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INLEIDING
GENT OP MENSENMAAT
GENT, REBELSE STAD
De PVDA heeft de wind in de zeilen, dat voel je. Dat zie je in de peilingen, dat hoor je op de markt van Ledeberg, dat lees je in de krant. “De PVDA drukt meer en meer haar stempel”, erkende zelfs N-VA-gemeenteraadslid Isabelle De Clercq onlangs bij haar afscheid uit de politiek.“Het ziet er goed uit voor PVDA”, schrijft
de krant De Gentenaar. “De PVDA profileert zich onvermoeibaar via sappige oneliners, scoort in debatten
en zet in op wonen en armoede, twee domeinen waar het duidelijk niet lekker loopt in Gent. Daarmee
weegt de partij van buiten de gemeenteraad toch op het debat.”
De PVDA zit (nog) niet in de Gentse gemeenteraad, maar onder druk wordt alles vloeibaar.
Als de roltrap van station Gent-Dampoort voor de zoveelste keer kapot is, zetten we de NMBS onder druk
met een petitie.
Als inwoners van de sociale woonblokken in Nieuw Gent voor de zoveelste keer vruchteloos protesteren
tegen schimmel en verkrotting, trekken we samen naar het stadhuis en eisen we op een overleg met de
bevoegde schepen extra middelen. Resultaat: het schepencollege beslist om 15 miljoen euro extra vrij te
maken voor de renovatie van sociale woningen.
Als Steve, een alleenstaande vader in financiële problemen terecht komt omdat de ‘budgetwoning’ die
hij van de stad kocht een jaar vertraging oploopt, brengen we gedupeerden bijeen en dwingen we een
schadevergoeding af.
Als het stadsbestuur weigert om extra huisvuilophalers in te zetten in de strijd tegen sluikstorten - “contraproductief”, aldus de bevoegde schepen - start de PVDA een petitie. Met succes, want bij IVAGO werden
uiteindelijk 25 extra personeelsleden aangeworven om zwerfvuil aan te pakken.
Gent is een rebelse stad, met kritische burgers die kant kiezen tegen onrecht. Nie pleuje is niet toevallig
ons motto. De PVDA protesteerde mee met Unizo en het Gents Milieufront tegen het nieuwe shoppingcentrum aan The Loop - en we haalden onze slag thuis. We dienden een bezwaarschrift in, samen met veel
buurtbewoners, tegen het kappen van een ecologisch waardevolle bosstrook aan de Watersportbaan en
voerden - met succes - campagne tegen een nieuwe, vervuilende biomassacentrale in de Gentse Haven.
Druk van onderuit, zo dwing je verandering af. Als we dat kunnen realiseren van buiten de gemeenteraad,
wat kunnen we dan niet bereiken binnen de gemeenteraad, als onze stem nog luider klinkt?
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GENT, ONBETAALBAAR MOOI
De wooncrisis in Gent neemt dramatische proporties aan. Terwijl bijna 12.000 mensen op de wachtlijst staan
voor een sociale woning, is het aantal sociale woningen in Gent deze legislatuur verder verminderd. Netto
zijn er vandaag 440 sociale woningen minder dan zes jaar geleden. Dat is een progressieve stad als Gent
onwaardig.
Gent is mooi, onbetaalbaar mooi. In de hippe ecowijken in Gentbrugge, de Nieuwe Dokken, Tondelier en de
Nieuwe Wandeling betaal je stukken van mensen voor een luxe-appartement. Zo los je de wooncrisis niet
op. Dat doe je evenmin door zogenaamde ‘budgetwoningen’ te bouwen die tot 340.000 euro kosten. Wie
kan dat nog betalen?
Onze stad wordt gegijzeld door projectontwikkelaars die dromen van rendementen met twee cijfers. Dat
het stadsbestuur blijft meegaan in die private logica is onaanvaardbaar. Betaalbaar wonen in een stad op
mensenmaat: dat is voor ons de inzet van de verkiezingen. Hoe sterker de PVDA wordt in de gemeenteraad,
hoe meer de PVDA zal wegen op het bestuursakkoord en hoe hoger het woonthema op de politieke agenda
zal belanden. Nooit was een stem op de PVDA zo nuttig als vandaag.
In de gemeenteraad zullen wij op tafel kloppen voor een betaalbaar woonbeleid, elke maand opnieuw als
het moet. We zullen de megafoon zijn van de actiecomités, van Buitensporig tot de Ecowijk. We zullen de
stem zijn van de onderstroom, het onzichtbare Gent, het Gent van onderuit.
Dit is waar wij voor staan: met een luisterend oor pikken we problemen op in de wijken. Die brengen we
dan op de gemeenteraad, waar we ook een oplossing voorstellen. Dat debat koppelen we dan opnieuw
terug naar de wijk. En ondertussen mobiliseren we mensen om niet af te wachten, maar zélf de dingen te
veranderen.

GENT IS GEEN EILAND
Gent is niet immuun voor de neoliberale vloedgolf die door onze samenleving raast. Kijk naar het woonbeleid, dat helemaal is uitbesteed aan private projectontwikkelaars. Zelfs de voormalige directeur van het
stedelijke stadsontwikkelingsbedrijf SoGent geeft toe dat de prioriteit jarenlang alleen maar lag bij dure
prestigeprojecten, niet bij betaalbaar wonen.
Wij willen een stad op mensenmaat, niet op centenmaat. Een stad is meer dan marketing, stadsontwikkeling zou niet moeten inzetten op het zoveelste paradepaardje dat nieuwe toeristen of hoge inkomens kan
aantrekken. Gent is niet de stad van vastgoedmakelaars en beleggers. Gent is de stad waar wij samen
wonen, samen leven, samen werken, waar wij ons samen ontspannen. Het woord gemeente komt niet toevallig van ‘gemeenschappelijkheid’. In het Frans is een gemeente ‘une commune’ en niet ‘un supermarché’.
De noden van de stadsbewoners moeten centraal staan, dáár moet een stadsbestuur voor zorgen.
De projectontwikkelaars hebben onze stad gekaapt. Wij willen dat de mensen op de eerste plaats komen.
Niet alleen de Gentenaars met een dikke portefeuille, maar echt iedereen. Daarvoor heb je een andere visie
nodig. Je kunt de samenleving van morgen niet bouwen met recepten van gisteren.
We moeten het niet onder stoelen of banken steken: er zijn twee visies op de stad die botsen. Een commerciële visie die meerwaarde wil creëren voor private ontwikkelaars. En een publieke visie die vertrekt van
de woonbehoefte van de Gentenaars. Betaalbaar wonen in een stad op mensenmaat, of onze stad verder
uitverkopen aan projectontwikkelaars: dát is de inzet van de verkiezingen.
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GENT OP MENSENMAAT
De opeenvolgende schandalen hebben de Gentse politiek op haar kop gezet. Na het Optima-schandaal
barstte Publipart los. Schepenen bleken een aardige cent bij te verdienen in schimmige intercommunales
waarvan niemand goed wist waar ze voor dienden. Het schandaal bij SoGent bevestigde wat de PVDA sinds
het Optima-schandaal onophoudelijk is blijven zeggen: dat in Gent een hardnekkige ons-kent-ons-cultuur
heerst, waarbij politici en vastgoedontwikkelaars dicht tegen elkaar aanschurken. Grote vastgoedprojecten
worden in de coulissen van de macht bedacht, deals worden beklonken in voetballoges en VIP-lounges. Ver
van de schijnwerpers, ver van de democratische arena, ver van het volk.
Wij willen geen gerommel in de marge, wij laten ons niet paaien met vage intenties en wollige gedragscodes. Wij willen de stad veroveren, met iedereen, van onderuit. Wij kiezen partij voor een stad op mensenmaat, een stad die zichzelf niet uitverkoopt aan de hoogste bieder, een stad die niet plat op de buik gaat
liggen voor multinationals, die zich niet laat gijzelen door private projectontwikkelaars.
Wij kiezen partij voor een stad die wonen écht betaalbaar maakt. Die durft kiezen voor gratis openbaar
vervoer, in de strijd tegen luchtvervuiling en fijn stof. Een stad die zelf investeert in duurzame stroom voor de
Gentenaars, in plaats van machteloos toe te kijken hoe de vrije markt de strijd tegen de klimaatopwarming
verliest.
Wij kiezen partij voor een stad waar armoede geen kans meer krijgt, een stad die echt een einde maakt aan
de schandvlek dat één op de vijf kinderen in onze stad opgroeit in armoede. Wij kiezen partij voor een stad
waar iedereen meetelt.

GENT, STAD ZONDER VREES
Wij willen geen komma’s veranderen, wij willen de stad veranderen. Gent moet buiten de lijntjes durven
kleuren. Waarom blijft het stadsbestuur zweren bij private projectontwikkelaars en de vrije woonmarkt,
als steden als Wenen scoren met een publiek woonmodel dat inzet op betaalbare, duurzame huisvesting?
Waarom kan gratis openbaar vervoer wel op koopzondagen, maar niet op weekdagen? Waarom willen
steden als Duinkerken, Bonn en Parijs gratis openbaar vervoer invoeren in de strijd tegen luchtvervuiling,
terwijl Gent achterblijft? Waarom blijft participatie in Gent beperkt tot krachteloze klankbordgroepen en
schijninspraak, terwijl een stad als Barcelona met het Decidim-project bewijst dat je een bestuursakkoord
ook door de burgers kunt laten schrijven?
Waar is het rebelse Gent gebleven?
Gent is meer dan een ‘openlucht shoppingcentrum’ - zoals de bevoegde schepen het graag omschrijft.
Onze stad is geen supermarkt. Het stadsbestuur zet hard in op de binnenstad, met evenementen, verfraaiingswerken, prestigeprojecten en voetgangerszones. Maar Gent is groter dan alleen de toeristische
binnenstad. In Ledeberg, het Rabot en Oostakker wonen óók mensen, die óók snakken naar gezonde lucht,
verkeersveiligheid, betaalbare woningen en groen in de wijk. Dure luxeprojecten rijzen als paddestoelen uit
de grond, onbetaalbaar voor de man in de straat.
Dat is waarom de PVDA zo hard nodig is in de gemeenteraad. Om de stem te zijn van de gewone Gentenaar.
Om op tafel te kloppen voor betaalbaar wonen, om de strijd tegen armoede hoog op de politieke agenda
te zetten, om vernieuwende voorstellen op tafel te leggen, om onrecht aan te klagen en de vinger op de
wonde te leggen.
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DE GROTE BEVRAGING: UNIEKE STADSDIALOOG
MET VIERDUIZEND GENTENAARS
Dit stadsprogramma komt niet uit de lucht gevallen. Het is niet geschreven door kabinetsmedewerkers op
dure laptops. De eerste schets vertrok van honderden bierkaartjes met voorstellen van burgers, verzameld
in volkscafés en parochiezalen. De beste voorstellen hebben we voorgelegd aan de bevolking.
Vier maanden lang hebben leden van de PVDA welgeteld 4.078 Gentenaars bevraagd naar hun prioriteiten
voor de komende verkiezingen. Het is de grootste bevraging ooit uitgevoerd op het Gentse grondgebied.
Gentenaars liggen overduidelijk het meest van al wakker van de groeiende armoede in onze stad. Liefst 59
procent van de Gentenaars vindt de strijd tegen armoede een topprioriteit. Niet verwonderlijk. Veel mensen
komen in de problemen door de stijgende huurprijzen en het dure leven. Steeds meer jongeren moeten
aankloppen bij het OCMW. Ook alleenstaande ouders, werkzoekenden en gepensioneerden krijgen het
steeds moeilijker.
Ook de strijd tegen de klimaatopwarming, betaalbaar wonen, een gezonde leefomgeving, gratis openbaar
vervoer en meer inspraak scoren hoog bij de Gentenaars.
Ik wil graag iedereen bedanken die zijn schouders onder dit project heeft gezet. De meer dan 4.000 deelnemers aan de Grote Bevraging, de honderden Gentenaars die hun ongezouten mening en gepeperde
commentaar met ons deelden op discussie-avonden in de Gentse volkswijken, en last but not least: alle
auteurs. Zij schreven mee aan dit verkiezingsprogramma: Sarah, Stefan, Sonja, Nele, Loonis, Koen, Eefje,
Peter, Stefan, Magda, Natan, Judith, Onno, Kasper, Veerle, Mike, Dries, Filip, Jonas, Steff, Robrecht, Christine, Eric, Patricia, Gerrit, Pol, Yüksel, Lars, Kati, Willem, Steven, Ludo, Ann, Annelies, Olivier, Rody, Katrien,
Justine en Erwin. Respect!
Een diepe buiging ook voor de vele enthousiaste middenvelders, experten en activisten die eerdere versies
van dit programma verrijkten met deskundige commentaar en kritische feedback. Dankzij jullie staat dit
programma als een huis.
Tom De Meester
Lijsttrekker PVDA
PS: heb je vragen of opmerkingen bij dit programma?
Mail gerust naar tomdemeester@pvda.be. Je krijgt zeker antwoord!
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GEEF ARMOEDE
GEEN KANS
VEROVER
DE STAD

gent.pvda.be
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1. STAD ZONDER ARMOEDE
Wat moet het volgende stadsbestuur eerst en vooral aanpakken? De armoede! Zo klinkt het duidelijke
antwoord van meer dan 4.000 Gentenaars in onze Grote Bevraging. Ook in Gent groeit de kloof tussen arm
en rijk. Eén op de twee huurders komt niet rond. Eén op de vijf kinderen wordt geboren in een arm gezin. Zo
kan het niet verder. Wij zetten volop in op betaalbaar wonen, kwaliteitsvolle jobs voor kwetsbare groepen,
en streven ernaar om iedereen een inkomen te geven boven de armoedegrens. In alle stadswijken openen
we laagdrempelige sociale wijkhuizen waar mensen terechtkunnen voor ontmoeting, begeleiding en hulp.
We zorgen ervoor dat sociale rechten automatisch worden toegekend. We zetten deurwaarders aan de
deur. We garanderen de toegang tot water en energie als mensenrecht. Kortom: we maken van de strijd
tegen armoede een topprioriteit.

WAT WE WILLEN:
EEN. EEN SOCIAAL WIJKHUIS IN ELKE WIJK
• We richten sociale wijkhuizen op in elke wijk waar elke Gentenaar terecht kan. Elk wijkhuis voorziet in
een brede en laagdrempelige dienstverlening.
• Het wijkhuis helpt bij administratieve problemen via het concept ‘koffie en papieren’. Bij een kop koffie
of thee krijgen mensen hulp om officiële papieren in orde te maken, om de energiefactuur uit te pluizen
en om andere problemen op te lossen.
• In het wijkhuis voorzien we budgetbegeleiding, woonbegeleiding, arbeidsbegeleiding, begeleiding bij
energie- en waterproblemen, hulp bij onderwijs en opvoeding, taallessen, vorming en opleiding.
• Met huisbezoeken en straathoekwerk gaan we de wijk in om mensen te bereiken die de weg naar het
wijkhuis niet vinden.
• Met buurtwerkers bouwen onze wijkhuizen aan een sterke, warme en solidaire wijk. Ze organiseren
ontmoetingsmomenten en -activiteiten zodat de mensen uit de wijk elkaar beter leren kennen.
• We investeren in bijkomende straathoekwerkers, jeugdwerkers en andere ‘outreachende’ sociaal werkers. We sluiten convenanten met het sociale middenveld op lange termijn en verzetten ons tegen eventuele privatisering van sociaal werk.

TWEE. GEEN KIND OP STRAAT
• We kiezen resoluut voor Housing First. Geef dakloze gezinnen een vast dak boven het hoofd, en bouw
daarrond hulpverlening en goede begeleiding op.
• We zetten leegstaande sociale woningen bij WoninGent in als tijdelijke woning voor dakloze gezinnen.
• We bouwen het project met de Transitwoningen voor Gentenaars in noodsituaties verder uit.
• We breiden de huidige nachtopvang voor gezinnen gevoelig uit, zodat geen enkel kind nog op straat
moet slapen.
• We herzien het reglement voor de nachtopvang, zodat gezinnen niet terug op straat komen te staan.
• Tijdelijke opvang in ‘containerwoningen’ kan als noodoplossing, maar kan nooit een volwaardig alternatief zijn voor sociale woningen of betaalbare starterswoningen voor jongeren.
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DRIE. VAST EN VOLWAARDIG WERK, OOK VOOR MENSEN IN EEN
KWETSBARE POSITIE
• Werk blijft de belangrijkste hefboom om uit armoede en sociaal isolement te raken. We investeren resoluut in opleiding, begeleiding en sociale tewerkstelling voor maatschappelijk kwetsbare groepen.
• We zorgen ervoor dat het eigen stadspersoneel representatief is voor de stadsbevolking: met ook laaggeschoolden, mensen met een beperking, jongeren, mensen met een migratieachtergrond… We draaien
de uitbesteding van laaggeschoolde jobs terug.
• We creëren 1.000 bijkomende, volwaardige jobs in de sociale economie. De Stad geeft het goede voorbeeld door te investeren in eigen sociale tewerkstellingsprojecten voor mensen in een kwetsbare positie.
• We creëren extra tewerkstellingskansen door ervaring en competenties te erkennen als evenwaardig
aan een diploma en een nultolerantiebeleid te voeren op vlak van racisme en discriminatie.
• Van grote ondernemingen die subsidies van de Stad Gent ontvangen eisen we een sociale clausule. Zij
moeten voorzien in een aantal duurzame sociale jobs voor mensen in een kwetsbare maatschappelijke
positie en de nodige begeleiding voorzien.

VIER. SOCIALE DIENSTVERLENING OP MENSENMAAT
• We zorgen dat sociale rechten zoveel mogelijk automatisch toegekend worden. Daarbij is een rechtenverkenning van belang: voor iedereen nagaan op welke rechten en sociale tegemoetkomingen hij of zij
recht heeft.
• De Stad garandeert dat haar maatschappelijk werkers voldoende tijd krijgen voor een kwalitatieve
dienstverlening, waarbij een persoonlijke benadering, een volledig onderzoek van alle rechten, en nazorg centraal staan.
• We voeren het 3-B’s-principe in: hulpverlening moet bereikbaar, begrijpelijk en behulpzaam zijn. Zo worden drempels weggewerkt.
• De stad zorgt voor bijkomende tolkuren, zodat de kwaliteit van de hulpverlening verbetert.
• Individuele dossiers bij het OCMW worden behandeld door een bijzondere commissie die volledig onafhankelijk functioneert van de gemeenteraad en helemaal bestaat uit de helft professionelen uit de
sociale sector (experten, opbouwwerkers, middenveld) en de helft ervaringsdeskundigen in de armoede.
• We verkleinen de papiermolen, die voor veel mensen een onoverkomelijke drempel is. Zo voeren we
het ‘only once’-principe in. Eén document moet je maar één keer binnenbrengen, in plaats van telkens
opnieuw.

VIJF. GEEF ELKE GENTENAAR EEN INKOMEN BOVEN DE
ARMOEDEGRENS
• We trekken het leefloon op tot boven de Europese armoedegrens, via aanvullende financiële steun.
• Het leefloon wordt een onvoorwaardelijk recht voor iedereen die een (gezins)inkomen heeft onder het
referentiebudget voor een menswaardig inkomen.
• We eisen dat de uitgaven voor het leefloon volledig terugbetaald worden door de federale overheid.
Gent werkt samen met andere steden om dit af te dwingen.

ZES. ENERGIE EN WATER ZIJN EEN MENSENRECHT
• We zorgen voor betaalbare duurzame stroom via het stedelijk energiebedrijf.
• We verlagen de waterfactuur tot het gemiddelde tarief in Vlaanderen, onder meer via de verlaging van
de riooltaks (gemeentelijke saneringsbijdrage).
• We helpen kwetsbare gezinnen om energie te besparen met een derdebetalersysteem voor energie
zuinige toestellen en renovaties
• We maken Gent vrij van deur-aan-deur-verkoop door energiemultinationals. De Stad verdeelt gratis
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stickers ‘geen deur-aan-deur-verkoop’ en grijpt in bij overtredingen.
• We schrappen de dure ‘ontradingstarieven’ van budgetmeters. Mensen met een budgetmeter krijgen
automatisch het sociaal tarief of het goedkope tarief van het stedelijke energiebedrijf.
• We garanderen de toegang tot stromend water en energie. Niemand wordt nog afgesloten. Schulden
moeten niet langer afbetaald worden via de budgetmeter, maar via een werkelijk haalbaar afbetalingsplan.
• We richten een energiefonds op om zware energieschulden gedeeltelijk kwijt te kunnen schelden waar
volledige schuldaflossing onrealistisch is.
• We rekenen geen herinneringskosten en aanmaningstarieven aan bij basisbehoeftes als energie en
water. We helpen mensen in plaats van hen nog dieper in de schulden te steken.

ZEVEN. ZET DEURWAARDERS AAN DE DEUR
• We zetten in op laagdrempelige schuldhulpverlening en budgetbegeleiding in de sociale wijkhuizen.
• We zorgen ervoor dat de Stad Gent zelf het goede voorbeeld geeft door geen incassobureau’s en deurwaarders in te schakelen voor het Jan Palfijnziekenhuis, de bibliotheek, de stedelijke scholen, het Mobiliteitsbedrijf en stadsdiensten.
• We overleggen met alle Gentse onderwijsinstellingen en ziekenhuizen voor een verbod op incasso
bureaus voor de inning van onbetaalde facturen.
• We verbieden de Gentse politie om mee te werken aan de inbeslagname van inboedels bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

VISIE
GEEF ARMOEDE GEEN KANS
In het najaar van 2018 organiseerde de PVDA de grootste bevraging in Gent ooit. Vijf maanden lang trokken
vrijwilligers door weer en wind de straat op om een veertigtal programmapunten voor te leggen aan meer
dan vierduizend mensen. Opvallend resultaat: de strijd tegen ongelijkheid en armoede staat met stip op de
eerste plaats, bij alle leeftijden en bij alle beroepsgroepen.
Gent is een welvarende stad, waar het goed is om te leven. Maar Gent wordt steeds meer een stad met
twee gezichten. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Nergens zie je dat beter dan op de woonmarkt.
Dure luxe-appartementen en lofts gaan als zoete broodjes over de toonbank, terwijl steeds meer Gente
naars geen betaalbare huurwoning meer vinden. Stijgende woonprijzen en dure rekeningen brengen steeds
meer mensen in de problemen. Alleenstaande ouders, maar ook jongeren krijgen het moeilijker. Meer dan
een op de tien van de achttien- of negentienjarigen redt het niet zonder OCMW-steun.
En dan is er de schrijnende kinderarmoede. In onze stad groeit nog altijd een op de vijf kinderen op in
armoede. Bij de kleutertjes die voor het eerst naar school gaan is dat zelfs een op drie.
Armoede veroorzaakt een lawine van problemen. Wie een woning van slechte kwaliteit moet huren, wordt
sneller ziek. Gezinnen die te krap wonen kampen meer met stress. Kinderen die niet rustig kunnen studeren
vallen vaker uit op school. Mensen in armoede hebben meer kans op chronische ziektes zoals suikerziekte
of hartziektes. Arm zijn maakt ziek en ziek zijn maakt arm.
Armoede is geen natuurramp, maar een maatschappelijk onrecht. In regeringskringen is het tegenwoordig
bon ton om de schuld voor armoede bij de mensen zelf te leggen. Maar zijn het soms de huurders die de
wooncrisis hebben veroorzaakt? Is het de schuld van de gepensioneerden dat onze pensioenen bij de
laagste van Europa behoren? Zijn de werklozen verantwoordelijk voor werkloosheidsuitkeringen onder de
armoedegrens? Wij verzetten ons tegen dat schuldmodel, dat de verantwoordelijkheid voor armoede bij
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de mensen zélf legt, en de ogen sluit voor structurele onrechtvaardigheid. Om de armoede uit te bannen
moeten we de samenleving veranderen.
Een armoedebeleid moet mensen versterken, in plaats van hen uit te sluiten en te straffen. Wij vertrekken
van een positief mensbeeld. Mensen in armoede werken hard om uit de armoede te geraken, maar blijven
vastzitten in de modder. Hulpverlening moet mensen helpen om hun rechten te realiseren.
Wij komen op voor de sociale grondrechten van iedereen. Een betaalbaar dak boven je hoofd dat ruimte
en rust biedt. Een baan die werkzekerheid biedt en een loon waar je mee rondkomt. Toegang tot een betaalbare gezondheidszorg en tot een onderwijs met kleinere klassen. Een inkomen waar je kunt van leven.
Om mensen een toekomst te geven zijn structurele maatregelen nodig. De Vlaamse en federale regering moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Maar ook de stad heeft veel hefbomen in de strijd tegen
armoede. We willen in Gent het voortouw nemen in de strijd tegen armoede. We willen in de praktijk tonen
dat een ander beleid mogelijk is, en actief in verzet gaan tegen het asociale beleid van de regering.
Wonen, werk, gezondheid, onderwijs en ontplooiing: het zijn essentiële mensenrechten. Elk van die rechten
vind je afzonderlijk terug in dit stadsprogramma. Maar specifiek voor kwetsbare mensen in een moeilijke
sociale situatie is er veel mogelijk. Daarover hebben we het hier.

EEN. EEN SOCIAAL WIJKHUIS IN ELKE WIJK
Elke dag zijn in Gent vele geëngageerde hulpverleners aan de slag. Toch blijft de reguliere hulpverlening
vaak moeilijk toegankelijk. In een snel veranderende samenleving haken de meest kwetsbaren het eerste
af: mensen met psychische aandoeningen, jonge alleenstaande ouders met kinderen, vereenzaamde ouderen, alleenstaande vrouwen. Mensen weten dikwijls niet waar ze hulp kunnen vragen en weten niet
waar ze recht op hebben. De meest kwetsbare mensen krijgen niet de gepast hulp omdat ze hun weg in de
administratieve mallemolen niet vinden.
We willen dat er sterk wordt ingezet op een lokaal beleid dat investeert in een netwerk van laagdrempelige
sociale wijkhuizen. Daar kunnen zij sociale rechten automatisch toekennen aan wie er recht op heeft. Zo
brengen wij een brede, laagdrempelige dienstverlening dicht bij de mensen. De sociale wijkhuizen zien
erop toe dat de sociale grondrechten van elke inwoner uit de wijk waargemaakt worden. Met het concept
‘koffie en papieren’ helpt het wijkhuis bij administratieve problemen. Bij een kop koffie of thee krijgen
mensen hulp om officiële papieren in orde te maken, om de energiefactuur uit te pluizen en om andere
problemen op te lossen. Via een ‘rechtenverkenner’ gaat het wijkhuis samen met de mensen na of ze wel
alle sociale tegemoetkomingen krijgen waar ze recht op hebben. Want veel mensen kennen hun rechten
niet en zijn ‘onderbeschermd’. In het wijkhuis voorzien we budgetbegeleiding, woonbegeleiding, arbeidsbegeleiding, begeleiding bij energie- en waterproblemen en hulp bij onderwijs en opvoeding.
Vanuit zo’n wijkhuis gaan buurtwerkers met huisbezoeken en straathoekwerk de wijk in om mensen te
bereiken die de weg naar het wijkhuis niet vinden. Zij kunnen ook specifieke noden van de wijk detecteren
waar een wijkhuis dan verder in moet investeren.
Via het buurthuis en de buurtwerkers bouwt ons wijkhuis aan een sterke en warme, solidaire wijk. Het
organiseert ontmoetingsmomenten en -activiteiten, zodat de mensen uit de wijk elkaar beter leren kennen.
Op die manier pakt het de eenzaamheid van veel mensen aan en werkt het ook aan een betere veiligheid
en aan de samenhorigheid. Een win-winsituatie voor de mensen en voor de wijk.

TWEE. GEEN KIND OP STRAAT
Het actieplan kraken dat in december gelanceerd werd is geen antwoord op de groeiende wooncrisis in
onze stad. Steeds meer gezinnen slapen op straat.
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De PVDA vraagt dat het Housing First-principe, waarmee momenteel reeds op kleine schaal geëxperimenteerd wordt in Gent, omgezet wordt in een algemeen beleid. Alleen met nachtopvang kom je er niet. Geef
dakloze gezinnen een vast dak boven het hoofd, en bouw daarrond hulpverlening en goede begeleiding op.
Dat is een aanpak die wérkt en vruchten afwerpt.
De PVDA verwijst naar de resultaten van het project Housing First Belgium, die werden voorgesteld op 9 juni
2016 in Brussel tijdens de Europese conferentie. Na twee jaar follow-up blijkt dat meer dan 9 op de 10 van
de Housing First-huurders nog steeds gehuisvest is. Ook op vlak van toeleiding naar werk kan het project
goede resultaten voorleggen. Na één jaar heeft 23% van de Housing First-bewoners werk, terwijl dit bij de
start slechts 7% was.
De PVDA vraagt concreet dat de Stad Gent leegstaande sociale woningen bij haar eigen huisvestingsmaatschappij WoninGent inzet als tijdelijke woning voor dakloze gezinnen. Er staan 1.035 woningen leeg bij
WoninGent, terwijl gezinnen in de bijtende kou buiten moeten slapen. Het zijn nochtans dezelfde politici
die in het stadsbestuur zitten die ook in de Raad van Bestuur van WoninGent zitten. De Stad Gent heeft de
sleutel voor de oplossing zelf in handen.
Om Gentenaars in noodsituaties te helpen wil de PVDA dat het het project met Transitwoningen verder
wordt uitgebouwd. De Stad Gent heeft nood aan voldoende buffercapaciteit om bijvoorbeeld mensen die
in onveilige woningen wonen of slachtoffer zijn van een brand tijdelijk te kunnen herhuisvesten. Opnieuw
kunnen leegstaande sociale woningen omgevormd worden tot Tansitwoningen die kunnen dienen als tijde
lijke woonst voor Gentenaars in noodsituaties. Het verblijf in een Transitwoning moet tijdelijk zijn, maar
tegelijk gekoppeld aan een woongarantie, zodat mensen niet opnieuw op straat komen te staan.
De PVDA vraagt een forse uitbreiding van de huidige nachtopvang voor gezinnen. In de huidige nacht
opvang is slechts plaats voor vier gezinnen. Vier! Wij willen een duidelijk engagement van het stadsbestuur
plus een budget om alle nodige investeringen te doen zodat geen enkel kind nog op straat moet slapen.
Wonen is een elementair recht.
Volgens het huidige reglement kan een gezin bovendien slechts één (!) keer per jaar naar de nachtopvang,
en na maximum twee weken moet je weer vertrekken. Waar moeten die kinderen en hun ouders dan de rest
van het jaar naartoe? Volgens de bevoegde schepen Coddens wil het stadsbestuur de dakloze gezinnen
een eenmalig “rustmoment” geven “om hun leven weer op de rails te krijgen”. Hoe is dat mogelijk op amper
twee weken tijd?
Containerwoningen kunnen een goed idee zijn. Als noodmaatregel om dakloze gezinnen te huisvesten die
nu overleven in de barakken-van-de-schaamte, ver weg van het Lichtfestival, aan de Watersportbaan en op
vijf andere locaties in onze stroppenstad. Voor die gezinnen kan een containerwoning een acute, tijdelijke
oplossing zijn. Maar daar trekken wij de grens.
De PVDA zal niet aanvaarden dat er een vorm van “permanente tijdelijkheid” ontstaat, waarbij zeecontainers van 35 vierkante meter, drie hoog gestapeld, gezien worden als “ideale starterswoningen voor
jongeren”, of “de nieuwe sociale woningen”. Elke Gentenaar heeft recht op een volwaardige (!) woning,
duurzaam en betaalbaar, in een groene, aangename en veilige omgeving.

