
1 / Verslag sessie – toet 2 

1.1. Resultaten polls  

De polls werden tijdens het tweede deel van de plenaire sessie geactiveerd en ingeleid via de presentatie. 

deelnemers hadden telkens de mogelijkheid om maximaal drie keuzes te maken per poll.  

 Deelnemers hebben een grote voorkeur voor de trein (47) als middel om naar de stad te reizen. Ook fietsen 
(23) naar de stad wordt als een manier om naar de stad te reizen hoog gewaardeerd. De auto (16) wordt in 
de toekomst niet geweerd, maar een p&r shuttle (18) biedt in de toekomst een oplossing. Cruiseschepen (5) 

en eigen boten (3) worden als vervoersmiddel het minst gewaardeerd.   

 Er is een grote voorkeur voor zachte recreatieve verplaatsingen in de stad, wandelen (48) en fietsen (33) zijn 
een must. Daarnaast maken toeristen in de toekomst bij voorkeur gebruik van het openbaar vervoer (37) in 
de stad. Op het water maken toeristen gebruik van watertaxi’s (18) en stiltesloepen (10). Gemotoriseerde 
vervoermiddelen hebben het minst de voorkeur: taxi (5), eigen auto (3) en eigen boot (2).  De deelstep (4) 

en wandelbus (4) worden ook minder gekozen.  
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 Omdat bovenstaande foto onleesbaar is sommen we het resultaat per antwoordoptie hierna op:  

» Stadscamping: 12 

» Pop-up kamperen (bv. in een kerk): 11 

» Jeugdverblijfplaats of hostel met groene 
sleutel: 18 

» Low footprint hotels: 32 

» Toegankelijke gastenkamers: 19  

» Prikkelvrije accommodaties: 1 

» Zorglogies: 5 

» Mobilhomesite: 3 

» Vakantiewoning (via deelplatform): 14 

» Opleidingshotel: 14 

» Hotel: 25 
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 Logeren in de stad is in de toekomst duurzaam (32) en toegankelijk (19). Deelnemers uiten een grote voorkeur 
voor low-footprint hotels en jeugdverblijven en hostels met een groene sleutel. Algemeen blijven hotels (25) 
een belangrijke logiesvorm in de stad. Maar ook andere logiesvormen komen aan bod, bv. vakantiewoningen 
via een deelplatform (14) en een stadscamping (12) of pop-up kampeerplek (11). De suggestie van een 
opleidingshotel (14) krijgt eveneens respons. Zorglogies en prikkelvrije logies zijn minder gekozen 

logiesvormen. Voor een mobilhomesite (3) is weinig voorkeur.   

 

 Drukte en hinder kan aangepakt worden via een zero waste afvalbeleid (35) en een doordachte 
bezoekersnavigatie (29). Inzetten op stille mobiliteitsvormen (22) biedt ook kansen volgens de deelnemers. Er 

wordt minder vaak gekozen voor een strenger handels- en hotelbeleid (resp. 16 en 7).  

 

1.2. Resultaten thematafels  

In dit deel vatten we de resultaten per thematafel samen. De input van de deelnemers wordt hierin beknopt 

verwerkt. Het verslag biedt een overzicht van de relevante suggesties. Waar nodig hebben we de suggesties meer 

logisch geclusterd.  

 

1.2.1 Thema 1: Gent als gastvrije én leefbare stad – “leefbaar & gastvrij” 

We weten dat toerisme ook hinder of overlast kan veroorzaken. Afhankelijk van waar men in Gent woont of 
onderneemt zal men daar meer of minder last van hebben.  

Aan deze thematafels geven deelnemers aan dat onderscheid maken tussen toeristen en ‘anderen’ niet altijd kunnen 
maken wanneer men spreekt over drukte. We clusteren hierna de antwoorden van deelnemers per vraag: 

 

1. Waar wordt de drukte ervaren en wanneer?  

We lieten deelnemers op een kaart aanduiden waar de druktezones zich bevinden. Daarbij kwamen volgende 

locaties en problemen ter sprake: 

Locatie  Problemen ter plaatse 

Sint-Jakobs en omgeving 
Autobussen die hier stoppen, zorgen voor 
versperringen  
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Torenrij 

Korenmarkt-Groentemarkt  

soms uitgebreid met brugje over de Leie 

Gebruikersmix: shoppers, toeristen, bewoners, 
scholieren 

Chaotische verkeersafwikkeling: fietsers, trams, 

voetgangers door elkaar in een soort “woonerf” 

