem.	inkomen	per	jaar:	13.013	euro gem.	inkomen	per	jaar:	17.613	euro	

35,9%	sociale	huisvesting 12,8%	sociale	huisvesting

“Waar	ik	woon,	wil	ik	niet	leven”	
(Blondeel,	 2001)



à 3	pijlers	van	stedelijke	vernieuwing:	 ruimtelijk,	 (sociaal-)	economisch,	 sociaal(-
cultureel)
à aandacht	voor	participatie

“Het	stadsvernieuwingsproject ‘Bruggen	 naar	
Rabot’ wil	de	wijk	Rabot-Blaisantvest	beter	doen	
aansluiten	bij	het	centrum.	Stad	Gent	investeert	er	
in	openbaar	groen	en	kwalitatieve	en	betaalbare	
woningen,	 voedt	het	aanbod	van	winkels	en	
stimuleert	het	engagement	van	bewoners.”

(Stad	Gent,	2013)





Convenant	met	Riso – nu:	Samenlevingsopbouw	 Gent	

“De	samenwerking	situeert	zich	in	het	kader	van	de	projectwerking	van		de	
stad	en	de	projectmatige	aanpak	van	deze	projecten.	Dit	betekent	dat	Riso:
- […];
- instaat	voor	de	organisatie,	ondersteuning	 en	voorbereiding	 van	de	

bewoners	in	de	klankbordgroep (standpuntbepaling).	Zij	hebben	
bijzondere	aandacht	voor	het	voldoende	 gediversifieerd	 invullen	van	de	
bewonersbetrokkenheid;

- […];	
- voelspriet zijn	voor	welke	ongerustheid	 of	vragen	er	leven	in	de	buurt	en	

dit	op	een	coöperatieve	manier	kanaliseren	naar	het	bestuur.”

(convenant	Stad	Gent	- Riso Gent	i.v.m.	de	actie	bewonersparticipatie	 in	de	
stadsvernieuwingsprojecten,	 2004	– 2007)



Convenant	met	Kunst	in	de	Stad	– later:	rocsa – nu:	Manoeuvre	

“De	sociaal-artistieke	werking	van	uitvoerder	versterkt	het	stadsontwikkelingsproject	
‘Bruggen	naar	het	Rabot’.	Deze	opdracht	omvat	onder	meer:
- opzetten	van	een	nieuw	sociaal	artistiek	project	dat	bewoners	van	het	Rabot op	

directe	wijze	betrekt	bij	de	veranderingen	in	hun	buurt;
- […];
- methodiekontwikkeling	 rond	de	sociaal-artistieke	werkvorm	die	ingezet	wordt	binnen	

de	context	van	stadsontwikkelingsprojecten.”

(convenant	Stad	Gent	– rocsa i.v.m.	de	actie	cultuur,	2006	– 2007)



1.	een		klankbordgroep

- 12	bewoners	engageren	zich
- charter	met	stadsbestuur:	“samen	met	de	bewoners	de	wijk	analyseren	en	de	stad	

adviseren	in	functie	van	‘Bruggen	 naar	Rabot’”

à Rabot,	“de	drie	blokken	en	de	kankerplek	van	Gent”



à verkregen	input	was	beperkt:	individuele	 niveau,	geen	meerwaarde	buiten	het	
aanbrengen	van	gegevens

à een	‘witte’	klankbordgroep	 versus	een	gekleurde	wijk:

“Een	witte,	oudere,	gepensioneerde	 bewonersgroep	 van	een	aantal	mensen	die	hier	
geboren	zijn,	die	eigenlijk	de	echte	Rabotiens	zijn,	die	ongelofelijk	 verzuurd	geraakt	
zijn,	omwille	van	het	feit	dat	ze	de	wijk	heel	hard	zien	veranderen	hebben	op	een	

korte	tijd	en	die	hadden	daar	geen	vat	op	(…)	
Ze	waren	zeer	racistisch,	maar	echt	zeer	racistisch.	

Het	feit	dat	we	zo’n	witte	bewonersgroep	 hadden	met	allemaal	gepensioneerde	mensen	
in,	dat	moest	mij	ook	een	stukje	laten	nadenken	van	maar	allez,	we	zitten	hier	in	zo’n	
multiculturele	wijk	en	ik	heb	hier	geen	één	Turk,	 ik	heb	hier	geen	één	Marokkaan,	ik	

heb	hier	geen	één	Iranees	en	ik	bereik	ze	ook	niet.”



