
Voorstel ivm evaluatie KBG PGSP 

Klankbordgroep PGSP, 29/5/2018 
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Waarom een evaluatie van de KBG? 

 

• ’10 jaar Project Gent Sint-Pieters’: reflectie 
over het project zelf 

• Laatste evaluatie KBG PGSP: 2013 

• Nieuwe evoluties op gebied van inspraak en 
participatie 

• 2019: start nieuwe legislatuur 
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Evaluatie KBG van 2013 als 
vertrekpunt 

Vragen ivm de doelstelling en de rol van de KBG:  

1. Welke doelstelling(en) moet de klankbordgroep hebben? 

2. Hoe ervaren de deelnemers de informatieverstrekking via de 
klankbordgroep (van partners naar belanghebbenden en omgekeerd)?  

3. Biedt de klankbordgroep een forum voor grondige discussie en 
gedachtewisseling?  

4. Wordt beantwoord aan de vraag naar meer inspraak? Hoe ervaren de 
deelnemers de wisselwerking tussen inspraak via de klankbordgroep en via 
een ruimer publiek?  

5. Welke verbeterpunten ziet men? 

 

Vragen ivm de onderwerpen die werden besproken op de KBG:  

6. Werden de juiste onderwerpen besproken?  

7. Zijn er suggesties voor onderwerpen die (verder) moeten worden 
besproken? 
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Evaluatie KBG van 2013 als 
vertrekpunt 

 
Vragen ivm de organisatie van de KBG: 
8. Hoe beoordelen de deelnemers de samenstelling van de 

klankbordgroep? Wordt de samenstelling van de klankbordgroep 
best aangepast? 

9. Hoe beoordelen de deelnemers de frequentie van de 
vergaderingen?  

10. Hoe beoordelen de voorbereiding van de klankbordgroep?  
11. Hoe beoordelen de deelnemers de verslaggeving? 
12. Zijn er suggesties voor verbetering? 

 
Andere vragen  
13. Andere opmerkingen of suggesties 
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Voorstel werkwijze 

Deelnemers en partners beantwoorden onderstaande vragen: 

• Welk antwoord zou je in 2018 op die 13 vragen geven?  

• In hoeverre werd een antwoord geboden op de suggesties en 
bemerkingen nav de evaluatie van de KBG van 2013?  

• Hebben de aanpassingen na 2013 het gewenste resultaat 
gegeven?  

• Welke verbetersuggesties kan je geven? 

 

Timing: 

- 18 juni: evaluatie bezorgen aan ann.manhaeve@stad.gent  

- 30 juni: verslag evaluatie bezorgen aan deelnemers 

- September 2018: bespreking evaluatie op KBG 
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