Groepstoeristen  

De as korenmarkt - Sint-Baafs Constante stroom van toeristen 

Korenlei - Graslei  

soms uitgebreid met brugje over de Leie 

Combinatie kasseien en fietsers, groepen toeristen 

Drijvende pontons (Gentse feesten) versperren zicht 
op water) 

Belfortstraat Tours die passeren en autobussen 

Onthoofdingsbrug Afval  

Torenrij 

soms uitgebreid met Sint – Michielsbrug (west) en 
Duivelsteen (oost) 

Sint Michielsbrug 

drugsdealers onder de brug 

fietsers vs. bezoekers in groep op de brug 

Veerlepleintje  

soms uitgebreid met brugje over de Lieve 

Daklozen/ drugsverslaafden  

Groepstoeristen 

Oudburg 
Mensen die vanaf de bootjes roepen naar bewoners 

(toeristen & scholieren op bootjes) 

 

Er zijn toch wat nuances in dit verband:  

» Drukte wordt niet door alle deelnemers als problematisch of even problematisch ervaren. 

» Er worden diverse vormen van drukte of hinder genoemd, die niet altijd aan het toerisme gelinkt kunnen 

worden: 

- Kruisen van fietsers en wandelaars.  

- Toename van toeristisch winkel- en reca-aanbod (vb Groentemarkt, hoek Hoogpoort, Gras- en 

Korenlei, Hooiaard). 

- Zwerfvuil vs. kleiner wordende afvalbakken en containers.  

- Toename/wildgroei van fietsenrekken.  

- De aanwezigheid van daklozen, drugsdealers en -gebruikers in de stad.  

 

Er worden ook kruispunten genoemd die bewoners als gevaarlijk ervaren: 

» kruispunt Groentemarkt/ Hoogpoort/ Lange Munt 

» kruispunt Korenmarkt/ Veldstraat/ Cataloniëstraat 

» kruispunt Cataloniëstraat/ Sint – Niklaasstraat 
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» kruispunt Botermarkt/ Hoogpoort 

 

2. Wat kunnen we doen om hinder te reduceren? 

Spreiding in de ruimte is een piste waarop doorgedacht wordt: 

» Gericht spreiden via ontwikkeling van wandelroutes (ter info we hebben een stadswandeling waar een 

extra lus naar het Kunstenkwartier in zit: https://visit.gent.be/nl/zien-doen/stadswandeling-gent-

charmant-anders). 

» Toeristen meer sturen richting specifieke locaties: het kunstenkwartier, de krook, de Vooruit, de 

Boekentoren, de Sint-Baafsabdij, het Citadelpark en botanische tuin. De “eilanden” in de stad moeten via 

het openbaar vervoer vlotter ontsloten worden. rederijen zouden via het water een verbinding kunnen 

aanbieden. (of volstaat de hop on hop off?) Kwaliteit en authenticiteit van evt. nieuwe attractiepolen in 

de stad bewaken. 

» Probleem van ‘blind spots’ aanpakken bv. op de as van het centrum naar het kunstenkwartier. De 

Boekentoren en de Vooruit zijn mogelijk interessante stops. De wandelbus die door dode plekken op het 

traject rijden wordt als oplossing voorgesteld.  

» Het concentreren van toerisme in de stadskern (in handelszone) wordt niet als voorkeursscenario 

beschouwd. Zo’n zone wordt als moeilijk af te bakenen gepercipieerd en gezien als een risico dat de 

binnenstad tot “pretpark” gereduceerd wordt. Er kan wel kritischer bekeken worden welke activiteiten 

echt een meerwaarde vormen in het stadscentrum en welke vnl. voor extra drukte of overlast zorgen 

(horeca, events, toeristen in groep, kajakken…). De balans bewaken is nodig.   

» Parkeren: Parkeren aan de Dampoort voor dagtoeristen en de route van daaruit naar het centrum 

opwaarderen. Er zijn al mooie zaken onderweg die uitgespeeld kunnen worden? Parkeren van bussen 

aan Dampoort en van daaruit varen naar kuip?  

» Fiets- en wandelpaden kunnen losgeknipt worden en beter worden gemarkeerd. De kwaliteit van de 

paden kan verbeteren.   

» Via “slimme” inplanting van kunst in publieke ruimte kunnen bezoekers ook meer geleid worden.  