2.	spots	richten	op	het	positieve	 in/van	de	wijk



“Ik	had	én	geld	én	ik	had	mensen	én	we	hadden	onze	kortfilmpjes,	 dus	eigenlijk	dat	was	
klaar,	nu	moesten	we	dat	enkel	nog	 tonen.	

Bon,	een	aantal	mensen	komen	dat	cinemazaaltje	binnen	 (…)	en	dat	is	allemaal	leuk	tot	
er	plots	een	groepje	 jonge	gasten	ook	kwam	kijken	 (…),	en	in	één,	twee,	drie	was	die	

tent	…	,	de	stoelen	vlogen	door	de	tent,	de	popcorn	vloog	overal	rond,	…	(…)	

En	nochtans	vanuit	mijn	ervaring	(…)	had	ik	zoiets	van	
allez,	hoe	komt	dat	ik	dat	hier	nu	niet	aankan?	

Toen	ben	ik	terug	met	mijn	voetjes	op	de	grond	gezakt	van	“hola,	dit	is	hier	niet	zo	
simpel	zoals	ik	gepeinsd	had”	(…)

Het	betekende	voor	mij	dat	ik	eigenlijk	wel	het	één	en	ander	te	weten	gekomen	was	
over	de	wijk,	maar	ook	heel	veel	niet.	En	dat	ik	een	stukje	vertrok	vanuit	wat	ik	
vroeger	organiseerde	en	kende,	van	wat	ik	heb	ervaren	binnen	mijn	eigen	

leefwereld,	mijn	eigen	leefomgeving,	 die	helemaal	anders	is	dan	deze	leefomgeving,	
dan	deze	wijk,	en	dat	contrast	heb	 ik,	of	die	spanning	 heb	ik	toen	ontdekt.”	



“De	omringende	 context	van	de	wijk	Rabot-Blaisantvest	blijkt	niet	alleen	vrij	
kwetsbaar,	maar	ook	grotendeels	verzuurd.	

De	focus	bij	de	bewoners	ligt	voornamelijk	op	overleven,	eerder	dan	op	samenleven,	
de	hoogdringendheid	 van	het	‘oplossen’ van	schrijnende	 armoedeproblemen	

vreet	alle	energie	van	de	sociale	partners	op,	
groots	opgezette	inspraakmomenten	 verzanden	in	algehele	‘klaagmomenten’...	
Het	negatieve	imago	van	de	buurt	heeft	niet	enkel	de	bewoners,	maar	ook	de	

professionelen	 die	er	werken	stevig	in	de	tang”

eind	2006	– 2007

- rocsa-team	worden	vervangen	door	 (volledig)	 nieuw	team	dat	de	opdracht	krijgt	
om	‘zich	te	heroriënteren’ en	zich	in	de	wijk	te	verankeren,

- middelen	 tot	eind	2007





“De	werkgroep	Sluikstort,	de	Milieudienst	en	de	Dienst	Stedenbouw	signaleren	elk	op	
hun	beurt	dat	er	‘iets’ moet	gebeuren	op	dit	terrein	om	sluikstorten	tegen	te	gaan	(of	
te	beheersen)	en	de	toegang	tot	de	vervuilde	en/of	onveilige	zones	te	verhinderen.	

Er	wordt	er	vanuit	gegaan	dat	de	huidige	afscherming	met	HERAS-hekken	niet	afdoende	
zal	zijn.

De	conclusie	van	deze	vergadering	was	dat	het	terrein	een	nuttige	invulling	moest	krijgen	
om	overlast	te	voorkomen.”