DRIE. VAST EN VOLWAARDIG WERK, OOK VOOR MENSEN IN EEN
KWETSBARE POSITIE
De beste bescherming tegen armoede is een kwalitatieve job. Bij werklozen loopt het armoederisico op
tot 41 procent. ‘Eenieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige
arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.’ Zo staat het in artikel 23 van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens. Het recht op arbeid is ook opgenomen in de Belgische Grondwet.
Dat iedereen toegang moet krijgen tot een job die beschermt tegen armoede, is de eerste uitdaging. Wij
willen volwaardige jobs met een goed loon. In ons land stijgt het aantal werkende armen tot bijna een op
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de twintig jobs. Van de nieuwe jobs is meer dan de helft (52 procent) tijdelijk en is bijna de helft (47 procent)
heel erg laagbetaald. Zo komen we er dus niet.
Ook hoe we de arbeid invullen blijft een grote uitdaging. De impact van werkdruk, flexibiliteit, onzekere
contracten en ontslag op onze gezondheid en ons welbevinden is torenhoog.
Hoe we in Gent kunnen inzetten op jobs kun je lezen in hoofdstuk ‘Werkende stad’. In dit hoofdstuk hebben
we het specifiek over mensen in een kwetsbare positie of met een beperking op de arbeidsmarkt. Mensen
zonder diploma, mensen in armoede, kortgeschoolde mensen, mensen met een beperking of met een
chronische ziekte. De meeste mensen willen bijdragen, maar vinden in de stresserende winsteconomie van
vandaag geen plek. Om het recht op arbeid voor iedereen te garanderen zijn specifieke maatregelen nodig.
Dat vergt extra middelen, maar er is een groot terugverdieneffect op menselijk en maatschappelijk vlak.
Wij willen 1.000 bijkomende jobs creëren voor mensen in een kwetsbare maatschappelijke situatie. De Stad
moet daarbij het voortouw nemen. Vandaag worden ook in Gent heel wat taken en diensten van de stad
uitbesteed aan bedrijven die slechtere arbeidsvoorwaarden en een slechtere verloning hanteren. In plaats
daarvan willen we juist een uitbreiding van volwaardige arbeidsplaatsen voor kortgeschoolde jongeren,
kwetsbare doelgroepen en mensen die het moeilijk hebben op de reguliere arbeidsmarkt. We denken
daarbij bijvoorbeeld aan een eigen stadskeuken die biologische korte-keten-maaltijden levert aan scholen
en stadsdiensten, een poetsdienst met volwaardige loon- en arbeidsvoorwaarden, energiesnoeiers, en
renovatieprojecten in sociale woningen.
We stimuleren bijkomende jobs in de sociale economie, en komen op voor volwaardige werk- en loonvoorwaarden. Van grote ondernemingen die subsidies en voordelen van de Stad Gent ontvangen eisen
we een sociale clausule. Zij moeten voorzien in een aantal duurzame sociale jobs voor mensen in een
kwetsbare maatschappelijke positie en daarbij de nodige begeleiding voorzien (taallessen, training on the
job, coaching…).
We kiezen ervoor om afstand te nemen van het blind staren op diploma’s zodat sociale mobiliteit gemakkelijker wordt. Zo is de focus meer gericht op door ervaring verworven competenties (EVC’s). Dat heeft niet
alleen een impact op de meer kwetsbare doelgroep maar levert ook doorstroomkansen op.
We blijven ons verzetten tegen verplichte gemeenschapsdienst in het kader van het Geïndividualiseerd
Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI). We verplichten mensen in armoede niet om gelijk welke
onderbetaalde, precaire job aan te nemen, maar investeren in opleiding, begeleiding en sociale tewerkstelling voor maatschappelijk kwetsbare groepen.
‘Artikel 60-tewerkstelling’ willen we alleen als dat de best mogelijke werkgelegenheid is voor de betrokkene. Het blijft namelijk heel dikwijls een tijdelijke en laag verloonde tewerkstelling. We werken hier alleen
samen met organisaties zonder winstoogmerk die de nodige expertise en omkadering bieden. Er moet hier
doorgroeimogelijkheid zijn zodat mensen nadien niet opnieuw zonder werk vallen.
We zetten in op goede en nabije arbeidsbegeleiding. In de sociale wijkhuizen zorgen we voor coaches
die mensen begeleiden naar een job. Ook als mensen aan de slag zijn, geven de coaches begeleiding en
nazorg. Vandaag verliest de helft van de armen die werk vinden hun job opnieuw na een jaar door gebrek
aan begeleiding.
We ondersteunen kwetsbare mensen die werk vinden met betaalbare en flexibele kinderopvang gebaseerd
op het gezinsinkomen, een uitgebreid aanbod aan lessen Nederlands, en maken hen mobieler via gratis
openbaar vervoer voor alle Gentenaars.
Sommige mensen kunnen om allerlei redenen niet (meer) functioneren in een normale job of op een beschermde werkplaats. Toch heeft iedereen recht op arbeid, om de zinvolle dagbesteding, het sociaal contact
en de eigenwaarde. Voor deze mensen moet bijvoorbeeld arbeidszorg een mogelijkheid zijn. Daar werken
mensen met fysieke of mentale problemen in een fietsherstelplaats, houtatelier of bakkerij. Arbeidszorg is
een stabiele tewerkstelling en mag niet gezien worden als een opstap naar de arbeidsmarkt.
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VIER. SOCIALE DIENSTVERLENING OP MENSENMAAT
Vandaag lopen mensen zich vast in de doolhoven en drempels van de dienstverlening van stad en OCMW.
Wij pleiten voor de invoering van het 3-B’s-principe voor de stedelijke dienstverlening: bereikbaar - begrijpelijk - behulpzaam.
De dienstverlening moet bereikbaar zijn qua afstand. Maar je moet ook kunnen binnenwandelen voor een
afspraak. We werken dus niet alleen met digitale afspraken. Vandaag zijn er wachtlijsten voor budgetbegeleiding en schuldbemiddeling. Hier moet de dienstverlening uitgebreid worden en met verschillende
locaties toegankelijker gemaakt worden.
De dienstverlening moet begrijpelijk zijn: geen moeilijke woorden en geen jargon, geen digitale doolhoven,
maar hulp op maat. Met ook een tolk als dat nodig is. We breiden het aantal tolkuren uit, zodat de dienstverlening verbetert.
De dienstverlening moet behulpzaam zijn: ambtenaren en loketbedienden moeten niet vertrekken vanuit
de regelgeving, maar vanuit de hulpvraag en hoe ze daarbij kunnen helpen. Ook dat is maatwerk. Wij willen
een ‘rechtenverkenner’ bij elk loket. De eerste vraag die de medewerkers moeten stellen is dan: ‘Welkom,
zullen we samen nagaan of je al je rechten uitput en hoe we je sociale grondrechten kunnen garanderen?’
Bij maatschappelijke begeleiding moet er ruimte zijn voor een vertrouwensband met de hulpverlener. Daarvoor moet de continuïteit van de begeleiding garant staan. Het is niet goed dat mensen in moeilijkheden
telkens opnieuw hun verhaal moeten doen. Begeleiding op maat en op het tempo van de mensen is nodig.
Kort als het kan, lang als het nodig is, met een vaste persoon.
Veel mensen die recht hebben op een uitkering doen daar geen beroep op. Het Steunpunt Welzijn, Volks
gezondheid en Gezin onderzocht deze onderbescherming. Conclusie: veertig procent van de rechthebbenden op een uitkering, vraagt die uitkering niet aan. Een van de redenen daarvoor is dat mensen niet
graag bij het OCMW aankloppen uit schaamte of schuldgevoel, of omdat ze bang zijn om als profiteurs
of fraudeurs bekeken te worden. Dat is het gevolg van het ‘eigen schuld, dikke bult’ verhaal dat steeds
opnieuw verteld wordt door de rechtse regeringspartijen.
Wie mensen die uit de boot vallen, wantrouwt of natrapt, verarmt de samenleving. De wil om echt hulp te
bieden is cruciaal.
Wij willen een laagdrempelige hulpverlening. Je belastingbrief is bijna helemaal ingevuld via de app Taxon-web. Toch moet je allerlei papieren verzamelen om te bewijzen dat je recht hebt op bepaalde sociale
tegemoetkomingen. De overheid heeft je gegevens en toch moet je ze telkens opnieuw bewijzen. Dat is
onlogisch en vermoeiend. Het kan anders. Wij willen de verschillende rechten automatisch toegekend zien.
Het is niet zo moeilijk om mensen te verwittigen als je vermoedt dat ze onder de armoedegrens leven en in
aanmerking komen voor OCMW-steun.
Voor verschillende tegemoetkomingen moet je vaak steeds weer dezelfde papieren verzamelen. Ook dat
kan eenvoudiger: als je een papier binnenbrengt, dan moet het ook gebruikt kunnen worden voor andere
aanvragen. Dat is het only-once-principe. Het maakt het leven voor iedereen eenvoudiger, ook voor de
administratie.
We willen dat Individuele dossiers bij het OCMW worden behandeld door een bijzondere commissie die
volledig onafhankelijk functioneert van de gemeenteraad en helemaal bestaat uit de helft professionelen uit
de sociale sector (experten, opbouwwerkers, middenveld) en de helft ervaringsdeskundigen in de armoede.

STADSPROGRAMMA GENT 2018

15

VIJF. GEEF ELKE GENTENAAR EEN INKOMEN BOVEN DE
ARMOEDEGRENS
Van een leefloon moet je kunnen leven. Het is het laatste vangnet. Maar vandaag ligt het leefloon ver onder
de armoedegrens. Het leefloon voor een alleenstaande bedraagt 892 euro terwijl de Europese armoedegrens voor een alleenstaande op 1115 euro staat. Het is een verschil van 223 euro. Voor een gezin met twee
kinderen bedraagt het leefloon 1190 euro en staat de Europese armoedegrens op 2341 euro. Een verschil
van maar liefst 1151 euro.
In de Grote Bevraging van de PVDA is het optrekken van de leeflonen tot boven de armoedegrens de
populairste eis bij het thema armoede.
Wij willen de leeflonen optrekken tot aan het referentiebudget voor een menswaardig inkomen. Dat referentiebudget komt overeen met de Europese armoedegrens. Wij willen ook dat het leefloon onvoorwaardelijk
is. En dat het rekening houdt met een veranderende realiteit. Zo moeten ook cohousing en kostendelend
samenhuizen kunnen, zonder dat je een derde van je leefloon verliest.
De federale overheid bepaalt het bedrag van het leefloon. De regering belooft al lang om het op te trekken
tot de armoedegrens, maar dat gebeurt niet. Nochtans berekende het Planbureau dat het financieel haalbaar is, omwille van de grote terugverdieneffecten. Dat zit zo: met een hoger leefloon stijgt de consumptie
en worden er dus meer taksen betaald, zodat de overheid meer inkomsten heeft.
De Stad Gent geeft vandaag al beperkt bijkomende financiële steun bovenop de bestaande vervangingsinkomens. Die aanvullende financiële steun willen we optrekken tot de armoedegrens. Daarmee nemen
we als stadsbestuur het voortouw en geven we een klaar en duidelijk signaal aan de federale regering. We
ondernemen stappen om, samen met andere steden, druk uit te oefenen op de federale regering om de
vervangingsinkomens op te trekken tot de Europese armoedegrens.

ZES. ENERGIE EN WATER ZIJN EEN MENSENRECHT
Onze Grondwet bepaalt dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Zonder water of zonder
energie is dat niet gegarandeerd. Water en energie zijn geen luxegoederen, maar levensnoodzakelijke
rechten. Ze zijn ook onontbeerlijk voor onze gezondheid. Mensen ervan afsluiten kan niet.
Energie is een basisbehoefte. Iedereen heeft energie nodig voor verwarming, de bereiding en bewaring
van voedsel, verlichting en voor tal van activiteiten die een essentieel bestanddeel zijn gaan uitmaken
van communicatie, studie en informatie, sociaal leven, werk en ontspanning. Maar veel mensen worstelen
met de druk van de energiefactuur op het gezinsbudget. Dat leidt tot onbetaalde rekeningen, inadequaat
verwarmde woningen, ongezond koken en andere ernstige beperkingen. Hoge energiekosten van mensen
in armoede hebben allerlei oorzaken: slechte toegang tot de goedkoopste tarieven, ondeugdelijke woningisolatie, slechte verwarmingsinstallaties…
Elders in dit programma lees je hoe we de Gentenaars recht geven op betaalbare, duurzame stroom via een
eigen stedelijk Energiebedrijf. We doen ook extra inspanningen voor mensen die het moeilijk hebben in de
samenleving. We helpen kwetsbare gezinnen om energie te besparen met een derdebetalersysteem voor
energiezuinige toestellen en renovaties. We beschermen kwetsbare gezinnen tegen agressieve deur-aandeur-verkopers van Electrabel & co. De Stad verdeelt gratis stickers ‘geen deur-aan-deur-verkoop’ en grijpt
actief in bij overtredingen.
We stellen een actieplan op tegen energie-armoede. Mensen met schulden bij hun energieleverancier
komen vandaag terecht bij de ‘sociale leverancier’, Eandis. Zij maken met de klanten een afbetalingsplan
en verplichten hen een budgetmeter te laten installeren als ze hun schuld niet meteen kunnen inlossen.
Met zo’n budgetmeter kan je alleen elektriciteit of gas krijgen als je de meter eerst oplaadt. Het is een
ontoereikende en averechtse maatregel. Het maakt mensen net meer energiearm.
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Ook krijgen de mensen in betaalmoeilijkheden geen toegang tot het goedkoopste tarief op de markt. Want
de ‘sociale leverancier’ rekent een duurder ‘ontradingstarief’ aan, om te vermijden dat mensen bij hen
‘blijven hangen’. Onbegrijpelijk. Zo duw je mensen net dieper in de miserie.
De budgetmeter is geen structurele oplossing. Wij willen het recht op energie voorrang geven op het aflossen van schulden. Mensen moeten een haalbaar afbetalingsplan krijgen, maar het recht op voldoende
energie moet altijd gegarandeerd blijven.
Ook water is een basisbehoefte. Je poetst er je tanden mee, je spoelt er het toilet mee door, je drinkt
het, je kookt ermee, je poetst ermee… Geen menswaardig bestaan zonder stromend water. De Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties erkende drinkbaar water en goede sanitaire voorzieningen als een
mensenrecht. Daarom willen wij het afsluiten van de watervoorziening verbieden. In Gent wordt nog altijd
elke week een gezin afgesloten van drinkbaar water. Dat is onaanvaardbaar.
In plaats van afsluitingen willen wij haalbare afbetalingsplannen, opgesteld samen met de klant. Met telkens
een rechtenverkenning. Wij willen meer inzetten op huisbezoeken om mensen met betalingsachterstand te
bereiken. Daarvoor is voldoende personeel nodig.
De schuldenberg kan soms zo hoog oplopen dat volledige schuldaflossing onrealistisch is. Op zo’n moment
is het aangewezen (een deel van) de schuld kwijt te schelden.

ZEVEN. ZET DEURWAARDERS AAN DE DEUR
Steeds meer mensen komen in een schuldenspiraal terecht. Door aanmaningskosten, herinneringsbrieven
en deurwaarders kan een factuur snel verdubbelen. Wij willen dat het stadsbestuur de daad bij het woord
voegt. We zorgen ervoor dat de Stad Gent zelf het goede voorbeeld geeft door geen incassobureau’s en
deurwaarders in te schakelen voor het Jan Palfijnziekenhuis, de bibliotheek, de stedelijke scholen, het
Mobiliteitsbedrijf en stadsdiensten. In plaats daarvan zetten we in op laagdrempelige schuldhulpverlening
en budgetbegeleiding in de sociale wijkhuizen. We overleggen ook met alle Gentse onderwijsinstellingen
en ziekenhuizen voor een verbod op incassobureaus voor de inning van onbetaalde facturen. En we verbieden de Gentse politie om mee te werken aan de inbeslagname van inboedels bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen.
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MAAK WONEN
´ECHT BETAALBAAR
VEROVER
DE STAD

gent.pvda.be
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2. WOONSTAD
Beeld je een stad in waar wonen écht betaalbaar is. Een stad die een prestigeproject maakt van 100%
duurzame, ecologische én betaalbare woningen. Die leegstaande krotten omvormt tot gezonde, betaalbare
woningen. En die eindelijk komaf maakt met de ellenlange wachtlijsten voor sociale woningen. Met behulp
van een nieuwe stedelijke wooncoöperatie NEGENDUUST wil de PVDA tegen 2030 maar liefst 9000 nieuwe
woningen bouwen. Gedaan met schimmige deals tussen politici en projectontwikkelaars. We nemen het
woonbeleid terug in eigen handen, democratisch en transparant.

EEN. NULTOLERANTIE VOOR LEEGSTAND. VORM LEEGSTAANDE
KROTTEN OM TOT BETAALBARE HUURWONINGEN
• Gentenaars die een leegstaand pand erven begeleiden we zodat het pand zo snel mogelijk terug bewoonbaar gemaakt kan worden.
• Woningen die langer dan vier jaar leeg staan geven we in handen van een sociale huisvestingsmaatschappij of de stedelijke wooncoöperatie.
• We actualiseren het leegstandsregister en geven de Dienst Toezicht de middelen om de leegstand in
Gent volledig in kaart te brengen.
• We verdubbelen de leegstandheffing en de heffing op onbebouwde bouwgronden. De opbrengst gaat
naar projecten voor betaalbaar wonen.
• We investeren in sociale tewerkstellingsprojecten om leegstaande woningen terug bewoonbaar te maken. Zo creëren we tewerkstelling voor laaggeschoolde jongeren.

TWEE. BOUW NEGENDUUST NIEUWE BETAALBARE WONINGEN
• We richten een Stedelijke Wooncoöperatie NEGENDUUST op om 9000 nieuwe betaalbare woningen te
bouwen, waarvan één derde sociale woningen.
• We vormen het bestaande stadsontwikkelingsbedrijf sogent om van een ordinaire projectontwikkelaar
die gericht is op dure prestigeprojecten tot een stedelijke wooncoöperatie die kiest voor 100% betaalbare woningen op mensenmaat.
• We stellen paal en perk aan schimmige deals tussen politici en vastgoedbedrijven achter de schermen.
De Stedelijke Wooncoöperatie moet democratisch en transparant werken.
−− We geven huurders rechtstreeks inspraak en stemrecht in het bestuur van NEGENDUUST.
−− Alle vergaderingen van NEGENDUUST worden gelivestreamd en alle documenten worden openbaar
gemaakt.
• We doen beroep op expertise van het middenveld en de academische wereld en kiezen consequent voor
betaalbaar, duurzaam, ecologisch en vernieuwend wonen.

DRIE. 100% BETAALBARE EN ECOLOGISCHE WONINGEN. ALS WE
DÁÁR NU EENS EEN PRESTIGEPROJECT VAN MAKEN?
• Elk nieuw bouwproject moet bestaan uit minstens een derde sociale woningen en twee derde betaalbare en ecologische woningen.
• De Stad Gent stopt met de uitverkoop van eigen gronden. Deze, alsook nieuw te ontwikkelen, gronden
worden in eigendom gehouden om ervoor te zorgen dat sociale doelstellingen in het woonbeleid verwezenlijkt worden.
• Op de grond van het E-17 - viaduct boven Gentbrugge bouwt de Stedelijke wooncoöperatie samen met
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burgerinitiatieven een eigen ecologische modelwijk voor de 21ste eeuw.
• We kiezen maximaal voor passiefbouw, om de energiefactuur en de uitstoot maximaal terug te dringen.
• We bouwen budgetwoningen op maat van de modale Gentenaar, niet van de happy few.
• We laten het voorkooprecht van gronden in de eerste plaats gelden voor verwerving van gronden en
gebouwen voor de huurmarkt.

VIER. WERK DE WACHTLIJSTEN WEG
• In alle grote bouwprojecten van private projectontwikkelaars waarbij de Stad Gent betrokken is (bijvoorbeeld door de inbreng van grond) voorzien we minimaal één derde sociale woningen.
• We zetten versneld in op de renovatie van leegstaande sociale woningen. Komende legislatuur willen we
1000 leegstaande sociale woningen renoveren.
• We voorzien één derde sociale woningen in alle projecten van de nieuwe stedelijke wooncoöperatie.
• We maken snel werk van een centraal inschrijvingsregister. Zo vermijden we dat mensen tussen de
mazen van het net glippen.
• We slaan de handen in elkaar met de sociale huisvestingsmaatschappijen om meer sociale koopwoningen te realiseren.

VIJF. KRAAK DE HUURPRIJS. STOP DE WOEKER EN DE
HUISJESMELKERIJ OP DE HUURMARKT
• Woonkosten zouden volgens de PVDA nooit meer dan 30% van het inkomen mogen bedragen. Tegen
2030 mag niemand in Gent meer dan 30% betalen.
• We streven naar maximumhuurpijzen. We vragen dat de Vlaams regering een raster van huurprijzen
opstelt waarmee de huurprijzen begrensd worden aan de hand van objectieve criteria zoals de kwaliteit
van de woning en het aantal kamers.
• In afwachting van maximumhuurprijzen lanceren we een observatorium van de huurprijzen in Gent, dat
huurders inzage geeft in de richtprijs en kwaliteitsnormen van hun huurwoning.
• We leggen een standaardfiche op voor de affichering van huurprijzen, waarbij alle kosten duidelijk vermeld worden.
• De Stad Gent formuleert voorwaarden aan eigenaars/verhuurders die een beroep wensen te doen op
Gentse renovatiepremies. De voorwaarden hebben betrekking op de maximale huurprijs, de minimale
woonkwaliteit, de waarborg en de duur van het huurcontract.
• We maken kostendelend samenwonen mogelijk.
• We ondersteunen de verdere uitbouw van Sociale Verhuurkantoren en andere vormen van geconventioneerde huurprijzen.

ZES. GENT KNAPT OP. TIJD VOOR EEN RENOVATIEREVOLUTIE IN
GENT
• We willen dat Gent een voorbeeld vormt voor Vlaanderen en een renovatierevolutie opstart. Collectieve
wijkrenovaties worden het speerpunt van een echt sociaal stadsvernieuwingsbeleid.
• We zetten prioritair in op de 1000 woningen die momenteel op de lijst niet-conforme woningen staan.
• De Stad Gent zorgt ervoor dat er bij onbewoonbaarverklaring verplichte herhuisvesting wordt voorzien
in een kwaliteitsvolle woning.
• De Stad Gent stelt eigenaars die overgaan tot “wilde uithuiszettingen” financieel verantwoordelijk voor
de herhuisvestingskosten van hun huurders.
• We verplichten een conformiteitsattest voor elke huurwoning. Zoals elk voertuig op de weg, moet ook
elk pand dat verhuurd wordt aan een aantal kwaliteitsnormen voldoen.
• We voorzien voldoende buffercapaciteit aan noodwoningen, zodat het recht op een kwaliteitsvolle
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woonst voor elke huurder afgedwongen kan worden.
• We versterken de woonbegeleiding, woonwinkels en woonconsulenten die nu zwaar onderbemand zijn.
• We zetten in op wijkrenovatieprojecten, waarbij woonblok per woonblok alle woningen worden aan
gepakt op vlak van isolatie en woonkwaliteit.
• We richten een rollend renovatiefonds op. We geven gezinnen die geen verbouwingen kunnen betalen
een renovatietoelage. Later, bij verkoop van de woning, komt de toelage terug naar het fonds om opnieuw mensen te helpen.
• Eigenaars die halsstarrig weigeren mee te werken om hun woningen conform te maken aan de Vlaamse
Wooncode worden bestraft met hoge boetes.

ZEVEN. LEEFBARE SOCIALE WOONWIJKEN MET EEN GEZONDE
SOCIALE MIX
• Sociale woningen zijn een thuis, geen doorgangshuis. De woonzekerheid van de huurders wordt versterkt in plaats van afgebouwd.
• We bevriezen de huidige sociale huurprijzen. De gemeenschappelijke kosten (de huurlasten) mogen
maximum 10% van de huurprijs bedragen.
• We kiezen voor het volkshuisvestingsmodel. Om het recht op wonen te realiseren streven we naar een
voldoende aanbod van sociale en publieke huisvesting, waarbij ook mensen met een modaal inkomen in
aanmerking komen voor een sociale woning.
• In nieuwe wijken wil PVDA een gezonde sociale mix garanderen door één derde sociale woningen en
twee derde betaalbare woningen te voorzien.
• We dringen aan bij de Vlaamse overheid om de inkomensgrenzen om toegang te krijgen tot sociale
woningen op te trekken. We herzien de voorrangsregels om gettovorming in sociale woonwijken te
vermijden.
• We investeren opnieuw in opbouwwerkers, conciërges en buurtwerkers, om de netheid, de veiligheid,
de samenhang en de sociale controle in de wijken te verhogen.
• Sociale huurders die in slecht geïsoleerde woningen wonen moeten korting krijgen op hun energiefactuur.
• Géén gedwongen verhuis in sociale woningen. Bij grote renovatieprojecten moeten eerst de leegstaande woningen gerenoveerd worden.
• We kiezen prioritair voor “zachte renovaties”, waarbij de impact op de huurders tot een minimum beperkt
wordt en bewoners in hun huis kunnen blijven wonen. Bij (gedwongen) verhuis moeten bewoners het
recht krijgen om in hun eigen wijk te kunnen blijven wonen.
• We voorzien in doorschuifwoningen, in de wijk zelf, waar mensen tijdelijk kunnen wonen in afwachting
van hun renovatie.

ACHT. STEUN BOTTOM-UP. ALS BURGERS HET HEFT IN EIGEN
HANDEN NEMEN...
• We ondersteunen alle bewonersinitiatieven die stijgende huur- en woonprijzen aanpakken, en de woonkwaliteit in Gent willen verbeteren.
• We steunen het voorstel van de oprichting van de coöperatieve FairBnB en verzetten ons tegen de opkomst van AirBnB.
• De Stedelijke Wooncoöperatie en de Dienst Wonen van de Stad Gent krijgen als opdracht om Gentse
wooninitiatieven van onderuit te ondersteunen. Woonexperimenten van onderuit voorzien we van structurele financiering, in plaats van hen elk jaar opnieuw naar projectsubsidies te laten hengelen.
• De Stad zit regelmatig aan tafel met de actoren uit het middenveld om expertise uit te wisselen en
betrekt hen bij de uitbouw van de Stedelijke Wooncoöperatie.
• We weren projectontwikkelaars en vastgoedmensen uit de GECORO, de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening. Zij zitten daar enkel om te kunnen handelen met voorkennis.
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NEGEN. DURF TE INVESTEREN IN BETAALBAAR WONEN
• Van elke 10 euro die de Stad investeert, gaat er minstens 3 euro naar betaalbaar wonen. We investeren
de komende legislatuur 180 miljoen euro in betaalbaar wonen.
• We maken jaarlijks 2 miljoen euro vrij voor een stedelijk rollend renovatiefonds. We geven gezinnen die
geen verbouwingen kunnen betalen een renovatietoelage. Later, bij verkoop van de woning, komt de
toelage terug naar het fonds om opnieuw mensen te helpen.
• We investeren het maatschappelijk kapitaal, de gronden en de know-how (architecten, planners, etc) van
het bestaande stadsontwikkelingsbedrijf sogent in de nieuwe Gentse wooncoöperatie.
• We verdubbelen de leegstandsheffing, schaffen bestaande vrijstellingen af en investeren de opbrengst
in projecten voor betaalbaar wonen.
• We pleiten voor een herfinanciering van de Vlaamse Centrumsteden door een versterking van het Stedenfonds.

VISIE
Vandaag kost een gemiddelde woning in Gent 285.291 euro. Onbetaalbaar voor drie op de vier Gentenaars,
zo blijkt uit een woonstudie die werd uitgevoerd op vraag van het kabinet. Gent heeft dringend nood aan
een groter aanbod betaalbare huur- en koopwoningen. De grootste woonnood stelt zich bij mensen met
een laag inkomen, alleenstaanden en éénoudergezinnen. 50% van de Gentse gezinnen kan maar over één
inkomen beschikken.
Vanuit een neoliberale visie op het woonbeleid ziet de Stad Gent haar rol in de Gentse woonmarkt als die
van een “regisseur”, waarbij de uitwerking van projecten in handen gegeven wordt van een autonoom
‘Stadsontwikkelingsbedrijf’ en private projectontwikkelaars. De stad formuleert hierbij wel “ambitieniveaus” inzake sociale mix, klimaatneutraliteit en betaalbaar wonen, maar die zijn héél beperkt.... omdat
het financieel rendement van de projectontwikkelaars uiteindelijk de ultieme toetssteen blijft. (Letterlijk
staat er in de overeenkomsten dan: “Indien de private partner het commercieel mogelijk acht”). Omdat
deze projectontwikkelaars naar maximale winst streven, is deze aanpak nefast voor de woonprijzen in Gent.
De PVDA heeft een publieke visie op het stedelijke woonbeleid. Wij pleiten voor 100% betaalbare woningen
in alle nieuwe projecten van de stad. Wij pleiten voor een “Stad op mensenmaat”. Wij willen dat de hefbomen van het stedelijke woonbeleid opnieuw in publieke handen komen.
De komende jaren zal de Gentse woonmarkt immers nog verder onder druk komen te staan. Op tien jaar
kwamen er 20.000 Gentenaars bij. In 2030 zal Gent nog eens 20.000 inwoners meer hebben dan vandaag.
En dus zijn er 9.000 extra woningen nodig. Hierbij stelt zich de vraag op welke manier het stadsbestuur
deze grote uitdagingen wil aangaan. Door opnieuw te vertrouwen op de privéprojectontwikkelaars en de
vrije markt?
Voor de PVDA is wonen een recht, geen luxe. In onze visie zouden de woonkosten voor een gezin (energiekosten en huurlasten inbegrepen) niet meer mogen bedragen dan 30 procent van het gezinsinkomen. Om
dat te realiseren, moet de Stad paal en perk stellen aan de stijgende huur- en huizenprijzen, en opnieuw
zélf investeren in een actief woonbeleid.

EEN. VORM LEEGSTAANDE KROTTEN OM TOT BETAALBARE
HUURWONINGEN
Op vijf jaar tijd nam het aantal leegstaande woningen toe met 87%. Van 195 eind 2012 naar 365 begin 2018.
Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Toezicht van de Stad Gent. Daaruit blijkt bovendien dat 237 woningen
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langer dan één jaar op die lijst staan. Een cijfer dat jaar na jaar stijgt. Er is dus een groot probleem van structurele leegstand. Eigenaars laten hun huizen jarenlang leeg staan, omdat ze onvoldoende middelen of niet
de juiste vergunningen hebben om de woningen terug bewoonbaar te maken, of omdat ze speculeren op
stijgende woonprijzen in een bepaalde buurt. Maar ondertussen zijn er wel vele duizenden jonge gezinnen
die op zoek zijn naar een betaalbare gezinswoning in Gent.
Naast deze geregistreerde leegstand, is er ook nog veel “verborgen” leegstand in Gent. Eigenaars hangen
gordijntjes voor het raam, maken af en toe de brievenbus leeg en laten zelfs regelmatig een lamp branden
om de indruk te wekken dat het huis bewoond zou zijn. Op die manier ontlopen ze de leegstandsheffing
van de Stad Gent.
De Stad Gent beschikt naast het leegstandsregister ook nog over een lijst “ongeschikte of onbewoonbaar
verklaarde woningen”. Daarop staan vandaag bijna 1000 woningen. Twee derde staat al langer dan een
jaar op die lijst.
In het Gentse bestuursakkoord (punt 5.29) worden een aantal maatregelen aangekondigd om de leegstand
op de Gentse woonmarkt terug te dringen:
5.29 Om zoveel mogelijk leegstaande woningen te kunnen detecteren in de stad maken we het meldpunt
voor leegstaande woningen beter bekend. We verhogen de leegstandsheffing en zorgen ervoor dat ze
ook effectief geïnd wordt. Indien dit wettelijk mogelijk is, wordt voor langdurig leegstaande panden de
onteigeningsprocedure opgestart met als einddoel die te vervangen door kwalitatieve stadswoningen voor
jonge gezinnen. We oefenen druk uit op de sociale huisvestingsmaatschappijen om de leegstand in sociale
woningen tot een minimum te herleiden.
Het stadsbestuur beloofde in 2012 in het bestuursakkoord om “de leegstandsheffing te verhogen” en
“ervoor te zorgen dat ze ook effectief geïnd wordt”. De eerste jaren na het afsluiten van dit akkoord werd
er een inhaalbeweging gedaan op het vlak van de inning van de leegstandsheffing, die steeg tot 649.000
euro in 2014. Die inspanningen hadden als resultaat een hoog aantal nieuwe en geschrapte leegstaande
woningen op de lijst.
Maar de laatste jaren lijkt dit wat te slabakken. Het aantal geschrapte leegstaande woningen nam af en
ook de opbrengsten uit de leegstandsheffing zakte weg tot 541.667 euro in 2015 en amper 350.000 euro in
2016. Terwijl de leegstand toeneemt, daalt de opbrengst jaar na jaar. Uit het meerjarenplan tot 2020 blijkt
dat de Stad Gent niet van plan is om hier de komende jaren bijkomende inspanningen te doen. Het lijkt wel
alsof de Stad Gent de strijd tegen de leegstand aan het opgeven is.
De leegstandsheffing in Gent ligt gevoelig lager dan in een aantal andere Vlaamse centrumsteden, zoals
Leuven, Mechelen en Sint-Niklaas. Door een combinatie van hogere heffingen en een betere registratie van
de leegstand, halen deze steden verhoudingsgewijs drie tot vier keer zoveel inkomsten op uit hun heffing
op leegstand.
Het decreet grond- en pandenbeleid, dat de basis vormt voor deze heffingen, voorziet een minimumheffing
van 1099 euro per leegstaande woning (geïndexeerd, 2016), maar geen maximumheffing. Zo bedraagt het
basisbedrag in Gent 2.500 euro voor een volledige woning, hoewel deze in de stad Mechelen minimum
3.750 euro bedraagt. Dit knuffelbeleid voor speculanten is niet vol te houden.
Het sociaal beheersrecht voor langdurig leegstaande panden, waarvan sprake in het bestuursakkoord,
bleef tot nu toe dode letter. Dat betekent dat het gemeentebestuur, het OCMW of een sociale huisvestingsmaatschappij de woning voor negen jaar in eigendom neemt en opknapt en de investering via verhuur als
sociale woning terugverdient.
In 2013 kondigde burgemeester Daniël Termont aan daarvoor in de eerste plaats naar de Vlaamse overheid te
kijken, maar de mogelijkheid om leegstaande woningen te onteigenen bestaat nu al in het kader van artikel
40 §4 van het Heffingsdecreet. Bij hoogdringendheid kan dit zelfs via een spoedprocedure bij de vrederechter:
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“§ 4. Wanneer een woning en/of gebouw gedurende meer dan 4 periodes van twaalf maanden opgenomen
blijft op de inventaris, bedoeld in artikel 28, kan de Vlaamse regering machtiging verlenen tot onteigening
ten algemenen nutte ten behoeve van het Vlaamse Gewest, een sociale woonorganisatie, het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn en de gemeente.”
Momenteel is er geen enkele procedure lopende om gebruik te maken van het sociaal beheersrecht. De
Stad Gent wacht al 5 jaar op een initiatief van de Vlaamse overheid om de Vlaamse Wooncode aan te
passen. Om lange gerechtelijke procedures te vermijden is het inderdaad ook zinvol om een dergelijke
onteigening te voorzien in de Vlaamse Wooncode. Maar vooralsnog is er niets dat de stad zou mogen
weerhouden om nu al op basis van het Heffingsdecreet procedures op te starten tegen de 84 Gentse woningen die al meer dan 4 jaar op het leegstandsregister staan. Ondertussen past Borgerhout het sociaal
beheersrecht wél al toe, sinds 2004. Het is vooral een politieke keuze om hier geen prioriteit van te maken.
De Stad Gent kan hierin een voortrekkersrol opnemen en de druk op de Vlaamse Regering opvoeren om tot
een meer coherente wetgeving te komen.
Daarnaast moet er dringend werk gemaakt worden van een actueel leegstandsregister. Daarom stellen wij
voor om het aantal medewerkers van de dienst toezicht fors te verhogen en hen de prioritaire taak te geven
om de leegstand in Gent volledig in kaart te brengen.
De leegstandsheffing en de heffing op onbebouwde bouwgronden dienen verdubbeld te worden. De
opbrengst ervan geïnvesteerd in projecten voor betaalbaar wonen. De PVDA wil ook een her-evaluatie
van de verschillende vrijstellingen die momenteel gelden op de leegstandsheffing. Hierbij maken we een
onderscheid tussen vastgoedbedrijven enerzijds, en anderzijds mensen die een huis geërfd hebben en
niet over de middelen of expertise beschikken om de nodige renovaties uit te voeren om de woning terug
bewoonbaar te maken.
Eigenaars die hun woningen laten verkrotten en/of niet in orde zijn met de normen van de Vlaamse Wooncode, dienen verplicht te worden de woningen op eigen kosten terug in orde te maken. Indien eigenaars
niet bereid zijn om hun woningen in orde te brengen, moeten zij onderworpen worden aan hoge boetes en
verplicht worden om hun pand in handen te geven van de Stad Gent, het OCMW of een sociale huisvestingsmaatschappij of de Stedelijke Wooncoöperatie.
De Stad Gent en het OCMW dienen extra te investeren in sociale tewerkstellingsprojecten om deze w
 oningen
terug bewoonbaar te maken en moeten de nodige middelen voorzien om de activiteiten van het sociale
verhuurkantoor gevoelig uit te breiden. Op deze manier creëren we tewerkstelling voor laaggeschoolde
jongeren.