» Het dak van de oude bib openstellen heeft diverse voordelen: nieuwe attractie, uitzicht over de stad, 

gevoel van veiligheid aan “de zuid”.  

 

Over het type toerist en bezoekers algemeen worden volgende bemerkingen meegegeven: 

» Voorkeur voor verblijfstoeristen (boven dagtoeristen) en aanbod richten naar specifiekere types, waarbij 

er gevarieerd mag worden naar affiniteit met kwaliteit (shoppen, kunst, floralien…).    

» Cruisetoeristen zijn welkom maar gespreid in tijd via regelgeving te handhaven: tijdssloten invoeren.  

» Ook denken vanuit de bezoeker: Verkeersveiligheid en afvalbeleid in de stad optimaliseren komt ook ten 

goede aan bezoekersbeleving.  

» Toeristen informeren over: 

- het typisch verkeer in de stad (trams en fietsers) 

- LEZ en R40  

 

Aanpakken van overlast is soms (maar niet altijd) een kwestie van regels handhaven en aanspreken: 

» Hoffelijkheid en mentaliteit is een zorg, maar tegelijk een besef dat dit niet zozeer of louter over 

toeristen gaat. Het is een algemene tendens waar direct op anticiperen niet evident is.  
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» Bestaande regelgeving toepassen en effectief sanctioneren, maar ook overtreders aanspreken bv. 

zwerfvuil. Ook hier een besef dat dit niet zozeer of enkel over toeristen gaat. De stad proper houden dat 

is goed voor de Gentenaar en dus ook voor de toerist. 

» IVAGO: frequenter en intensiever opruimen (bv. Begijnenstraat) en/of voorzieningen op drukteplekken in lijn 

stellen met aantal passanten (grotere afvalbakken). Ook strenger optreden tegen sluikstorters.  

» Beleid inzake drugs in de stad (dealers en gebruikers) verstrengen.  

 

Er kunnen ook goede afspraken gemaakt worden met actoren binnen én buiten de sector: 

» Exploitanten van bootjes zouden met oortjes kunnen werken om geluidsoverlast te beperken.  

» Alle vakantiemakers zouden meer betrokken kunnen worden bij zoektocht naar oplossingen. 

» Gidsen kunnen via opleiding leren om meer rekening te houden met verkeersaspecten.  

» Geschikte plaats voor bussen aanduiden, onderscheiden van gewoon busverkeer. Uitzondering: Men zou 

toeristenbussen met minder mobiele mensen aan boord tot in het stadscentrum moeten laten rijden. De 

afstand van de parkings tot het centrum is voor hen te ver. 

» Openingstijden Vleeshuis verruimen?  

» De Lijn: dienstverlening optimaliseren. Voorstedelijke diensten uitbreiden en verbindingen uitbouwen 

met andere bestemmingen (Zeeuws – Vlaanderen en Zeeland). Betaalbaarheid verzekeren. Veiligheid 

verzekeren (rustiger rijden in het centrum).  

1.2.2 Thema 2: Betrokkenheid bij het toerisme van de toekomst – “betrokkenheid” 

Aan deze thematafel werd besproken op welke manier betrokkenheid verder ingevuld kan worden na het 

participatietraject. Deelnemers gaven suggesties bij de manier waarop de stad in de toekomst bewoners kan 

betrekken bij het toerismebeleid:  

Inschakelen van burgerparticipatie netwerken of buurtnetwerken: 

» Nood aan ondersteuning in het opzetten van hun structuur en werkwijze 

» Functie als platform om input vanuit buurt naar beleid te verzorgen en om informatie rond het 

toerismebeleid tot bij de buurten te krijgen 

» Invoeren van de vroegere “spreekuren” van de schepenen maar waarbij de schepen van toerisme dan 

naar de buurtnetwerken komt. 

» Waken over diversiteit (ook deelnemers in het debat zijn geen weerspiegeling van Gentse demografie).  

 

Installeren van een adviesraad voor toerisme.  

» In deze raad zitten vertegenwoordigers van de toerisme sector: hoteliers, restaurants, taxibedrijven, 

gidsbonden… 

» Knelpunten rond toerisme worden van hieruit geleid naar het beleid en omgekeerd kan beleidsinformatie 

doorstromen naar dit orgaan (en zo verder naar hun leden) 

» “Strafste Toeristische Gentenaar” verkiezen.   

