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8. GROENE EN LEEFBARE STAD

Wie denkt bij een stad aan groen, rust en schone lucht? Het is niet omdat we het vandaag anders gewoon 
zijn, dat zo’n stad niet mogelijk zou zijn. Gent transformeren naar een plek waar het gezond en aangenaam 
leven is vraagt wel om visie en daadkracht. Maar het is broodnodig, ook om de effecten van klimaatveran-
dering op te vangen. We voorzien een coherente aanpak van de verschillende bronnen van luchtvervuiling. 
We bouwen aan een stad waar verschillende vormen van groen en natuur elkaar aanvullen om elke buurt 
aangenamer te maken. Met een aanpak die duurzame landbouw en voeding daadwerkelijk ondersteunt. En 
een beleid dat afval zo veel mogelijk voorkomt, hergebruikt en recycleert. Dan ligt een leefbare stad binnen 
handbereik.

EEN. MEER PROPERE LUCHT, MINDER LAWAAI
• We stellen een geïntegreerd propere luchtplan op dat de vier grote bronnen van luchtvervuiling aanpakt: 

de industrie, het verkeer op de Ring en de snelwegen, de lokale uitstoot van auto’s en de huisverwarming.
• Het nieuwe stedelijke energiebedrijf zorgt voor de omschakeling naar hernieuwbare energie, weg van 

vervuilende centrales.
• Door ArcelorMittal te doen investeren in nieuwe technologie voor staalproductie reduceren we de indus-

triële uitstoot van zware metalen, schadelijke gassen, en fijn stof drastisch.
• De autosnelwegen die door de stad lopen worden afgebroken.

 − We steken het E17-viaduct boven Gentbrugge onder de grond. In afwachting hiervan leiden we het 
doorgaand vrachtverkeer om via de R4.

 − De fly-over aan het Zuidpark wordt afgebroken.
• Er wordt volop ingezet op gratis randparkings langs de R4, met een snelle en frequente verbinding van 

het openbaar vervoer naar het stadscentrum. We verzetten ons tegen parkeertorens in de buitenwijken 
binnen de R4, zoals in Ledeberg.

• We steunen het invoeren van een lage emissiezone vanaf 2020 in Gent, maar willen sociale begelei-
dingsmaatregelen voor mensen die niet onmiddellijk een nieuwe auto kunnen kopen.

• We verplaatsen vrachtvervoer zo veel mogelijk van vrachtwagens naar het spoor en het water.
• Door in fietsinfrastructuur te investeren en het openbaar vervoer gratis te maken realiseren we de ver-

schuiving van de auto naar duurzame vervoersmodi. We investeren in een stedelijk autodeelsysteem 
Otto met waterstofwagens in wijkparkings.

• Door het treinspoor tussen Gent en Zelzate opnieuw open te stellen voor passagiersvervoer doen we het 
autoverkeer in de haven dalen met tienduizend verplaatsingen per dag.

• We breiden het warmtenet uit dat de huizen van de stad verwarmt met de restwarmte uit de havenzone. 
Aangesloten huizen stoten in één klap geen vuile stoffen meer uit voor de verwarming en voor warm 
water.

TWEE. GROEN EN OPEN RUIMTE IN ELKE BUURT
• We zorgen ervoor dat de officiële ambities rond vergroening in de stad én in de buitenwijken ook daad-

werkelijk gehaald worden. Groen-, bos- en natuurgebieden moeten beter beschermd worden, en de 
verharding wordt een halt toegeroepen. Hiervoor moet de stedelijke groendienst verder uitgebouwd 
worden.

• Er komt een groene gordel rond Gent, met de uitwerking van de 5 groenpolen tegen het eind van de 
legislatuur.

 − De polen moeten gemakkelijk en veilig toegankelijk zijn met de fiets en het openbaar vervoer.
 − We verdubbelen het investeringsbudget voor het aankopen van nieuwe gebieden door Natuurpunt, 
voor in totaal 140.000 euro per jaar.
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• De ambities over het bosbestand en natuurgebieden uit het structuurplan 2003 moeten nog altijd nage-
streefd worden. Dat wil zeggen: 830 hectare nieuw bos.

• Voor 100% van de Gentenaars moet de norm voor buurt- en wijkgroen gehaald worden.
 − Het stadsbestuur voert dit zelf uit, in plaats van de taak uit te besteden aan projectontwikkelaars.
 − Tegen het eind van de legislatuur legt de stad minstens 1 kilometer groene oever aan op de waterlopen 
in Gent.