TWEE. BOUW 9.000 NIEUWE WONINGEN, WAARVAN ÉÉN DERDE
SOCIALE WONINGEN
De PVDA wil tegen 2030 negenduust nieuwe woningen bouwen. Deze woningen worden gebouwd door
de Stedelijke Wooncoöperatie NEGENDUUST die wij willen oprichten. Tegenover de winstmaximalisatie van
de private projectontwikkelaars zetten wij een democratisch en participatief project, waarin Gentenaars het
voor het zeggen hebben. De Stedelijke Wooncoöperatie heeft als doel om de alsmaar stijgende huurprijzen
te kraken en massaal te investeren in betaalbaar, duurzaam, ecologisch en vernieuwend wonen.
Sociale duurzaamheid, moderne architectuur, ecologie en betaalbaarheid zijn de pijlers van deze woningen.
Er wordt bewust gekozen voor duurzame passiefbouw met een minimale ecologische voetafdruk. Met een
maximum aan ruimtelijke ervaring en een modulaire inrichting, die kan gewijzigd worden naargelang de
behoeften van verschillende gebruikersgroepen en generaties die in de woningen wonen.
De betaalbare woningen worden ontwikkeld door een commissie experts van de Gentse universiteit en hogeschool, aangevuld met experts uit het middenveld. De Stedelijke Wooncoöperatie moet democratisch en
transparant werken. Gedaan met schimmige deals tussen politici en vastgoedbedrijven achter de schermen.
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Alle vergaderingen van de Stedelijke Wooncoöperatie moeten integraal te volgen zijn via livestream. Alle
documenten moeten openbaar zijn. Er wordt een publiek register bijgehouden van alle contacten met private ondernemingen. Bestuursleden van de stedelijke wooncoöperatie worden verkozen door de algemene
vergadering. Directeurs en bestuursleden kunnen afgezet worden als er gesjoemel wordt vastgesteld.
Huurders in de Stedelijke Wooncoöperatie moeten stemrecht hebben in de Algemene Vergadering en vertegenwoordigd zijn in de Raad van Bestuur. Minstens de helft van de stemmen gaat naar sociale huurders
en/of organisaties die de belangen van huurders vertegenwoordigen (bv. Huurdersbond en samenlevingsopbouw).
De inkomensgrens voor een betaalbare woning bedraagt maximaal €2000 euro netto per maand voor een
alleenstaande. Dat wil zeggen dat ongeveer drie op de vier alleenstaanden toegang krijgt tot deze vorm
van betaalbare huisvesting. De betaalbare woningen zijn prioritair bestemd voor eenoudergezinnen, ouderlingen, alleenstaanden, starters en jonge gezinnen, die vandaag al met de hoogste woonnood kampen.

DRIE. KIES VOOR 100% BETAALBARE EN ECOLOGISCHE WONINGEN
IN NIEUWE BOUWPROJECTEN
Elk nieuw bouwproject moet bestaan uit minstens een derde sociale woningen en twee derde betaalbare
en ecologische woningen. Op dit moment laat de stad het financieel belang van bouwpromotoren voorgaan
op het belang van de mensen die nood hebben aan een betaalbare woning.
Het nieuwe project aan de Ecowijk (voormalige Ottenstadion) is daar een mooi voorbeeld van. ‘Ecowijk
Gantoise’ is een samenwerking tussen het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent en projectontwikkelaar Bopro van AA Gent-voorzitter Ivan De Witte. Het moet “een voorbeeldwijk op vlak van duurzaamheid” worden, een “modelwijk voor de 21ste eeuw”, aldus de Stad. Helaas, de Ecowijk dreigt vooral... een
Eurowijk te worden. Duurzaam, maar ook gewoon duur. Voor een appartement met 1 slaapkamer moet je
minstens 240.000 euro neertellen, de prijs voor een gezinsappartement met 2 of 3 slaapkamers loopt op
tot ver boven 300.000 euro. Aan een gezinswoning met 3 slaapkamers in de nieuwe Eurowijk hangt een
prijskaartje van 422.000 euro, alle kosten inbegrepen. Wie kan dat betalen?
Sociale woningen zijn in de hippe Ecowijk niet gepland. De nv Bopro gaat voluit voor een “maximale realisatie van de grondwaarde” en in dat plan is geen plaats voor sociale huisvesting. Dat de Stad Gent, die zich
graag als sociaalecologische stad van de toekomst profileert, zonder gêne meegaat in die liberale markt
logica is bijzonder pijnlijk. Het Gentse bestuursakkoord belooft nochtans uitdrukkelijk ”een forse uitbreiding
van het aantal sociale woningen. (…) Bij elk nieuwbouwproject met meer dan 20 wooneenheden eisen we
dat 20% sociale huurwoningen voorzien worden.” Niet dus. Bij het stadsbestuur is te horen dat “de bouw
van sociale woningen niet meer verplicht kan worden.” Maar ruim de helft van alle bouwgrond – 2,7 hectare
om precies te zijn – heeft de Stad Gent zélf in bezit. Waarom bouwt Gent dáár geen sociale woningen?
In de Ecowijk zullen “naast marktconforme woningen ook budgetwoningen aangeboden worden voor gezinnen met een gemiddeld inkomen”, belooft sogent. Het is maar wat je een budgetwoning noemt. Op de
Tondelier-site, een vergelijkbaar stadsontwikkelingsproject, kost een ‘budgetappartement’ met drie slaapkamers tussen 266.309 en 301.937 euro, kosten inbegrepen. In de nieuwe stadswijk Oude Dokken betaal
je 306.000 euro tot 348.000 euro voor een budgetappartement met twee slaapkamers, parkeerplaats
inbegrepen. Begin er maar aan, met een doorsnee inkomen van 1.700 euro per maand.
De PVDA wil een eigen modelwijk van de 21e eeuw uitwerken, met 100% betaalbare woningen. Een échte
ecowijk, met passiefbouw om de energiefactuur en de uitstoot maximaal terug te dringen. Een ecologische
wijk die ontwikkeld wordt in samenspraak met de buurt, in plaats van de omwonenden voor voldongen
feiten te stellen.
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Natuurlijk moeten we energiezuinig en ecologisch duurzaam bouwen. Maar als dat privilege alleen voor de
hogere inkomens blijkt weggelegd, maken we van Gent een exclusief eco-getto in plaats van een duurzame
stad op mensenmaat
Luxeprojecten als de Ecowijk trekken hogere inkomens naar de stad, maar verdringen de gewone Gente
naars. Dure woonprojecten jagen bovendien de huizenprijzen in héél de stad de hoogte in, waardoor
kwetsbare gezinnen maar ook steeds meer jonge tweeverdieners minder dan ooit een betaalbare woning
vinden.
De stadsvernieuwingsprojecten lossen maar een héél klein deeltje van het woonprobleem op. Bovendien
hebben de stadsvernieuwingsprojecten ook negatieve gevolgen. De huurprijzen in de wijk gaan snel de
hoogte in, en de huidige bewoners in de 19e eeuwse gordel rond Gent worden verdrongen door meer
koopkrachtige nieuwkomers. Dit proces wordt door maatschappijkritische sociologen en geografen geduid
met de term ‘gentrificatie’. De opwaardering van een buurt of stadsdeel op sociaal, cultureel en economisch
gebied, gaat gepaard met een stijging van de prijzen voor onroerend goed en de verdringing van de lokale
bevolking.
Als we écht werk willen maken van de belofte in het bestuursakkoord om elke Gentenaar een betaalbare
woning te bezorgen, dan moeten we van koers veranderen. In plaats van in zee te gaan met private projectontwikkelaars die enkel geïnteresseerd zijn in het dure marktsegment, moeten we samen werk maken van
publieke investeringen in innovatief, duurzaam en betaalbaar wonen voor alle Gentenaars. Ecowijken die
geen eurowijken zijn, maar duurzame woonwijken op mensenmaat. Honderd procent betaalbaar, duurzaam
wonen: als we dáár nu eens een prestigeproject van maken?

VIER. WERK DE WACHTLIJSTEN WEG
Sinds 2012 heeft het Gentse stadsbestuur niet één bijkomende sociale woning gerealiseerd. Integendeel,
volgens officiële cijfers die de PVDA opvroeg bij de VMSW is het aantal sociale woningen in Gent doorheen
deze legislatuur gedaald van 14.556 naar 14.116. Dat zijn er 440 minder. Daarmee is de Stad Gent de enige
Vlaamse centrumstad waar het aantal sociale woningen gedaald is de voorbije legislatuur. Aan luxueuze
bouwprojecten geen gebrek, maar het aantal sociale woningen is verminderd.
“Op termijn willen we in Gent naar 20% sociaal verhuurde woningen evolueren”, belooft het stadsbestuur
in het bestuursakkoord. Maar uit het convenant tussen de Stad Gent en de Vlaamse overheid blijkt “tegen
pakweg 2030 een groei van maximaal 1% ten opzichte van de huidige verhouding van 12,5% sociale huurwoningen.” Eén procent? Dat is 7 keer minder dan beloofd. De ambitie om de wooncrisis in onze stad aan
te pakken wordt helemaal begraven.
De Stad Gent laat veel kansen liggen en voert een woonbeleid op maat van projectontwikkelaars. Het zijn
de winstcijfers die op de eerste plaats komen, niet de mensen. Dat is geen sociaal beleid. Het is onbegrijpelijk dat de beloofde 20% sociale woningen in de Ecowijk door het stadsbestuur geschrapt worden. Nochtans
gaat het om gronden van de stad. Ook in het nieuwe project in Meulestede komen er 0 sociale woningen.
Nochtans “eist” het bestuursakkoord dat er “bij elk nieuwbouwproject met meer dan 20 wooneenheden
20% sociale huurwoningen voorzien worden.” Het stadsbestuur neemt haar eigen bestuursakkoord niet
eens ernstig.
De PVDA wil dat het stadsbestuur het roer omgooit. We moeten resoluut kiezen voor de bouw van sociale woningen en betaalbare woningen voor modale gezinnen, in plaats van te investeren in prestigieuze
vastgoedprojecten met dure appartementen en onbetaalbare gezinswoningen. Het woonbeleid moet in de
eerste plaats de gewone Gentenaars vooruit helpen, in plaats van de projectontwikkelaars.
We schakelen ook een versnelling hoger om leegstaande sociale woningen versneld te renoveren. Vandaag staat in onze stad één op de tien sociale woningen leeg. Dat bouwen we af naar een leegstand van
maximaal een op de dertig. We gaan voor kortstondige leegstand tussen twee verhuurbewegingen. We
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stellen een masterplan op voor de renovatie van 1800 woningen in de komende legislatuur. We renoveren
bij grote renovatieprojecten eerst de leegstaande woningen zodat bewoners die al tientallen jaren in een
wijk wonen, daar ook kunnen blijven wonen. We maken vooral gebruik van ‘zachte’ renovaties met een
beperkte impact op de huurders, zodat ze zo veel mogelijk in hun huis kunnen blijven wonen.
Concreet stelt de PVDA voor om de volgende legislatuur 3.000 bijkomende sociale woningen te bouwen
in Gent. Aan dat tempo kan tegen 2040 de volledige wachtlijst weggewerkt worden en de doelstelling van
20% sociale woningen eindelijk gehaald worden. Deze doelstelling kan gehaald worden door, bovenop de
694 sociale woningen (hoofdzakelijk vervangbouw) die voorzien zijn tegen 2020:
1. In alle grote bouwprojecten van private projectontwikkelaars waarbij de Stad Gent betrokken is (bijvoorbeeld door de inbreng van grond) minimaal één derde sociale woningen te voorzien.
2. Versneld in te zetten op de renovatie van leegstaande sociale woningen. Vandaag staan er ongeveer
1400 sociale woningen leeg in Gent. Daarvan willen we er de komende legislatuur 1000 renoveren.
Daarmee brengen we het aandeel leegstaande sociale woningen van 10% naar 3%. Deze renovaties
kaderen bovendien in het halen van de klimaatdoelstellingen van de Stad Gent.
3. Eén derde sociale woningen te voorzien in de nieuwe bouwprojecten van de nieuw op te richten stedelijke wooncoöperatie. Het gaat daarbij om 3000 extra nieuwe sociale woningen tegen 2030, of 1500
tegen 2024.
Daarnaast wil de PVDA dat er snel werk gemaakt wordt van een centraal inschrijvingsregister. Veel mensen
staan op verschillende wachtlijsten en riskeren rechten te verliezen als ze niet ingaan op alle vragen tot
actualisatie. Een centraal inschrijvingsregister is gemakkelijk toe te passen, administratief veel eenvoudiger
en klantvriendelijker. De Stad moet het Centraal Inschrijvingsregister opleggen aan alle Gentse huisvestingsmaatschappijen.
De PVDA wil ook dat er verder ingezet wordt op de bouw van sociale koopwoningen. De Stedelijke Woon
coöperatie kan hier de handen in elkaar slaan met de sociale huisvestingsmaatschappijen die al veel expertise terzake hebben opgebouwd.

VIJF. MAXIMUMHUURPRIJZEN
Gent is een mooie stad. Onbetaalbaar mooi zelfs, voor steeds meer Gentenaars. Jan Modaal krijgt het
steeds moeilijker om een huis te kopen of te huren. Volgens de meest recente cijfers heeft 14,5% van de
Gentse huishoudens betalingsmoeilijkheden: achterstallige betaling(en) voor huishuur/afbetaling van de
woning, elektriciteit/water/gas/stookolie, aankopen op afbetaling of problemen met gezondheidsuitgaven
het voorbije jaar. Eén op de vier van de Gentse huishoudens geeft meer dan 30% uit aan huur.
De grootste woonnood stelt zich bij alleenstaanden. Gent telt 42% alleenstaanden en daarnaast nog eens
8% eenoudergezinnen met één of meerdere kinderen. De armoedeval is het grootst voor alleenstaanden
die (een deel van) hun beroepsinkomen verliezen.
Vijftig procent van de Gentenaars huurt. En de huurprijzen swingen soms echt de pan uit. Eigenaars mogen
panden verhuren aan gelijk welke prijs die ze ervoor kunnen vragen. Maar als we de markt laten spelen,
wonen heel wat Gentenaars in krotten, soms met meerdere mensen op een kamer. Dat moeten we inperken. Woonkosten zouden volgens de PVDA nooit meer dan 30% van het inkomen mogen bedragen.
Wij willen maximumhuurprijzen op basis van grootte, kwaliteit, ligging en nabijheid van voorzieningen. De
PVDA stelt voor om een nieuwe huurwet in te voeren, naar Nederlands model. Daar bestaat vanaf 1979
de Huurcommissie die een “wooncode” oplegt en huurprijzen plafonneert op basis van objectieve criteria
zoals de kwaliteit van de woning, de isolatie, de ligging, enz. Door het opleggen van objectieve criteria
hebben verhuurders er baat bij dat de woningen onderhouden blijven, en kunnen huisjesmelkers geen
krotten meer verhuren aan woekerprijzen. Wie iets wil verhuren moet een conformiteitsattest ondertekenen
(garantie op kwaliteit, prijs in verhouding met kwaliteit).
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De Stad Gent kan hiertoe de aanzet geven door werk te maken van een observatorium van de huurprijzen
in Gent, dat huurders inzage geeft in welke mate hun huurprijs te hoog is. De PVDA wil ook dat er een
standaardfiche wordt opgelegd voor de affichering van huurprijzen, waarbij alle kosten duidelijk vermeld
worden.

ZES. GENT KNAPT OP
De helft van de private huurders woont in een woning van structureel onvoldoende kwaliteit. Uit een onderzoek naar de kwaliteit van de private huurwoningen in 9000 Gent bleek dat 33,9% van de onderzochte
woningen een ernstig veiligheidsprobleem vertoont. 26,1% kent een ernstig kwaliteitsprobleem. Deze cijfers zouden alle alarmbellen moeten laten afgaan.
Huurwoningen moeten nu aan heel wat eisen voldoen, maar vaak is daar geen controle op. Het stadsbestuur moet prioritair inzetten op de 1000 woningen die momenteel op de lijst niet-conforme woningen
staan. De huurders moeten nu aanvragen dat er controle komt, maar welke huurder wil het risico nemen
daardoor uit zijn of haar woonst gezet te worden? De stad moet voldoende buffercapaciteit aan noodwoningen voorzien, om het recht op een kwaliteitsvolle woonst voor elke huurder te garanderen.
De Woonwinkels van de stad moeten meer nog dan vandaag de laagdrempelige plek bij uitstek worden
waar elke Gentenaar terechtkan met woonvragen. Mijn woning is vochtig, kan er een controle komen?
Welke premies krijg ik bij verbouwingen? Hoe schrijf ik me in bij de sociale huisvesting? De Woonwinkel als
de eerste plek in de wijk waar je kan binnenwandelen en advies krijgen.
We maken een woonsite van de stad, een website waarop huurwoningen worden aangeboden, we geven
een ‘groen label’ aan alle woningen met een conformiteitsattest. Dat is goed voor iedereen: voor mensen
op zoek naar een goede huurwoning, en ook voor alle goedmenende eigenaars. Deze woonsite toont ook
de richthuurpijs.
Vandaag zijn er slechts 6 controleurs actief op de Gentse huurmarkt. Zij staan in voor de controle van meer
dan 55.000 huurwoningen. Hun voornaamste opdracht is het controleren van studentenhuisvesting en het
reglement op kamerverhuur. Wij willen hun opdracht veranderen: zij moeten controleren op leegstand,
verkrotting, (brand)veiligheid, instortingsgevaar en mensonterende situaties.
PVDA wil dat Gent een voorbeeld vormt voor Vlaanderen en een renovatierevolutie opstart. Collectieve
wijkrenovaties worden het speerpunt van een echt sociaal stadsvernieuwingsbeleid. Daarbij moeten de
meeste middelen en ondersteuning gaan naar de slechtste woningen en laagste inkomens. Het huidige
beleid van subsidies schiet tekort en bereikt de meest kwetsbare groepen onvoldoende. Wij pleiten voor
wijkrenovatieprojecten, waarbij woonblok per woonblok alle woningen (zowel huur- als koopwoningen)
worden aangepakt op vlak van isolatie en woonkwaliteit. Eigenaars die halsstarrig weigeren mee te werken
om hun woningen conform de Vlaamse Wooncode te stellen moeten hoge boetes opgelegd worden. De
impact van de renovaties op de bewoners moet tot een minimum beperkt worden, door waar mogelijk
gebruik te maken van “zachte renovaties” of tijdelijke herhuisvesting te voorzien.
De Stad moet ook bepaalde wijken aanpakken, en wel tot het woonprobleem er helemaal opgelost is,
zonder door duurdere huizenprijzen bewoners weg te jagen. We kijken dan naar enkele wijken uit de
zogenaamde 19de-eeuwse gordel. Ook degene waar de stadsvernieuwing zogezegd al is afgerond (zoals
Ledeberg of de Brugse Poort). Maar ook in het centrum, in de 20ste-eeuwse gordel of zelfs in de kern van
sommige randgemeenten is aandacht nodig.
Hiervoor moeten middelen op tafel komen. Het is tekenend dat één ongevraagde parkeertoren in Ledeberg
meer zal gekost hebben (een kleine 8 miljoen euro) dan het hele bedrag dat de afgelopen twee legislaturen
is gegaan naar wijkrenovatie voor lage inkomens. PVDA wil jaarlijks 2 miljoen extra vrijmaken voor een stedelijk rollend renovatiefonds (12 miljoen op 6 jaar tijd). De middelen uit dit fonds dienen om voor gezinnen
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die geen verbouwingen kunnen betalen een renovatietoelage te voorzien. Later, bij verkoop van de woning,
komt de toelage terug naar het fonds om opnieuw mensen te helpen. Stad Gent experimenteerde al met
deze aanpak op kleine schaal. Maar het is dringend tijd om hier echt beleid van te maken.
Niet alleen kunnen we zo op 6 jaar tijd 360 gezinnen definitief uit de woonnood helpen. De extra capaciteit
die de Stad hier opbouwt kan ook andere buurtbewoners ten goede komen. Bijvoorbeeld door mensen met
meer middelen in dezelfde wijken te laten meeprofiteren van de begeleiding bij de renovatiewerken of van
de voordelen bij samenaankopen van verbouwdiensten en materialen. Bovendien is een wijkrenovatie het
gedroomde moment om het bestaande woonaanbod beter aan de man en vrouw te brengen. Bijvoorbeeld,
een instrument zoals de energielening van de Energiecentrale verdient het om meer gebruikt te worden.
Er is de afgelopen jaren al heel wat kennis van zaken opgebouwd bij diverse stedelijke diensten en midden
veldactoren (bv. stadsbrede renovatiebegeleiding en een paar wijkprojecten). Het is nu zaak deze beter
gecoördineerd en langdurig in te zetten in de juiste wijken, gefocust op de mensen die er het meeste nood
aan hebben. Daarom ook moet Stad Gent haar beleidsdomeinen wonen en energie beter op elkaar gaan
afstemmen. Enkel zo kunnen we komen tot een stadsvernieuwingsbeleid, met goed wonen voor alle Gentenaars als belangrijkste doelstelling, dat de verdringing van stadsbewoners een halt toeroept.
Het stedelijke verhuurkantoor Huuringent is een duur instrument met weinig impact op de huurmarkt. Het
gedraagt zich als een gewoon immokantoor dat 15% beheerskost vraagt op de in huur genomen panden.
Daardoor zijn de huurprijzen bij Huuringent niet lager dan de gemiddelde huurprijzen op de markt. Bovendien komt de helft van de Gentse huurders niet in aanmerking door de gehanteerde inkomensgrenzen.
De PVDA stelt voor om Huuringent mee in te kantelen in de Stedelijke Wooncoöperatie. De expertise van
Huuringent moet ingezet worden om de verhuring van de nieuwe betaalbare huurwoningen in handen te
nemen. Daarnaast wil de PVDA een verdere uitbouw van de Sociale Verhuurkantoren.

ZEVEN. KIES VOOR VOLKSHUISVESTING: GÉÉN GETTOVORMING IN
DE SOCIALE WOONWIJKEN
13% van de Gentenaars woont in een sociale woning. De voorbije jaren is de leefbaarheid van de sociale
woningen sterk achteruit gegaan. Bijna één op drie sociale woningen in Gent is aan dringende renovatie toe.
Nog eens een derde zal de komende jaren moeten gerenoveerd worden in het kader van nieuwe normen
inzake isolatie, woonkwaliteit, brandveiligheid, etc. Nochtans is er een budget voor renovaties voorzien in
de (recent sterk verhoogde) huurprijzen. Grote groepen sociale huurders worden momenteel geconfronteerd, of zullen op korte termijn geconfronteerd worden, met de gevolgen van renovatieprojecten.
Minister Liesbeth Homans (N-VA) maakt sociale huur steeds meer tijdelijk en voorwaardelijk. Dit door de
invoering van tijdelijke 3/6/9 – contracten, de nieuwe regel dat sociale huurders geen enkele vorm van onroerend eigendom mogen hebben en geplande renovatiewerken in het kader van de 2020-norm. Hoewel
er meer dan 1300 sociale woningen leegstaan in Gent, horen wij steeds meer verhalen van mensen die uit
hun sociale woning gezet worden. Mensen die soms al tientallen jaren in die woning wonen en een hechte
band hebben ontwikkeld met hun wijk. Dat kunnen wij niet aanvaarden.
Volgens de PVDA is het cruciaal voor de leefbaarheid van de sociale woonwijken dat er een gezonde
sociale mix aanwezig is in de wijken. Het doel van sociale huisvesting is altijd geweest: betaalbare huur
woningen voor iedereen mogelijk maken. In 1961, toen voor het eerst inkomensgrenzen voor een sociale
huurwoning vastgelegd werden, kwam nog 60 procent van de bevolking in aanmerking voor een sociale
woning. Wij willen de sociale huisvesting veel ruimer uitbouwen. Dan kunnen we ook de inkomensgrenzen
weer optrekken. Mensen met een modaal inkomen vinden dan weer een plaats in ons moderne sociale
huisvestingsbeleid. Door hogere inkomenscategorieën toe te laten, zullen op termijn ook de huurinkomsten
voor de sociale huisvestingsmaatschappijen stijgen.
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Als je alle mensen met een beetje spaargeld of die een huis erven wegduwt uit de sociale woonwijken, dan
krijg je een nog sterkere gettovorming. Voor ons zijn sociale woningen géén tijdelijke noodoplossing. Wij
willen terug naar het volkshuisvestingsmodel, waarbij ook werkende mensen met een modaal inkomen een
plaats krijgen in een sociale woning. In nieuwe wijken wil PVDA een gezonde sociale mix garanderen door
één derde sociale woningen en twee derde betaalbare woningen te voorzien. De PVDA wil ook de inkomensgrenzen om toegang te krijgen tot sociale woningen optrekken en de voorrangsregeling herzien om
gettovorming in de bestaande sociale woonwijken te vermijden. De PVDA wil ook dat er terug geïnvesteerd
wordt in opbouwwerkers, conciërges en buurtwerkers, dit om de sociale cohesie en de sociale controle in
de wijken te verhogen.
De PVDA wil dat de Stad Gent een moratorium uitvaardigt op gedwongen verhuis in sociale woningen. Bij
grote renovatieprojecten moeten eerst de leegstaande woningen gerenoveerd worden. Bewoners die al
tientallen jaren in een wijk wonen moeten het recht hebben om in de wijk te blijven wonen. Bij voorkeur
wordt er gebruik gemaakt van “zachte renovaties”, waarbij de impact op de huurders tot een minimum
beperkt wordt en bewoners in hun huis kunnen blijven wonen.
De Vlaamse regering laat 84 procent van de woonsubsidies naar eigenaars vloeien. Niet meer dan 14 procent gaat naar sociale huisvesting en maar 2 procent gaat naar de private huurmarkt. Zo’n scheeftrekking
bestaat in geen enkel ander land. Wij willen hier een ommekeer en geven sociale huisvestingsmaatschappijen meer middelen voor de bouw en renovatie van sociale woningen. De PVDA wil 3000 nieuwe sociale
woningen bouwen en leegstaande woningen renoveren, zodat sociale woonwijken terug zuurstof krijgen.
Ook voor veel sociale huurders neemt de huur een flinke hap uit het budget. De bijkomende gemeenschappelijke kosten – de huurlasten – maken de factuur dikwijls te zwaar. We bevriezen daarom de huidige huur
van sociale woningen en plafonneren de huurlasten op 10 procent van de huurprijs. Sociale huurders die in
slecht geïsoleerde woningen wonen zouden korting moeten krijgen op hun energiefactuur.

ACHT. STEUN BOTTOM-UP
Geef bewoners de ruimte. Waar de overheid faalt om de wooncrisis aan te pakken, nemen steeds meer
bewoners het heft in eigen handen. De PVDA steunt alle bewonersinitiatieven die stijgende huur- en woonprijzen aanpakken, en de woonkwaliteit in Gent willen verbeteren. Kleinschalige wooncoöperaties zoals
Wooncoop bijvoorbeeld, initiatieven rond noodopvang zoals Woonbox of cohousing-initiatieven, het Pandschap, Labland en de Community Land Trust. De Stad Gent moet dergelijke woonexperimenten stimuleren
en helpen ontwikkelen.
De PVDA steunt het voorstel van de oprichting van de coöperatieve FairBnB en verzet zich tegen de opkomst van AirBnB, een Amerikaanse multinational die in verschillende Europese Steden zoals Amsterdam
en Barcelona tot verdringing van lokale bewoners uit het historische stadscentrum heeft geleid. Volgens
de PVDA mag er per woning en per eigenaar maximaal één kamer verhuurd worden, voor een maximum
van € 3000 per jaar. Ontduiking van de regelgeving rond tijdelijke kamerverhuur moet gestraft worden
met hoge boetes. Alle vormen van schijnzelfstandigheid die hierrond georganiseerd worden moeten actief
bestreden worden.
De Stedelijke Wooncoöperatie en de Dienst Wonen van de Stad Gent krijgen als opdracht om Gentse initiatieven van onderuit te ondersteunen. Zij moeten beroep kunnen doen op structurele financiering van de
Stad Gent, in plaats van elk jaar opnieuw naar projectsubsidies te moeten hengelen. De Stad Gent moet
bovendien regelmatig aan tafel zitten met de actoren uit het middenveld om expertise uit te wisselen. Zij
moeten ook betrokken worden bij de uitbouw van de Stedelijke Wooncoöperatie.

30

STADSPROGRAMMA GENT 2018

NEGEN. DURF INVESTEREN IN BETAALBAAR WONEN
Onze ambitie is om tegen 2030 een totaal van 9000 nieuwe woningen te realiseren, waarvan 3000 sociale
woningen en 6000 betaalbare woningen.
Uit een analyse van het investeringsbudget blijkt echter dat de Stad Gent tussen 2014 en 2022 amper 26,5
miljoen euro investeert in betaalbaar wonen. Dat is slechts 13 euro per Gentenaar per jaar. Of slechts 3,2%
van het totale investeringsbudget van 833 miljoen euro. Dat getuigt van weinig ambitie.
Een goed voorbeeld is het stadsontwikkelingsproject Ledeberg Leeft, goed voor een totaal van 22,5 miljoen
euro. Daarvan gaat minder dan 1 miljoen euro (of 4,18%) naar woonprojecten. Er wordt ondertussen wél fors
geïnvesteerd in een nieuwe parkeertoren, maar daarin kun je natuurlijk niet wonen.
De PVDA wil de komende legislatuur 300 miljoen investeren in betaalbaar wonen. Deze investering wordt
mogelijk gemaakt door:
1) betaalbaar wonen écht prioritair te stellen in de investeringsbudgetten van de Stad Gent, dat wil zeggen
dat andere prestigeprojecten geschrapt of uitgesteld zullen moeten worden. Wij willen dat de Stad Gent
tussen nu en 2030 minimaal 30% van haar totale investeringsbudget besteed aan betaalbaar wonen. Als
de Stad Gent jaarlijks 100 miljoen investeert, willen wij dat er daarvan minstens 30 miljoen naar betaalbaar wonen gaat. Dat is ongeveer 60 euro per jaar per Gentenaar.
2) het maatschappelijk kapitaal en de know-how (architecten, planners, etc) van het bestaande stadsontwikkelingsbedrijf sogent te investeren in de nieuwe Gentse wooncoöperatie. Het eigen vermogen van
sogent bedraagt ongeveer 150 miljoen euro.
3) de leegstandsheffing te verdubbelen, meer panden op het leegstandsregister te zetten, bestaande vrijstellingen af te schaffen, en de opbrengst ervan te investeren in de bouw en renovatie van betaalbare
huur- en koopwoningen.
Daarnaast pleit de PVDA voor een herfinanciering van de Vlaamse Centrumsteden door een versterking van
het Stedenfonds.
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3. KLIMAATNEUTRALE STAD
Beeld je eens in: een stad zonder schoorstenen. Een stad die niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde.
Een stad met propere lucht en met ruimte om te wonen, te leven en te werken. We zijn ervan overtuigd: in
2035 kunnen we in zo’n stad leven. Op voorwaarde dat we nu aan die droom beginnen werken. Door als
stad zelf duurzame energie op te wekken voor alle inwoners. Door in het havengebied de omslag te maken
naar een circulaire industrie. Door samen de groene revolutie te maken, zonder iemand achter te laten. Zo
zorgen we voor een klimaatneutrale stad op mensenmaat. Waar wachten we nog op?

