Voorstel voor de aanpak van een cocreatietraject ikv PGSP
De Stad heeft middelen vrijgemaakt om een cocreatietraject te realiseren in de omgeving
van de toekomstige zone B langs de K. Fabiolalaan. De bedoeling van dit cocreatietraject is
om samen met de buurt, door samen dingen te doen en te laten gebeuren, te onderzoeken
welke buurtfuncties wenselijk zouden zijn in de projectontwikkeling op zone B. Om dit te
realiseren willen we een oproep voor een externe partner lanceren.
We stellen onderstaande werkwijze voor:
-

-

Samen met de buurt geven we de oproep vorm: gedurende najaar 2020 en voorjaar
2021 zal de wijkregisseur allerhande actoren uit de wijk hiervoor contacteren (zowel
bilateraal als via gezamenlijke gesprekken, activiteiten …);
Zomer 2021: de oproep wordt gelanceerd
Najaar 2021: de buurt wordt betrokken bij de keuze van de externe partner (de
buurt geeft advies aan de jury)
Eind 2021/begin 2022: start van de opdracht
Looptijd: afhankelijk van project en benodigd budget
De buurtfuncties die via dit traject vorm krijgen, krijgen een plek in de definitieve
ontwikkeling langs de K. Fabiolalaan.

Enkele aandachtspunten (vanuit het Project Gent-Sint-Pieters) voor de opdracht aan de
externe partner:
-

-

-

-

beantwoorden aan de noden en behoeften van de buurt. Daarbij is het essentieel
om samen met de huidige buurt te onderzoeken welke die noden en behoeften zijn
en wat een goed antwoord zou zijn op die vragen van de buurt.
Voor zover mogelijk, beantwoorden de buurtfuncties ook aan mogelijke noden en
behoeften van de toekomstige bewoners van de nieuwe gebouwen langs de K.
Fabiolalaan.
voorzien van interactie tussen verschillende doelgroepen, waardoor wederzijds
begrip groeit en het sociaal weefsel wordt versterkt, ook met het oog op de
toekomstige sociale bewoning. Specifieke inspanningen zijn nodig om ook de
groepen die het Project Gent Sint-Pieters nu moeilijk bereikt (bijvoorbeeld de
huidige bewoners van de sociale woningen) bij dit cocreatietraject te betrekken.
activiteiten organiseren met en voor de buurt om te onderzoeken welke
buurtfuncties interessant zou kunnen zijn.
voorzien van activiteiten in zone B zodat dit gebied al gebruikt wordt door de
ruimere buurt, om zo te vermijden dat dit als een ‘aparte’ buurt wordt beschouwd.
Zolang zone B ontoegankelijk is, kan al gestart worden met het voorzien van een
cocreatietraject in en rond het Duifhuispark met dezelfde doelgroepen. Dit heeft als
bijkomend voordeel dat dit de link tussen zone B en het Duifhuispark als noordzuidverbinding al kan leggen.
Dit proces mondt uit in activiteiten/buurtfuncties, die na het beëindigen van dit
cocreatietraject op een duurzame manier (mede) door de buurt kunnen worden
gedragen.

Tijdens de gesprekken met allerhande actoren uit de wijk kunnen uiteraard nog bijkomende
aandachtspunten worden geformuleerd.