• We voorzien een burgerbudget per wijk, waarbij bewoners maximale inspraak krijgen in lokale beslis-
singen. De stad moedigt hierbij ecologische keuzes aan en werkt de administratieve barrières weg.

• Bij heraanleg van straten streven we naar minstens elke 150 meter een boom, een autodeelplaats, een 
fietsenrek, een bankje, een groenslinger, een infiltratiezone, en geveltuinen.

• Gedeelde tuinen tussen buurtbewoners worden gefaciliteerd door de stad.
• Waar zonnepanelen niet mogelijk zijn worden groendaken de norm voor het stedelijk patrimonium. De 

stad gaat zelf actief op zoek naar particulieren die in aanmerking komen voor de subsidies.
• Het plein Bij Sint-Jacobs wordt omgevormd tot een groen plein, en is autovrij behalve voor het openbaar 

vervoer.
• In industriële zones zoals de Gentse haven moet ecologisch waardevol gebied beschermd worden, en 

moet er meer ingezet worden op vergroening.
• Elke nieuwe verharding wordt minstens gecompenseerd door een ontharding van dezelfde oppervlakte 

in de nabije omgeving. Zo worden overstromingen en het hitte-eiland effect tegengegaan.
• Er komt een index die de totale verharde oppervlakte aangeeft van jaar tot jaar.
• Projectontwikkelaars die nieuwe gebieden willen verharden, moeten een bijdrage leveren in een ont-

hardingsfonds.
• De stad Gent moet zich verzetten tegen de plannen van Waterwegen en Zeekanaal om de Schelde uit te 

baggeren ter hoogte van Gentbrugge, om zo de pleziervaart tot in het centrum te organiseren.
• Nieuwe stadsontwikkelingsprojecten met meer dan 20 woningen moeten hemelwaterneutraal worden, 

door het ofwel te laten infiltreren, ofwel maximaal te hergebruiken. Er wordt ingezet op het scheiden van 
afvalwater en hemelwater.

DRIE. LANDBOUW EN VOEDING OP WEG NAAR DE TOEKOMST
• De stad biedt binnen haar eigen diensten vooral biologisch en lokaal voedsel aan met zo veel mogelijk 

vegetarische en veganistische opties.
• De stad moedigt actief duurzame korte keten landbouw aan.
• Landbouwers uit de regio worden in contact gebracht met lokale landbouwmarkten.
• Bij het verhuren van landbouwgronden in handen van de stad krijgen de criteria van biologische produc-

tie en biodiversiteit een grote waarde toegekend.
• De stad moet onmiddellijk de verkoop stopzetten van OCMW-gronden, ook buiten Gent zelf. Deze grond 

moet ingezet worden voor de duurzame doelstellingen van de stad, waar mogelijk voor duurzame, bio-
logische landbouw.

• De stad Gent moet het gebruik van landbouwgrond door landbouwers beschermen. Er moet opgetreden 
worden tegen oneigenlijk gebruik en tegen ‘verpaarding’, want die fenomenen zorgen voor een gentri-
ficatie van het landbouwgebied.

• Voedselverspilling wordt actief tegengegaan. Er komt meer overleg met daklozenorganisaties en ex-
terne cateraars.

VIER. AF VAN HET AFVAL
• We zetten in op het verminderen van de afvalberg door een performante publieke ophaaldienst en het 

inzetten op de circulaire economie.
• IVAGO komt opnieuw voor 100% in publieke handen en het bestuur wordt grondig gedemocratiseerd. 

Inwoners, milieuverenigingen en werknemers van IVAGO krijgen hun vertegenwoordigers in het beheer. 
• De stad drijft de strijd tegen sluikstorten grondig op.
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• Er wordt meer geïnvesteerd in personeel van IVAGO en aanverwante stadsdiensten die als taak hebben 
het sluikstorten terug te dringen.

• Er komen opnieuw systematische gratis ophaalrondes van grofvuil door IVAGO, minstens tweemaal per 
jaar.

• Maak de recyclageparken gratis toegankelijk voor alle Gentenaars. Geef ook studenten toegang tot het 
containerpark.

• De stad lanceert een actieve sensibiliseringscampagne rond sluikstorten, onder andere in de scholen en 
in wijken die het meest met het probleem kampen.