WAT WE WILLEN:
EEN. ZET GENT ONDER GROENE STROOM MET EEN STEDELIJK
ENERGIEBEDRIJF
• We richten een stedelijk energiebedrijf op dat in publieke handen blijft. Dit stadsbedrijf investeert in
energiebesparing en levert honderd procent hernieuwbare energie aan betaalbare prijzen.
• Het energiebedrijf voert een ambitieus zonneplan uit. Op alle stadsdaken die volgens de zonnekaart
interessant zijn worden zonnepanelen geïnstalleerd, dit zowel op de daken van publieke gebouwen, van
bedrijven, als op de daken van particulieren. Bij particulieren met te weinig financiële middelen wordt de
initiële kost gedragen door de stad, men betaalt dit terug via het verschil op de energiefactuur.
• Het stedelijk energiebedrijf investeert in windenergie door meer windmolens te plaatsen in de Kanaalzone en langs de E40. Hierbij wordt een minimale afstand van 1500 meter tussen de turbines en woonhuizen gerespecteerd. Investeer in een slim, digitaal gestuurd elektriciteitsnetwerk in handen van het
energiebedrijf. Dit netwerk kan verschillende energievormen en –stromen integreren en maakt zo een
optimale wisselwerking mogelijk tussen hernieuwbare energie en de Gentse industrie.
• Het stedelijk energiebedrijf streeft naar een vernieuwing en uitbreiding van het Gentse warmtenetwerk.
Met een stadsverwarmingsnet koppelen we de industriële restwarmte uit de haven aan de warmtevraag
van de stad en de bedrijven.
−− Door een heffing op het lozen van industriële restwarmte worden bedrijven gestimuleerd om de
warmte nuttig aan te wenden.
−− Voor wijken die niet aangesloten zijn op het warmtenetwerk wordt de mogelijkheid van een wijk
gerichte warmtekrachtkoppeling onderzocht.
• Pak energieverlies aan met een masterplan voor isolatie en energie-efficiëntie.
−− Het stedelijk energiebedrijf brengt blok per blok de isolatietoestand van de huizen in kaart, gaat naar
de mensen toe om nuttig en gericht advies te geven over energiebesparing (zoals betere isolatie of
de installatie van verlichting of apparaten met een hoger rendement), voert campagnes voor energiebesparing.
−− Blok per blok worden alle huizen op een geplande en structurele manier van dakisolatie en hoogrendementsglas voorzien. Wie niet de financiële middelen heeft voor de investering, kan de kosten
terugbetalen via het verschil op de energiefactuur.
−− Subsidieaanvragen worden eenvoudiger, administratieve formaliteiten worden zoveel mogelijk weggewerkt. Premies worden opengesteld voor alle organisaties. Het stedelijk energiebedrijf helpt de
mensen bij de afhandeling hiervan.
−− Bij alle nieuwe stadsgebouwen verzekeren we passiefbouw, en waar mogelijk zelfs een positieve
energie-output. Voor alle nieuwbouwprojecten worden hoge klimaateisen gesteld, niet enkel voor
diegenen waarbij Stad Gent zelf betrokken is. Elk project met meer dan 20 woningen moet energieonafhankelijk zijn.
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• Maak het stedelijk energiebedrijf transparant en democratisch.
−− De leden van de raad van bestuur worden gekozen, hij bestaat voor minstens een derde uit gewone
Gentenaars en voor een derde uit werknemers van het bedrijf. De leden van de raad van bestuur zijn
afzetbaar door de bevolking.
−− De bestuursvergaderingen zijn online live te volgen. Verslagen worden gepubliceerd op de website.
−− Wie 1000 handtekeningen verzamelt kan een punt op de agenda laten zetten.

TWEE. START EEN KLIMAATREVOLUTIE IN DE HAVEN
• We stellen een ambitieus klimaatplan voor de Gentse haveneconomie op. De havenbedrijven en de logistiek moeten deel uitmaken van een ernstig klimaatbeleid voor de lange termijn. We doen dat samen met
de omwonenden en met de arbeiders en vakbonden van de betrokken bedrijven.
• We tekenen een bindend pad uit naar nul-emissie van CO2 en fijn stof in de bedrijven in de haven tegen
2035. Hierbij zetten we in op het sluiten van kringlopen tussen verschillende bedrijven.
• Bij projecten in de stad en bedoeld voor de stad mag op korte termijn enkel nog CO2-arm staal gebruikt worden. We starten een coalitie van steden om dit aan te moedigen en voeren strijd zodat hogere
bestuursniveaus dezelfde voorwaarden overnemen.
• Door te doen investeren in nieuwe, groene hoogoventechnologie en opvangtechnieken wordt er tegen
2035 in Gent enkel nog CO2-arm staal geproduceerd, tegen 2040 enkel nog CO2-vrij staal. Zo maken
we van Gent de wereldleider inzake CO2-vrij staal. Daarmee zorgen we tegelijk voor meer jobs en speelt
Gent een voortrekkersrol in de circulaire economie en de strijd tegen de opwarming van de aarde.
−− We werken een plan uit om op korte termijn het project Steelanol uit te breiden (het omzetten van
hoogovengassen naar biobrandstof door fermentatie). De biobrandstof die hiermee verkregen wordt,
kan verder gebruikt worden als grondstof voor de chemische sector. Hiermee kan 30 tot 40% minder
broeikasgas uitgestoten worden.
−− We starten experimenten op, net zoals in het Zweedse Hybrit-project, voor fossielvrije staalproductie
door waterstof te gebruiken in plaats van cokes. Tegen 2024 moet een testfaciliteit uitgebouwd worden, rond 2035 moet een demonstratiefabriek operationeel zijn.
• Het stedelijk energiebedrijf bouwt in de haven capaciteit uit voor energieopslag om pieken en dalen in
de energieproductie op te vangen.
−− Via power-to-gasinstallaties wordt bij pieken van elektriciteitsproductie waterstof geproduceerd. Dit
kan opgeslagen worden en gebruikt worden als waterstofbatterij.
−− Waterstof kan ook gebruikt worden voor het produceren van biobrandstof uit hoogovengassen en op
langere termijn als brandstof voor de fossielvrije staalindustrie. Het kan ook aangewend worden om
CO2 om te zetten naar methaan, waarmee de haven een CO2-stofzuiger wordt.
• Het vervoer naar en binnen de haven wordt gerationaliseerd. Vrachtvervoer over spoor moet opgetrokken
worden van 11 procent nu naar minstens 40 procent tegen 2030, zoals dat in de Duitse havens het geval is.
−− We zetten in op de uitbouw van een fijnmazig transportnetwerk voor vrachtvervoer binnen de bedrijvenzone. Hierbij onderzoeken we ook de piste van goederentrams.
−− Waar vrachtvervoer via het spoor of het water mogelijk is, wordt het verplicht. Zo voorkomen we dat
transport over de weg, dat meer vervuilend is, gekozen wordt wegens de lagere kostprijs.
−− We pleiten voor meer en beter openbaar vervoer naar de bedrijventerreinen. Het openen voor reizigersvervoer van de spoorlijn 204 tussen Gent en Zelzate, afgestemd op de ploegenarbeid, wordt een
prioriteit. We onderzoeken of er elektrische bussen kunnen ingelegd worden.
• We pleiten voor een democratischer bestuur bij het havenbedrijf North Sea Port. We eisen dat de vergaderingen van het toezichtsorgaan online te volgen zijn. We willen ook dat een derde van dat orgaan zal
bestaan uit verkozen vertegenwoordigers van de arbeiders van de haven.

DRIE. GENT GAAT KLIMAATNEUTRAAL TEGEN 2035
• Een effectief klimaatbeleid moet een integraal klimaatbeleid zijn. Het stadsbestuur moet volop haar verantwoordelijkheid nemen, ook in haar investeringsbeleid. In zowel de stadskern als de buitenwijken
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moet gepland worden voor klimaatvriendelijk wonen, transport, en consumeren.
• We starten een online klimaatbarometer die aangeeft hoe ver Gent staat op het pad naar klimaat
neutraliteit in 2035. Deze barometer bevat tussentijdse objectieven en geeft aan wat al gerealiseerd is.
Het stadsbestuur moet elk jaar publiek verantwoording afleggen over de voortgang.
• De aandelenfondsen van de stad moeten fossiel- en wapenvrij worden. Het vrijgekomen geld gaat naar
het stedelijk energiebedrijf en vernieuwende technologieën die het klimaat ten goede komen.
• We zorgen voor een ruimtelijke ordening met integrale wijken waar alle diensten aanwezig zijn, zodat de
energiezuinigste keuze ook de meest logische wordt.
• We zetten volop in op de shift naar openbaar vervoer, fietsen en wandelen.
−− We maken een prioriteit van meer en beter openbaar vervoer. We leggen nieuwe tramlijnen aan naar
de randgemeentes en voorzien in een performant nachtnet.
−− De stad dringt aan op het gebruik van waterstofbussen in het openbaar vervoer. Die bussen zijn het
toonbeeld van duurzaamheid: ze rijden met hernieuwbare energie, stoten geen afval uit, en moeten
lokaal in België geproduceerd worden.
−− Verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers wordt een absolute topprioriteit, onder andere door
het aanleggen van conflictvrije kruispunten.
−− Fietssnelwegen doorheen de stad verbeteren de bereikbaarheid voor fietsers.
−− Er moeten voldoende fietsenstallingen voorzien worden overal in de stad en bij elk evenement.
−− Het aantal elektrische laadpunten (met groene stroom) voor elektrische fietsen, auto’s en taxi’s wordt
sterk uitgebreid.
• We blijven het stadsdistributiecentrum verder uitbouwen. Hierdoor worden leveringen voor in de stad
samengebracht en opnieuw verdeeld via lichter en klimaatvriendelijker vervoer. De stad zet zelf bij
komende initiatieven op, en houdt die in publieke handen.
−− Ook voor de wijken buiten het stadscentrum moet dit principe toegepast worden.
−− We besteden meer aandacht aan de arbeidsvoorwaarden van het personeel.

STANDPUNT
Gent krijgt steeds meer te maken met de uitdagingen die de opwarming van de aarde stelt. Sinds indus
triëlen in de negentiende eeuw kolen, olie en gas ontdekten als goedkope energiebron zijn ze fossiele
brandstoffen in een steeds hoger tempo beginnen verbranden. De impact daarvan is rampzalig: temperaturen stijgen, weerpatronen veranderen en de zeespiegel stijgt. Klimaatverandering treft vandaag steeds
meer mensen, ook in onze stad. Het fenomeen van het hitte-eiland Gent is gekend: de temperatuur stijgt
door het snel opwarmende beton en asfalt dubbel zo snel in stedelijk gebied als daarbuiten. In het centrum
is het gemiddeld ongeveer 3 graden warmer dan in de buurgemeenten, maar dat kan oplopen tot zo’n 8°C.
Ook wateroverlast dreigt op steeds meer plaatsen een probleem te worden.
De PVDA wil voluit de ambitieuze keuze maken voor de omslag naar een klimaatneutrale stad, en dat tegen
2035. Gent wordt een stad van de toekomst, waar het gezond leven en werken is. Een stad die niet langer
bijdraagt aan de opwarming van het klimaat. Deze omslag doen we op een sociaal rechtvaardige manier:
als we echt verandering willen brengen, dan moet iedereen mee.
In Gent wordt er volop gewerkt aan initiatieven tegen klimaatverandering, vooral door de oneindige inzet
van ngo’s, stadsdiensten, en individuen. Er worden sensibiliseringscampagnes opgestart, groepsaankopen
aangemoedigd, korteketenlandbouw aangeprezen, ecowijken gebouwd, subsidies uitgereikt, .... Maar
veel van de maatregelen van het Gentse stadsbestuur komen vooral terecht bij de hoogopgeleide middenklasse. Ondanks de beloftes voor een sociaal klimaatbeleid vallen diegenen die het zich niet kunnen
permitteren uit de boot.
Zelfs bij de regerende coalitie onder leiding van het kartel sp.a-Groen ontbreekt het aan een coherente
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planmatige aanpak op lange termijn. De meest ingrijpende maatregel, het instellen van het circulatieplan,
voorzag niet in voldoende alternatieven en verschoof daarom een deel van het probleem naar de buitenwijken. Hoewel een studie uit 2013 al aangetoond heeft dat het mogelijk was om Gent klimaatneutraal te
maken tegen 2030, en waar steden als Kopenhagen klimaatneutraal willen worden tegen 2025, stelde het
stadsbestuur slechts voor om werk te maken van een CO2-reductie met 85% tegen 2050.
Het huidige beleid houdt geen enkele rekening met de bedrijven die onder het Europese stelsel van emissiehandel (ETS) vallen, want “op het vlak van regelgeving en beleid kan een lokale overheid hier weinig
aan toevoegen”, aldus het Klimaatplan van de huidige coalitie. Bovendien, argumenteert men, vallen ETSbedrijven buiten het ‘burgemeestersconvenant’ voor klimaatinspanningen. Maar die bedrijven zijn wel goed
voor maar liefst 87 procent van de totale uitstoot in Gent. En het ETS-systeem is op zijn zachtst gezegd
problematisch. Het laat bedrijven toe om ‘propere lucht’ aan te kopen in plaats van te investeren. Ook
liggen de doelstellingen veel te laag, waardoor er reserves opgebouwd worden, en er wordt gespeculeerd
met de uitstootrechten. De PVDA kiest expliciet niet voor de handel in emissierechten, die de echte omslag
meer t egenhoudt dan helpt, maar voor concrete meetbare maatregelen die een transitie naar een klimaatneutrale stad bewerkstelligen, inclusief de haven. Als het je menens is om de klimaatverandering tegen te
gaan, dan kun je je niet verstoppen achter het falende beleid van de emmissierechtenhandel.
Een klimaatneutrale stad kijkt vooruit. Ze onderneemt meer dan een goedbedoelde maatregel hier of daar.
Ze werkt met een toekomstplan om de emissies jaar na jaar af te bouwen. En met een wind- en zonneplan
om meer hernieuwbare energie op te wekken. Met een warmte- en isolatieplan om de verwarming van gebouwen te verduurzamen. Met een mobiliteitsplan en een ruimteplan om duurzame keuzes gemakkelijker
te maken, want de beste energie is de energie die we niet gebruiken. Met zulke toekomstplannen wordt de
stad een actor in plaats van een toeschouwer.
Een klimaatneutrale stad rekent op haar inwoners om de verandering mee in gang te zetten. Maar ze plaatst
daar ook een eigen engagement tegenover: de groene revolutie maken we samen. We kiezen niet voor een
beleid van nieuwe groene taksen en heffingen, maar zorgen dat iedereen mee kan met de groene golf. We
zorgen voor plannen waardoor de inspanningen van burgers zin krijgen en geen druppel op een hete plaat
blijven. Zodat inspanningen samen renderen, in plaats van elk op zichzelf te staan.
De doelstelling van een klimaatneutraal Gent in 2035 verandert alles. Het gaat over op een nieuwe manier
omgaan met mobiliteit, energie, werken en wonen. Ja, die klimaatneutrale stad zal er anders uitzien dan
het Gent van vandaag. Onze inspanningen zullen niet alleen renderen voor een leefbare planeet, onze stad
wordt er ook gewoon beter van: gezonder, rustiger, groener en socialer.

EEN. ZET GENT ONDER GROENE STROOM MET EEN STEDELIJK
ENERGIEBEDRIJF
We richten een Gents stedelijk energiebedrijf op. Een publiek energiebedrijf van ons allemaal met drie
doelen voor ogen: een goede dienstverlening met betaalbare energieprijzen voor de Gentenaar, de productie van 100 procent hernieuwbare energie, bij voorkeur op Gents grondgebied, en het actief uitvoeren
van een ambitieus plan voor energiebesparing. Zo kunnen we de verstikkende winstlogica uitschakelen
die de energiesector vandaag zo verlamt en volop gaan voor duurzame energie. Kopenhagen, Stuttgart en
München doen het ons al voor. Hun stedelijke energiebedrijven produceren duurzame stroom aan betaal
bare prijzen. En ook bij ons is dat mogelijk: Ebem, een energiebedrijf dat volledig in handen is van de
gemeente Merksplas, investeert volop in hernieuwbare energie.
In haar klimaatplannen beweert het stadsbestuur dat ze ijveren voor duurzame, hernieuwbare lokale energieproductie. In de praktijk komt dit neer op het ‘aanmoedigen’ van privébedrijven. Commerciële energiemultinationals denken aan het kapitaal van hun aandeelhouders, niet aan de noden van de burgers en de planeet. Als
we onze portemonnee én het klimaat willen beschermen, dan moeten we onze energie in eigen handen nemen.
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Grote initiatieven vanuit de stad blijven uit, met als gevolg dat Gent een slechte leerling is wanneer het aankomt op zonne-energie. Uit een studie van het Vlaams Energieagentschap blijkt namelijk dat er maar 3,6%
van benut wordt. De initiatieven die er wel komen, worden opgestart door burger- en wijkcomités. Deze
burgerinitiatieven moeten aangemoedigd en gefaciliteerd worden. Maar de stad moet ook haar eigen verantwoordelijkheid dragen: zonder een publiek investeringsplan zullen de nodige grootschalige projecten
nooit gebeuren.
Het stedelijk energiebedrijf investeert ook zelf in hernieuwbare energie. In zonnepanelen op de gebouwen
van de stadsdiensten, op de magazijnen in de haven en op de uitgestrekte daken van de stad die interessant zijn volgens de zonnekaart.
EAS werkt verder aan een windplan. Het stadsbedrijf investeert in de verdere uitbreiding van het wind
molenpark in de haven. Hierbij letten we op dat de minimale afstand van 1500 meter tegenover woonhuizen
gerespecteerd wordt, zodat we de geluidsoverlast en slagschaduw vermijden. Het energiebedrijf kiest ervoor om die investeringen zelf te doen en besteedt ze niet uit aan privépartners. Zo worden betaalbare
prijzen verzekerd en stromen de opbrengsten terug naar de Gentenaar.
Door de verschillende dragers van energie, de energienetten zelf en de energiebesparing in één publiek
bedrijf samen te bundelen, openen we de weg naar een efficiënt groen energiebeleid. Want integratie is
de sleutel om de soms grillige productie van groene energie te kunnen stroomlijnen, dat leren de groene
steden in Duitsland en Denemarken ons.
Het Gentse energiebedrijf investeert ook verder in het stedelijk warmtenet. Hierbij wordt de restwarmte
van de industrie niet geloosd (op zich een zware vorm van vervuiling), maar gebruikt om de warmtevraag
elders op te vangen. In Gent is er al op drie plaatsen een warmtenet uitgebouwd: van De Centrale naar
de Citadellaan in het zuiden en de Tondelier in het noorden, van IVAGO naar het UZ Gent, en van Stora
Enso naar Volvo Cars in de haven. Een overkoepelend plan blijft echter uit. Nochtans is het hergebruik van
warmte voor zowel industrie als gezinnen een zeer duurzame manier van omgaan met energie. We willen
een heffing op het lozen van restwarmte, zodat deze verspilling (die bovendien schadelijk is voor het milieu)
tegengegaan wordt.
We zetten niet enkel in op betere energieproductie, maar ook op energiebesparing en -efficiëntie. Veel
initiatieven van het stadsbestuur om isolatie aan te moedigen hebben hun doel gemist, zoals de campagnes
in de 19de eeuwse volkswijken. De procedures blijven vaak te ingewikkeld, men kan de kost niet dragen,
of men is als huurder niet in de positie om renovaties door te voeren. Door planmatig blok na blok naar de
mensen te gaan, ze te helpen, en over te gaan tot renovatie zorgt het stedelijk energiebedrijf voor effec
tieve campagnes voor energiebesparing.
Het Gents energiebedrijf kijkt de kat niet uit de boom, maar ondersteunt Gentenaars, verenigingen, coöperaties en bedrijven die in hernieuwbare energie willen investeren. Wie de middelen niet heeft om een
batterij zonnepanelen aan te schaffen, helpen we een handje via een derdebetalerssysteem waarbij het
stedelijk energiebedrijf de kosten van de installatie voorschiet. Daardoor daalt de energiefactuur van de
eigenaar, maar toch blijft die hetzelfde bedrag doorbetalen. Het verschil gaat naar de afbetaling van de
investering. Als die volledig vergoed is, daalt de factuur naar het echte, lagere niveau en kan de eigenaar
genieten van gratis hernieuwbare energie. Zo verlaten de centen die we voor stroom betalen de stad niet
voor olie of gas uit de andere kant van de wereld, maar worden ze opnieuw geïnvesteerd in de Gentse
samenleving.
Een andere sleutel is de inspraak van de bevolking, die eindelijk zeggenschap krijgt over haar eigen energie.
We willen geen ondoorzichtig beslissingsorgaan, maar een echt burgerbedrijf dat verantwoording aflegt
aan de Gentenaars. Daarom moeten werknemers van het bedrijf en burgers elk één derde van de raad van
bestuur verkiezen. Alle vergaderingen moeten publiek zijn, en Gentenaars moeten de mogelijkheid hebben
om punten op de agenda te laten plaatsen.
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Al sinds de liberalisering van de energiemarkt zijn de prijzen fors toegenomen. Tussen 2012 en 2017 steeg
de gemiddelde prijs voor elektriciteit met 43,59%. Multinationals zoals Engie-Electrabel maken woekerwinsten dankzij afgeschreven kerncentrales, en lobbyen ondertussen om de transitie naar groene stroom
tegen te houden.
Wanneer de regering subsidies uitkeert voor groene energie vloeien de winsten vooral terug naar de grote
multinationals. Die leggen namelijk zonnepanelenparken aan als een soort financiële belegging. De subsidies worden intussen doorgerekend aan de belastingbetaler en de consument via bijvoorbeeld de (intussen
vernietigde) Turteltaks of het steeds hogere prosumententarief. De consument moet zo opdraaien voor de
winstvoet van de allerrijksten.
Ook de stijging van de distributienettarieven en de heffingen waren een belangrijke factor in de stijgende
prijzen. Ondertussen maken die kosten ongeveer twee derde van de prijs uit. Hier hebben steden en gemeenten heel wat in de pap te brokken: de raden van bestuur van Eandis, Elia, Fluxys, en Infrax worden
bemand door politici die uit de gemeenten afgevaardigd worden. In plaats van in te zetten op moderne infrastructuur of de prijzen te doen dalen, eisen ze daar als aandeelhouders vooral zoveel mogelijk dividenden.

TWEE. START EEN KLIMAATREVOLUTIE IN DE HAVEN
In de bedrijven in de haven produceren tienduizenden arbeiders een bijzonder groot aandeel van de
rijkdom van Gent. De haven is een onmisbaar deel van de stad, en het is net daarom onbegrijpelijk dat het
stadsbestuur de grote havenbedrijven weigert mee te nemen in haar klimaatambities. De stad rekent maar
liefst 87 procent van de uitstoot in Gent niet mee in haar plannen. Een ambitieus stedelijk beleid begint met
zijn oogkleppen af te nemen en niet alleen naar de bewoners van het centrum te kijken.
De uitstoot van broeikasgassen in het havengebied gaat de laatste jaren opnieuw stevig naar omhoog. In
vergelijking met 2012 stoten de ETS-bedrijven in de Gentse haven 17 procent méér CO2 uit. Deze spectaculaire toename doet alle inspanningen van de burgers volledig teniet. De bedrijven investeren er weliswaar
in ‘quick wins’, gemakkelijke oplossingen, maar laten zich verder verlammen door hun concurrentielogica.
Met ArcelorMittal ligt de grootste vervuiler in België en het vierde meest vervuilende bedrijf in Europa op het
Gentse grondgebied. Drie vierde van alle CO2-uitstoot in Gent komt uit één bedrijf: ArcelorMittal. Maar ook
bijna 6 procent van alle zware metalen die in Europa worden uitgestoten komen uit de schoorstenen van
deze staalfabriek in Gent, samen met een aanzienlijk aandeel van het fijn stof.
De bedrijven in de haven, en in de eerste plaats ArcelorMittal, zijn een belangrijke factor in de transitie naar
klimaatneutraliteit. De haven hoeft helemaal niet in de weg te staan van een klimaatneutrale stad. Onze
haven en haar installaties zijn net onze grootste troef.
De stad Gent heeft heel wat hefbomen in handen om te wegen op het klimaatbeleid van de bedrijven. Een
deel van de bedrijven houdt land van de stad in concessie, wat betekent dat de stad klimaatvoorwaarden
kan inschrijven in de concessieovereenkomst. De stad speelt ook een adviserende rol bij het toekennen van
milieuvergunningen aan bedrijven. Maar ook via haar dominante positie in het havenbedrijf North Sea Port
kan de stad druk uitoefenen op de directies en de aandeelhouders. Maar ook dan zal het niet lukken zonder
druk van onderuit, samen met de klimaatbeweging, de werknemers en hun vakbonden, de omwonenden,
geëngageerde wetenschappers. Neem de industrie mee op in het klimaatplan, formuleer uitdagingen en
dwing concrete ingrepen af. We verzekeren op lange termijn duurzaamheid én werkzekerheid door ze mee
te nemen in het verhaal van minder vervuilende energie, transport, en materialenverbruik.
De Gentse industrie kan het speerpunt worden van hoogtechnologische ontwikkelingen in de staalproductie. Wereldwijd zijn er experimenten om nieuwe hoogoventechnologie en opvangtechnieken te gebruiken om de CO2-uitstoot van de staalindustrie te verminderen.
Eén van de experimenten, het Steelanol-project, vindt al plaats in ArcelorMittal Gent. In 2018 wordt de
installatie in gebruik genomen, waarbij hoogovengassen via fermentatie met micro-organismen omgezet
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worden in biobrandstof, ethanol. Deze brandstof kan meteen gebruikt worden in de transportsector, of kan
omgezet worden naar ethyleen voor gebruik in de chemische industrie. Zo kan een grote vervuiler in de
toekomst een toonbeeld van de circulaire economie worden. De Steelanol-installatie is nog altijd maar een
demonstratiefabriek, die zou moeten uitgebreid worden naar de volledige productie bij ArcelorMittal. Wanneer dit gebeurt kan de uitstoot van de fabriek met 30 procent verminderd worden.
Deze vorm van productie zal nog altijd onvoldoende zijn om de uitstoot van broeikasgassen voldoende
terug te brengen. Op langere termijn moet er overgeschakeld worden op fossielvrije staalindustrie. Daarvoor moeten er nu al experimenten opgestart worden. In Zweden investeert men met het Hybrit-project in
veelbelovende experimenten rond het gebruik van waterstof en vlamboog hoogovens in plaats van cokes
om staal te maken. Om een toekomst op lange termijn te garanderen, moet ArcelorMittal Gent zo snel
mogelijk in gelijkaardige technologieën investeren.
Om deze productiewijzen aan te moedigen moet Gent het voortouw nemen in het gebruik van CO2-arm
staal. Bij projecten in de stad of bedoeld voor de stad moet het stadsbestuur eisen dat enkel nog dit soort
staal gebruikt wordt. Er moet ook druk uitgeoefend worden op andere steden en hogere bestuursniveaus
om deze eisen over te nemen.
Wind en zon houden geen rekening met de vraag naar energie, terwijl continue levering van stroom net van
cruciaal belang is voor de havenbedrijven. We hebben dus oplossingen nodig om de pieken en dalen op te
vangen. Dat kan door stroomoverschotten om te zetten naar waterstof. Power-to-gas heet die technologie.
Je kan waterstof opslaan en bij stroomtekort weer gebruiken om elektriciteit te maken. Waterstof is ook
een basisgrondstof voor ArcelorMittal, zowel bij het Steelanol-project als in fossielvrije staalproductie. De
haven wordt op die manier een enorme batterij die de grillige stroom van zon en wind betrouwbaar maakt.
Elke dag rijden er duizenden vrachtwagens door de haven van Gent. Bedrijven kiezen voor deze vorm van
transport omdat het de goedkoopste is, en soms omdat er onvoldoende alternatieven zijn. Daarom moet er
een fijnmazig transportnetwerk voor goederen uitgebouwd worden, waarbij transport over water en spoor,
eventueel via de piste van goederentrams, centraal staat. Ook voor het personenvervoer moeten meer
klimaatvriendelijke opties aangeboden worden. Elke dag verplaatsen 60.000 werknemers zich binnen het
Gentse havengebied, wat steeds meer voor files zorgt. De spoorlijn 204 tussen Gent en Zelzate moet zo
snel mogelijk geopend worden voor reizigersvervoer. Vanuit een station binnen de haven moet de optie
onderzocht worden van elektrische bussen die mensen naar bedrijven transporteren.

DRIE. GENT GAAT KLIMAATNEUTRAAL TEGEN 2035
Gent klimaatneutraal maken tegen 2035 draait om meer dan duurzame energie en een omschakeling in de
industrie. Het gaat ook over anders omgaan met mobiliteit en met wonen. Het gaat over heel bewust omgaan met de publieke ruimte. Wij willen van Gent een groene, ecologische stad maken. Dat is broodnodig
om de leefbaarheid van de stad en de gezondheid van de Gentenaars te bewaken, maar ook om de effecten
van klimaatverandering (oververhitting en overstroming) op te vangen. Klimaatbeleid is geen eiland op zich:
het loopt als een groene draad door alle beleidsdomeinen heen.
De stad moet zelf het voortouw nemen in haar klimaatbeleid. Publilec/Publipart maakte nogmaals duidelijk
hoe dringend de kwestie is. De stad moedigt groepsaankopen aan, maar investeert nog altijd niet in eigen
groene stroom. Via de nieuw opgerichte intercommunale Zefier investeert de stad slechts 1 miljoen euro in
bedrijven die hernieuwbare energie opwekken. Dat is een pak minder dan het dividend dat de stad op drie
jaar tijd (2015-2017) kreeg uit de gas- en kerncentrales van EDF Luminus, via de omstreden intercommunale
Publilec: 11,7 miljoen euro. En het is een peulenschil vergeleken met haar belangen in de distributienetbeheerders (€69 miljoen) en wat de stad zal ontvangen door de uittrede uit Publilec (€47 miljoen). Investeren
in de meest vervuilende energieproductie met publieke middelen kan niet. Punt. Daartoe dienen we de
controle te organiseren op elke belegging. De stad moet zich terugtrekken uit elk fonds dat belegt in de
fossiele energiemarkt of in wapenhandel.
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We moeten blijven inzetten op energiebesparing. Bij nieuwe stadsprojecten, zoals de bibliotheek aan de
Waalse Krook, moet passiefbouw de norm worden.
We maken van Gent een stad waar de keuzes voor de fiets en het openbaar vervoer gewoon het meest voor
de hand liggen. Daarvoor moeten ook voldoende alternatieven voorzien worden, wat nu niet het geval is.
In de ruimtelijke planning van onze stad verleggen we de prioriteiten. In een klimaatneutrale stad krijgen de
winsten van projectontwikkelaars geen voorrang. Ook sociale woningen moeten zo energiezuinig gebouwd
of gerenoveerd worden. De PVDA vindt dat elke Gentenaar moet kunnen wonen in een kwaliteitsvolle,
energiezuinige woning. We richten de stad zo in dat de energiezuinigste keuzes ook de meest logische
worden. Dat wil zeggen dat in elke buurt basisvoorzieningen aanwezig zijn: winkels, diensten en medische
centra, maar ook cultuurcentra, ontmoetingsplaatsen, en open en groene ruimte. We voorzien voldoende
overdekte parkeerplaatsen voor fietsen. Deze visie wordt verder uitgewerkt in het hoofdstuk ‘Mobiele Stad’.
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4. GEZONDE STAD
Geen rechtvaardige samenleving zonder een toegankelijke gezondheidszorg op mensenmaat. We zetten
resoluut in op de uitbouw van sociale groepspraktijken in alle Gentse wijken, en we versterken het aanbod
met sociaal werkers, psychologen en diëtisten. We zorgen voor jaarlijkse tandcontrole bij alle kinderen
en zetten een actieplan op tegen het tandartsentekort. We zetten grendels op de ziekenhuisfacturen, en
zorgen voor betaalbare rusthuizen.