(projectfiche	De	Site,	maart	2007)	



stap	voor	stap
- voorjaar	2007:	oprichting	De	Site-stuurgroep
- stuurgroep:	Samenlevingsopbouw	 Gent	vzw,	Dienst	Gebiedsgerichte	Werking	en	

Stedelijke	Vernieuwing,	 Dienst	Kunsten,	Buurtwerk	Rabot-Blaisantvest,	Milieudienst,	
Dienst	Feestelijkheden,	 Jeugddienst,	 vzw	Jong

- centrale	coördinatie:	rocsa vzw
- gelaagd	opgebouwd	 =	een	gedeeld	verhaal:	de	wijk,	bewoners,	de	stad,	organisaties	

(lokaal	&	bovenlokaal),	beleid,	 stadsdiensten
à grote	scepsis	in	de	buurt	en	bij	het	beleid













verbinding	met	andere	pijlers

1.ruimtelijk
- in	de	directe	omgeving,	 vb.	park	naast	gerechtsgebouw,	 Witte	Kaproenenplein



- op	de	Tondeliersite



- buiten	Rabot



2.			(sociaal-)economisch







Participatie	als	uitgangspunt

- dominante	opvatting:	participatie	als	middel	en	doel
- middel:	empowerment,	 sociaal	kapitaal,	inclusie,	 effectiviteit	en	efficiëntie,	 draagvlak,	…
- doel	(cf.	toeleiding):	meedoen	 aan	de	besluitvorming

- nadruk	op	hoe
- methodische	 vertaling
- discussies	 in	termen	van	‘meer’	of	‘minder’
- probleem	van	non-participatie	(cf.	klemtoon	op	het	individu	 en/of	de	groep)
- maar	ook	waarom,	wat,	met	en	voor	wie	en	waartoe!

- De	Site	vertrekt	vanuit	de	idee	van	‘participatie	als	uitgangspunt’:	iedereen	participeert,	maar	
ongelijk	en	niet	altijd	even	zichtbaar/opgemerkt

(Bouverne-De	Bie	&	De	Visscher,	2008)	



‘Becoming public’

- dominante	opvatting:	(individueel)	verwerven	van	burgerschap,	‘stimuleren	van	burgerzin’

- nadruk	op	(toekomstgericht)	ontwerp
- ‘deugdelijk	 handelen’
- probleem	van	nog-niet	burgers	(cf.	klemtoon	op	het	individu	 en/of	 de	groep)

- De	Site	vertrekt	vanuit	het	‘burger-zijn’:	iedereen	is	burger,	maar	niet	ieders	
handelingmogelijkheden zijn	even	ruim	en	niet	ieders	bezorgdheden	worden	publiek	
gemaakt/opgepikt

(Biesta,	2012)



Inzet	op	de	stedelijk	samenleven

- dominante	opvatting:	gemeenschapsvorming	in	termen	van	homogene,	 ‘dikke	verbanden’

- nadruk	op	een	gedeeld	belang
- probleem	van	uitsluiting	 (cf.	klemtoon	op	het	individu	 en/of	de	groep)
- weinig	plaats	voor	verschil

- De	Site	biedt	tevens	mogelijkheden	voor	gemeenschapsvorming	in	termen	van	heterogeniteit	
(cf.	herkenbaarheid)	en	ambivalentie	(cf.	mobiele,	meer	informele	en	oppervlakkige	relaties	
die	een	meer	hier	en	nu	karakter	hebben)	

(Soenen,	 2006)



Positie/rol	van	de	professional

- engagement:	‘sociale	kennis’	is	onvoldoende

- rol:	van	‘vormen’	en	‘faciliteren’	naar	ook	‘tussenkomen’	 (cf.	’pedagogy of	interruption’)	om
- de	handelings- en	ontplooiingsmogelijkheden	 van	burgers	te	verruimen	
- de	nodige	voorwaarden	te	voorzien	opdat	private	bekommernissen	 naar	publieke	(lees:	collectief	

gedragen	en	gedeelde)	kwesties	kunnen	worden	omgezet	
- tijd	en	ruimte	te	creëren	voor	het	verbeelden	 van	wat	stedelijk	samenleven	 kan	inhouden

- belang	van	samenwerken	en	van	brede	netwerken	tussen	 bewoners,	middenveld,	bestuur	en	
markt

- per	definitie	gevangen	in	diverse	spanningen:	tussen	 project	en	proces;	verantwoorden	en	
verantwoordelijkheid	nemen;	 individueel	en	collectief	werken;	samenwerken	en	profileren;	
diversiteit	als	uitgangspunt	en	het	bereiken	van	‘doelgroepen’;	tijdelijkheid	en	duurzaamheid;	
…

- …