• Er komen meer vuilnisbakken op drukbezochte plaatsen zoals buurtparken. Voorzie vuilnisbakken bij alle 
bushaltes, waar mogelijk met sorteeropties.

• Parkwachters, waar mogelijk buurtbewoners, worden ingezet om mensen te sensibiliseren. Parken waar 
barbecues staan, krijgen hierbij bijzondere aandacht.

• We gaan de strijd aan tegen verspilling.
 − IVAGO gebruikt minstens 1% van haar budget voor het sensibiliseren van de bevolking rond afvalpre-
ventie.

 − Het gebruik van verpakkingen wordt zoveel mogelijk ontraden bij Gentse bedrijven.
 − We houden vast aan de ‘Statiegeldalliantie’ en zetten zo druk op de Vlaamse regering om statiegeld in 
te voeren op blikjes en plastic flessen, zoals dat vandaag al voor glazen flessen bestaat.

• Er wordt meer ingezet op de circulaire economie en het hergebruik van grondstoffen.
• In elke wijk komt een kringwinkel die ook herstel- en deeldiensten (onder andere van gereedschap) 

organiseert. Elke wijk krijgt een hergebruik-, reparatie- en deelpunt.
• In containerparken worden experimenten opgestart met de aanwezigheid van een kringloopwinkel. 

Waardevolle grondstoffen worden hergebruikt.
• Er wordt een analyse gemaakt van de waardevolle grondstoffen die aanwezig zijn in het afval dat de stad 

Gent elk jaar produceert. Op basis hiervan wordt zoveel mogelijk hergebruikt door middel van Urban 
Mining.

• We willen inzetten op de opmaak van een materialenpaspoort voor stadsgebouwen, zodat deze materi-
alen later kunnen hergebruikt worden.

• We richten een Bouwbank op als een stedelijke dienst voor ondersteuning bij de sloop en renovatie van 
gebouwen. De Bouwbank dient ook als stock voor gebruikte bouwmaterialen.

• In alle nieuwe projecten met meer dan 20 woningen komen er buurtcomposteerplekken. Ook elders 
wordt gemeenschappelijk composteren aangemoedigd, met als doel in elke wijk een compostpunt.

VISIE

EEN. MEER PROPERE LUCHT, MINDER LAWAAI

Veel Gentenaars maken zich zorgen over de luchtkwaliteit in de stad, en terecht. Uit alle metingen blijkt 
dat de luchtkwaliteit in de stad van zeer slechte kwaliteit is. Recent nog bleek bij het Airbezen-project in 
Oost-Vlaanderen dat de toestand in Gent nog slechter is dan verwacht. Een kwart van de deelnemers, net 
diegenen waarbij de luchtvervuiling door fijn stof het hoogst was, zei dat een gezinslid problemen had met 
de luchtwegen of een vorm van kanker had.

Om schonere lucht te hebben moeten we ook inzetten op duurzame energie. Het stedelijk energiebedrijf 
vervult hierbij een sleutelrol. Door het uitbreiden van het stedelijk warmtenet kunnen we onze huizen ver-
warmen met de restwarmte uit de haven. Zoals in Kopenhagen, de stad zonder schoorstenen, waar 97 
procent van de inwoners warm water aan huis geleverd krijgt. Een enorme winst voor de luchtkwaliteit 
en voor het klimaat. Door isolerende renovaties te ondersteunen, zorgen we ervoor dat de overblijvende 
boilers minder moeten draaien.
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De stad wordt geconfronteerd met allerlei bronnen van luchtvervuiling die elkaar versterken. De hoge 
schoorstenen van de grote industrie zadelen de stad op met een vervuiling van zwaveloxiden, stikstof-
oxiden, zware metalen en fijn stof. Op de Vlaamse kaart van luchtkwaliteit springt ArcelorMittal er uit als 
een grote rode plek. Door het bedrijf te doen inzetten op het verminderen van hun uitstoot met behulp van 
spitstechnologie voorzien we tegelijkertijd in de lange termijn toekomst van het bedrijf, in de strijd tegen de 
klimaatopwarming, en in de gezondheid van de Gentenaars.

