
Tijdslijn Traject  

 

Vooraf Onder meer onder de noemer ‘Dekoloniseer Gent’ voeren verschillende 
organisaties reeds jarenlang actie, waarbij ze zich in eerste instantie vooral 
richten op de zichtbare sporen in de publieke ruimte.  

In het najaar van 2016 worden infoborden geplaatst bij het borstbeeld van 
Leopold II en het beeld van Sakala, met excuses waarbij gerefereerd wordt 
naar de periode van Kongo Vrijstaat (nl. “De Stad Gent betreurt de vele 
Congolese slachtoffers omgekomen ten tijde van Kongo Vrijstaat.”). 

Zowel in januari 2018 (onder burgemeester Termont) als in januari 2019 
(onder burgemeester De Clercq) wordt aangekondigd dat er een 
Lumumbastraat -of plein komt, als zich een passende locatie aandient.  

Aanleiding  Gemeenteraadsvoorstel tot naamswijziging Leopold II-laan naar Rosa 
Parkslaan wordt ingediend door PVDA 

24.04.2019  Beslissing gemeenteraad om een participatief traject op te zetten. 
Geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om een 
participatief traject op te zetten over hoe we omgaan met ons koloniaal 
verleden. Dat participatief traject kan leiden tot aanbevelingen o.a. over 
eventuele straatnaamwijzigingen. 

Besluit en opname gemeenteraadszitting, vind je hier.  

14.11.2019 Eerste bijeenkomst ikv dekoloniseringstraject  
De deelnemers werden uitgenodigd om toekomstgericht aan de slag te gaan 
en concrete voorstellen te doen van wat in Gent kan gebeuren.  

20.02.2020  Tweede bijeenkomst ikv dekoloniseringstraject  
De deelnemers denken na over gewenste veranderingen binnen de clusters 
die uit de eerste bijeenkomst naar voren kwamen (Publieke ruimte, onderwijs, 
educatie, antiracisme, vertegenwoordiging en internationaal beleid).  

Mei 2020 Website stad.gent/dekoloniseren online.  

30.06.2020 Het borstbeeld van Leopold II wordt verwijderd uit het Zuidpark en 
overgebracht naar het STAM-depot. Dit gebeurt niet in stilte maar met een 
publiek statement.  

Herbekijk hier de integrale opname van het publiek statement bij de 
verwijdering van het borstbeeld.  

22.09.2020 Derde bijeenkomst (wegens COVID 19 uitgesteld van 05-05-2020) ikv 
dekoloniseringstraject  
De deelnemers kunnen de inhoud voor een laatste keer verrijken en/of 



herformuleren. Er zijn stadsmedewerkers van verschillende diensten aanwezig 
aan wie ze informatie kunnen vragen over wat de Stad reeds doet/plant te 
doen.  

Oktober 2020 Het Rapport ’Dekoloniseer mijn stad’ wordt overgemaakt aan het 
stadsbestuur. 

Je vindt het hier.  

 

21.01.2021 Vierde bijeenkomst ikv dekoloniseringstraject 

Tijdens deze online bijeenkomst, geven de burgemeester en 6 schepenen een 
eerste reactie op het Rapport Dekoloniseer mijn stad.  

02.03.2021 Het antwoord van het stadsbestuur op het Rapport Dekoloniseer mijn stad, 
namelijk ‘Stad Gent dekoloniseert’ wordt goedgekeurd door de 
gemeenteraad. 

Herbekijk hier de gemeenteraadscommissie (25.02) waarop het rapport en 
antwoord hierop, werden besproken.  

Het besluit vind je hier.  

21- 26.06.2021 Festival Rassemblé – Op weg naar dekolonisering 

Met Rassemblé nodigen we alle Gentenaars uit om meer te weten te komen 
over dekolonisering en wat het betekent voor henzelf en onze stad; en kennis 
te maken met diverse organisaties en stemmen die hun perspectief delen.  

 

Aanvankelijk gepland als fysiek festival in en rond De Krook op 27 juni 2020, 
wegens corona verplaatst naar 26 juni 2021. Door de aanhoudende 
coronasituatie werd het concept opnieuw herzien: In de plaats van 1 dag, 
organiseren we verschillende activiteiten (online en fysiek) van maandag 21 
juni tot en met zaterdag 26 juni. 

Bekijk het programma hier.  

 

 