» Ook mensen die niet in de stad wonen, maar wel ondernemen zijn actief te betrekken.  

 

Ook inspelen op perceptieproblemen: Blijvend aandacht hebben voor perceptie van inwoners 

(bewonersonderzoek) en zorgen voor regelmatige communicatie (herhalen boodschap) om evt. foute percepties 

weg te werken. Belang van goede communicatie: 

» Antwoorden op mails, die worden gestuurd naar stad en beleid.  
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» Inbouwen van een vaste rubriek “Toerisme” in het Stadsmagazine. Gebruik maken van de 

afficheplaatsen van de stad om via affiches de mensen te informeren. AVS: toeristisch programma Gent 

met ook beleidsinformatie. In de lokale pers (bv streekkrant) ook een vaste rubriek “toerisme” voorzien. 

Zo ook aandacht voor de “niet-digitale” inwoners (digibeten). 

» Online nieuwsbrief: Opvragen van emailadressen voor opname in databank die op regelmatige basis 

nieuwsbrieven willen ontvangen over het toerisme en bijhorend beleid.  

» Bij communiceren van cijfers aandacht voor onderscheid tussen inwoners in het echte toeristisch centrum 

en die daarbuiten.  

» Bij inrichting van nieuwe toeristische attracties vooraf de buurt raadplegen.  

 

Toerist in eigen stad en educatie: 

» Bij ontwikkeling van nieuwe toeristische producten, ook de inwoners van Gent informeren zodat zij ook 

eens “toerist” in eigen stad kunnen zijn. Inwoners oproepen in testfase om producten uit te testen en te 

verbeteren (verhogen van betrokkenheid inwoners) 

» Gratis toegang voor inwoners in alle toeristische attracties of bv. eerste zondag van de maand tegen een 

sterk gereduceerd tarief. Ook minder bekende gebouwen zoals Duivelsteen openstellen voor inwoners.  

» Een toerisme app of digitaal platform voor de inwoners van Gent ontwikkelen waarmee de stad dan kan 

communiceren met de inwoners. Het debatplatform is van tijdelijke aard.  

» Oprichten van een vak “stad & toerisme” in de scholen in Gent. 

1.2.3 Thema 3: Gent als toegankelijke stad voor toeristen – “drempelvrij” 

Iedereen verdient vakantie is het uitgangspunt. Dus ook mensen met een beperkt inkomen of een fysieke of 

mentale berking. Er waren twee centrale vragen waarmee de deelnemers aan de slag gingen. We clusteren 

hierna de gegeven suggesties.  

1. Op welke manier kan toerisme een hefboom zijn voor een toegankelijker Gent? 

Het aanbod dient meer bekend te zijn bij de eigen inwoners: 

» Het aanbod voor (gezinnen met) kinderen. Dit kan beter bekend gemaakt worden bij inwoners.  

» Toeristische attracties gratis openstellen voor inwoners. 

» Inwoners meer zien en activeren als ambassadeurs.   

» Opdrachtjes in de musea maken voor kinderen zal ook de kinderen van de inwoners meer cultuur bij 

brengen.  

» Scholen stimuleren om in te spelen op het stadsaanbod.  

 

2. Hoe zorgen we voor een drempelvrij toerisme? 

De stad kan meer fysiek toegankelijk worden: 

» Rolstoelvriendelijkheid verhogen door betere aanleg van kasseienpaden. Bij wegenwerken ook denken 

aan mindervalide gebruikers. Bij aanleg van nieuwe straten in het centrum zou men geen boordstenen 

meer moeten gebruiken, omdat er quasi geen auto’s meer rijden. 

» Voetpaden verbreden, drempels verlagen, hinderpalen wegnemen en afrijdsystemen voorzien. 

Vuilnisbakken staan in de weg.  

» Terrassen nemen het hele voetpad in (Jan Breydelstraat) en hinderen de toegankelijkheid.  

» Alternatief voorzien voor trappen aan het station. 
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» Communicatie over toegankelijkheid van horeca en musea meer detailleren (cfr Ghent on wheels). 

» Rekening houden met mobiliteit van oudere inwoners die hulpmiddelen gebruiken (loopwagentje) of 

regelmatig willen uitrusten onderweg (meer bankjes).  

» Fietsparkeerbeleid in functie van toegankelijkheid bijsturen.  