WAT WE WILLEN:
EEN. EEN SOCIALE GROEPSPRAKTIJK IN ELKE WIJK
• We bouwen het netwerk van wijkgezondheidscentra verder uit in alle wijken.
• We verhogen de subsidies die de 10 wijkgezondheidscentra van het stadsbestuur krijgen, zodat zij hun
werking kunnen uitbreiden met eerstelijns psychologische gezondheidszorg, maatschappelijk werk en
gezondheidspromotie.
• Het budget voor InGent moet omhoog zodat zij meer tolken ter beschikking kunnen stellen om hulpverleners te ondersteunen in hun werk met anderstalige patiënten.
• Aangezien zij hun deuren openstellen voor de meest kwetsbaren in de buurten (mensen zonder papieren, daklozen) zullen zij vanuit de stad ook hier een vergoeding voor krijgen.
• De stad Gent zet in op een uitbreiding van ambulante geestelijke gezondheidszorg in functie van een
toegankelijke, betaalbare en deskundige behandeling van mensen met psychische problemen.
• Wij willen dat de stad gebouwen ter beschikking stelt in de wijken met de grootste tekorten aan huis
artsen om zo de opstart van nieuwe centra gemakkelijker te maken.

TWEE. BUURTZIEKENHUIZEN MET EEN HART
• We streven ernaar dat alle arts-specialisten zich conventioneren voor hun werk in de ziekenhuizen, zodat
iedereen zich moet houden aan vaste tarieven.
• Er moet een verbod komen op het vragen van ereloonsupplementen.
• Door het veralgemenen van het derdebetalerssysteem hoeft geen enkele patiënt schrik te hebben voor
zijn ziekenhuisfactuur. Betaling van artsen gebeurt dan rechtstreeks via de ziekenfondsen.
• Wie hoog opgelopen facturen onmogelijk kan betalen krijgt geen incassobureau of deurwaarder over de
vloer maar een maatschappelijk werker die een afbetalingsplan mee helpt opzetten.
• We streven ernaar dat medisch materiaal (medicatie, verzorgingsmateriaal, toestellen, implantaten) aangekocht wordt via een openbare aanbesteding (het kiwimodel).
• We investeren in de eerste plaats in voldoende bezetting van verzorgend personeel. We snoeien in de
toplonen van specialisten en kaderfuncties en garanderen voldoende middelen voor een goede zorg
aan bed.
• We stellen vaste contracten voorop, en investeren ook in volwaardige jobs voor keuken, logistiek en
poetsdienst.
• We verzetten ons tegen de commercialisering van zorginstellingen en ziekenhuizen. Instellingen met
privé-investeerders zoals het Forensisch Psychiatrisch Centrum ondermijnen de kwaliteit van de zorgverlening.
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DRIE. EEN TANDENPLAN VOOR GENT
• We brengen het probleem van de groeiende wachtlijsten bij de tandartsen in kaart en stellen een actieplan op.
• In de buurtziekenhuizen en de wijkgezondheidscentra organiseren we een aanbod voor jaarlijkse tandcontrole door geconventioneerde tandartsen die zich aan de RIZIV-tarieven houden.

VIER. VOOR IEDERE OUDERE EEN PLAATS IN EEN PUBLIEK
RUSTHUIS
• De stad moet investeren in sociale assistentiewoningen met vaste, betaalbare prijzen in de wijken met
de grootste tekorten.
• Een plaats in een publiek rusthuis mag niet meer kosten dan het pensioen van de ouderen in kwestie
zodat deze niet verplicht worden om hun huis te verkopen om hun factuur te betalen of hulp te vragen
aan hun kinderen
• We voeren een verbod in voor supplementen op basisbehoeftes als schoon linnen, niet-medische bel
oproepen, eten, hygiënische producten.
• Via openbare aanbestedingen (het kiwimodel) drukken we de prijs voor verzorgingsmateriaal zoals pampers, wondzorgmateriaal en medicatie.
• We garanderen voldoende verzorgend personeel, boven de opgelegde personeelsnorm dus.
• Daarnaast moet er in elke voorziening minstens één ergo- en één kinesitherapeut zijn om te zorgen voor
voldoende beweging en activiteiten voor de bewoners.
• We garanderen vaste contracten voor rusthuispersoneel.
• We kiezen voor 100% publieke rusthuizen in Gent.
• We zetten in op de verdere uitbouw van ontmoetingsplaatsen voor ouderen waar zij overdag heen kunnen voor zinvolle activiteiten en maaltijden aan sociaal tarief.

VISIE
Gentse zorgverleners zijn als geen ander op de hoogte van de noden van onze stad. Daarom vinden wij het
cruciaal om steeds de dialoog aan te gaan met diezelfde zorgverleners, met de wijkgezondheidscentra, de
verpleegkundigen in de Gentse ziekenhuizen en rusthuizen. Op basis van hun bezorgdheden werden deze
campagnepunten opgesteld. De blijvende dialoog van onze partij met de sector is cruciaal om mee bewust
te blijven van de noden van Gent op vlak van gezondheid. Wij strijden voor een toegankelijke gezondheidszorg, voor ons is er daarin geen plaats voor winst, commercie of privatisering.

EEN. EEN SOCIALE GROEPSPRAKTIJK IN ELKE WIJK
Er is een groot tekort aan huisartsen in Gent, voor ons is de uitbreiding van de huidige wijkgezondheidscentra het antwoord op dit probleem. Elke wijk moet voorzien zijn van een centrum waar gratis eerstelijnsgezondheidszorg wordt geboden.
Het huisartsentekort in Gent is nijpend, in negen wijken wordt de norm van één huisarts per 1100 bewoners
niet gehaald. In het bijzonder in de armere volkswijken van Gent (Bloemekeswijk, Gentbrugge, Muide) is
het tekort het grootst. Kinderen in die buurten zien zelden een tandarts. De gezondheidskloof neemt steeds
meer toe, een arbeider die lager geschoold is leeft tot vijfentwintig jaar minder lang in goede gezondheid
dan een hoger opgeleide. Deze kloof kan echter verkleind worden door het bieden van laagdrempelige
eerstelijnszorg. Wijkgezondheidscentra zijn voor ons het antwoord op dit tekort aan huisartsen in onze
stad. Door het systeem van forfaitaire terugbetaling is de zorg die in deze centra geboden wordt volledig
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gratis. Iedereen die er is ingeschreven kan er gratis terecht bij hun team van huisartsen, verpleegkundigen
en kinesisten. Daarnaast hebben zij ook maatschappelijk werkers, diëtisten en psychologen in huis. Ze zijn
ingebed in de wijk en zijn daarom goed geplaatst om in de spelen op de noden van elke wijk. Door het wegnemen van de financiële drempel kunnen zij iedereen die dit nodig heeft, zorg bieden. Daarnaast zetten
zij in op preventieve zorg door het geven van educatie over gezond eten, het organiseren van zwemlessen
voor volwassenen, groepssessies over rughygiëne en omgaan met stress. Op deze manier kunnen zij veel
gezondheidsproblemen in de toekomst voorkomen.
De 10 huidige wijkgezondheidscentra in Gent dienen versterkt te worden om hun bereik te kunnen vergroten. In het bijzonder de schrijnende nood aan toegankelijke geestelijke gezondheidszorg moet worden
aangepakt. Daarnaast moet hun dienst van maatschappelijk en sociaal werk worden uitgebreid met een
apart budget, om zo de vele kwetsbare inwoners van onze stad beter te begeleiden. Zo zijn er momenteel
in het grootste wijkgezondheidscentrum in Ledeberg maar 2 sociaal werkers voor 7000 patiënten. Het is
duidelijk dat zij hierin versterkt moeten worden. Ten slotte is er grote nood aan tolken om de hulpverleners
te ondersteunen in hun werk met anderstalige patiënten. Wij willen het budget voor de organisatie InGent
vergroten zodat zij meer tolken kunnen tewerkstellen.

TWEE. BUURTZIEKENHUIZEN MET EEN HART
Met de PVDA willen we Gentse ziekenhuizen uitbouwen tot een net van volwaardige buurtziekenhuizen, die
betaalbare en kwaliteitsvolle zorg bieden.
Gent telt vier grote ziekenhuizen, iedere Gentenaar die meer gespecialiseerde gezondheidszorg nodig
heeft kan dit daar dan ook krijgen. Maar een ziekenhuisopname blijft een zeer dure aangelegenheid voor
de patiënt. Door de concurrentie tussen de ziekenhuizen is er een steeds grotere druk om winst te genereren door bijvoorbeeld overbodige onderzoeken en hoge ereloonsupplementen, dit gaat ten koste van de
patiënt en de sociale zekerheid. Specialisten draaien mee in dit systeem van winst maken, voor zichzelf en
voor het ziekenhuis waarin ze werken. De patiënt wordt verplicht om extra verzekeringen af te sluiten, uit
angst voor de factuur na een ziekenhuisopname. Dit alles heeft onze gezondheidszorg tot een systeem van
twee snelheden gebracht, waarbij het normaal wordt dat een chirurg de patiënt in een eenpersoonskamer
opereert en de assistent in opleiding mag oefenen op de patiënt in de meerpersoonskamer. Daarnaast
besparen de ziekenhuizen op hun personeel, waardoor verpleegkundigen onder steeds grotere werkdruk
komen te staan en de kwaliteit van de zorg eronder lijdt.
Wij zijn van mening dat Gent wel degelijk een impact kan hebben op het beleid binnen deze ziekenhuizen
gezien de grote verwevenheid van de Gentse politici in het bestuur van deze voorzieningen. Kiezen voor
een ander soort ziekenhuis, waarbij patiënten geen schrik moeten hebben voor hun factuur na een opname, is een politieke keuze die wij zullen maken.

DRIE. VOOR IEDERE OUDERE EEN PLAATS IN EEN PUBLIEK
RUSTHUIS
Wij willen investeren in publieke rusthuizen en sociale assistentiewoningen om tegemoet te komen aan de
nood van de groeiende groep ouderen in Gent. Er mag in Gent geen plaats meer zijn voor privébedrijven
die winst maken op de kap van onze ouderen.
Er is een groeiende groep ouderen in onze stad. Daarvoor verkeren velen in een sociaal en financieel
kwetsbare positie. Voor hen zijn er onvoldoende voorzieningen in Gent. In de armste wijken van Gent (Brugsepoort, Rooigem, Sint-Amandsberg) is de nood aan assistentiewoningen het grootste. Het zal niet verbazen dat de wachtlijsten het langst zijn bij de voorzieningen die het goedkoopste tarief vragen. Het huidige
stadsbestuur heeft die nood laten oplossen door de private sector vrij spel te geven. Grote groepen mogen
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volop rusthuizen en serviceflats bouwen in onze stad. Ondanks de grote noden in bepaalde delen van de
stad, kiezen de private bedrijven er standaard voor om te bouwen in de meest welvarende buurten. Dit zal
niet verbazen. Deze privévoorzieningen hebben namelijk maar één doel: winst maken op de rug van onze
ouderen. De ligdagprijzen zijn er torenhoog, bovendien wordt er voor elke pamper, elk medicament en elke
extra “service” zoals het extra verversen van een bed zeer hoge supplementen gevraagd. Met het absolute
minimum aan personeel kan alleen een minimale zorg gegeven worden. Doorligwonden omdat er te weinig
tijd is om wisselhoudingen te voorzien ‘s nachts zijn dan ook een voorbeeld van hoe minder personeel leidt
tot grotere kosten op alle vlakken. De winst gaat naar de aandeelhouders, de verliezers zijn de ouderen en
hun familie, die vaak financieel moeten bijspringen om de factuur te betalen.
Wij eisen dat Gent haar verantwoordelijkheid neemt, er kan geen plaats zijn voor winstbejag op de kap
van onze ouderen. Wij gaan voor investeringen in publieke rusthuizen en sociale assistentiewoningen. Dit
uitbouwen zal eerst gebeuren in de wijken met de grootste noden. De huidige prijzen in OCMW rusthuizen
zijn té hoog, gemiddeld kost een kamer 1680 euro (zonder bijkomende kosten). Wij eisen dat de stad haar
eigen aanbod van voorzieningen voor ouderen meer uitbouwt en deze aan betaalbare prijzen aanbiedt. De
stad gaat anders zelf de weg op van de commercialisering, in plaats van te kiezen voor een kwaliteitsvol en
betaalbaar aanbod. Door een degelijk publiek alternatief uit te bouwen kan er worden ingegaan tegen de
private ketens van rusthuizen die alleen het maken van winst op het oog hebben.
Daarnaast zal het inzetten op wijkgezondheidscentra ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen die nog thuis
kunnen wonen voldoende zorg krijgen. Verder willen we investeren in het toegankelijker maken van de stad
en het openbaar vervoer uitbouwen. We willen ook inzetten op het uitbouwen van ontmoetingsplaatsen
voor ouderen aan een sociaal tarief. Momenteel kost een dag doorbrengen in zo’n OCMW dagverzorgingscentrum 25 euro (vervoer bij gerekend), een te grote kost voor ouderen die het financieel moeilijk hebben.
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5. MOBIELE STAD
Gentenaars dromen van veilige fietspaden, beter openbaar vervoer en leefbare woonwijken. Een duurzaam
mobiliteitsbeleid kan maar slagen als iedereen mee kan. Wij kiezen resoluut voor alternatieven op mensenmaat. We investeren in gratis en beter openbaar vervoer in de strijd tegen luchtvervuiling en fijn stof.
We maken werk van veilige fietspaden, ook in de woonwijken buiten het centrum. We zorgen voor comfortabele en veilige fietsassen die het stadscentrum verbinden met de rand. We zetten in op buurtparkings,
park-and-rides aan de stadsrand en autodeelsystemen, zodat onze wijken opnieuw ademruimte krijgen.
Doorgaand (vracht)verkeer weren we uit de stad.

EEN. VEILIG OP STAP IN GENT
• We tekenen een netwerk uit van veilige voetgangersroutes doorheen de stad. Deze routes dienen aangepast te zijn voor rolstoelen, kinderwagens en voorzien van voldoende bankjes en schuilplaatsen om
onderweg tot rust te komen.
• We kiezen voor bredere trottoirs, voor een betere toegankelijkheid, meer veiligheid en een aangename
wandelervaring.
• Op kruispunten installeren we aftellichten voor voetgangers. Zo krijgen wandelaars meer zicht op de
wachttijden en zullen minder mensen oversteken bij rood licht.
• In het stadscentrum kiezen we resoluut voor autoluwe straten en pleinen, waar de zwakke weggebruiker
thuis is, en de auto te gast.
• We voorzien een beter signalisatie van veilige wandelroutes naar centrale plaatsen in de stad, waarbij
wandelafstanden in tijd worden aangegeven. Zo moedigen we mensen aan om verplaatsingen te voet
te doen.
• In de rand- en deelgemeenten zetten we in op een betere signalisatie en onderhoud van het netwerk
van trage wegen.
• We maken op- en afstapplaatsen voor openbaar vervoer gemakkelijker toegankelijk, ook voor minder
mobiele mensen.

TWEE. MAAK VAN GENT EEN VEILIGE FIETSSTAD
• We tekenen autoluwe en tramvrije fietsostrades voor fietsers uit die de stad doorkruisen, met een netwerk van ringwegen en dwarsverbindingen.
• Op de kleine stadsring en de grootste invalswegen voorzien we fietspaden die maximaal in een eigen
bedding lopen.
• We kiezen resoluut voor autoluwe straten en voor fietsstraten, waar de zwakke weggebruiker – voet
ganger en fietser – thuis is, en de auto te gast.
• Waar deze hoofdassen toch ander verkeer kruisen zorgen we voor een groene golf, zodat fietsers zo min
mogelijk moeten afstappen.
• In samenspraak met bewoners, scholen en middenveldorganisaties zorgen we voor vertakkingen vanaf
deze hoofdassen naar de verschillende wijken.
• Risicovolle kruispunten maken we veiliger door de verkeerslichten zo af te stellen dat ze conflictvrij worden. Dan kunnen fietsers een kruispunt ook in één keer oversteken.
• We installeren het RAD-principe voor fietsers overal waar zulks mogelijk is. (RAD = rechtsaf door rood
verkeerslicht)
• We maken een website met alle gevaarlijke punten in de stad, met statistieken over de ongevallen en
het plan van aanpak om deze punten verkeersveilig te maken. Gentenaars kunnen via deze website ook
zelf gevaarlijke punten signaleren en oplossingen voorstellen.
• Elk jaar worden de 10 meest gevaarlijke punten grondig aangepakt. Tegen het einde van deze legis
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latuur moeten de 17 meest gevaarlijke punten een ongevallencijfer hebben dat overeenkomt met de 10%
veiligste punten in de stad.
We willen het gebruik promoten van elektrische fietsen: voor 60-plussers zijn driewielers met elektrische aandrijving een veilig én gezond alternatief voor de auto o.m. bij het afhalen van de boodschappen
binnen een straal van 2 à 3 km.
We ondertunnelen de Dampoort en de Heuvelpoort en zorgen voor een volledige scheiding van fietsers
en automobilisten.
In woonwijken wordt de fiets de norm en de auto de gast. We richten de straten zo in dat de zone 30
goed wordt nageleefd.
We breiden de zone 30 uit naar alle woonkernen en woonstraten zonder afgescheiden fietspad buiten
de binnenring.
Waar zijstraten fietspaden kruisen, brengen we voorrangstrepen aan.
We investeren in meer fietscomfort met voldoende fietspompen (met perslucht) in openbare ruimte. We
versterken de werking van MaxMobiel om vlot toegankelijke, goedkope en snelle hersteldiensten aan
te bieden.
In elke buurt voorzien we toegankelijke overdekte fietsparkings.
We voorzien meer fietsstallingen aan de stations. Gent Sint-Pieters heeft nood aan 15.000 fietsen
stallingen, ook het Dampoort station heeft nood aan een volwaardige overdekte (en bewaakte) fietsparking van 5.000 stuks. Ook in de kleinere stations zijn meer overdekte fietsstallingen nodig en mogelijk.
Fietsenstallingen aan culturele instellingen (bv. De Bijloke, NTG, Opera …) dienen overdekt te zijn,
zodanig dat fietsers zich bij regenweer kunnen omkleden (of: zich van hun regenkleding kunnen ontdoen) in een droge en beschutte omgeving.
We zetten in op een volwaardig en publiek Gents fietsdeelsysteem, zoals Velo (in Antwerpen) of Villo (in
Brussel). Met stations om fietsen te deponeren of op te halen in alle Gentse buurten en wijken. We verminderen het aantal kasseistroken, zeker op belangrijke fietsassen en we leggen geen nieuwe straten
met kasseien aan.
We zoeken samen met de UGent naar innovatieve oplossingen om tramsporen veilig te maken voor
fietsers.
We voorzien extra ijs- en sneeuwbestrijding van fietsroutes in de wintermaanden.

DRIE. GENT VERDIENT GRATIS EN BETER OPENBAAR VERVOER
• We maken het openbaar vervoer in Gent gratis zodat veel meer mensen overstappen van de auto naar
tram en bus.
• We dringen aan op investeringen bij De Lijn: in voertuigen, infrastructuur en personeel. Zo verbeteren
we de kwaliteit van de dienstverlening en de werkomstandigheden en houden we De Lijn in openbare
handen.
• We verhogen het aanbod op de lijnen. Idealiter rijdt er in de spitsuren elke vijf minuten een tram of bus.
In de daluren wordt dat elke tien minuten en ’s nachts om het half uur.
• Iedere Gentenaar heeft recht op een halte van tram of bus dicht bij de voordeur. We leggen 8 nieuwe
tramlijnen aan, samen goed voor 45 kilometer extra tramspoor. Het ‘Octopusplan’ zorgt voor 15 miljoen
extra verplaatsingen met het openbaar vervoer.
• We herstellen de bestaande sporen en laten tramlijn 4 opnieuw rijden tot in Moscou. Tram 22 nemen we
opnieuw in gebruik en trekken we door tot aan het station Gentbrugge en de Gentbrugse Meersen. Tram
3 wordt snel doorgetrokken naar de Dampoort.
• Om je vlot tussen de verschillende wijken te verplaatsen, voorzien we in mobiliteitsknooppunten waar
trein, tram en bus goed op elkaar zijn afgestemd, zoals de stations Gent-Sint-Pieters, Gent Dampoort en
Gentbrugge.
• We maken alle voertuigen van De Lijn toegankelijk voor mensen met een beperking of voor wie een
kinderwagen bij heeft.
• We voorzien ruimte in trams om fietsen mee te nemen.
• We verbeteren de doorstroming van trams en bussen door een ‘groene golf’ voor het openbaar vervoer
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in te stellen. Vrije bedding voor intensief openbaar vervoer wordt de ontwerpstandaard.
• We investeren hoogdringend in functionerende signalisatieborden met realtime informatie, zowel aan de
haltes als in de tram en bus.
• We vervangen de vervuilende Gentse bussen door bussen op waterstof.
• We onderzoeken de mogelijkheden van openbaar vervoer over het water. Met Portus Ganda, de Graslei,
het nieuwe woonproject aan de Oude Dokken, en het opengooien van de Leie, wordt Gent steeds meer
een aantrekkelijke stad-aan-het-water. Waarom niet inzetten op gratis waterbussen?

VIER. BETER WOON-WERKVERKEER – DE INVALSWEGEN VAN EN
NAAR DE STAD
• We kiezen voor de versnelde uitbouw van een “Gents Expresnet”, waarbij een reeks kleine stationnetjes
opnieuw in dienst genomen worden, waar tijdens de spitsuren drie maal per uur een verbinding met
Gent-Sint-Pieters wordt voorzien en een piekuurtrein richting Brussel.
• We zorgen opnieuw voor een trein tussen Gent en Zelzate via de haven, die ‘s ochtends vroeg en ‘s avonds
laat genoeg rijdt om ploegenarbeiders uit het havengebied van en naar hun werkplek te brengen.
• De trein door de haven wordt zo ingericht dat fietsen mee kunnen om de laatste kilometers af te leggen.
• We onderzoeken de mogelijkheid om aanvullend elektrische bussen in te leggen naar de werkplekken
in het Havengebied.
• We zorgen voor een nieuwe snelle P+R treinverbinding tussen The Loop – Gent Sint-Pieters – P+R Gentbrugge – Gent Dampoort en P+R Weba. Dat kan perfect met de nieuwe Desiro-treinstellen van de NMBS.
• We voorzien een terminal voor internationaal busvervoer aan The Loop, met een shuttledienst die ervoor
zorgt dat je snel in het stadscentrum staat.
• We willen de modernisering van de stations Gent Dampoort zodat het kan uitgroeien tot een volwaardige
grootstedelijke toegangspoort.
• Wie met de auto naar de stad komt, moet die gratis kunnen achterlaten in randparkings met een snelle
en frequente verbinding van het openbaar vervoer naar het stadscentrum.
• We maken werk van nieuwe fietsostrades die Gent verbinden met andere centrumsteden.
• Kinderen moeten dicht bij huis naar school kunnen zodat ouders niet met de fiets moeten omrijden om
dan naar hun werk te fietsen

VIJF. WE SCHEIDEN LOKAAL EN DOORGAAND VERKEER
• We investeren prioritair in duurzame transportmiddelen om het auto- en vrachtverkeer terug te dringen.
Investeringen in weginfrastructuur komen op de tweede plaats.
• We voorzien specifieke vrachtroutes, waarmee we het doorgaand vrachtverkeer weren uit de woon
gebieden.
• We steken het E17-viaduct boven Gentbrugge onder de grond en maken gebruik van de vrijgekomen
ruimte voor uitbreiding van natuurgebied en een nieuwe woonwijk.
• In afwachting van de afbraak van het E17-viaduct leiden we het doorgaand vrachtverkeer om via de R4.
• We breken de fly-over aan het Zuidpark af. Deze snelwegafrit die de auto’s recht de stad in loodst is uit
de tijd, en moet vervangen worden door een P+R aan de R4, met een hoogfrequente en kwaliteitsvolle
tramverbinding naar het stadscentrum.
• We maken de R4 rond met een nieuwe tunnel ter hoogte van Volvo Cars. Op die manier halen we doorgaand vrachtverkeer uit de wijken Meulestede en Wondelgem.
• We stimuleren autodeelsystemen en ontwikkelen een eigen stedelijk autodeelsysteem Otto met water
stofwagens.
• De invoering van de Lage Emissiezone (LEZ) moet gepaard gaan met sociale begeleidingsmaatregelen
voor wie zich geen nieuwe wagen kan veroorloven.
• We kiezen voor ambitieuze park-and-rides aan de R4, met regelmatige en vlotte tramverbindingen met
het stadscentrum.
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• We verzetten ons tegen de bouw van de nieuwe parkeertoren in Ledeberg. Ledeberg is niet “de rand van
de stad”, maar een woonwijk die nu al stikt in fijn stof.
• Om de parkeerdruk in de wijken te verlagen stellen we de parkings van warenhuizen, bedrijven en stadsdiensten ’s nachts en in het weekend open voor buurtbewoners.
• Bij de ontwikkeling van nieuwe woonzones wordt eerst voorzien in openbaar vervoer en fietspaden, nog
voor de werken starten.

ZES. HAAL HET VRACHTVERKEER VAN DE WEG
• We zetten in op nieuwe treinverbindingen naar de haven. Vrachtvervoer over spoor moet opgetrokken
worden van 11 procent nu naar minstens 40 procent tegen 2030, zoals dat in de Duitse havens het geval is.
• We voeren venstertijden in voor het vrachtvervoer, zodat dit vervoer zo weinig mogelijk met school- en
woon-werkverkeer in contact komt.
• We voorzien in elke buurt centrale afhaalpunten voor pakjesdiensten. Zo lopen onze straten niet vol met
de bestelwagens van verschillende bezorgers.
• We bouwen het systeem van ‘stadsdistributie’ voor een alternatieve bevoorrading van de winkels verder
uit (cf. programma klimaat). Al het personeel van dit distributiecentrum moet tewerkgesteld worden via
het mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent en met volwaardige contracten werken.
• We starten een proefproject om een deel van het lichte vrachtvervoer op te vangen met goederentrams,
zoals in Amsterdam en andere Europese steden.