Het komt erop aan het wegverkeer zo veel mogelijk af te bouwen. Vrachtvervoer verleggen we zo veel 
mogelijk naar het spoor en het water. Voor het personenvervoer werken we aan een fijnmazig net van open-
baar vervoer zodat de auto overbodig wordt om je naar de stad of de haven te verplaatsen. Het vrachtver-
voer in de haven zadelt vooral Wondelgem, Oostakker en de kanaaldorpen op met zeer ongezonde lucht. 
Hetzelfde geldt voor stadskankers zoals de E17 en de fly-over aan het Zuidpark, die de vervuiling van de 
auto snelweg recht in de stad brengt. Door de E17 te ondertunnelen halen we hele wijken uit de verstikkende 
uitlaatgassen. We trekken dit beleid door voor de parkings. We verzetten ons tegen nieuwe parkeertorens 
in de buitenwijken, en pleiten voor gratis randparkings langs de R4. Deze randparkings moeten via het 
openbaar vervoer op een kwaliteitsvolle en milieuvriendelijk manier een verbinding voorzien met de stad. 
Het lokale autoverkeer vervuilt de lucht. Het effect daarvan is vooral erg in de street canyons, smalle straten 
met weinig luchtcirculatie. De oplossing ligt in de shift van de auto naar de fiets en het openbaar vervoer. 
Wie toch eens een wagen nodig heeft, zal kunnen rekenen op de emissievrije wagens van het nieuwe 
stedelijke autodeelsysteem Otto. We ondersteunen het project om vanaf 2020 een lage emissiezone in te 
voeren in Gent, maar eisen dat dit op een sociale manier en met compensaties wordt ingevoerd. Ook kan 
de zone niet beperkt blijven tot het centrum. De stad moet kunnen garanderen dat er voldoende informatie 
wordt verschaft en dat mensen met weinig financiële middelen niet opnieuw het slachtoffer worden van 
deze maatregel.

Het circulatieplan is ingevoerd zonder dat het stadsbestuur alternatieven voorzag met bijvoorbeeld gratis 
en kwaliteitsvol openbaar vervoer. Voor het centrum is er misschien wel een verbetering van de luchtkwali-
teit gekomen, maar door het ontbreken van alternatieven is een deel van het probleem gewoon verschoven 
naar de buitenwijken. Wij pleiten voor een mobiliteitsplan in elke wijk, opgemaakt door de buurtbewoners 
zelf. Enkel zo krijg je een coherentie visie die de grote bronnen van vervuiling drastisch vermindert.

TWEE. GROEN EN OPEN RUIMTE IN ELKE BUURT

Natuur en groen is rustgevend, tempert het geraas van het verkeer, vangt luchtvervuiling op en zorgt voor 
koelte in de zomer. Bomen en planten zijn essentieel in een gezonde leefomgeving. Ze zouden een basis recht 
moeten zijn voor elke stadsbewoner. Willen we een voor iedereen leefbare stedelijke omgeving, dan hebben 
we een globale visie nodig. Een visie met een evenwicht tussen private, bebouwde ruimte en gemeenschap-
pelijke open en groene ruimte. Een visie met respect voor biodiversiteit en waardevolle natuurgebieden.

Gent heeft de naam een milieubewuste stad te zijn. De laatste jaren zijn er inderdaad inspanningen ge-
leverd, en zijn er op bepaalde plaatsen parken bijgekomen. Maar toch haalt de stad nog altijd niet de 
groennorm voor elke inwoner: kleinschalig woongroen binnen 150 m, een buurtpark van minstens 1 hectare 
binnen 400 m, en een stadsbos binnen 5 km afstand.