» Een prijs voor innovatie op het gebied van toegankelijkheid kan vernieuwende productontwikkelingen 

stimuleren. Dit project kan in samenwerking met de universiteit uitgevoerd worden1.   

» Duidelijk communiceren over plekken die niet toegankelijk zijn (bv. OMG shop). Gent is een middeleeuwse 

stad, men begrijpt ook wel dat men niet overal naar binnen kan. Maar goede communicatie en correcte 

informatie is essentieel.  

» Denk ook aan duidelijke communicatie en een treffend aanbod voor mensen met een visuele beperking.  

» Audiogidsen kunnen vertaald worden naar visiogidsen. Zo kan het aanbod voor mensen met een auditieve 

beperking uitbreiden2.  

» Overdekte wachtplek aanbieden aan mensen die in het kader van Rap op stap Gent bezoeken.  

» Een centrale service voor mensen met een fysieke of mentale beperking kan uitkomst bieden. Zo kunnen 

deze bezoekers ook spontaan op pad gaan i.p.v. van vooraf hun bezoek te moeten aankondigen om zich 

te verzekeren van de juiste informatie (wellicht heeft dit ook met openbaar vervoer te maken?).  

 

Musea en bezienswaardigheden kunnen meer toegankelijk worden via: 

» Gerichte ingrepen in het gebouw (cf. Gravensteen) en de mindervalide mee deel laten uitmaken van de 

flow van het gebouw (geen aparte ingang bv.)  “net als iedereen”.  

» VR oplossingen integreren ter plaatse of van op afstand beschikbaar stellen.  

» Alle musea moeten toegankelijk gemaakt worden voor mensen met zowel fysieke, audio of visuele 

beperking. 

» Positief: de stad hanteert reeds een kind-/jongerenvriendelijk beleid qua toegangsgeld van musea. 

 

De toegankelijkheid van horeca is belangrijk maar er zijn wel nuances: 

» Investeringen in toegankelijkheid renderen niet altijd. Het aanbod is soms groter dan de vraag. logies die 

aanpassingen deden hebben nood aan betere promotie van hun toegankelijk aanbod.  

» Meer kenbaarheid geven aan rap op stap onder logiesuitbaters en -medewerkers.3 Rekening houden met 

de financiële draagkracht van de logies (kleinschalig vs. grote hotels) Eventueel ook een sociale media 

campagne hieromtrent. Altijd discreet blijven. 

» De toegankelijkheid van horeca ook ter plekke duidelijk maken via sticker of bordje. Men merkt pas als 

men binnen is het toilet niet toegankelijk is (bv. in de kelder of op een andere verdieping). 

» Het “charter” en “iedereen verdient vakantie” zijn onvoldoende gekend en er kan wellicht meer gedaan 

worden om de kennis te verspreiden? 

» De subsidies voor het toegankelijk maken van horecazaken zou veel meer moeten gepromoot worden. 

                                                                    
1 Suggestie: een ingenieurswedstrijd uitschrijven om rolstoelen op een hoovercraftsysteem voor te bewegen in plaats van op wielen, en daar  
veel media-aandacht aan besteden. 
2 Suggestie: naar voorbeeld van het Gravensteen zou er in elk Gents museum naast een audio-gids ook een visio-gids moeten komen. Dat 
kan een app zijn die men ontwikkelt voor de smartphone, waarop de uitleg die men bij kunstwerken geeft door een doventolk wor dt 
uitgebeeld. Op de commentaar dat doven ook een tekst zouden kunnen lezen wordt geantwoord dat mensen die een audio-gids huren ook 
liever ‘live’ commentaar horen dan die af te lezen. De cultuurbeleving is veel intenser en doven hebben daar ook recht op.  
3 Een hotelier die ‘Rap op Stap’ van het Steunpunt Vakantieparticipatie niet kent, biedt onmiddellijk aan mee te stappen in het aanbieden 
van enkele hotelkamers tegen sterk verlaagde tarieven voor de doelgroep. 
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De stad kan de financiële toegankelijkheid stimuleren: 

» Meer inspelen op “Pay it forward” initiatieven vanuit de toeristische sector stimuleren (bv. logies, musea…).   

» Musea en bezienswaardigheden: de uitpas met kansentarief blijft een goed en discreet initiatief. Hierop 

moeten we blijvend inzetten (evt. ook uitbreiden naar landgenoten). Gratis openingstijden uitbreiden voor 

Gentenaars.  

