
Welkom op het eerste 

Leefstraatcongres



De Leefstraat, 

complex en eenvoudig



2013

2 Leefstraten









2014

10 Leefstraten













2015

16 Leefstraten













2016

18 Leefstraten











2017

0 Leefstraten





De Leefstraat, 

Zoeken naar nieuwe 

(parkeer)oplossingen.

















1. Straatparkeren	wordt	

buurtparkeren

2. Elke	nieuw(e)	(ingerichte)		

woonstraat	is	een	leefstraat

3. Gents	half	uurtje	als	maximum

4. Een	samenwerkingsverband	creëren	

met	de	buurgemeenten

5. Duurzame	mobiliteitscultuur	stuurt	

de	ruimtelijke	ordening

Harde keuzes











De Leefstraat, 

het proces in 10 quotes



“
De Leefstraat schuurt

”

#1



“
De Leefstraat is 
geboren worden 

en ook doodgaan.

”

#2



“

De Leefstraat is een tool 
en geen doel

“

#3



“
Maatschappelijke 

veranderingen duren 
een generatie

”

#4



“

De Leefstraat is een 
dans tussen Stad en stad

”

#5



“
Volg de kracht van je 

eigen verhaal 

“

#6



“

De Leefstraat is een 
keiharde oefening in 

democratie

“

#7



“
De kracht van ‘Wat Als’ 

“

#8



“
De Leefstraat is zoeken 
naar een vraagvlak ipv 

naar een draagvlak

“

#9



“
De Leefstraat is tijd 

nemen

“

#10



De Leefstraat, 

De essentie op één A4



De Leefstraat is een middel om als overheid uit te zoeken hoe ze haar impact op het vinden 

van oplossingen voor de stedelijke sociale uitdagingen van vandaag kan vergroten.  

Deze impact staat immers sterk onder druk - besparingen op o.a. het aantal ambtenaren, 

versnippering van het middenveld, veranderend politiek landschap (einde van het trouwe 

verzuilde kiespubliek) - terwijl de stedelijke sociale uitdagingen groter worden (vereenzaming, 

migratie, stadsvlucht, gentrificatie,..). 

 

Als overheid kan en mag je dit niet alleen oplossen. Van zodra de inwoners hun Stad en de 

Stad haar inwoners kent, kunnen zij heel veel zuurstof voor elkaar doen ontstaan. 

De Leefstraat is de creatieve omgeving waar bewoners, ambtenaren, politiek, middenveld 

samen al doende nieuwe ideeën en samenwerkingsvormen uittesten om sociale en stedelijke 

uitdagingen op straatniveau te verbeteren.

De Leefstraat is het hele proces en niet enkel de inrichting van twee maanden. De maanden 

voorafgaand zijn een co-creatie tussen bewoners, ambtenaren, politiek, middenveld, waar elk 

zijn ideeën en expertise naar voor brengt en zo tot nieuwe inzichten komt. Want dat is co-

creatie: tot iets nieuws komen door ook zelf te veranderen.

Vanuit de creativiteit en zoektocht naar oplossingen komen al gauw alle domeinen van het leven 

aan bod: gezondheid, mobiliteit, ruimtelijke planning en dienen zich interessante kansen aan om 

beleidsdomein overschrijdend alle diensten mee in het bad van de Leefstraat te trekken. De 

onderwerpen die aangesneden worden zijn dezelfde als in een Gemeenteraad. De Leefstraat is 

democratie op een zeer concrete schaal.

De mate waarin alle partijen aan de slag willen gaan met sociale en stedelijke uitdagingen 

en hierin de hand reiken aan (andere) stedelijke diensten, organisaties of (sociale) 

ondernemers bepaalt het succes van de Leefstraat.