Eén van de oorzaken ligt bij het privatiseren van gemeenschappelijke openbare ruimte. Stadsruimte die 
vrijkomt wordt maar al te dikwijls zonder enige inspraak toevertrouwd aan bouwpromotoren en project-
ontwikkelaars. Die poten er grote woon- en kantooreenheden neer met veel te weinig open en groene 
ruimte. Wanneer zij worden ingeschakeld om groen op buurt- of wijkniveau af te leveren, zorgen ze door de 
inrichting van het terrein dat in de praktijk enkel de inwoners van hun peperdure projecten toegang hebben 
tot de parken. Overal in de stad worden terreinen die noodzakelijk zijn voor openbaar groen verpatst aan 
projectontwikkelaars. Stadsgroen wordt zo een voorrecht voor rijkere wijken en in de buurt van nieuwe 
groene zones stijgen de grond- en woningprijzen zienderogen.
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Voor ons kan er geen sprake zijn van het uitbesteden van publieke gronden aan private projectontwikke-
laars. De stad moet meer haar verantwoordelijkheid nemen in het garanderen van de toegang tot groene 
ruimtes. Wij willen dat op korte termijn de garantie kan gegeven worden aan elke Gentenaar dat de groen-
norm verzekerd is. Ook wijken verder weg van de grote groene vingers hebben recht op groen. Daarom 
voeren we met de stad een actief aankoop- of omruilbeleid voor braakliggende terreinen en leegstaande 
of oninteressante panden. Die vormen we om tot nieuwe publieke open ruimte, parken om te sporten, te 
picknicken, te spelen of te barbecueën. Daarnaast willen we ook werk maken van groene oevers.
Over de voorbije legislaturen heeft het stadsbestuur haar ambitieniveaus over natuurgebieden en bebos-
sing afgebouwd. In 2003 werd in het ruimtelijk uitvoeringsplan een ambitieuze visie naar voren geschoven 
voor groenvoorziening in de stad. Als het plan zou uitgevoerd worden, zou dat onder andere 830 ha. bij-
komend bos betekenen. Dat is geen luxe, als je weet dat Gent met 6,1 procent bebossing als bosarme stad 
wordt beschouwd. Maar in 2017 herzag het stadsbestuur het plan, en bleef er nog maar ruimte over voor 
300 ha. bijkomend bos tegen 2030.

Wij pleiten ervoor dat de vijf groenpolen rond Gent zo snel mogelijk afgewerkt en versterkt worden: Bour-
goyen-Ossemeersen, Gentbrugse Meersen, Vinderhoutse bossen, Parkbos, en Oud Vliegveld Oostakker-
Lochristi. Daarom pleiten we ervoor dat het investeringsbudget voor het aankopen van nieuwe natuur-
gebieden minstens verdubbeld wordt tot 140.000 euro per jaar, om de gezonde ambitie van partners 
zoals Natuurpunt bij te benen. Bij de Bourgoyen-Ossemeersen en de Vinderhoutse bossen zien we dat 
deze stadsbossen niet altijd voldoende toegankelijk zijn voor alle stadsbewoners. Daarom moet ook het 
ontsluiten van deze polen via veilige fietsroutes en vooral het openbaar vervoer een belangrijke prioriteit 
worden.

Om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen moet er absoluut een stop komen aan de steeds 
grotere verharding van gronden in de stad. Tijdens de voorbije legislatuur alleen al, tussen 2012 en 2018, 
is er 5 procent meer oppervlakte verhard. Asfalt, steen en beton houden warmte vast en bemoeilijken de 
infiltratie van water, wat de stad zeer kwetsbaar maakt voor de veranderende weerpatronen. Verharding 
stoppen betekent niet dat er nergens meer mag gebouwd worden. Om de bevolkingstoename en de woon-
crisis op te lossen zal er nu eenmaal moeten bijgebouwd worden. Maar elke oppervlakte die verhard wordt, 
moet minstens gecompenseerd worden door ontharding van dezelfde oppervlakte in de nabije omgeving. 
De stad moet ook actief op zoek gaan naar inrichtingen die vatbaar zijn voor ontharding. Daarnaast moeten, 
met onmiddellijke ingang, alle projectontwikkelaars die gebieden willen verharden een bijdrage leveren 
aan een onthardingsfonds.

DRIE. LANDBOUW EN VOEDING OP WEG NAAR DE TOEKOMST
Naast natuurgebieden staan ook landbouwgronden zwaar onder druk. Er is een toenemende schaarste aan 
grond en door de stijgende grondprijzen wordt er volop op gespeculeerd. Door het fenomeen van ‘verpaar-
ding’ gaat veel landbouwgrond verloren voor de productie en wordt het aangewend voor onder andere de 
vrijetijdsbesteding van de hogere middenklasse. Nochtans is duurzame, lokale landbouw broodnodig voor 
een integraal klimaat- en milieubeleid.