» Negatieve impact van terrasbelasting op prijzen in de horeca ombuigen?  

» Een citycard voor 24 u zou minder duur zijn om musea te bezoeken. 

 

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer dient te worden geoptimaliseerd via:  

» Een goede verbinding van het station naar het centrum te geraken voor mensen die fysieke drempels 

ervaren bij tramgebruik.  

» De wandelbus biedt deels uitkomst maar is beperkt tot het centrum en mag in aantal toenemen. 

Drempelvrij maken van wandelbusjes is wenselijk en erop toezien dat de Gentenaars hier permanent 

gebruik van kunnen maken (i.p.v. toeristen).  

» Overleg met de vervoersmaatschappijen m.b.t. het zelf kunnen controleren van het krediet op kaarten, 

logische routing in de stad (van attractiepool naar attractiepool, ook naar het museumkwartier), 

taxiservices en voorrang voor personen (boven pakketjes), uber? Haltes en opstapplaatsen toegankelijk 

maken. De toegankelijkheid van taxi’s is ook een knelpunt.  

Andere bekommernissen:  

» Autoluwe stad is een voordeel maar ook een nadeel. Het vormt (mogelijk) een nieuwe drempel voor 

bezoekers.  

» “Snelle” fietsen vs. “klassieke” fietsen; dit verhoogt het gevoel van onveiligheid. Een wedstrijd traag fietsen 

organiseren?  

 

1.2.4 Thema 4: Gentse toerismemakers – “toerismemakers” 

Toerisme is het werk van vele actoren (en sectoren). We richten ons in deze kring op de toeristische sector all-in 
(logiesuitbaters, musea, bezienswaardigheden, rederijen, gidsen, opleidingen…) en onderzoeken hoe de stad in 
wisselwerking of co-creatie met de sector kan bouwen aan een duurzaam toerisme.  

Antwoorden op de centrale vragen worden hierna per vraag geclusterd.  

 

1. Hoe kunnen we vanuit de stad toerismemakers versterken of ondersteunen? 

De dienst toerisme kan meer bereikbaar zijn voor ondernemers en fungeren als een sectororganisatie waarbij er 

behoefte is aan een meer doorgedreven sectorwerking:  

» Een centrale waar toerismemakers terecht kunnen met suggesties, vragen of nieuwe informatie kunnen 
delen.   

» Een tool (bv. nieuwsbrief) waarmee info gedeeld wordt over nieuwe evenementen, activiteiten…zodat de 

ondernemers steeds op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en toeristen beter kunnen informeren. 

» Infomomenten of netwerkmomenten (voor logiesuitbaters, reisagenten, organisatoren) waar waardevolle 
input en feedback gegeven kan worden en kennisdeling mogelijk is (bv. m.b.t. praktijken in andere 

bestemmingen). Alle logiesvormen integreren in sectorwerking (niet enkel hotels) 

» Regelmatig opleidingen organiseren voor nieuwe medewerkers van hotels, restaurants… en andere spelers 
uit de sector. Dit met alle basisinfo om toeristen te kunnen informeren: bezienswaardigheden, 
toegankelijkheid… 
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» Meer zicht op aanbod voor specifieke doelgroepen (bv. mensen met autisme). Dit mag duidelijker 
aangegeven worden.  

» Meer interactie met specialisten/gespecialiseerde organisaties bij de uitwerking van toeristische producten, 

communicatie, beleid… Bijvoorbeeld: meer afstemmen met organisaties die zich inzetten voor toegankelijkheid. 

Deze organisaties hebben veel ervaring en kennis. Zij kunnen goed helpen bij het uitwerken van toeristische 

producten voor mindervaliden zoals stadswandelingen of publicaties.  

 

Ontwikkelen van passende infrastructuur. Het toeristisch onthaal meer afstemmen op de noden van bezoekers: 

» Verhogen van de vindbaarheid van het onthaalkantoor en deze ook vernieuwen. 

» Zorgen voor juiste en up to date info op andere onthaalpunten (v. in musea en bezienswaardigheden). 

» Uitbouwen van een tweede onthaalkantoor in Station Gent-Sint-Pieters. “Nu worden toeristen aan hun 
lot over gelaten als ze in Gent toekomen.” 

» Overdekte wachtplek aanbieden aan mensen die in het kader van Rap op stap Gent bezoeken (zie ook 

drempelvrij).  