VISIE
Je moet het zien om het te geloven, maar tussen de Sint-Michelshelling en de Belfortstraat, vlak voor het
Gentse stadhuis, ligt 500 meter verloren tramspoor. De spookrails liggen er verlaten bij, in afwachting van
wat ooit ‘Tram 3’ moet worden, een gloednieuwe tramlijn van randgemeente Mariakerke naar station GentDampoort.
De losse eindjes van Tram 3 staan symbool voor de lamentabele toestand van het Gentse openbaar vervoersnet. Nauwelijks 9% van de Gentenaars maakt gebruikt van trein, tram of bus. Geen wonder dat Gent
op piekmomenten één groot verkeersinfarct is. De stad kreunt onder het fijn stof en de uitlaatgassen. De
E17 loopt dwars door de Gentbrugse woonwijken, en Gent is de enige stad waar je via de E40-autosnelweg
zo de binnenstad kunt binnenrijden. Elke dag braakt het B401-viaduct 65.000 auto’s uit, recht in het hart
van de stad. Zo kan het niet verder. Op het drukke, levensgevaarlijke Dampoort-kruispunt worden fijn stofconcentraties gemeten die 40 keer hoger liggen dan op de bucolische heuvelruggen van de Vlaamse Ardennen. Gent stikt in fijn stof, en de luchtvervuiling kost elke Gentenaar negen levensmaanden.
Gezond verstand en volksgezondheid
Minder autoverkeer in de stad en méér ruimte voor fietsers en voetgangers, het is een kwestie van gezond
verstand en volksgezondheid. Niets doen is geen optie. Maar het Gentse circulatieplan - hoe goed bedoeld
ook - verschuift de verkeersdrukte enkel, van de toeristische binnenstad naar de nu al overbelaste stadsring
(R40) en de volkswijken rond de stadskern. Alsof daar géén mensen wonen. Om élke Gentenaar recht te
geven op een leefbare stad met gezonde lucht moet de overheid dringend werk maken van alternatieven.
Geen duurzame mobiliteitsrevolutie zonder slagkrachtig openbaar vervoer.
Net daar wringt het schoentje. De desastreuze toestand van het openbaar vervoer is de Achilleshiel van het
Gentse mobiliteitsplan. Probeer in Gent ‘s avonds na een film- of theatervoorstelling maar eens een tram of
bus naar huis te nemen. Na 23 u is het over en uit voor de 55 reguliere bus- en tramlijnen. Dan blijft alleen
nog een beperkt nachtnet over, een bruisende stad als Gent onwaardig. Die schamele 8 nachtlijnen zijn met
één verbinding om de 45 minuten niet bepaald aantrekkelijk, en ze stoppen halsstarrig aan de stadsgrens.
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Om 1 u ‘s nachts geeft ook het nachtnet er de brui aan. Vergelijk dat met het nachtnet van Leuven, die
andere bruisende studentenstad, waar je tot 3 u ‘s nachts gebruik kunt maken van 17 - gratis! - nachtlijnen.
Gent is Kopenhagen (nog) niet
“Het Gentse openbaar vervoer heeft onvoldoende potentie en capaciteit”, zegt Johan De Mol, mobiliteitsexpert van de UGent. “Als men de wagen steeds verder uit de stad wil, dan heb je alternatieven nodig.”
Ook voor de gerenommeerde Deense stadsgeograaf Christian Wichmann Matthiessen, verbonden aan de
Universiteit van Kopenhagen, moeten ambitieuze investeringen in het Gentse openbaar vervoer “hand in
hand gaan met dit circulatieplan.”
Christian Wichman Matthiessen kan het weten. Kopenhagen is een schoolvoorbeeld van een duurzame
mobiliteitsrevolutie. Terwijl in Gent nog altijd 45% van alle verplaatsingen met de wagen gebeuren, is dat
aandeel in de Deense hoofdstad fors teruggedrongen tot nauwelijks nog 29%. Het geheim van Kopenhagen: veilige en comfortabele fietssnelwegen, en vooral: een hypermodern openbaar vervoer.
Vijf sneltreinen - de ‘S-tog’ - verbinden de vijf voorsteden van Kopenhagen met de binnenstad, als de vingers van een uitgestrekte hand. Naast die 170 km treinspoor en een uitgebreid busnet, heeft Kopenhagen
ook vier waterbussen en een gloednieuwe metro, in 2008 uitgeroepen tot de beste metro van de wereld.
“In Kopenhagen is voor miljarden euro’s geïnvesteerd in een nieuw metronetwerk”, zegt Christian Wichmann Matthiessen, “waardoor een cirkelvormig spoor de buitenwijken perfect verbindt met de binnenstad.
Gent is te klein voor een metronetwerk, maar ze zouden wel het tramnetwerk kunnen verbeteren. Als dat
niet gebeurt, zullen de veranderingen niet optimaal verlopen.”
15 jaar te laat
En zeggen dat de plannen voor dat tramnet al 15 jaar klaar liggen. In 2003 hielden De Lijn en de Stad Gent
het ‘Pegasusplan’ boven de doopvont. Een ambitieus plan om tegen 2025 zeven procent autoverkeer weg
te snijden door zes extra tramlijnen aan te leggen naar Oostakker, Lochristi, Destelbergen en andere randgemeenten. Het Pegasusplan zou het aantal tramsporen meer dan verdubbelen, van 35 kilometer naar 80
kilometer, en jaarlijks 15 miljoen extra reizigers aantrekken.
Het Pegasusplan was het perfecte plan. Alleen, het is nooit uitgevoerd. Tussen droom en daad stonden
politieke onwil en budgettaire besparingen. Van de 45 kilometer extra tramspoor heeft De Lijn op 15 jaar
tijd welgeteld vier kilometer gerealiseerd. Niet omdat het onpraktisch of onhaalbaar was - in de Franse stad
Montpellier, werd de voorbije 10 jaar maar liefst 57 kilometer nieuwe tramlijnen aangelegd, compleet met
bijhorende park&rides - maar omdat opeenvolgende Vlaamse regering de vinger op de knip hielden en
weigerden budgetten vrij te maken voor het openbaar vervoer. Een kwestie van prioriteiten.
Niemand weet of Tram 3 ooit echt zal rijden over de 500 meter spookspoor voor het Gentse stadhuis. De
cruciale tramverbinding zit al vijftien jaar ‘in de studiefase’. Net zoals de al even levensnoodzakelijke ‘vertramming’ van buslijn 7 tussen Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort. Elke dag stappen 27.000 mensen op de
volgepakte bussen tussen die twee treinstations. Een tramlijn is absoluut nodig om de reizigerscapaciteit uit
te breiden, en snelheid en comfort te verbeteren. Een kostenbatenanalyse wijst bovendien uit dat de baten
van de tramlijn bijna drie keer hoger liggen dan de kosten. Voor elke euro die de overheid investeert in dit
project, is de return 2,92 euro. Maar dacht je dat de Vlaamse regering op de golden buzzer drukte?
De olifant in de kamer
Tram 7 is nochtans al in het Pegasusplan (2003) één van de “prioriteiten”. In 2008, na vijf jaar stilstand,
beloofde de toenmalige Gentse mobiliteitsschepen Karin Temmerman (sp.a) om “nog deze legislatuur een
aanzet te geven voor de ‘vertramming’ tussen de stations Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort”, en er werd
zowaar een datum geprikt: in 2013 ten laatste zouden de werken starten. Na vijf jaar zonder één spadesteek
kwam het dossier alsnog “in een stroomversnelling terecht.” Ten laatste “begin 2016” zouden de werken
starten. Na 15 jaar loze beloftes is tram 7 vooralsnog in geen velden of wegen te bekennen.
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De investeringsstop in het Gentse openbaar vervoer is de olifant in de kamer. “Het is onze ambitie om het
autoverkeer te halveren en meer mensen op bus en tram te krijgen”, aldus een voluntaristische Filip Watteeuw deze week in Knack. Maar hoe dan? De tickets worden elk jaar duurder - een SMS-ticket kost nu al 2
euro, een Lijnkaart 16 euro - maar daar staat bitter weinig tegenover. Vlaams mobiliteitsminster Ben Weyts
(N-VA) heeft alle investeringen in het Gentse openbaar vervoer voor de komende vijf jaar geschrapt, en ook
de NMBS draait de geldkraan dicht, met de groeten van de federale regering.
Het Gentse mobiliteitsplan belooft “op korte termijn” een nieuwe treinhalte in de Gentse volkswijk Muide.
Dat kunnen we dus op onze buik schrijven, blijkt uit het nieuwe investeringsplan van de NMBS. Ook The
Loop kan een treinstation vergeten. Absurd, want IKEA, Flanders Expo en het geplande outletcentrum
trekken jaarlijks 1,5 miljoen auto’s aan. De enige grote nieuwe spoorlijn waar Gent verder nog op hoopte,
spoorlijn 204 naar Zelzate, krijgt in het nieuwe spoorplan van spoorwegbeheerder Infrabel de laagste prioriteit en werd koudweg opzij geschoven. Nochtans liggen de sporen klaar, en hebben studies uitgewezen
dat lijn 204 naar schatting 10.000 auto’s van de weg kan halen.
Leve het Octopusplan
Wanneer zijn wij ergens onderweg onze dromen verloren? Zonder forse investeringen in het openbaar
vervoer kan Gent haar mobiliteitsambities wel opbergen. De PVDA heeft alvast het oude Pegasusplan uit
2003 helemaal geactualiseerd. Het ‘Octopusplan’ voorziet acht nieuwe tramlijnen naar Mariakerke, Oostakker, Lochristi, Merelbeke en Sint-Denijs-Westrem. Ook het Ghelamco-stadion en de volkswijken Muide
en Meulestede krijgen een tramverbinding. Verder op het verlanglijstje: we verlengen tramlijn 22, door de
Gentbrugse Meersen, tot aan een nieuw te bouwen P&R-parking aan de verkeerswisselaar van de E17 en
de R4-ringweg. Het doorgaand verkeer, dat nu over het E17-viaduct in Gentbrugge dendert, een bron van
lawaai, luchtvervuiling en hoge fijnstofconcentraties, gaat door een tunnelkoker of wordt omgeleid via de
R4. Zo halen we het autoverkeer écht uit onze wijken.
En geef ons treinstations die een stad als Gent waardig zijn. Zoals een octopus drie harten heeft, zo kan
ook het Gentse tramplan niet zonder drie volwaardige treinstations, als moderne hubs van duurzame
mobiliteit op mensenmaat. Naast Gent-Sint-Pieters moeten ook Gentbrugge en Gent-Dampoort dringend
opgewaardeerd worden, net als kleinere stationnetjes als Wondelgem, The Loop en Muide. Vandaag is
er in Gent-Dampoort niet eens een rechtstreekse treinverbinding naar Brussel, de museumlift is al jaren
kapot en de veertig jaar oude roltrap werkt meer niet dan wel. Een dynamische toekomststad als Gent
kan niet zonder stedelijk expressnet, met vlotte lightrail-verbindingen naar Eeklo, Evergem, Merelbeke
en andere voorsteden in het Gentse stadsgewest. En wanneer maken we eindelijk eens werk van waterbussen op de Schelde en de Leie? De Rotterdamse waterbussen halen gemakkelijk 40 kilometer per
uur en en kunnen het verkeersinfarct in de Gentse binnenstad helpen oplossen. Hoeveel hipper kan
ecomobiliteit zijn?
‘Vervelend, maar helaas’
Soms lijkt het alsof het Gentse stadsbestuur alle hoop heeft opgegeven. Zonder een volwaardig tramnet
en ambitieuze investeringen in het openbaar vervoer krijgen we het Gentse mobiliteitsprobleem nochtans
niet opgelost. Struisvogelpolitiek zal niet volstaan. “Vervelend, maar helaas de enige optie”, reageerde Filip
Watteeuw toen De Lijn tram 22 uit het aanbod schrapte, “we steunen de beslissing.” Reizigersorganisatie
TreinTramBus wist niet wat ze hoorde en zette de hakken in het zand tegen wat ze terecht een “amputatie
van het tramnet” noemde. “De bezetting van die haltes is laag”, argumenteerde Filip Watteeuw. Alsof je
méér mensen op de tram krijgt door haltes af te schaffen.
Een petitie van verontwaardigde buurtbewoners haalde op enkele dagen tijd 500 handtekeningen op, en
schoolkinderen protesteerden met zelfgemaakte tekeningen aan de tramhalte. “Net op het moment dat de
Stad investeert in de jonge, druk bevolkte wijken in Gentbrugge, met extra scholen, betere infrastructuur en
steeds populairder wordende natuur met de Gentbrugse Meersen, slaagt een overheidsafhankelijk bedrijf
er in om deze wijken af te sluiten en enkel nog de steenweg te gaan bedienen”, klinkt het bij de actievoer-
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ders. Onder druk van het protest beloofde mobiliteitsminister Ben Weyts uiteindelijk om wat “helaas de
enige optie was” toch opnieuw te bekijken.
Onder druk wordt alles vloeibaar. Toen de NMBS een hele reeks piekuurtreinen schrapte in het station Gentbrugge, zetten buurtbewoners een campagne op de sporen, met perronfeestjes, petities en een jaarlijks
‘Wijk Zonder Trein’-festival. Na twee jaar protest beslist de NMBS om in te binden. Vanaf december 2017
krijgt Gentbrugge vier extra treinen in de ochtendspits. Wijk Zonder Trein wordt Wijk Met Trein, en dat is
helemaal te danken aan het verzet van onderuit.
Gratis openbaar vervoer: wie durft?
Het stuur moet over. Luchtvervuiling heeft een nefaste invloed op de gezondheid, er zijn onderzoeken
die spreken over een verlies van negen levensmaanden. ‘Als we het openbaar vervoer in Gent nu eens
gratis zouden maken?’, stelde Tom De Meester onlangs voor op een kopstukkendebat in de Gentse Vooruit.
Buitenlandse voorbeelden, van Aubagne tot Tallin, bewijzen dat gratis openbaar vervoer de gedroomde
hefboom is om een ecologische transportrevolutie te realiseren. Reizigers maken massaal en enthousiast
gebruik van bus en tram als dat zonder ticket kan.
N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt lust er alvast geen pap van. ‘Gratis openbaar vervoer bestaat niet’,
aldus Van Bossuyt. Hoezo? Op koopzondagen is het openbaar vervoer in Gent nu al gratis. Gratis bestaat
wél. En het werkt. Méér mensen laten de auto thuis als tram en bus gratis rijden. Waarom breiden we dat
succes niet uit naar doordeweekse dagen? Waarom zou gratis openbaar vervoer beperkt moeten blijven tot
zondagstoeristen en koopjesjagers?
Merkwaardig genoeg kantte ook Elke Decruynaere, co-lijsttrekker van het SP.A-Groen-kartel, zich uitdrukkelijk tegen het voorstel van de PVDA. Nochtans is aantrekkelijk ecologisch openbaar vervoer het perfecte
sluitstuk van een duurzaam mobiliteitsbeleid. ‘Het Gentse openbaar vervoer heeft onvoldoende potentie
en capaciteit’, zegt Johan De Mol, mobiliteitsexpert van de UGent. ‘Als men de wagen steeds verder uit de
stad wil, dan heb je alternatieven nodig.’ Ook voor de gerenommeerde Deense stadsgeograaf Christian
Wichmann Matthiessen, verbonden aan de Universiteit van Kopenhagen, moet het Gentse circulatieplan
‘hand in hand gaan’ met ambitieuze investeringen in het Gentse openbaar vervoer.
Tallinn: zonder ticket op de tram
In meer dan 20 Europese steden is gratis openbaar vervoer vandaag al realiteit. Na een volksreferendum in
2013 maakte Tallinn, de hoofdstad van Estland, het openbaar vervoer gratis, om de strijd aan te binden met
luchtvervuiling en klimaatopwarming. Gevolg: het aandeel van het openbaar vervoer in de modal split steeg
met een volle 8 procent. Winkelstraten herleefden en jonge gezinnen trokken naar de stad, verleid door ticketvrije trams en bussen. Het gratis openbaar vervoer gaf gezinnen financiële ademruimte, werkzoekenden
kregen een duwtje in de rug. De ecologische transportrevolutie maakte Tallinn gezonder, leefbaarder en
veiliger. Het succes is zo groot dat héél Estland vanaf 1 juli gratis busvervoer krijgt.
In Aubagne, dichtbij Marseille, rijden de 100.000 inwoners al sinds 2009 helemaal gratis met de bus. Een
sociale en ecologische maatregel, aldus burgemeester Daniël Fontaine (PCF). “Je moet keuzes durven
maken”. Resultaat: het reizigersaantal verdubbelde. Ook in Duinkerken wordt het openbaar vervoer vanaf 1
september helemaal gratis. “Met nauwelijks 5 procent van alle verplaatsingen doet het openbaar vervoer in
Duinkerken het vandaag barslecht”, legt burgemeester Patrice Vergriete uit. ‘We moeten een déclic maken.’
Strijd tegen luchtvervuiling
In Duitsland is de luchtvervuiling in de grote steden zo groot dat de overheid geen andere oplossing meer ziet
dan gratis openbaar vervoer. Nog dit jaar starten proefprojecten in Bonn, Essen en Mannheim, onder druk van
de Europese Commissie die met boetes dreigt als de luchtvervuiling niet wordt aangepakt. In 130 Europese
steden is de luchtkwaliteit levensbedreigend. Gevolg: 400.000 doden per jaar en een gezondheidsfactuur
die oploopt tot meer dan 20 miljard euro. Van dat bedrag kun je aardig wat gratis trams en bussen betalen.
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Ook Parijs heeft het helemaal gehad met de dagelijkse smog. Burgemeester Anne Hidalgo wil in navolging
van Tallinn het hele openbare vervoersnet in Parijs gratis maken. “Het volstaat gewoon niet om het openbaar vervoer uit te breiden, de frequentie te verbeteren, en te investeren in comfort en service. Om het
openbaar vervoer te verbeteren moeten we ook de tarieven durven herdenken.”
Als gratis openbaar vervoer vandaag al kan in Aubagne en Tallinn, als Duinkerken en Bonn staan te popelen
om het in te voeren, dan kan Gent, als sociaal-ecologische stad van morgen, toch niet achterblijven?
Hoezo, onbetaalbaar?
Blijft over: de kostprijs. ‘Gratis openbaar vervoer is onbetaalbaar’, klonk het bij Open VLD-lijsttrekker
Mathias De Clercq op het kopstukkendebat in de Vooruit. Echt? Was het niet Open VLD die onlangs het
voorstel lanceerde om in Gent een toeristische kabelbaan neer te poten tussen het Sint-Pieters-station en
de Ghelamco-arena? Experten schatten de kostprijs van de liberale luchttram op 100 tot 150 miljoen euro.
Vandaag investeert de Stad Gent jaarlijks 460.000 euro in gratis openbaar vervoer op 15 koopzondagen.
Een slordige 30.000 euro per dag is dat. Reken voor een vol jaar op 11 miljoen euro. Dat is een pak minder
dan de 150 miljoen euro die Mathias De Clercq veil heeft voor zijn luchtkasteel.
11 miljoen euro is best een haalbaar bedrag. Je moet er niet eens de belastingen voor verhogen. Het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent haalt jaarlijks 30 miljoen euro inkomsten uit parkeergeld en boetes. Als we dat
geld nu eens zouden investeren in gratis openbaar vervoer?
Wat is onze gezondheid waard?
Bovendien moet je ook de terugverdieneffecten in rekening brengen. Heeft Mathias De Clercq al eens
nagedacht over de maatschappelijke kostprijs van de klimaatopwarming en de gezondheidsimpact van
luchtvervuiling? Van astma tot kanker: fijn stof en luchtvervuiling zijn killers. Vandaag treffen we roetdeeltjes aan in de urine van schoolgaande kinderen: is dat ons geen investering waard in aantrekkelijk, gratis,
ecologisch openbaar vervoer?
Gratis openbaar vervoer geeft mensen een verleidelijk alternatief voor de auto, geeft een boost aan de
leefbaarheid van de stad, maakt de stad een pak gezonder, haalt tonnen CO2 uit de lucht, verkort de files,
versterkt de koopkracht, trekt jonge gezinnen aan en stimuleert de lokale economie.
Waar wachten we nog op?
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VEROVER
DE STAD

6. STAD ZONDER GRAAIERS
Het Optima-schandaal, Publipart en de fratsen van Geert Versnick laten diepe sporen na. Gent blijkt doordesemd van oude politieke cultuur en een ons-kent-ons-mentaliteit waarbij belangrijke beslissingen niet in
de gemeenteraad genomen worden, maar ver van de schijnwerpers, in business-lounges en op VIP-events.
We zetten grendels op de verloning van politici. Wie verkozen wordt als gemeenteraadslid of schepen
hoort er geen betaalde mandaten in private of beursgenoteerde bedrijven op na te houden. We richten een
officiële Transparantiewaakhond op, houden een lobbyregister bij en maken de lonen van politici bekend.
We vervangen intercommunale structuren door stedelijke nutsbedrijven onder democratische controle, met
burgers aan het roer. We maken een einde aan belangenvermenging en vriendjespolitiek, en geven de stad
terug aan de burgers.

WAT WE WILLEN
EEN. GEEN BETAALDE MANDATEN VOOR POLITICI
• Verkozen politici mogen er geen betaald mandaat opna houden in bestuursraden van private of beursgenoteerde bedrijven.
• Schepenen die omwille van hun ambt zetelen in intercommunales of andere publieke instellingen doen
dat voortaan onbezoldigd.
• We voeren een afkoelingsperiode van vijf jaar in voor politici die overstappen naar de privé.

TWEE. EEN OFFICIËLE TRANSPARANTIEWAAKHOND
• We richten een officiële Transparantiewaakhond op die gesjoemel onderzoekt en waakt over het correct
beheer van publieke middelen.
• Het bureau controleert ook of externe firma’s die een contract hebben met de stad niet met sociale dumping werken en of ze filialen hebben in belastingparadijzen. Dat wordt voortaan onmogelijk.
• Elke ambtenaar en stadsbewoner kan via een ‘ethische brievenbus’ een klacht over belangenvermenging of gesjoemel indienen. Klokkenluiders krijgen bescherming.

DRIE. HOU LOBBYISTEN IN HET OOG
• We houden een verplicht, publiek register bij van alle contacten tussen het stadsbestuur en het bedrijfsleven.
• We maken het vermogen en de verloning van politici openbaar, net zoals in Zweden.
• We maken de vergoedingen van de directiecomités van Sogent en andere gemeentelijke bedrijven en
bestuursstructuren publiek. De verloning wordt ook gemotiveerd.

VIER. DEMOCRATISCHE BURGERBEDRIJVEN
• We roepen de carrousel van politieke benoemingen een halt toe.
• We vormen intercommunales en stedelijke nv’s om tot publieke burgerbedrijven, onder democratische
controle.
• We stellen de bestuursraden van stadsbedrijven open voor vertegenwoordigers van gebruikersorganisaties, sociale organisaties en verkozen burgers.
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VISIE
EEN. GEEN BETAALDE MANDATEN VOOR POLITICI
Als er één les is die we moeten trekken uit het Optima-debacle, dan wel dat we beter waterdichte schotten
inbouwen tussen de politiek en big business. Dat Geert Versnick, de fixer van Open VLD, jarenlang ongestraft mocht bijklussen als bestuurder bij Optima, tart alle verbeelding. Versnick werd hét symbool van
de belangenverstrengeling tussen een bepaalde politieke elite en de wereld van het grote geld. Na zijn
roemloos ontslag uit de Gentse politiek, na het zoveelste schandaal, keerde Versnick terug als bestuurder
bij het gasbedrijf Fluxys, waar Daniël Termont voorzitter is.
Die schaamteloze draaideur tussen politiek en bedrijfsleven willen we dichtlassen. Waarom voeren we geen
duidelijke, transparante regels in? Het moet voor gemeenteraadsleden en schepenen verboden zijn om er
betaalde mandaten in private of beursgenoteerde bedrijven opna te houden. We schrijven dat in de deontologische code van de Stad Gent.
Dat Daniël Termont jaarlijks 26.000 euro bijverdient als bestuurder bij het beursgenoteerde gasbedrijf
Fluxys, en Geert Versnick 35.000 euro schnabbelt als ondervoorzitter van Elia, dat is onzindelijk. Verkozen
politici zijn verantwoording verschuldigd aan de bevolking en horen niet thuis in raden van bestuur van
multinationals, beursgenoteerde bedrijven of banken. Wat is er mis met een consequent engagement voor
de samenleving? We verbieden verkozen politici om voortaan nog van twee walletjes te eten.
We lassen een ontluizingsperiode in van vijf jaar, vooraleer ex-politici na hun afscheid uit de politiek een
mandaat kunnen opnemen bij banken of bedrijven. Niemand gelooft dat multinationals ex-politici aan boord
halen voor hun expertise en know-how. Wel voor hun uitgebreide adresboekje en wijdvertakte politieke
netwerk. Een afkoelingsperiode van vijf jaar is geen overdreven luxe. Dat het Gentse stadsbestuur daarin
het voortouw neemt: zou dat geen mooi signaal zijn?

TWEE. EEN OFFICIËLE TRANSPARANTIEWAAKHOND
De belangenvermenging en verwevenheid tussen Gentse politici en de vastgoedlobby is meer dan zorgwekkend. De Gentse politiek is diep dooraderd met een oude politieke cultuur van ons-kent-ons en wiekan-ons-wat-maken.
Wij willen korte metten maken met de deals in achterkamertjes, restaurants en businesslounges. Transparantie is een voorwaarde voor democratie. Dat is de spirit van de lijst met 20 voorstellen voor een nieuwe
politieke cultuur, die de PVDA officieel overhandigde aan de Gentse Optima-commissie.
We richten een officiële Gentse Transparantiewaakhond op, naar het voorbeeld van Barcelona. Het Barcelonese Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas telt 56 personeelsleden die ervoor zorgen dat
het beheer van publieke fondsen volledig wettelijk gebeurt.
Waarom is dat belangrijk? Omdat de stad een publiek gegeven is. Omdat de stad met publieke middelen
gefinancierd wordt. Omdat de stad de plaats is waar mensen samen leven, wonen, werken zich bewegen
en ontspannen, en de behoeften van de mensen bijgevolg centraal moeten staan. En dat is iets helemaal
anders dan de belangen van vastgoedbaronnen, financiële holdings en speculanten.
Het bureau licht de contracten van de stad door om te kijken of er onregelmatigheden zijn, om te controleren of er niet met sociale dumping gewerkt wordt en om te zien of er geen contracten zijn afgesloten met
firma’s die filialen hebben in belastingparadijzen.
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Wij willen een bureau dat het beheer van publieke fondsen van de stad controleert, dat aanbestedings
procedures checkt, belangenconflicten uitsluit, en gesjoemel in de openbaarheid brengt.
We beschermen klokkenluiders en richten een anoniem meldpunt op waar ambtenaren en inwoners belangenvermenging en gesjoemel kunnen melden, naar het voorbeeld van de ‘ethische brievenbus’, buzón
ético in het Spaans, in Barcelona.

DRIE. HOU LOBBYISTEN IN HET OOG
Het schepencollege mag in het bestuursakkoord dan wel beloven om “sterk werk te maken van pro-actieve
informatieverstrekking”, in werkelijkheid is er van transparantie veel te weinig sprake. Uit de Optima-
commissie blijkt hoe weinig transparant de besluitvorming over stadsontwikkeling en grote bouwprojecten
wel niet is. Niemand weet waarover al die gesprekken tussen politici en bedrijfsleiders gaan. “Over zaken”,
klinkt het keer op keer, maar niemand kan zich herinneren over wélke zaken.
Nochtans is dat simpel op te lossen. Hou een verplicht, publiek register bij van alle contacten tussen het
stadsbestuur en het bedrijfsleven. Neem een expert van de bevoegde administratie mee, en zorg voor een
transparant verslag. Niemand zegt dat het stadsbestuur niet met bedrijfsleiders mag spreken. Maar doe dat
transparant, en zorg voor democratische controle.
In navolging van het Zweedse ‘offentlighetsprincip’ maken we alle officiële communicatie en bestuurs
beslissingen en -documenten openbaar. Ook het vermogen en de lonen van politici plus alle inkomsten uit
bijkomende mandaten maken we verplicht openbaar. Hetzelfde openbaarheidsprincipe voeren we in voor
de vergoedingen van directiecomités van het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf en andere gemeentelijke
bedrijven en bestuursstructuren.

VIER. DEMOCRATISCHE BURGERBEDRIJVEN
De intercommunales van weleer – maatschappijen van openbaar nut, nutsvoorzieningen die zorgden voor
water, stroom, verwarming en afvalophaling – zijn verworden tot bureaucratische holdings die steeds meer
vervreemden van de bevolking. De raden van bestuur worden bevolkt met politici die soms verbijsterend
weinig expertise hebben.
Na het Publipart-schandaal beloofde het Gentse stadsbestuur beterschap. In totaal werden mandaten in
meer dan 60 instellingen herschikt. Maar van de beloofde ‘nieuwe politieke cultuur’ valt weinig te merken.
De mandaten gingen in de meeste gevallen niet naar experten of onafhankelijke bestuurders, maar naar
politieke vrienden uit het partij-apparaat. Vissen in eigen vijver dus. Zo kreeg Ludy Modderie, ex-ceo van
Farys, van het stadsbestuur een lucratief zitje in de raad van bestuur van Luminus cadeau.
We willen breken met de benoemingscarrousel in de intercommunales. We vormen intercommunales en
verzelfstandigde structuren om tot publieke burgerbedrijven, klaar voor de 21e eeuw. Stadsbedrijven en
intergemeentelijke samenwerkingen die 100% publiek zijn, transparant, democratisch en streng gecontroleerd en die investeren in sociale, duurzame en nuttige dienstverlening.
In plaats van te privatiseren stellen we voor om de ingewikkelde intercommunale structuren te vervangen
door publieke nutsbedrijven op maat van de stad en de mensen. Wij willen méér volwaardige publieke
dienstverlening: voor betaalbare huisvesting, afvalophaling, kinderopvang, onderwijs, watervoorziening en
de productie en levering van 100 procent groene, betaalbare stroom. Wat voor de hele samenleving van
cruciaal belang is, moet je niet verpatsen aan de vrije markt.
In onze visie moeten publieke stadsbedrijven transparant en democratisch werken, als burgerbedrijven van
en voor de bevolking, onder rechtstreekse democratische controle. Met een raad van bestuur die niet alleen
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is samengesteld uit beroepspolitici, gepensioneerde kabinetschefs en geroutineerde dealmakers van de
machtspartijen. Wij pleiten voor verkozen raden van bestuur, met gemeenteraadsleden, met vertegenwoordigers van gebruikersorganisaties en van het middenveld en met rechtstreeks verkozen burgers. Zodat
alle engagement in de samenleving kan renderen: betrokken burgers, specialisten in ethisch beleggen,
dossiervreters uit het middenveld, activisten uit klimaatorganisaties en armoedeverenigingen, mensen met
een passie voor de stad en voor de publieke dienstverlening.
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7. VEILIGE STAD
Veilig wonen, kunnen buitenspelen, veilig naar de winkel kunnen gaan en een praatje kunnen slaan met
de buren: dat is een basisrecht zoals het recht op onderwijs of werk. Veiligheid is geen rechts thema.
Integendeel, het recht op fysieke integriteit is een recht dat voorop staat bij consequent links. Wie wil
optreden tegen geweld en criminaliteit, moet de criminaliteit effectief straffen en tegelijk inzetten op een
voorkomingsbeleid.
Criminaliteit en geweld zijn vaak het werk van bendes en internationale netwerken die monsterwinsten
nastreven via wapenhandel, mensenhandel, drugshandel... Tegenover de georganiseerde misdaad is zerotolerantie nodig. Geweld moet ook effectief bestraft worden. Tegelijk is een beter preventiebeleid nodig dat
inzet op sociale rechtvaardigheid, sterke buurten en wijkagenten.

EEN. LAAGDREMPELIGE WIJKKANTOREN EN MEER WIJKAGENTEN
• We gaan voor laagdrempelige politiekantoren in de wijken die ook ‘s nachts open zijn.
• We herwaarderen de rol van de wijkagent en maken ze meer toegankelijk. Zij weten wat er leeft onder
de mensen, en spelen daarmee een belangrijke rol in de wijk.
• Diversiteit bij het politiepersoneel is een belangrijk instrument tegen discriminatie en moet dus aan
gemoedigd worden. Ook voor homofobie, seksisme of racisme binnen het politiekorps moeten er strenge
straffen komen. We verbieden elke vorm van ethnic profiling en beschermen klokkenluiders.
• We verzetten ons tegen partijen die pleiten voor de permanente militarisering van de samenleving en
tegen de aankoop van oorlogswapens en oorlogsmunitie voor de lokale politie, zoals vandaag in Antwerpen het geval is.
• We organiseren inspraak op wijkniveau, voor inwoners en verenigingen, om de prioriteiten op vlak van
preventie en veiligheid in de wijk te bepalen.

TWEE. DE MISDAAD EFFECTIEF BESTRAFFEN
• Nultolerantie voor georganiseerde misdaad. We geven prioriteit aan het bestrijden van de maffia, de
generaals van de drugs- en mensenhandel en aan de grote oplichterij en fraude.
• We bestraffen fysiek geweld en fysieke criminaliteit ook effectief. Straffen heeft een afschrikkende rol.
Dat betekent niet dat er om ter langst en om ter hardst gestraft moet worden. Het betekent wel dat straffen effectief uitgevoerd worden.

DRIE. BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN
• We verbeteren de leefbaarheid in wijken, we zorgen voor meer hulp, preventie en sociale controle door
buurtwerkers, straathoekwerkers, jeugdanimatoren en gemeenschapswachten.
• We zetten in op dialoog en communicatie in plaats van op GAS-boetes. Bij echte problemen schakelen
we justitie in.
• Als eerste stap worden er op het Gentse grondgebied geen GAS-boetes meer uitgevaardigd tegen minderjarigen onder de 16 jaar.

VIER. HET SLACHTOFFER STAAT CENTRAAL
• We waarderen het werk van de dienst slachtofferhulp en bouwen de dienst verder uit.
• Bij kleine buurtcriminaliteit gaan we vooral voor herstelgerichte straffen, zodat daders beseffen wat ze
hebben aangericht bij slachtoffers.
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VIJF. INVESTEREN IN SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ZEKERHEID
• We ijveren voor de herfinanciering van het onderwijs, het recht op werk en de versterking van de sociale
zekerheid als basis voor sociale gerechtigheid. Op scholen willen we cursussen in sociale en openbare
samenlevingszin.
• We rekenen af met de dubbele moraal die meedogenloze concurrentie, oorlog, racisme en een egoïstisch ik-model promoot, maar tegelijk over veiligheid bezig is.

ZES. TERREURREKRUTERING AANPAKKEN
• We concentreren ons op de rekruteringslijnen en communicatielijnen van de ronselaars voor het jihaditerrorisme.
• We werken samen met families, scholen en moskeeën in de strijd tegen terroristisch jihadisme.

ZEVEN. EFFECTIEVE BEGELEIDING OM RECIDIVE TE VOORKOMEN
• We pleiten bij de federale regering voor een betere begeleiding van gedetineerden in de gevangenis van
Gent. Dat bevordert de veiligheid, maar ook de kansen op re-integratie.
• Effectieve begeleiding van ex-gedetineerden is zeer belangrijk om hun re-integratie in de samenleving
te volbrengen. Daarom pleiten wij voor transitiehuizen die de overgang moeten vergemakkelijken en
recidive beter kunnen voorkomen.
• Het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent willen we opnieuw in publieke handen brengen. We
sturen aan op het optrekken van het personeel, en dringen bij de Vlaamse regering aan op meer psychiatrische centra om de doorstroom op te vangen.

VISIE
Veiligheid is meer dan de afwezigheid van criminaliteit. Veiligheid komt dus op meerdere plaatsen in ons
programma terug: veilig verkeer voor automobilisten en fietsers (zie hoofdstuk Mobiele stad), (brand)veiligheid in kwaliteitswoningen (zie hoofdstuk Woonstad), veiligheid op het werk (zie hoofdstuk Werkende stad),
een veilige leefomgeving zonder fijn stof en geluidsoverlast (zie hoofdstuk Groene en leefbare stad).

EEN. LAAGDREMPELIGE WIJKKANTOREN EN MEER WIJKAGENTEN
De PVDA wil dat de slogan van de Gentse politie, ‘Uw politie, altijd nabij’, voor alle Gentenaars herkenbaar
wordt. We pleiten ervoor de wijkkantoren van de politie open te houden. Bereikbare wijkagenten, dicht
bij de mensen: dat is cruciaal om overlast en criminaliteit tegen te gaan. Interventiewerking kan niet wat
wijkagenten kunnen. Zij kennen de problemen in de wijk en kunnen preventief werken, problemen vroeg
opmerken en er iets aan doen voor ze ontsporen in criminaliteit. En andersom: als de bevolking de agenten
kent, is er meer controle op de agenten en komt het veel moeilijker tot misstanden.
Ook onder dit stadsbestuur is er werk aan de winkel voor een échte buurtpolitie. In 2015 nog werden twee
wijkkantoren gesloten: in Meulestede en in Sint-Kruis-Winkel. In veel wijken zijn de commissariaten enkel
‘s ochtends open en op heel wat dagen zelfs volledig gesloten. Zelfs het politiesecretariaat in het centrum
is ‘s nachts gesloten.
Wij willen dat de stad investeert in wijkagenten met een goede opleiding, die bereikbaar zijn en dicht bij de
mensen staan. Ze kunnen aan preventiewerk doen en problemen opmerken voor ze ontsporen in crimineel
gedrag. Daarom is het ook belangrijk dat er in elke wijk een politiekantoor is waar mensen terecht kunnen
met hun vragen. De administratieve last van de wijkagent moet dan ook zoveel mogelijk verlaagd worden,
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onder andere door het verder ontwikkelen van gebruiksvriendelijke apps.
Sommige partijen sturen aan op de militarisering van de samenleving. Ze willen het voorbeeld van Antwerpen volgen, waar het stadsbestuur dagelijks geavanceerd, duur wapentuig aankoopt, ook oorlogs
wapens. Ook de militairen in het straatbeeld roepen vragen op. De stad Gent heeft een goede beslissing
genomen door hier niet in mee te stappen.
Wij willen dat het stedelijke veiligheidsplan besproken wordt in wijkvergaderingen waar de korpschef en de
burgemeester hun prioriteiten komen voorstellen. Naast het overkoepelende beleid willen wij een integrale
buurtgerichte aanpak van preventie en veiligheid. Daarbij wordt de stem van inwoners, verenigingen en
belanghebbenden gehoord om de prioriteiten vast te leggen.

TWEE. DE MISDAAD EFFECTIEF BESTRAFFEN
Om paal en perk te stellen aan geweld en criminaliteit, moet criminaliteit effectief bestraft worden. Tegelijk
moet er ingezet worden op preventie, op het voorkomen van criminaliteit. Hoe je het ook draait of keert:
hoe groter de ongelijkheid in de samenleving, hoe groter de criminaliteit. In samenlevingen met meer gelijkheid is er minder geweld en misdaad.
De winstjacht gaat gepaard met bruut geweld. Er is economisch geweld en fiscale fraude. Er is witteboordencriminaliteit die onbestraft blijft. Er is het terrorisme. Er zijn de gewapende overvallen en gijzelingen, het
geweld van mensenhandelaars, van grote drugskartels, van trafikanten in bloeddiamanten, van fraudeurs
en economische misdadigers, pooiers en andere afpersers, car- en homejackers en georganiseerde bandieten.
Duidelijk is alvast dat de prioriteit moet gaan naar de strijd tegen de grote georganiseerde criminaliteit: de
maffia, de generaals van de drugs- en mensenhandel, de grote oplichterij en fraude. Het zijn die generaals
van de criminaliteit die overal in de wijken luitenantjes werven.
Fysiek geweld en fysieke criminaliteit moeten effectief bestraft worden. Bestraffing heeft een afschrikkende
rol. Niet dat er om ter langst en om ter hardst gestraft moet worden, maar straffen moeten wel effectief
uitgevoerd worden. Het kan toch niet dat daders van ernstige fysieke of seksuele gewelddaden nog lange
tijd vrij rond blijven lopen. Of dezelfde dag of de dag nadien vrijgelaten worden. Dat creëert een gevoel
van straffeloosheid bij de criminelen en zorgt voor frustratie bij burgers en politie. Evenmin kan het zijn dat
mensenhandelaars, grote drugsbaronnen of economische misdadigers en fraudeurs uit de bankenwereld,
de diamantwereld of de industriële wereld op vrije voeten blijven. Er moet een einde komen aan de straffeloosheid van deze organisatoren van de criminaliteit.

