Rol van de stad
Gedeelde belangen? Samen bouwen aan een inclusieve delende
stad.
29 november 2019

Ideale inclusief delende stad
1. Nadenken over een toekomstige inclusief delende stad. We gaan nadenken over de
‘ideale inclusieve delende stad’ van de toekomst. We gaan vooral ingaan op de rol
die de stad Antwerpen daar in kan spelen. Maar het kan dat dit ook raakvlakken
heeft met de markt, het middenveld en de gemeenschap.
Vraag: “Stel je voor dat je morgenochtend wakker wordt. En de ideale inclusieve
delende stad is er. Wat wordt er dan gedeeld? Hoe deel je? Met wie deel je? Waar
deel je? Wanneer deel je? Schrijf alles op waar je aan denkt.”
2. Per 2 kregen jullie een blad met 4 lege vlakken: een herverdelende overheid, een
sociale en duurzame markt, een democratisch en politiserend middenveld en
solidaire gemeenschappen. We focussen op wat er nu al is. Welke fundamenten
hebben we nu al om te bouwen aan de inclusieve delende stad van de toekomst?

HUISVESTING
-

Grootte naar behoefte: geen eigen woonst maar ruimte naar behoefte kunnen
vergroten en verkleinen
Privé buitenruimte versus gedeeld buitenruimte: zeker in een binnenstad.
o Voorbeeld: Je gepensioneerde buurvrouw maakt gebruik van jouw tuin als
jij werkt of niet thuis bent overdag.

VOEDING
-

Restjes: wat met halve pakken lasagne/ soep? Kan dit gedeeld worden?
Maaltijden delen: niet alleen het eten zelf maar ook het delen van de eigenlijke
eetmoment. Werkt heel verbindend. Is ook delen van tijd.
Een voorbeeld: ‘Komen eten’ in de schoolomgeving. Men kan eten voorzien en
andere ouders kunnen op dit aanbod intekenen. Ze komen dan eten bij de
aanbieders. Is erg leuk om elkaar te leren kennen, ook voor nieuwe ouders in de
school.
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GEDEELDE RUIMTE
-

-

-

Koning auto: Waarom zijn de straten alleen van auto’s ?
o Mobiliteit: positief dat stad hier een kader voor heeft. Er is een plan waar
men naartoe wil. Zo kan men gemaakte beslissingen motiveren. Is niet in
elke sector zo (denk hierbij bijvoorbeeld aan Airbnb).
Ruimtes beschikbaar stellen in model van medebeheer: Gebruikersparticipatie
o Scholen: Ook openstellen na schooluren → voor en door de buurt
o Zalen / feestzalen in functie van medebeheer organiseren
Zaalzoeker: waar vraag en aanbod samenkomen. Is heel helder. (= faciliteren vanuit
de stad)

PERSOONLIJK BEZIT
-

Persoonlijke bezittingen zoals planten, boeken, kleren, gereedschap... Het aanbod
om te delen vindbaar maken voor de ander op een duidelijke manier.
o Wat met waarborg? Verzekering? Duidelijk communiceren.
o Idee: Zegels aan de brievenbus om zichtbaar te maken wat mensen hebben
en willen / kunnen delen. Is zichtbaar en niet digitaal.

DIGITALE DEELPLATFORMEN
-

-

Hoe kunnen we technologie aanpassen aan de mensen in plaats van de mensen
leren hoe de technologie te gebruiken?
o Voorbeeld: door media-architectuur
Open-source technologie: kan internationaal uitgewisseld worden. Knowhow kan je
dan lokaal naar je hand zetten.
Het beheren van digitale deelplatformen gebeurd door lokale gemeenschap
Informatie en datastromen worden gedeeld
o Voorbeeld: waarom geen wifi met elkaar delen via deze kanalen?
Vraag: Hoe maak je commerciële platformen inclusief?
o Maar: weinig regulering vanuit stad

VOORWAARDEN
-

Vertrouwen: om te delen moet er vertrouwen zijn. Mensen moeten zich thuis
voelen. Mensen moeten zich erkent voelen.
7 b’s zijn cruciaal.
Wat deel je wel? Wat niet? Belangrijke vraag om te stellen.
Diversiteit en ontmoeting binnen plekken van waaruit gedeeld wordt.

VRAGEN
-

Spanningsveld tussen commerciële en niet-commerciële deelinitiatieven: Er wordt
ook aan verdiend, soms moet dit ook. Maar hoe maak je dit zinvol voor mensen in
een kwetsbare positie?
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-

Hoe ga je van een idee naar realiteit: Men weet vaak niet waar men met nieuwe
ideeën / initiatieven terecht kan. Wie kan je hierbij helpen / ondersteunen?
o Positief = Dienst vrijwilligerswerk van de stad. Het feit dat deze dienst
verenigingen en organisaties ondersteunen die met vrijwilligers aan de slag
gaan.

VARIA
-

-

Delen zou doodnormaal moeten zijn: ook in scholen, kinderdagverblijven ,… Een
nieuw normaal.
o Positief dat het thema leeft bij het stadpersoneel
Delen van ideeën: mensen hebben veel ideeën maar niet altijd de tijd/ruimte om
deze ideeën te realiseren.
Delen van tijd
o Voorbeeld: 1 ouder breng verschillende kinderen van de buurt naar school
Kennis over het delen: Wat werkt er? Wat niet? Hoe werkt het? Wie doet het?
Zorg en ondersteuning delen
Voorbeeld Eeklo:
o Grote toegankelijke site met diensten, scholen, verenigingen.
o Ook ontmoeting: samentuinen, bibs, speelruimte
o = laagdrempelig en er is vertrouwen

Een herverdelende overheid, een sociale en duurzame markt, een democratisch en politiserend
middenveld en solidaire gemeenschappen. We focussen op wat er nu al is. Wat kan er beter?

-

Prioriteiten stellen
Continuïteit van goed werkende initiatieven
o = plan op lange termijn
Aandacht voor kwetsbare groepen
o 7 b’s
o Voorbeelden: sociale tarieven, automatische toekenning van rechten,…

Rol overheid
Wat kan de overheid doen om te komen tot een inclusieve delende stad?

-

-

-

Stad als
o Denktank
o Ruimte om te experimenteren
o Stadslab als broedplek
Overheid zou samenwerking tussen verschillende sectoren kunnen stimuleren /
verplichten.
o Voorbeeld: één gezin, één plan
Overheid moet subsidiëren: voorzien van budgetten om deelinitiatieven op te
starten en te ondersteunen.
Overheid als makelaar tussen verschillende partners
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-

Goed wetgevend kader opstellen
Stad: samenwerking voorzien en organisaties ondersteunen

Rol Samenlevingsopbouw
Wat is de rol van SAS?

-

Participatie met mensen en ideeën uit de buurt
Ondersteunen hoe deze ideeën te realiseren
Overzicht bieden: wie is met wat bezig
Netwerk: mensen bij elkaar brengen
Expertise in diversiteit en kwetsbare groepen
Inschatten van risico’s mbt delen: hoe deze aanpakken?

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw
Gasstraat 12-14 | 2060 Antwerpen
T 03 325 67 00
www.samenlevingsopbouw.be/antwerpenstad
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