» “Taste For Ghent”-plek organiseren (cfr Vleeshuis voor Oostvlaamse producten).  

» Transitassen tussen kwartieren en sites verfraaien. 

 

Digitalisering en ontwikkeling van producten: 

» Van huidige publicaties, niet louter een pdf van bestaande folders maar meer interactief en handig door 
te spelen aan bezoekers. 

» Wandelroutes digitaliseren bv. in google maps. 

» Gids ontwikkelen met als thema antiek en/of kunst. Wandeling uitzetten waarin Middeleeuwen en 
hedendaagse kunst geconfronteerd worden (Gent = Oud en modern). 

» Op plannetjes de wijken labelen (cf. puur Gent). 

» Stadskaart met 10 authentieke restaurants, met een voorkeur voor typisch Gentse restaurants en het 
promoten van de lokale keuken.  

» Zoekfunctie op de visitgent website optimaliseren. Deze werkt niet snel en/of accuraat genoeg.  

» Vlaamse gebarentaal beschikbaar stellen in infokantoor en in alle musea en attracties (zie ook 

drempelvrij).  

 

Stimuleren van bezoeken en overnachtingen via: 

» Een gratis ticket voor musea bij een overnachting. 

» Promotie van avondactiviteiten en aanbod ‘nachtleven’ (concerten, cafés, theater…).  

» Verruimen openingstijden musea.  

 

Kiezen voor duurzaamheid en dit actief stimuleren via: 

» Invoeren van LEZ op het water.  

» Bevorderen van bouw en ingebruikname van elektrische vaartuigen.  

» Belonen van ecologisch ondernemen belonen via premies, awards, labels… (i.p.v. sanctioneren). 

» Spreiding toeristen gepaard gaand mét upgrading van plekken.    

» Milieuvriendelijke rederijen belonen via een betere plaats in centrum Gent (zowel bootjes in Gent als 

cruises – vb. van “slots” Schiphol). 

» De sector gezond houden en motiveren, niet alleen plichten opleggen. Belonen heeft de voorkeur op 

sanctioneren.  
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Vertrekken vanuit de Gentse context en hierop beleid voeren heeft de voorkeur boven vertrekken vanuit Vlaams 

beleid (Toerisme Vlaanderen).  

Weren van specifieke initiatieven die niet bijdragen aan het duurzaam imago van de stad: bv. bierfietsen (verkeers- 

en lawaaihinder).  

 

2. Hoe kunnen we de toerismemakers als ambassadeur mee(r) activeren?  

Een belangrijke uitdaging is om toeristisch te blijven groeien, zonder de authenticiteit op het spel te zetten. Er is 

een gedeelde voorkeur om te vertrekken van het authentieke Gent en het waken over het behoud van de 

stadsidentiteit: 

» De echte Gentse levensstijl mag meer uitgespeeld en meer in de verf gezet worden. Bv. de ecologische 

vibe (fietsstad met veel vegetariërs en ecologisch bewuste inwoners). Promo zoals “Only in Ghent” is 

fantastisch maar ook vooral een humoristische laag.   

» Zwerfvuil is een bekommernis, maar mag niet verward worden met rommelig, want dat laatste past of 

hoort wel bij Gent met een hoek af. Voor de toeristische branding van de stad is de vraag hoe proper of 

“afgelikt” Gent moet zijn eerder relevant dan het probleem van zwerfvuil – dat praktisch opgelost kan 

worden bv. ophaaldiensten en grotere vuilnisbakken op drukke plekken. Rommeligheid wordt als deel van 

het echte Gent gepercipieerd.  

» Meer content en verhalen (storytelling) ter beschikking stellen. Mensen houden van diepgaande verhalen 

over gebouwen, de stad… De huidige content blijft soms te veel op de oppervlakte. Er mag soms dieper 

op ingegaan worden op de geschiedenis, erfgoed… van Gent. 

» Ook niet-toeristische sterktes meer uitspelen (biotechnologie, universiteit, medisch toerisme…) 

» Gastvrijheidstraining van museummedewerkers is wenselijk. Zij zijn belangrijke ambassadeurs van de stad. 

klantvriendelijkheid als aandachtspunt in dit verband.  

» Gentenaars mee ambassadeurs maken via (gratis) openstelling musea, bezienswaardigheden, expo’s. Hun 

fierheid stimuleren en uitspelen.  