Het beleid van de stad doet meer kwaad dan goed. De stad heeft via het OCMW duizenden hectare grond 
in handen. Het stadsbestuur heeft het plan opgevat om alle OCMW-gronden die buiten de stad liggen te 
verkopen. Onder andere aan havenbaas Fernand Huts, CEO van Katoen Natie, die twee jaar geleden nog 
450 hectare kocht voor een habbekrats. Het is dan ook terecht dat er op dit moment een proces tegen het 
stadsbestuur loopt wegens onrechtmatige staatssteun aan Fernand Huts. Wij eisen dat het verkopen van 
OCMW-gronden onmiddellijk wordt stopgezet. De gronden moeten ingeschakeld worden voor een over-
koepelende visie die het grondbeleid van de stad moet sturen. In bepaalde gevallen kunnen verafgelegen 
gronden geruild worden tegen gronden dichter bij de stad.

De PVDA steunt de initiatieven voor een voedselstrategie gebaseerd op biologische korte keten landbouw 
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en stadslandbouw. Bij het verhuren van landbouwgronden in handen van de stad moeten de criteria van 
biologische productie en biodiversiteit nog veel meer doorwegen. De stad moet het oneigenlijk gebruik van 
landbouwgronden tegengaan en ze, net zoals natuur- en bosgebieden, beter beschermen.

VIER. AF VAN HET AFVAL
We willen volop de strijd aangaan tegen de afvalberg door onder andere de circulaire economie in onze 
stad te ontwikkelen. In een circulaire economie bestaat er geen afval. Reststromen worden er als grondstof 
gebruikt om nieuwe producten te maken. Zo reduceren we de afvalberg en de impact op het klimaat. 
We moeten afstappen van de kapitalistische wegwerp-logica en evolueren naar hergebruik, repareren, en 
delen.

Eén van de belangrijkste partners in het bestrijden en verwerken van afval is uiteraard IVAGO. Wij eisen dat 
het bedrijf opnieuw volledig in publieke handen genomen wordt en dat het bestuur wordt gedemocrati-
seerd. Enkel als volwaardig burgerbedrijf waarbij ook de werknemers inspraak krijgen kan IVAGO zich ook 
volop inzetten voor afvalpreventie en de strijd tegen sluikstorten.

Sluikstorten is een blijvend probleem in de stad. Tussen 2004 en 2014 steeg de hoeveelheid sluikstort in 
Gent van 297 naar 620 ton. Dankzij acties van de PVDA, buurtcomités, personeel en vakbonden werd er al 
bijkomend personeel aangenomen bij IVAGO om het fenomeen te bestrijden, maar het blijft een moeilijke 
opgave. Wij willen bijkomende personeelsleden om het probleem op te lossen. Daarnaast moeten de gratis 
ophaalrondes voor grofvuil opnieuw ingevoerd worden en moeten er op probleempunten bijkomende 
vuilnis bakken komen. Uiteraard moet er meer ingezet worden op preventie, via sensibiliseringscampagnes 
en via parkwachters die buurtbewoners begeleiden in parken en bij openbare barbecues.

Door statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen, zoals dat vandaag voor glazen flessen al bestaat, 
kan de hoeveelheid zwerfvuil drastisch verminderd worden. Door te investeren in een circulaire productie, 
herstel en hergebruik van producten en recyclage, verminderen we de hoeveelheid restafval jaar na jaar.
Om afval te vermijden, voorzien we in elke wijk kringwinkels en hergebruik-, reparatie- en deelpunten. 
Zo kunnen we gebruiksvoorwerpen, kledingstukken en meubels laten herstellen om ze te hergebruiken. 
Is herstel onmogelijk, dan is er nog de optie van demontage om zo veel mogelijk bruikbaar materiaal te 
recupereren. We ondersteunen initiatieven als ruil- en tweedehandswinkels waar afgedankte spullen een 
tweede leven krijgen.

Wat onbruikbaar is, moet zo goed mogelijk gerecycleerd worden. Het grootste deel van ons afval komt uit 
de bouw en sloop van gebouwen. Daar is dan ook nog veel vooruitgang te halen. We willen inzetten op de 
ontwikkeling van materialenpaspoorten voor gebouwen, wat een totale inventaris van de gebruikte materi-
alen weergeeft. Dit kan in de toekomst een belangrijke hefboom zijn voor het oordeelkundig slopen en het 
opslaan van gerecupereerde materialen in de stock van een stedelijke Bouwbank. Langs die weg maken we 
de productie en transport van veel nieuw materiaal onnodig. Het stadsbestuur moet ook zelf meer inzetten 
op urban mining, in plaats van dit over te laten aan privé initiatieven. 
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