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Er is iets aan de hand met Gent.  

Sinds de jaren 90 transformeerde de oude, grauwe industriestad tot een levendige en bloeiende stad 

die de toekomst omarmt. Een plek waar het goed is om te leven en uitdagend om te studeren en te 

werken. Een plek met de ambitie om iets bijzonders te betekenen. Dat lukte aardig, dankzij een 

snelgroeiende universiteit en hogescholen, een (bio)medische- en technologiescene van 

internationaal gehalte, een dynamische haven en een geweldig cultuuraanbod. Een opmerkelijk 

geheel, met losse hand geleid door een stadsbestuur met ambitie en veel sociaal gevoel. 

Nu, ruim twintig jaar later, komt dat ononderbroken momentum van heropleving zwaar onder druk. 

De ambitie van Gent verdampt. De provinciestad lonkt. Aangenaam wonen en winkelen, dat wel. Een 

gezellig restaurant met een leuk terras kan er nog net bij. Ondernemerschap en economie lijken 

echter bijzaak. De economie bepaalt niet langer mee het ontwikkelingspad van de stad. 

Dienstenondernemingen, creatieve en digitale bedrijven, scale-ups, (internationale) 

productiebedrijven: politici halen de schouders op. Het innovatiepotentieel en de internationale 

aantrekkingskracht van de universiteit, hogescholen en onderzoekscentra lijken variapunten 

geworden. 

Hoe herken je een gebrek aan ambitie? Aan een circulatie- en parkeerplan dat een leefbare stad 

vrijwel alleen bouwt op verzuchtingen van bewoners, nog wel oog heeft voor de bereikbaarheid van 

horeca en handel maar helemaal niet voor de duizenden mensen die in Gent ondernemen en werken. 

Voor de vraag hoe zij hun business en bereikbaarheid binnen dit plan kunnen organiseren en 

stimuleren, bleef men op het stadhuis potdoof. Nieuwe ontwikkelingen op The Loop, 

Eilandje Zwijnaarde en Ghelamco krijgen een zelfde mobiliteitskorset aangesnoerd. Onbegrijpelijk, 

want op die plekken zijn er geen volwaardige alternatieven voor de auto, geen performant openbaar 

vervoer of  netwerk van fietspaden. Mogelijke investeerders houden de vinger op de knip bij zoveel 

rigiditeit. 

De enquête over vermeende discriminatie bij leveranciers van de stad Gent is een voorbeeld van 

een twijfelachtig initiatief dat vooral de eigen doelstellingen moet dienen. De uitslag van het onderzoek 

werd gereduceerd tot de boodschap dat discriminatie bij bedrijven in de Gentse regio schering en 

inslag is.  Een kaakslag voor de meerderheid van bedrijven die zich - naar goede Gentse traditie - erg 

open en inclusief opstellen. 

Het gebrek aan economische ambitie en waardering voor ondernemen toont zich ook 

in stedenbouwkundige ontwikkelingen. Er is geen ruimte meer voor dialoog met bedrijven en het 

zoeken naar consensus. Wel een lawine aan administratieve eisen met de impliciete boodschap “zoek 



het zelf maar uit”. Rechtszekerheid voor bedrijven wordt meer en meer een loos begrip. Vele bedrijven 

verlaten het stadscentrum, maar welke politicus maalt erom?  

Het gebrek aan ambitie uit zich niet alleen op economisch vlak. De oproep van de burgemeester aan 

de alma mater - bij de opening van het jongste academisch jaar - om zich terug te plooien op Gent in 

plaats van bredere ambities na te streven, deed de wenkbrauwen fronsen. De Krook is een 

architecturale parel, maar dreigt zijn roeping als centrum van de creatieve en innovatieve stad te 

missen. Gaan we met het Wintercircus dezelfde weg op?  

Akkoord, uit de nakende fusie van de haven van Gent met Zeeland Seaports en uit de aandacht voor 

startende ondernemers blijkt wél enige ambitie maar verder? Korte keten, in alle betekenissen. Gent, 

de woon- en fietsstad zonder langetermijnstrategie. En de politiek? De vraag wie kan stemmen in 

Gent lijkt voor politici belangrijker dan wie impact heeft op Gent en wat Gent betekent in de wereld. 

Zes jaar geleden verkozen ondernemers Gent tot één van de meest ondernemingsvriendelijke steden 

in Vlaanderen. Nu wordt de stad vooral als heel middelmatig beschouwd, meer en meer in zichzelf 

gekeerd.  

Ondanks de steeds sterke aanwezigheid van jong ondernemend talent met een avant-

gardementaliteit, verliest Gent het momentum. Terugplooien op zichzelf is geen optie. Wie gaat er 

weer met volle ambitie tegenaan?  Met oog voor Gent en voor de ruimere functie die de stad vervult 

voor de hele provincie en ver daarbuiten? Gezonde ambitie, het mag écht een beetje meer zijn. Voka 

is in dat geval graag uw partner. 
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