DRIE. BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN
Veiligheid is geen uitsluitend politionele bevoegdheid. Veel mensen zetten zich beroepshalve of als vrijwilliger in voor een veilige samenleving: conciërges, buurtwerkers, stadswachters, wijkregisseurs … In een
aantal buurten zijn die vertrouwenspersonen vaak de enigen die aanspreekbaar zijn. Zij kunnen ook op de
mensen afstappen, ‘outreachend’ werken. Die rol hoort er in elke wijk te zijn en verdient herwaardering.
Ook de bureaucratie moet zoveel mogelijk afgebouwd worden, zodat de juiste mensen zo goed mogelijk
hun job kunnen uitoefenen.
Wij willen meer straathoekwerkers en jeugdanimatoren. Dat zijn opvoeders die contact hebben met buren
en bewoners. Zij kunnen preventief werken in samenspraak met de school, spijbelgedrag tegengaan, huisvestingsproblemen signaleren enzovoort. Natuurlijk is er een band tussen de leefbaarheid van een buurt
en het veiligheidsgevoel. Leegstand, verkrotting, vervuiling en verloedering, gebrek aan openbare ruimte
en aan groen vergroten de onveiligheid. Wie de stadswijken veiliger wil maken, moet dan ook investeren in
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het concept van de integrale wijk (zie de inleiding van dit programma). Want voorkomen is veel beter dan
genezen.
We zetten in op dialoog en communicatie in plaats van op GAS-boetes. Bij GAS-boetes is de lokale overheid
én rechter én partij. Wie een GAS-boete wil betwisten, moet zelf naar de politierechtbank stappen en daar
de kosten van dragen. Zelfs de hoogste parketmagistraten vinden de GAS-wet een inbreuk op de scheiding
der machten en zij vinden de toepassing op jongeren meer dan bedenkelijk. Er is een specifieke aanpak
nodig voor jongeren die in de fout gaan, waarbij rekening gehouden wordt met hun leeftijd, en waarbij de
klemtoon in elk geval moet liggen op preventie en sensibilisering van jongeren en hun ouders. Een zogenaamd lik-op-stuk-beleid met boetes lost niets op. GAS-boetes zijn ook asociaal. Deftige kringen moeten
niet vrezen voor een GAS-boete, ‘hangjongeren’ in volksbuurten wel. Boetes uitdelen lost de problemen in
de wijken niet op. Niemand stelt nog de vraag waarom die vuilnisbak al op straat staat of waarom jongeren
op straat slenteren en een stommiteit uithalen. Men wil iedereen in de pas doen lopen, niet door problemen
op te lossen maar door te bestraffen. Nooit een boete dus? Toch wel. Als andere middelen niets uithalen
kan uiteraard een boete volgen.

VIER. HET SLACHTOFFER STAAT CENTRAAL
Slachtoffers van misdaden blijven vaak verweesd achter. Ze blijven zitten met angst en vragen. Waarom
ik? Ben ik ergens schuldig aan? Zal mijn schade vergoed worden? Wat bezielt de dader? Hier verdient al
het goede werk van de dienst slachtofferhulp waardering. Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in het UZ
Gent is een goed voorbeeld van integrale zorg voor slachtoffers. Wij ijveren ervoor dat dit nog verder wordt
uitgebouwd, ook voor slachtoffers van andere misdaden.
Bij kleinere buurtcriminaliteit zijn herstelgerichte straffen belangrijk. Daders van buurtcriminaliteit moeten
geconfronteerd worden met hun slachtoffer, zodat ze kunnen beseffen wat ze aangericht hebben. Ze
moeten ook de schade vergoeden, financieel of door taakstraffen. Internationale ervaring leert dat zo’n
herstelgericht strafbeleid veruit de hoogste efficiëntie haalt.

VIJF. INVESTEREN IN SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ZEKERHEID
Almaar meer wordt veiligheid herleid tot repressie. Toch is sociale preventie de belangrijkste manier om
criminaliteit te voorkomen. Het komt erop aan om het recht op arbeid en het recht op wonen te garanderen,
net als een sluitende sociale zekerheid. Dan kan een gevoel van sociale geborgenheid ontstaan en een
gevoel van onbezorgde verwachting voor de dag van morgen. Dan wordt het voor criminelen moeilijk om
een netwerk van luitenantjes en dealertjes te rekruteren onder uitgeslotenen die geen uitweg meer zien of
niets anders geleerd hebben dan het snelle geldgewin.
Een brede collectieve basis van sociale rechtvaardigheid en zekerheid maakt ook andere normen en
waarden mogelijk. Zo kan er eindelijk een einde komen aan de dubbele moraal die zerotolerantie predikt
en massale opsluiting als het over de ene vorm van geweld gaat, maar intussen oorlogsgeweld, bankiersgeweld en tv-geweld ongemoeid laat. Pas als de samenleving niet meer draait rond het hoogste ik-rendement,
rond de oorlog van allen tegen allen en de oorlog tout court, kunnen waarden als samenwerking en sociale
bescherming, solidariteit en respect de bovenhand halen.
Het onderwijs herfinancieren, werk bieden aan jongeren, vechten tegen de uitsluiting van grote groepen
mensen: het is allemaal noodzakelijk in de strijd voor een veilige samenleving. Er zijn partijen die roepen
over veiligheid, maar intussen een neoliberaal uitsluitingsbeleid voeren. Dat is niet alleen contraproductief,
het is ook hypocriet.
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ZES. TERREURREKRUTERING AANPAKKEN
Om de terreurrekruteringen aan te pakken, concentreren we onze inspanningen op de rekruteringslijnen,
op de mensen die de propaganda organiseren en op hun communicatiekanalen. Het beleid moet focussen
op het samenwerken met families, scholen en moskeeën bij de aanpak van radicalisering onder de jongeren en niet hele gemeenschappen verdenken. We kunnen de vijver waarin de jihadisten vissen alleen
maar droogleggen als we iedereen daarbij betrekken en als alle mensen op het terrein zich samen inzetten
voor een gemeenschappelijke strijd tegen de ideeën van de ronselaars. De gezinnen maken deel uit van
de oplossing, ze zijn niet de oorzaak van het probleem. We mogen niet toelaten dat ouders zich in de steek
gelaten voelen of met de vinger gewezen worden. Integendeel: we moeten hen helpen en steunen. Dat
geldt ook voor de scholen. Er moeten pedagogische programma’s komen waar de scholen mee aan de slag
kunnen.

ZEVEN. EFFECTIEVE BEGELEIDING OM RECIDIVE TE VOORKOMEN
Het Europees Hof heeft ons land al meerdere keren veroordeeld voor het schenden van de mensenrechten
van de gevangenispopulatie. Ook te veel geïnterneerden krijgen niet de juiste zorg in de gevangenissen.
Misdadigers moeten gestraft worden, maar meestal stopt het daar niet bij. Een humane samenleving
voorzien in het re-integreren van ex-gedetineerden in de maatschappij. Als dat op een effectieve manier
gebeurt, dan is er ook veel minder kans dat men hervalt en opnieuw criminele feiten pleegt.
Het FPC in Gent werd opgericht nadat het Europees Hof België voor de zoveelste keer veroordeeld had voor
de gebrekkige begeleiding van geïnterneerde psychiatrische patiënten. Om kosten te besparen werd het
uitbaten van de instelling uitbesteed aan Sodexo, Parnassia Groep en FPC De Kijvelanden. Het gevolg was
te hoge werkdruk, een gebrek aan opleiding en te onveilige werkomstandigheden. Er werden interimmers
ingezet en de nachtbezetting was onvoldoende. Het kan niet de bedoeling zijn dat het leven van zorgverleners in gevaar komt door winstbejag van private aandeelhouders. Niet onbegrijpelijk dus dat in 2016 maar
liefst één vijfde van het personeel moest vervangen worden. Maar daaronder kan ook de zorg voor de
gedetineerden lijden, indien ze onvoldoende of weinig stabiele therapie krijgen.
Wij pleiten om het FPC in Gent door een publieke dienst te laten uitbaten. Daarbij moet er een verhoging
komen van de minimumnorm voor het personeelsbestand. Ook de Vlaamse regering moet dringend haar
verantwoordelijkheid nemen in het verhogen van het aantal plaatsen in psychiatrische ziekenhuizen, zodat
er ook eindelijk werk wordt gemaakt van de uitstroom van geïnterneerden.
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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 klimaatverandering 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 begeleidingsmaatregelen 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 verschuiving 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 daadwerkelijk 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 nagestreefd 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 beslissingen. 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 onthardingsfonds.
• 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 productie 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, biologische 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 gentrificatie van het landbouwgebied.
• Voedselverspilling wordt actief tegengegaan. Er komt meer overleg met daklozenorganisaties en externe 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 afvalpreventie.
−− 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 materialen 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 verwarmen 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, stikstofoxiden, 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 openbaar vervoer zodat de auto overbodig wordt om je naar de stad of de haven te verplaatsen. Het vrachtvervoer 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
autosnelweg 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 luchtkwaliteit 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 basisrecht
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 gemeenschappelijke 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 geleverd, 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 projectontwikkelaars. 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 projectontwikkelaars. 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 groennorm 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 bebossing 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. bijkomend 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: Bourgoyen-Ossemeersen, Gentbrugse Meersen, Vinderhoutse bossen, Parkbos, en Oud Vliegveld OostakkerLochristi. 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 wooncrisis 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 ‘verpaarding’ 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 overkoepelende 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 gedemocratiseerd. 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
vuilnisbakken 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 materialen 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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9. ONDERWIJS VOOR DE STAD
Onderwijs helpt kinderen zich te ontplooien en te ontwikkelen. Het brengt de kinderen kennis bij om de
wereld te begrijpen. Het maakt hen kritisch en weerbaar. Het helpt hen om die wereld beter te maken, het
stimuleert hun creativiteit, leergierigheid en vindingrijkheid om aan de uitdagingen van morgen te werken.
Naast deze individuele ontplooiing moet echter ook sociale vorming voorop staan, waarbij leerlingen voor
elkaar leren zorgen en leren hoe ze samen de maatschappij van de toekomst vorm kunnen geven. Onderwijs moet de hefboom zijn voor emancipatie en sociale gelijkheid.

WAT WE WILLEN
EEN. ARMOEDE IS OOK EEN AANSLAG OP HET RECHT OP
ONDERWIJS
• Een brugfiguur in elke school. De pedagogische begeleidingsdienst, het onderwijscentrum Gent en de
brugfiguren krijgen een sleutelfunctie in de strijd tegen armoede op school.
• We voeren een maximumfactuur in voor het stedelijk secundair onderwijs. De stad moet er bij de Vlaamse
Overheid op aandringen dat het hele kleuter-, lager en secundair onderwijs volledig kosteloos worden.
• We doen beroep op expertise rond de omgang met armoede op school, zowel bij de pedagogische begeleidingsdiensten, als bij welzijnsactoren en armoede-organisaties.
• Zet de deurwaarder aan de deur. We ondersteunen de voorstellen van de armoedeorganisaties, zoals
het aanbieden van de mogelijkheid om de schoolrekening gespreid en cash te betalen en het vermijden
van deurwaarders of incassobureaus.
• Voor de voor- en nabewaking is er bijkomend geld nodig zodat gezinnen niet op financiële drempels
botsen. We breiden de de voor- en naschoolse opvang uit, in publieke handen, en onder begeleiding van
gekwalificeerd personeel.
• We dringen de afhankelijkheid van dure uitgeverijen terug en stimuleren het gebruik van vrij beschikbaar
educatief materiaal.
• We zorgen voor elk kind. We brengen zorgverstrekkers samen om kwetsbare kinderen op te volgen en
te ondersteunen.

TWEE. WERK DE ONGELIJKHEID WEG EN VERHOOG DE
SLAAGKANSEN VOOR IEDEREEN
• De stad moet aandringen bij de Vlaamse Overheid op meer middelen (uren leerkracht, punten omkadering, budget) voor onderwijs.
• We pleiten op Vlaams niveau om de studiekeuze uit te stellen tot 16 jaar. We nemen op stedelijk niveau
het voortouw en zetten stappen in de richting van een gemeenschappelijke stam met uitstel van studiekeuze.
• We garanderen elk kind een plaats in een gemakkelijk toegankelijke, sociaal gemengde school.
• We voorzien ruimere omkadering en stimuleren vernieuwing in onderwijsorganisatie.
• Samen naar de meet. We stappen af van het idee dat alle leerlingen hetzelfde leren, op hetzelfde moment en in hetzelfde tempo.

STADSPROGRAMMA GENT 2018

79

DRIE. ONDERWIJS IS MENSENWERK
• We willen dat de stad bij de Vlaamse Overheid gaat pleiten voor kleinere klassen. In de kleuterschool
en het eerste en tweede jaar lager onderwijs willen we ongeveer 15 kinderen in de klas. In de volgende
jaren van het lager en het secundair onderwijs willen we maximaal 20 leerlingen in de klas.
• De stad moet op Vlaams niveau aandringen op een vervangingspool van leerkrachten. Wie werkloos
is en een leraarsdiploma bezit, heeft recht op werkzekerheid voor een volledig schooljaar en een loon
voor twaalf maanden. We verbeteren de werkzekerheid van jonge leerkrachten met een snellere vaste
benoeming van TADD-ers (TADD: leerkrachten met een Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur).
• We zetten in op professionalisering van lerarenteams, middenkader en leidinggevenden.

VIER. KIES VOOR OPENHEID EN DIVERSITEIT
• We geven erkenning aan de identiteit van elk kind en zetten de thuistaal in als hulpmiddel voor de verwerving van het Nederlands.
• We kiezen voor actief pluralisme. We moedigen de dialoog tussen de verschillende levensbeschouwingen
en overtuigingen aan.

VIJF. INVESTEER IN GEZONDHEID
• We zorgen voor gezonde voeding op school. De stad investeert in gezonde maaltijden en tussendoortjes
voor alle leerlingen. We veralgemenen het project ‘Oog voor Lekkers’ voor het volledige kleuteronderwijs en de 1ste graad van het basisonderwijs.
• We verhogen de financiële inspanningen om de renovatie van het verloederde patrimonium aan te pakken. We ondersteunen scholen via een energiecoach om te komen tot een laag energieverbruik.
• We maken onze scholen asbestvrij tegen het einde van volgende legislatuur. We maken een asbest
inventaris van alle scholen onder regie van en bekostigd door Ovam voor eind 2020.

ZES. MAAK WERK VAN DE BREDE SCHOOL
• We zorgen dat onze scholen ingebed zijn in de wijk en dat de wijk is ingebed in onze school.
• We bieden cultuur en sport aan in en rond de school.
• We stellen de infrastructuur van de school open voor verenigingen uit de buurt en socio-culturele organisaties en projecten.

ZEVEN. ZET IN OP EEN VEELZIJDIGE VORMING, MAAK ONDERWIJS
VOOR HOOFD, HART EN HANDEN
• We zetten in op een veelzijdige vorming waarin iedereen een goede basis krijgt van algemene, wetenschappelijke en technische kennis en vaardigheden.
• Er gaat evenveel aandacht naar handvaardigheden, lichamelijke opvoeding, sport, muzische en beeldende vorming en expressie binnen de uren van het dagonderwijs.
• Het deeltijds kunstonderwijs verlaagt haar drempels zodat alle leerlingen de kans krijgen om hun talenten daar verder uit te diepen.
• We zorgen dat schoolzwemmen opnieuw haalbaar wordt voor alle jaren van de lagere school. We zorgen
voor meer zwemwater voor schoolkinderen, door het verruimen van de openingsuren in de bestaande
zwembaden en het bijbouwen van een nieuw openbaar zwembad.

80

STADSPROGRAMMA GENT 2018

ACHT. ONDERWIJS: EEN PUBLIEKE DIENST
• We zien onderwijs niet als een concurrentiële markt tussen de verschillende netten. We werken nationaal toe naar één net en bevorderen alles wat de samenwerking tussen de netten kan verbeteren op
stadsniveau.
• We zetten de overdreven hiërarchische managementcultuur aan de deur en laten een nieuwe wind waaien met weer veel aandacht voor de mensen op de vloer. We maken een cultuur waar men in een open
sfeer samenwerkt en ook kritiek kan uiten zonder angst voor jobverlies of represailles.
• Elke school krijgt weer een conciërge en onderhoudspersoneel in een vast statutair contract. We stoppen raamcontracten met de goedkoopste firma’s aan de laagste lonen. We herinvesteren weer in mensen, in kwaliteit en in zorg.
• We houden bij nieuwbouw de sleutels in handen van de stad en zetten geen privaat-publieke samenwerking op met bouwpromotoren voor publieke schoolinfrastructuur.

VISIE
Als PVDA vinden we een solidaire samenleving belangrijk. Dit moet zich ook reflecteren in het onderwijs.
Het onderwijs helpt de kinderen zich te ontplooien en te ontwikkelen. Het brengt de kinderen kennis bij
om de wereld te begrijpen, hen kritisch en weerbaar maken om die wereld beter te maken, hun creativiteit,
leergierigheid en vindingrijkheid stimuleren om aan de uitdagingen van morgen te werken. Naast deze
individuele ontplooiing moet echter ook sociale vorming voorop staan, waarbij leerlingen voor elkaar leren
zorgen en leren hoe ze samen de maatschappij van de toekomst vorm kunnen geven. Onderwijs moet de
hefboom zijn voor emancipatie en sociale gelijkheid.
Onderwijs vanuit respect voor mens en natuur, moet kunnen plaatsvinden in een veilige omgeving (zowel
fysiek als psychisch). Als onderdeel van hun leerproces mogen kinderen en jongeren proberen, mislukken
en fouten maken.
Armoede is ook een aanslag op het recht op onderwijs
Versterk de expertise rond armoede
Het huidige OCMW-beleidsplan besteedt al heel wat aandacht aan het versterken van de expertise rond
armoede, ook in het onderwijs. Dit is heel positief. Heel wat scholen worstelen echter nog steeds met de
uitwerking van een doordacht armoedebeleid. Het is belangrijk om aan de school het signaal te geven dat
ze er niet alleen voorstaat, en tegelijk dat ze meer kan doen dan ze zelf denkt. Er is namelijk al heel wat
expertise beschikbaar rond de omgang met armoede op school, zowel bij de pedagogische begeleidingsdiensten, als bij welzijnsactoren en armoede-organisaties.
De PVDA ondersteunt daarom ook de voorstellen van de armoede-organisaties, zoals het aanbieden van
de mogelijkheid om de schoolrekening gespreid en cash te betalen en het vermijden van deurwaarders of
incassobureaus. Ook pleit de PVDA ervoor dat de stad de scholen ter zake ondersteunt door de beschikbare
expertise toegankelijker te maken en te verbreden. De pedagogische begeleidingsdienst, het onderwijscentrum Gent en de brugfiguren kunnen hierin een sleutelfunctie vervullen. Het systeem van de brugfiguren
heeft reeds meer dan zijn waarde bewezen in het versterken van de band tussen ouders en de school.
Scholen moeten op dit vlak vertrouwen en continuïteit kunnen opbouwen. Het is dan ook ontoelaatbaar dat
het recht op een brugfiguur voor scholen onzeker is. De expertise die de pedagogische begeleidingsdienst
en het onderwijscentrum rond armoede opbouwt, kan opengesteld worden voor alle Gentse scholen.
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Breid de voor- en naschoolse opvang uit, onder begeleiding van gekwalificeerd personeel
De PVDA waardeert het huidige aanbod van de stad, met goed uitgebouwde STIBO’s, waar in de vakantieperiodes ook leerlingen die in niet-stedelijke scholen school lopen gebruik van kunnen maken. Momenteel
is dit beperkt tot de leeftijd van zeven jaar. Omwille van de lage financiële drempel van de STIBO’s, pleit de
PVDA ervoor om het aanbod uit te breiden tot het einde basisonderwijs, voor alle leerlingen. De opvang
dient verzorgd te worden door gekwalificeerde en goed opgeleide begeleiders. We kijken hiervoor o.a.
naar monitorenopleidingen en de nieuwe HBO5-opleiding buitenschoolse kinderopvang.
Stel de studiekeuze uit
In het secundair onderwijs liggen de kosten vaak hoog (uitstappen, (invul)boeken, mappen, rekentoestel,
…). In vele vooral tso- en bso- richtingen komen daar de aan deze richtingen gebonden (vaak dure) professionele materialen en kledij bovenop. Leerlingen en hun ouders moeten deze materialen al aankopen
vooraleer duidelijk is of zij het beroep in kwestie wel effectief kunnen/willen uitoefenen.
Als PVDA pleiten we voor een uitstel van studiekeuze tot 16 jaar (zie doelstelling m.b.t. gemeenschappelijke
stam en uitstel studiekeuze). Die kan ervoor zorgen dat deze grote kosten worden uitgesteld of op z’n minst
meer in de tijd gespreid kunnen worden.
De stad moet aandringen op meer middelen (uren leerkracht, punten omkadering, budget) voor onderwijs
Het is duidelijk dat de lestijdenpakketten die de scholen op dit moment toegewezen krijgen onvoldoende
zijn om aan alle noden te kunnen tegemoet komen: naast het vormen van een steeds diverser wordende
groep leerlingen, wordt van de scholen verwacht dat zij een zorgbeleid uitwerken, een gezondheidsbeleid,
ICT-beleid, een beleid rond leerlingenbegeleiding, rond pesten, kwaliteitszorg, klimaat,... Echter, de voorbije jaren zijn de verwachtingen gegroeid, zonder dat er bijkomende middelen ter beschikking werden
gesteld. Zeker in de grotere steden, waar leerlingenaantallen jaar na jaar groeien, zorgt dit voor tekorten.
Hoewel de financiering van scholen en het gehanteerde systeem Vlaamse materie zijn, vinden we als PVDA
dat de stad er als grote inrichtende macht bij de Vlaamse overheid moet op aandringen om algemeen meer
middelen te voorzien om kwaliteitsvol onderwijs en ondersteuning aan te bieden en specifiek een bijzonder
beleid uit te werken om de grootstedelijke capaciteitsproblematiek op te lossen.
Het keurslijf van uitgeverijen is duur voor ouders en scholen. Dring de afhankelijkheid terug.
Heel wat scholen besteden een groot deel van hun werkingsmiddelen aan de aankoop van de (digitale)
leermiddelen die door uitgeverijen worden aangeboden. Aangezien deze leermiddelen vaak invulschriften
of bordboeken bevatten, moeten deze ook jaarlijks opnieuw worden aangekocht. Dit neemt in het basisonderwijs een grote hap uit het werkingsbudget van de school. In het secundair onderwijs worden deze
kosten doorgerekend aan de ouders. Tegelijk is er een belangrijk inhoudelijk aspect: de private leermiddelen zijn gericht op de gemiddelde leerling op de gemiddelde school. Ze zijn met andere woorden niet
aangepast aan specifieke schoolcontexten en leerlingenpopulaties, ze houden geen rekening met bijzondere behoeftes en noden. Leerkrachten worden op deze manier niet gestimuleerd om doelgericht na te
denken over de leerstof die ze aan hun leerlingen willen aanbieden en welke pedagogisch-didactische
methodes daarvoor het meest geschikt zijn.
Als PVDA pleiten we voor een herwaardering van de leraar als professional. Dit komt niet alleen de beroepsfierheid van de leerkracht ten goede, maar ook de portefeuille van de school en de ouders vaart er wel bij.
We dringen er bij de stad als inrichtende macht dan ook op aan om aan haar scholen het signaal te geven
dat zij zich niet afhankelijk hoeven op te stellen van op winst gerichte private ondernemingen. Leerkrachten
zijn immers professionals, en er is al heel wat waardevol didactisch materiaal beschikbaar, bijvoorbeeld via
de (gratis) educatieve portaalsite KlasCement, bij collega’s, en via de pedagogische begeleidingsdiensten.
Deze laatsten kunnen de deskundigheid van leerkrachten ter zake verder versterken en hun competenties
aanscherpen om de kwaliteit van leermiddelen te beoordelen.
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Werk de ongelijkheid weg en verhoog de slaagkansen voor iedereen
Integreer op stedelijk niveau de gemeenschappelijke stam met uitstel van studiekeuze
Onderzoek na onderzoek toont aan dat het Vlaamse onderwijs er niet in slaagt de sociale kloof te dichten.
Leerlingen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status zijn oververtegenwoordigd in de statistieken van schoolse vertraging en mislukking en zijn de grootste slachtoffers van het zogenaamde watervalsysteem. Heel wat onderzoek toont aan dat de vroege selectie die ons systeem kenmerkt, de sociale kloof
in de hand werkt. Studiekeuzes op latere leeftijd zijn doordachter en minder sociaal bepaald. Dit is zeker
het geval indien deze keuze wordt voorafgegaan door een veelzijdige algemene vorming waarin leerlingen
met alle mogelijke domeinen, mogelijkheden, … hebben kunnen kennis maken. Op deze manier leren zij
immers hun sterktes en zwaktes kennen, hun voorkeuren en competenties, hebben ze kunnen proeven van
dingen die ze niet kennen van thuis uit en is hun wereld vergroot.
Als PVDA dringen we bij de Vlaamse overheid dan ook aan op een langere gemeenschappelijke stam en op
het uitstellen van de studiekeuze tot 16 jaar. Tegelijk pleiten we ervoor dat de stad ter zake een voorbeeldfunctie vervult: de vertaling van de modernisering van het secundair onderwijs en de nieuwe eindtermen
voor het leerplichtonderwijs op het stedelijke niveau kan de gemeenschappelijke stam en uitstel van studiekeuze een duidelijke plaats geven.
Streef naar samenwerking tussen netten i.p.v. concurrentie
Concurrentie tussen scholen leidt niet tot kwaliteitsverbetering. Als PVDA pleiten we voor samenwerking
tussen de verschillende onderwijsnetten. De stad kan al op korte termijn meer solidariteit en samenwerking
verwezenlijken. Bijvoorbeeld door de expertise van de pedagogische begeleidingsdienst open te stellen
naar andere netten, ondersteuningsnetwerken netoverschrijdend hervormen, het onderwijscentrum verder
uit te bouwen …
Inzetten op sociale mix in alle Gentse scholen
Als PVDA vinden we het streven naar een sociale mix op school vanzelfsprekend. Een school moet een
reële afspiegeling zijn van de maatschappij, die steeds diverser wordt. Een school is dan ook de plaats
bij uitstek waar leerlingen leren samenleven. Dit uitgangspunt betekent dat we niet te vinden zijn voor
systemen waarin moet gekampeerd worden om ingeschreven te raken in de school. Dergelijke ‘wetten van
de sterkste en de snelste’ versterken immers de sociale ongelijkheid.
Als PVDA onderschrijven we de principes die aan de basis liggen van het huidige centraal aanmeldingsregister met dubbele contingentering. Dit moet voor àlle scholen op het Gentse grondgebied behouden blijven.
Daarnaast pleiten we voor informatiemomenten en kennismaking met de verschillende scholen binnen een
wijk om de ouders het aanbod te laten kennen. We spiegelen ons aan het voorbeeld van scholen in de wijk
Sluizeke-Muide. Daar worden nieuwe ouders in groep rondgeleid in de verschillende scholen van de wijk.
Zorg voor elk kind
Als PVDA vinden we dat de maatschappij de verantwoordelijkheid heeft om voor elk kind te zorgen. Dit
kan via een sterke wijkwerking en professionele omkadering door een ruim team van zorgverstrekkers
(psychologen, medische ondersteuning, opvoedkundigen, sociale werkers, onderwijskundigen, …) die op
wijkniveau samenwerken om alle kinderen vanaf hun geboorte op te volgen en ouders te versterken. Kind
en Gezin, het CLB en onderwijs (met de brugfiguren als sleutel) dienen hiervoor nauwer samen te werken.
Dergelijk netwerk kan ook een belangrijke preventieve rol spelen bijvoorbeeld bij spijbelproblematiek,
schoolmoeheid of risico op vervroegd schoolverlaten. In het bijzonder kwetsbare ouders hebben steun
nodig om de weg te vinden naar de juiste instanties en bv overtuigd te worden van de voordelen van
vroegtijdig onderwijs, … Men kan hiervoor bijvoorbeeld het systeem van brugfiguren uitbreiden naar voorschoolse leeftijd. Net zoals bij het armoedeproject ‘Kinderen eerst’, kunnen meer kwetsbare ouders worden
geholpen wanneer de nadruk gelegd wordt op de samenwerking tussen de verschillende organisaties en
diensten en wordt de drempel verlaagd wanneer de instanties zelf kwetsbare ouders opzoeken.
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Voorzie ruimere omkadering en stimuleer vernieuwing in onderwijsorganisatie
Om aan de groeiende noden en verwachtingen tegemoet te kunnen komen, pleiten we als PVDA voor
een ruimere omkadering zodanig dat scholen zelf een doordachte keuze kunnen maken i.v.m. klasorganisatie op basis van de mogelijkheden in de school en noden bij het leerlingenpubliek. Dit kunnen kleinere
klassen zijn, maar bv ook teamteaching voor grotere klassen of graadsklassen (waarin zowel leerlingen als
leerkrachten van elkaar kunnen leren), … Een ruimere omkadering moet het ook mogelijk maken de ondersteuning van leerlingen M-decreet te versterken, meer mogelijkheden te bieden voor professionalisering,
meer overleg en samenwerking te creëren, … Om hun ontwikkeling te bevorderen moeten leerkrachten
voldoende kansen krijgen om te overleggen en samen te werken met hun collega’s, om nascholingen en
coaching-op-de-vloer te volgen, om samen beleid te voeren, om te reflecteren – bij voorkeur samen met
teamleden – op wat ze doen in de klas in een poging om de impact van hun onderwijs op het leren van hun
leerlingen te maximaliseren.
Als PVDA vinden we dat de stad bij de Vlaamse overheid moet aandringen op een ruimere omkadering om
dit te kunnen realiseren, en dat de stad voor haar eigen onderwijs een voortrekkersrol moet opnemen door
vernieuwingen binnen de stedelijke scholen te stimuleren.
Samen naar de meet
Als PVDA vinden we dat iedereen nood heeft aan en recht heeft op een goede algemene vorming (zie ook
voorstel gemeenschappelijke stam en uitstel studiekeuze). Daarbij vinden we het cruciaal om af te stappen
van het idee dat alle leerlingen hetzelfde leren, op hetzelfde moment en in hetzelfde tempo. Menig onderzoek heeft reeds aangetoond dat dit niet het geval is.
In onze huidige maatschappij worden kinderen met een ‘tragere’ ontwikkeling steeds meer als een hinder
gezien voor de kansen van zij die meer aankunnen. De ‘sterken’ worden als het ware afgeremd door de
‘zwakkeren’. En wie uitvalt, heeft de verantwoordelijkheid zich tijdig ‘bij te werken’. Met die visie verdedigt
men echter een status quo van ongelijkheid in opleiding, in kansen, in resultaten. Jaarklassensystemen en
zittenblijven houden deze kloof in stand. We zien als gevolg daarvan een wildgroei van private diensten
ontstaan om leerlingen met tekorten mits betaling vooruit te helpen: dit houdt ongelijkheid in stand en
werkt stigmatiserend.
Als PVDA vinden we dit problematisch. ‘Samen naar de meet’ brengt andere doelen op het voorplan: kinderen en jongeren die achterom kijken en mee verantwoordelijkheid dragen om wie het lastig heeft er bij
te betrekken. Tijd maken en investeren in het ondersteunen en helpen bij wie het moeilijk heeft. Dit is ook
onderdeel van de groei naar een solidaire school en maatschappij. De stad kan een voortrekkersrol spelen
door in haar eigen scholen initiatieven op te zetten met andere klas- en schoolorganisatie.
Professionalisering, vorming
Zet in op professionalisering van lerarenteams
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de leerkracht dé bepalende factor is in het welbevinden en de leerresultaten van leerlingen. Leerkrachten zijn spilfiguren in het leven van onze kinderen en jongeren. Zij geven
energie, stimuleren nieuwsgierigheid en leergierigheid. Hierover is deskundigheid en kritische zelfreflectie
noodzakelijk. Daarnaast worden lerarenteams en directies geconfronteerd met groeiende verantwoordelijkheden en verwachtingen. Dit alles vraagt heel wat expertise, zowel bij lerarenteams als bij directies
en middenkader. De stad heeft als inrichtende macht heel wat mogelijkheden om professionalisering te
versterken en te stimuleren.
Als PVDA pleiten we er daarom voor dat de pedagogische begeleidingsdienst en het Onderwijscentrum
Gent maximaal inzetten op de professionalisering van haar onderwijzend personeel, in eerste instantie
rond typische grootstedelijke problematieken en fenomenen als diversiteit, armoede, meertaligheid, …
We pleiten niet alleen voor navorming waarbij inhoudelijke expertise wordt aangebracht, maar ook voor
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b egeleiding om het geleerde te implementeren in de school- en klaspraktijk. De expertise die op die manier
wordt opgebouwd kan o.a. via het Onderwijscentrum Gent, ook worden verspreid naar alle Gentse scholen.
Zet in op professionalisering van middenkader en leidinggevenden
Net als voor leerlingen, is ook voor leerkrachten een veilige omgeving van het grootste belang om kwaliteitsvol te kunnen lesgeven. De directie en het middenkader spelen hierin een cruciale rol, met een aangepast beleid voor beginnende en meer ervaren leerkrachten, vertrekkend vanuit de noden en context van
de school. Scholen krijgen ook steeds meer autonomie om ter zake deskundige beslissingen te nemen en
keuzes te maken. Dit alles vraagt heel wat expertise, zowel bij lerarenteams als bij directies en midden
kader. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van een professionaliseringsbeleid op schoolniveau, en
het samen met de lerarenteams vormgeven van het schoolbeleid. Ook voor directies en middenkader is
professionalisering bijgevolg van het grootste belang. Bekwame leidinggevenden zijn een fundamentele
factor in het duurzaam omgaan met personeel. We zijn ervan overtuigd dat dit een belangrijke rol kan
spelen in bv. het terugdringen van de uitval van leerkrachten.
Als PVDA vinden we het daarom belangrijk dat de pedagogische begeleidingsdienst en het onderwijs
centrum maximaal inzetten op de professionalisering van de volledige onderwijsteams.
Openheid en diversiteit
Thuistaal en Nederlands: geef erkenning aan identiteit
Als PVDA kiezen we voor verbindend onderwijs. In dat kader pleiten we ervoor de thuistaal een respectvolle
plaats geven op school, en zeker niet bestraffen op gebruik van de thuistaal op de speelplaats.
Een goede kennis van het Nederlands is erg belangrijk, en Nederlands is de instructietaal op school, maar
door erkenning te geven aan identiteit (en moedertaal is daar een belangrijk stuk van) werk je verbindend.
Dit sluit niet uit dat kinderen ook Nederlands moeten leren, maar dit met meer goesting zullen doen en
zich minder afgewezen zullen voelen. Bovendien kan de thuistaal als hulpmiddel worden ingezet voor de
verwerving van het Nederlands.
Actief pluralisme: geef erkenning aan identiteit
Als PVDA staan we volledig achter een actief pluralisme in alle scholen en zeker en vast in het stedelijk onderwijs. De diversiteit qua afkomst, overtuiging, cultuur en beleving ook terugzien in de scholen, biedt net
een kans om erover te praten, er mee om te gaan, empathisch te beleven wat een ander belangrijk vindt,
waarom iemand zich zus of zo gedraagt, kleedt... Dat is ook leerrijk en een oefening in leren samenleven.
Het is een actieve erkenning van superdiversiteit in de school en in de stad.
We moedigen de dialoog tussen de verschillende levensbeschouwingen en overtuigingen aan. We geven
erkenning aan identiteit. We verzetten ons tegen repressieve maatregelen die bijdragen tot meer segregatie in het onderwijs, zoals een hoofddoekenverbod.
Investeer in gezondheid
Gezonde voeding
We kennen allemaal de verhalen van de kinderen die met lege boterhamdozen naar school komen. We
weten ook allemaal dat het onmogelijk is aandachtig of geconcentreerd te blijven op een lege maag. Het
aanbieden van gezonde en voedzame maaltijden en tussendoortjes is zeker voor deze groep van het
grootste belang. Het is echter voor alle kinderen belangrijk om gezond te leren eten. Onderzoek toont aan
dat kinderen die op jonge leeftijd een gezonde levensstijl zijn aangeleerd, dit ook in hun latere leven blijven
aanhouden. Ook in dat opzicht heeft de school dus een belangrijke vormende functie.
Als PVDA vinden we het dan ook vanzelfsprekend dat de stad investeert in gezonde maaltijden en tussen-
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doortjes voor alle leerlingen. In dit verband pleiten we ook voor een veralgemening van het project ‘Oog
voor Lekkers’ voor het volledige kleuteronderwijs en de 1e graad van het basisonderwijs. We zijn er bovendien van overtuigd dat dit best kan gegarandeerd worden op een duurzame manier als deze dienst door de
stad zelf wordt aangeboden of via sociale economie projecten. Dit laatste biedt het dubbele voordeel dat
ook deze een steuntje in de rug krijgen en extra werkgelegenheid kunnen creëren.
Gezonde infrastructuur
Niet enkel bij nieuwe scholenbouwprojecten of grote renovatieprojecten moet er aandacht zijn voor een
laag energieverbruik, maar zeker en vast ook voor bestaande schoolgebouwen moet er systematisch aandacht zijn en middelen zijn voor energiezorg en goed beheer. Daarom pleiten we er als PVDA voor om de
scholen hierin technisch te ondersteunen in de vorm van een energiecoach, zoals op andere plaatsen soms
ook al bestaat ( Sint-Niklaas). De energiecoach kan samen met de school een duurzaam energieactieplan
opstellen en opvolgen
Asbest in onze scholen is een ander aan te pakken probleem. In vele scholen van alle netten is er nog veel
asbest en die moet verwijderd worden. Punt. Er moet een strategie, een plan zijn om scholen asbestvrij te
maken, om kinderen, ouders, personeel en gebruikers van de accommodatie te beschermen. Niet zoals de
Vlaamse regering stelt tegen … 2040. Vorig jaar (2017) werden bij een steekproef 300 scholen gecontroleerd op vlak van asbest. In 98 % van de onderzochte scholen was er bouwmateriaal met asbest (daken,
gevels, schoolborden, dorpels, vensterbanken.).. Bijna altijd was er wel asbest aanwezig. Wat nog verontrustender was : in 30% van de gevallen was er geen wettelijk verplichte asbestinventaris.
Daarom eisen we :
• Een asbestinventaris van alle scholen onder regie van en bekostigd door Ovam voor eind 2020
• De scholen asbestveilig maken voor het einde van de volgende legislatuur (eind 2024)
• De financiering moet komen uit een (federaal) asbestverwijderingsfonds, gespijzigd door de aandeelhouders van de vroegere asbestproducenten.
In de eerste plaats betekent dit de familie Emsens, de eigenaars van de vroegere Eternitbedrijven, een wereldspeler bij de productie van asbest. Ze hebben gedurende decennia de problemen met asbest ontkend
en geminimaliseerd. De familie Emsens bezit het vierde grootste vermogen van ons land.
Gezonde infrastructuur houdt ook in dat we (verder) inzetten op avontuurlijke speelplaatsen, het patrimonium van een school uitbreiden bij leegstand van nabijgelegen bedrijven, gebouwen door ombouwing tot
publieke (speel)ruimte vol avontuur en andere nutsvoorzieningen (buurthuis, ontmoetingsruimte), door
fiets-en wandelvriendelijke toegang tot school,… en groene ruimte voor (ecologisch) tuinieren, kennis opdoen van natuur...
Zet in op een veelzijdige vorming, maak onderwijs voor hoofd, hart en handen:
Als PVDA pleiten we voor een veelzijdige vorming (hoofd, hart, handen) waarin iedereen een goede basis
kan verwerven van algemene, wetenschappelijke, technische, historische, culturele,… kennis en vaardigheden. Het gaat erom de wereld te grijpen, te begrijpen en er op in te grijpen. In een veelzijdige vorming is
er ruime aandacht voor alle vormen van muzische vorming (media, muziek, woord en drama, beweging en
dans en beeldend werken) om mogelijkheden te creëren om iets uit te drukken en te delen met anderen.
Een veelzijdige vorming staat ook voor een gelijkwaardigheid tussen praktijk en theorie. ‘Arbeid’ is niet
voorbehouden aan technisch onderwijs of beroepsonderwijs. ‘Arbeid’ ligt maatschappelijk zelfs aan de
basis van creativiteit : met je eigen handen en geest iets maken door met materialen aan de slag te gaan.
Een veelzijdige vorming houdt ook in dat kinderen in de school leren samenwerken, samen leren beslissingen nemen, samen tijd krijgen om individuele spanningen uit te praten, leren elkaar ondersteunen,
democratisch leren omgaan met elkaar.