De vraag welke rol toerismemakers hierin kunnen opnemen is niet beantwoord. Er werden wel aanleidingen 

gegeven waarop een samenwerking gestoeld kan worden die uitgaat van een actievere betrokkenheid van de 

actoren zelf.  

Een meer doorgedreven focus op doelgroepen en doelmarkten in de promotie van de stad als bestemming is 
wenselijk. Daarbij mag ook worden ingezet om niches in de markt.  

 

3. Hoe kunnen we vanuit de stad tewerkstelling in de toeristische sector bevorderen of 
ondersteunen?    

In dit verband worden veelal ondersteunende maatregelen genoemd:  

» De citytaks terug laten vloeien naar de toeristische sector via (starters)advies, infrastructuursubsidies en 

promotie.  

» Het (via stadsbeleid) tackelen van het probleem van stijgende vastgoedprijzen voor beginnende 

toeristische ondernemers.   

» Positieve maatregelen om bedrijven te ondersteunen in plaats van doorgedreven en soms niet 

gealigneerde regelgeving. (bv. premie voor mooist versierde winkel in kader van kerstsfeer) 

» Het bestaand groen imago van Gent versterken via ondersteuning en begeleiding van private (in casu 

hotel-) sector.  
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1.3. Captains per thema   

De captains hebben een belangrijke en intensieve rol opgenomen tijdens de avond. Na afloop verzorgden ze het 

verslag van de door hun voorgezeten thematafels. Onderstaand schema toont bij welke thema’s de captains 

deelnemers begeleidden.  

Captain Verslag  Thema 

Charlotte Desmet JA worddoc Leefbaar & gastvrij 

Bart Rondas JA mail dd 28/01 Leefbaar & gastvrij 

Rudy Van der Ween JA worddoc Drempelvrij 

Vicky Van Daele Ja worddoc Drempelvrij 

Deborah De Lausnay JA worddoc Toerismemakers 

Erwin Van de Wiele Ja mail dd 31/01 Toerismemakers 

Philippe Lefebvre JA worddoc  Betrokkenheid 

Els Vandergucht JA pdf Betrokkenheid 

 

1.4.  Aanvullende opmerkingen  

Algemene reflecties bij de samenstelling van de groep 

Moeite met toerisme als onderwerp 

Het was voor deelnemers moeilijk om een onderscheid te maken tussen toerisme en andere zaken. In dat verband 

werd ook meermaals aangegeven dat het moeilijk is om een onderscheid te maken tussen toeristen en andere 

mensen die in de stad aanwezig zijn (inwoners, studenten…). Het thema zelf werd niet altijd gerespecteerd. 

Sommige deelnemers hebben bij elke thematafel eenzelfde boodschap meegegeven en waren niet in staat om 

andere thema’s te verkennen.  

 

Grote verschillen  

Er zaten grote verschillen in kennis en achtergrond van de deelnemers: Sommige deelnemers hadden weinig kennis 

van het toeristisch aanbod dat via visit Gent ontwikkeld en aangeboden wordt. Andere waren dan weer zeer 

professioneel en wisten onderscheid te maken tussen positionering, sectorondersteuning, bestemmings-

ontwikkeling etc.  

 

Negatieve feedback 

Behoefte aan “ventileren”: Problemen die ter sprake gebracht werden waren vaak niet toerisme gelinkt maar eerder 

aan een persoonlijke situatie. Daarbij had men er vaak moeite mee om van het negatieve los te komen…  

 

Gidsen  

Er werden ook suggesties gedaan die niet direct bij het thema van de tafel pasten. De kwaliteit van de gidsen wordt 

in vraag gesteld en controle wordt aanbevolen (bv. gidsen zonder diploma of gidsen die onjuiste informatie 

verspreiden).   

 

Meer toerist-in-eigen-stad  
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Suggestie van de captains om in de volgende sessie te denken aan producten van visit Gent die inzicht verschaffen 

in het aanbod voor toeristen: stadsplan, stadsgids, notendop, Booqi, folder CityCard... We kunnen de deelnemers 

dit evt. ook als goodiebag meegeven en hun uitnodigen om (vaker) als toerist in eigen stad op pad te gaan?  

Er werd door deelnemers aanbevolen om een hippe basisgids te ontwikkelen. Dat die bestaat wist men niet (het 

gratis stadsgidsje in 5 talenversies). Deze gids wordt verdeeld via logies en aan de infobalie.    

 