86

STADSPROGRAMMA GENT 2018

Een veelzijdige vorming houdt ook in dat we een open houding eigen maken ten aanzien van kinderen uit
elk milieu met om het even welke achtergrond. We kunnen van elkaar leren, begrip krijgen voor elkaar en
elkaar verrijken met ieders eigen kijk. Het beschouwend omgaan en bevragen van elkaars doen en laten,
is verrijkend om de eigen denkkaders te verruimen, er beschouwend op te reflecteren en maakt ons ook
rijker om de maatschappij vorm te geven.
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10. DEMOCRATISCHE STAD
Democratie stopt niet op 14 oktober. Dan begint het pas. We kiezen resoluut voor democratie van onderuit,
met volledige transparantie en met vernieuwende vormen van participatieve democratie. We laten het
bestuursakkoord schrijven door de Gentenaars zélf, zoals in Barcelona. We keren de gemeenteraad binnenstebuiten, verlagen de grens voor burgerinitiatieven en maken volksraadplegingen bindend. We geven
burgers een stem, ook ná de verkiezingen, via een vragenuurtje in de gemeenteraad. Hoe meer bewoners
betrokken worden bij het beleid van onze stad, hoe groter de collectieve kennis, ervaring, capaciteit en
draagkracht. Samen maken wij de stad, samen beslissen wij over onze toekomst.

EEN. MAAK HET STADSBESTUUR DOORZICHTIG
• We zorgen voor volledige transparantie: de gemeenteraad en alle commissies worden live gestreamd.
We bouwen een digitaal archief uit, in woord en beeld.
• We maken alle bestuursdocumenten van het schepencollege openbaar.
• Geen geheimhouding: ook documenten van stadsbedrijven, intercommunales en contracten met project
ontwikkelaars worden publiek gemaakt.

TWEE. GEEF BURGERS EEN STEM, OOK NA DE VERKIEZINGEN
• We betrekken burgers bij alle grote beleidsbeslissingen. Geen plan of project zonder ‘burgertoets’, een
verplicht inspraaktraject.
• We versterken de rol van de Gecoro en andere gemeentelijke adviesraden en maken hun adviezen
bindend.
• We richten een Stedelijke Woonraad op. Hierin zetelen geëngageerde burgers, democratisch verkozen,
die vorm willen geven aan een betaalbaar, duurzaam woonbeleid.

DRIE. EEN BESTUURSAKKOORD VAN ONDERUIT
• We laten het bestuursakkoord schrijven door de Gentenaars zelf, zoals in Barcelona, waar het stads
bestuur 10.000 voorstellen verzamelde bij de bevolking.
• We peilen voortdurend naar de mening en voorstellen van de bevolking. Via online platformen organiseren we peilingen, bevragingen en interactie over bestuursbeslissingen. We gaan ook de straat op, om
alle bevolkingsgroepen te bereiken.

VIER. MAAK VOLKSRAADPLEGINGEN BINDEND
• De PVDA ijvert ervoor dat een bindend referendum wordt gehouden als drieduizend Gentenaars erom
vragen. De initiatiefnemers bepalen daarbij de vraagstelling, er is geen opkomstdrempel.

VIJF. KEER DE GEMEENTERAAD BINNENSTEBUITEN
• We voeren een vragenuurtje-van-de-burger in op de gemeenteraad, zodat burgers en actiecomités
spreekrecht krijgen.
• We verlagen de grens voor burgerinitiatieven. Wie 1.000 handtekeningen verzamelt, ook digitaal, mag
een punt agenderen op de gemeenteraad.

STADSPROGRAMMA GENT 2018

89

ZES. VERSTERK HET MIDDENVELD
• De stedelijke overheid moet het middenveld ondersteunen. Een sterk ontwikkeld middenveld doet de
democratie opleven. Kritische waakhonden in de samenleving zijn meer dan ooit nodig.
• We maken ruimte voor geëngageerde doeners uit sociale organisaties, actiecomités en het middenveld
in de bestuursraden van stadsbedrijven, intercommunales en andere stedelijke organisaties.

VISIE
EEN. MAAK HET STADSBESTUUR DOORZICHTIG
Transparantie begint bij het openbaar maken van alle bestuursbeslissingen. We stellen alle relevante docu
menten beschikbaar voor burgers. Niet alleen de beslissingen van de gemeenteraad, maar ook van het
schepencollege: we maken alle beslissingen en voorbereidende documenten openbaar, op eenvoudig verzoek van burgers, en dat vanaf hun eerste behandeling op het schepencollege.
We geven burgers ook actief en onbeperkt toegang tot alle bestuursdocumenten van SOGent en andere
stadsbedrijven en intercommunales, en maken contracten en convenanten met projectontwikkelaars openbaar. Waarom schrik hebben van democratische controle?
Wij willen volledige openbaarheid. Alleen welbepaalde dossiers die een specifieke en concrete bedreiging
vormen voor de openbare veiligheid, en individuele personeelsdossiers kunnen daar buiten vallen. Door
de trend naar meer autonomie en privatisering van stadsdiensten gaat de openbaarheid achteruit. Het kan
niet dat contracten tussen de stad en privébedrijven zogezegd om concurrentiële redenen de openbaarheid
beperken. Informatie achterhouden fnuikt het democratische debat.
We zetten de streaming van de gemeenteraad verder en breiden het uit naar alle gemeenteraadscommissies. We zorgen voor een gedetailleerd schriftelijk verslag van de gemeenteraad en de commissies. We
bouwen een gebruiksvriendelijk en interactief digitaal platform uit, in woord en beeld, zodat burgers het
werk van de gemeenteraadsleden en schepenen veel beter kunnen opvolgen en controleren.

TWEE. GEEF BURGERS EEN STEM, OOK NA DE VERKIEZINGEN
Het Gentse bestuursakkoord staat bol van de beloftes over ‘co-creatie’, ‘participatiepacten’, ‘buurtstuurgroepen’ en andere vormen van ‘innovatie participatie’. “Gentenaars moeten van meet af aan betrokken
zijn bij alle grote toekomstplannen voor de stad”, klinkt het. Daar was in de voorbije legislatuur maar weinig
van te merken. Bij grote bouwprojecten als de Ecowijk werd het advies van de klankbordgroep klakkeloos
overboord gegooid, en over het mobiliteitsplan werd pas een inspraaktraject opgezet nadat het plan al
doorgevoerd was. Wij willen geen vijgen na Pasen, maar echte inspraak over alle grote beslissingen. Democratie gaat over burgers die zélf mee beslissen over hun buurt, hun wijk, hun stad.
Uit de Optima-commissie blijkt hoe strategische beslissingen over stadsontwikkeling dikwijls in de schaduw
genomen worden, ver van het publieke debat, en zonder noemenswaardige inspraak. Klankbordgroepen
waar hoogstens over de kleur van de gevelsteen wordt gedebatteerd, terwijl de grote lijnen door projectontwikkelaars worden uitgezet: dat is geen democratie, dat is oude politieke cultuur.
We versterken de rol van de Gecoro en andere gemeentelijke adviesraden en maken hun adviezen bindend. We richten een Stedelijke Woonraad op, met geëngageerde burgers, democratisch verkozen, die
vorm willen geven aan een betaalbaar, duurzaam woonbeleid. Met de Woonraad zetten we een stadsbreed
debat op over betaalbaar, duurzaam wonen. In het kader van de ‘Ghent Flanders Development Group’
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organiseerden de Stad Gent en de projectontwikkelaars een “co-creatietraject” over de vraag “Hoe ziet
de Gentse kantorenmarkt in de binnenstad eruit in 2030?” Zou het stadsbestuur niet beter een diepgaand
democratisch debat opzetten over de vraag “Hoe zorgen we in 2030 voor een betaalbare, duurzame woning
voor alle Gentenaars?”
Adviezen van jeugdraden en andere adviesorganen moeten ernstig genomen worden. Behandelt de gemeenteraad zaken die betrekking hebben op bepaalde wijken of op bepaalde doelgroepen, dan moeten
wijkcomités, adviesraden of andere stakeholders vooraf actief betrokken worden. Die ‘burgertoets’ wordt
verplicht bij elke beleidsbeslissing.

DRIE. EEN BESTUURSAKKOORD VAN ONDERUIT
Democratie stopt niet op 14 oktober, dan begint het pas. Wij willen het Gentse bestuursakkoord laten
schrijven door de burgers zelf. Democratie is een werkwoord. We inspireren ons op het Decidim-participatieproject van Barcelona. Decidim betekent ‘wij beslissen’ in het Catalaans. Het toekomstplan van Barcelona is gebouwd op 10.000 voorstellen van bijna 40.000 burgers en 1.500 organisaties.
‘Burgers zelf weten gewoonlijk het best wat hun behoeften zijn en kunnen oplossingen of middelen appreciëren om deze behoeften te bevredigen. Ze kunnen ook zelf oplossingen aanreiken, zowel in de vorm
van suggesties of creatieve ideeën, als van concrete acties’, besluiten VUB-onderzoekers in het boek De
humane stad. Die burgerbijdrage kan effectief het verschil maken. Want, zo gaan de onderzoekers verder:
‘Op die manier gaan de burgers zelf actief participeren in het beheer van hun gemeente. Aldus krijgen ze
het gevoel dat ze wonen in een stad op maat van de mensen, en niet alleen van de bureaucratie, economie,
technologie, of politiek.’
Decidim is een open source-platform dat speciaal gebouwd werd om participatie van burgers structureel
te verankeren in het stedelijk bestuur. De technische mogelijkheden om iedereen te raadplegen en te betrekken, zijn vandaag eindeloos veel groter dan vroeger. Met digitale platformen, de sociale media en de
smartphone volstaat een druk op een knop om je mening te geven. Als open source publieke stadsplatformen alle info bijeenbrengen, is interactie mogelijk. Die platformen moeten voor iedereen toegankelijk
zijn. Ze horen in handen van de gemeenschap thuis, niet in handen van een of ander privébedrijf dat vroeg
of laat informatie kan achterhouden of alleen tegen betaling vrijgeven.
Met digitale platformen bereik je niet iedereen. Daarom zorgen we dat inspraak en participatietrajecten de
hele samenleving bereiken. We focussen daarbij zeker op jongeren en garanderen dat alle lagen van de
superdiverse Gentse bevolking bereikt worden. We peilen voortdurend naar de mening en de voorstellen
van burgers, via bevragingen en opinieonderzoek. Het stadsbestuur legt regelmatig verantwoording af aan
de burgers op open wijkbijeenkomsten.

VIER. MAAK VOLKSRAADPLEGINGEN BINDEND
Democratie betekent: de bevolking controle geven over de samenleving. Burgers zijn geen kleuters die je
moet bepamperen. Wij geven burgers echte zeggenschap over belangrijke beslissingen. We ijveren voor
een bindend referendum als 1% van de Gentenaars dat vraagt. De initiatiefnemers bepalen daarbij de vraagstelling, er is geen opkomstdrempel.
Referenda dwingen politici tot de gezonde reflex om hun politieke keuzes direct aan de basis te verantwoorden. Maar vooral: bij een referendum discussieert de hele samenleving mee: bij de kapper, in de
sportclub, bij de vakbond en het lokale actiecomité, in de moskee of de common. Daarin zit de echte winst:
dat het publieke debat echt publiek wordt. De democratie krijgt adem en treedt buiten de muren van de
gemeenteraad. Op de dag van het referendum bepalen we heel praktisch: deze richting gaat het beleid uit.
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Het bindend karakter ervan moet ervoor zorgen dat het referendum werkelijk een stap is naar democratie.
Vandaag kan een beleid al te gemakkelijk een referendum negeren. Nee is nee en ja is ja, en daarmee uit.
Er mogen geen opkomstdrempels worden ingesteld. Wie niet deelneemt, geeft zijn mandaat aan wie wel
deelneemt. Zonder opkomstdrempel vermijden we ook boycotacties: een te klein aantal stemlokalen, een
oproep van het beleid om niet te stemmen enzovoort. Wie met veel handtekeningen een referendum uitlokt, moet de vraagstelling ervan kunnen bepalen. Nu legt de gemeenteraad nog vast waar het referendum
exact om draait. Daardoor kan je een referendum al verliezen nog voor de stemming. Wel een goed idee
is: ambtenaren ter beschikking stellen die initiatiefnemers van een referendum eventueel helpen bij een
goede formulering.

VIJF. KEER DE GEMEENTERAAD BINNENSTEBUITEN
We versterken de democratische werking van de Gentse gemeenteraad. We pleiten ervoor om gemeenteraadsleden 2 dagen per week vrij te stellen van hun werk, zodat ze meer tijd en energie kunnen steken in
de taak waarvoor ze verkozen zijn.
We keren de gemeenteraad binnenstebuiten. De burgers moeten centraal staan. De gemeenteraad moet de
dialoog met de lokale samenleving opzoeken en burgers een stem geven in de gemeenteraad. We voeren
een ‘vragenuurtje van de burger’ in op de gemeenteraad en de commissies, zodat burgers, actiecomités
en sociale organisaties spreekrecht krijgen en rechtstreeks in dialoog kunnen gaan met het stadsbestuur.
We verlagen de grens voor burgerinitiatieven. Die krijgen het recht om een voorstel in de gemeenteraad te
laten stemmen als ze 1.000 handtekeningen verzamelen, in plaats van de huidige regeling (1% van het aantal
inwoners boven 16 jaar, of ongeveer 2.600 handtekeningen). We organiseren het zo dat handtekeningen
voortaan ook digitaal verzameld kunnen worden, in plaats van louter op papier. We geven burgerinitiatieven
het recht om volledig zélf de vraagstelling te bepalen, zonder bemoeienis van het schepencollege.

ZES. VERSTERK HET MIDDENVELD
Een sterk middenveld is belangrijk voor een democratie-van-onderuit, omdat het allerlei groepen betrekt,
omdat het mensen versterkt, omdat er kennis samengebald zit… Een brede en diepe democratie kan niet
zonder een goed ontwikkeld middenveld. Van actiegroepen tot vakbonden, van vrouwenorganisaties tot
buurt- en natuurverenigingen: zij zijn een essentiële schakel in het democratische proces. Ze vormen de
buik van de samenleving waar het debat wordt georganiseerd en mensen samenkomen. Ze kunnen mee
de agenda bepalen en meningen helpen vormen.
We versterken de deelname van het sociale middenveld in de raden van bestuur van intercommunales,
stadsbedrijven, huisvestingsmaatschappijen en andere stedelijke bestuursorganen. We maken komaf met
de oude politieke cultuur van politieke benoemingen en vriendjespolitiek, maar maken ruimte voor sterke,
onafhankelijke bestuursraden met verkozen politici en geëngageerde bestuursleden uit sociale organisaties en het middenveld.
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11. WERKENDE STAD
Er zijn véél handen nodig om een stad op mensenmaat te bouwen. We hebben bouwvakkers nodig om
huizen te isoleren, chauffeurs voor een beter openbaar vervoer, leerkrachten voor kleinere klassen, brugfiguren in de scholen en jeugdwerkers. Er is zoveel te doen. Toch zien we hoe er op personeel bespaard
wordt: bij de stad, het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappij. Wij willen een trendbreuk. We willen
investeren in mensen. De stad op mensenmaat is een werkende stad.

WAT WE WILLEN:
EEN. INVESTEER IN DE STADSDIENSTEN
• We investeren in het stedelijk onderwijs, de stedelijke crèches en in de herwaardering van andere stadsdiensten.
• We gaan voor investeringen en banen in toekomstsectoren. We bouwen een stadsbedrijf voor duurzame
en goedkope energie uit.
• We willen een stedelijk investeringsbudget dat uitgaat van de sociale noden, maar ook zorgt voor volwaardige jobs.
• We zetten in op meer toegankelijke wijkkantoren voor stadsdiensten. We draaien de tendens naar telefonische en digitale afspraken terug om. We zetten in op goed en persoonlijk contact met de burger. We
doen beroep op de expertise van de loketbedienden om de dienstverlening aan de burger te verbeteren.
• We besteden bijzondere aandacht aan jobcreatie voor laaggeschoolden. We voorzien extra begeleiders,
meer opleiding en voldoende kwalitatieve coaching. De sociale economie moet dienen als springplank
naar een reguliere job.

TWEE. NULTOLERANTIE VOOR SOCIALE DUMPING
• Samen met de vakbonden voeren we een charter in met afdwingbare maatregelen tegen sociale dumping. Op de bouwwerven van de stad aanvaarden we alleen volwaardige jobs. Geen wirwar van constructies en onderaannemingen die een loopje nemen met de sociale rechten en de veiligheid van de
werknemers.
• Het gemeentelijk havenbedrijf beslist welke bedrijven gebruikmaken van de terreinen in de haven. Daarbij moet respect voor arbeid, milieu en veiligheid het eerste criterium zijn.
• Het havenbedrijf moet optreden tegen sociale dumping, schijnzelfstandigen en tegen overtredingen van
de wet-Major voor de havenarbeiders. Het Havenbedrijf ziet erop toe dat alle overslag in de Gentse haven
door erkende dokwerkers gebeurt. Dus ook het laden en lossen van binnenschepen.
• In het kader van de fusie rond North Sea Port moet er een harmonisering van de arbeidsvoorwaarden komen
naar het voorbeeld van het beste stelsel. Alleen zo kunnen we vermijden dat de Belgische en de Nederlandse havenarbeiders tegen elkaar worden uitgespeeld en de voorwaarden stelselmatig worden afgebouwd.
• Opleidingstrajecten, sociale tewerkstelling en het stelsel van ‘artikel 60’ moeten bijkomende tewerk
stelling creëren. Ze mogen geen stabiele banen vernietigen.

DRIE. RESPECT VOOR HET STADSPERSONEEL
• Wij tonen respect voor de medewerkers van de stadsdiensten. Sterke publieke diensten zijn nodig. Ze
staan of vallen met gemotiveerde medewerkers. Zorg voor een vast statuut op alle niveaus. De stad moet
de sociale werkgever bij uitstek zijn.

STADSPROGRAMMA GENT 2018

95

• We verdedigen het statuut van onze ambtenaren, ook op Vlaams en Federaal niveau. We verzetten ons
tegen de tendens naar steeds meer contractueel en interim personeel bij de openbare diensten.
• We luisteren naar het stadspersoneel en nemen hun expertise qua dienstverlening ernstig. We verspillen
daarom geen geld aan dure consultancybureaus.
• Er moet een structurele oplossing komen voor de financiering van de pensioenen van het stadsper
soneel.
• We zorgen dat de stadsdiensten onze superdiverse samenleving weerspiegelen. Racisme en discriminatie op de werkvloer worden niet getolereerd.

VIER. EEN PUBLIEK AFVALBEDRIJF VAN EN VOOR DE GENTENAARS
• We gaan voor een 100% publiek afvalbedrijf. We verzetten ons tegen de mogelijke privatisering van
IVAGO. Afvalophaling- en verwerking is een taak van de overheid: een publieke dienstverlening en geen
winstmachine.
• We investeren in meer personeel met volwaardige statuten.
• We zetten in op werkbaar werk en zorgen voor kwaliteitsvol, modern en veilig materiaal om mee te
werken.
• Naarmate er meer personeel bijkomt en in overleg met het personeel breiden we de dienstverlening
terug uit: ruimere toegang tot containerparken, herinvoeren van vier gratis ophaalrondes van grofvuil per
jaar, meer afvalkorven en parkwachters. Zo gaan we samen voor een propere stad.
• We doen beroep op de expertise van het personeel om oplossingen te zoeken voor problemen zoals
sluikstort en zwerfvuil.
• Sensibiliseren begint in de kleuterklas. IVAGO en de groendienst worden ingezet bij sensibiliseringscampagnes in de scholen.
• We gebruiken de afvalstromen van IVAGO voor recyclage en het opwekken van energie in ons eigen
stedelijk energiebedrijf.

VIJF. EEN EXPERIMENT MET DE 30-URENWEEK
• We willen in Gent een experiment met de 30-urenweek op poten zetten in een stedelijke kindercrèche.
De kortere werkweek is dé oplossing voor heel wat maatschappelijke problemen, gaande van ziekteverzuim, genderongelijkheid tot werkloosheid.
• We willen zowel de dienstverlening als de arbeidsvoorwaarden in de stedelijke kindercrèches verbeteren. We koppelen een langere openingstijd aan een kortere werkweek mét loonbehoud voor de kinderverzorgers. We laten het personeel zelf beslissen over de uurroosters. Om de weggevallen uren op te
vangen, voorzien we compenserende aanwervingen.
• Gedurende één jaar wordt het project wetenschappelijk opgevolgd door de UGent. Bij een positieve
evaluatie breiden we de 30-urenweek uit naar alle stedelijke kindercrèches. Op die manier kunnen in
Gent een vijftigtal nieuwe jobs gecreëerd worden.

VISIE
Als we kijken naar de Gentse stadsbegroting, dan valt de afname van het personeelsbestand van de Stad
Gent op. Dat daalt van 4.500,6 voltijdse equivalenten in 2017 naar 4.303,5 VTE in 2020. Het zullen vooral
oudere werknemers zijn die niet vervangen zullen worden door jongeren. Aangezien 200 voltijdse arbeidsplaatsen verloren zullen gaan, zou dat weleens een negatief effect op de jongerenwerkloosheid in Gent
kunnen hebben.
Heel wat stadsdiensten zitten nu al op hun tandvlees. De vakbonden voerden eerder al actie in gemeenschappelijk front rond het personeelstekort bij de Gentse stadsdiensten. We zien een tendens waarbij

96

STADSPROGRAMMA GENT 2018

steeds meer kerntaken van de Stad Gent worden uitbesteed aan ‘satellietorganisaties’ van de Stad Gent
en private partners. We willen die tendens omkeren en opnieuw investeren in sterke stadsdiensten met
volwaardige statuten.
In dit hoofdstuk lijsten we onze voorstellen op rond een 100% publiek afvalbedrijf. De visie van de PVDA
rond afvalbeleid wordt verder uitgewerkt in het hoofdstuk ‘groene en leefbare stad’.

NULTOLERANTIE VOOR SOCIALE DUMPING IN DE HAVEN VAN GENT
De Stad Gent is één van de belangrijkste aandeelhouders van ‘North Sea Ports’, de nieuwe fusie van de
haven van Gent met de havens van Terneuzen en Vlissingen in Zeeland. De arbeidsvoorwaarden van de
havenarbeiders in Gent en in de Nederlandse havens verschillen sterk, door verschillen in de wetgeving en
een andere syndicale traditie.
De Stad Gent moet haar invloedrijke rol in het nieuwe havenbedrijf aanwenden om een harmonisering van
de arbeidsvoorwaarden van de havenarbeiders te harmoniseren naar het voorbeeld van het beste stelsel.
Alleen zo kunnen we vermijden dat de Belgische en de Nederlandse havenarbeiders tegen elkaar worden
uitgespeeld en de voorwaarden stelselmatig worden afgebouwd in een neerwaartse spiraal. Geen toestanden zoals in de e-commerce waar de Nederlandse hyperflexibliteit de Belgische arbeidsvoorwaarden
in vraag stelt. Geen excuses ook: de Stad Gent heeft in het nieuwe havenbedrijf een aanzienlijke invloed.
Tegelijk moet de Stad Gent er via het havenbedrijf op toezien dat alle overslag in de Gentse haven door
erkende dokwerkers gebeurt. Dus ook het laden en lossen van binnenschepen. Steeds vaker worden zelfstandige kraanmannen ingezet bij het laden en lossen van binnenschepen, wat ingaat tegen de geest van
de wet-Major. De stad kan en moet deze praktijken bannen uit haar haven, in de eerste plaats om de werkgelegenheid en de arbeidsveiligheid te beschermen.

30-URENWEEK & LANGERE OPENINGSTIJDEN VOOR
KINDERCRÈCHES
De Zweedse havenstad Göteborg is dé sociale trendsetter. Sinds 2015 experimenteert de stad volop met
een 30-urenweek voor het stadspersoneel en dat mét loonbehoud. Gedurende 23 maanden liep een experiment in een lokaal woonzorgcentrum. De eindbalans oogt fraai. De arbeidsvoorwaarden voor de verpleegkundigen verbeterden sterk, terwijl ook de kwaliteit van de zorg erop vooruit ging. Het stadsbestuur
van Göteborg evalueerde het experiment positief en startte begin dit jaar nieuwe 30-urenweken op in een
kindercrèche en voor sociaal assistenten. Gent kan als progressieve trendsetter in Vlaanderen niet achterblijven en moet resoluut het voortouw nemen.
De 30-urenweek met loonbehoud is dé oplossing voor heel wat maatschappelijke uitdagingen. Sinds kort
zijn er in ons land meer zieken dan werklozen, zowat 400.000. Het helse werkritme en de moeilijke combinatie tussen arbeid en gezin maken ontelbare slachtoffers. Ziek, opgewerkt, tot de burn-out volgt. We
moeten dringend het geweer van schouder veranderen. De 30-urenweek brengt de loopbaan weer in balans. Ten tweede bevordert het de gendergelijkheid. Nu kiezen heel wat vrouwen noodgedwongen voor
deeltijds werk met loonverlies. Ze betalen die arbeidsduurvermindering cash in termen van loon, carrière
en pensioen. De 30-urenweek mét loonbehoud bindt radicaal de strijd aan met de loonkloof door werk en
gezin structureel in evenwicht te brengen. Ten derde groeit er in ons land een onhoudbare tegenstelling
tussen werkenden die het begeven onder de tijdsdruk en een leger van bijna 400.000 werklozen. In een
stad als Gent is bijna tien procent van de actieve bevolking werkloos, de helft onder hen langdurig. Met de
30-urenweek geven we de lokale jobcreatie een stevige duw in de rug.
Concreet willen we een experiment met de 30-urenweek opstarten in één van de stedelijke kindercrèches.
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We verruimen daarbij de standaard openingsuren van elf tot twaalf uur en koppelen dat aan de invoering
van een kortere werkweek, door bijvoorbeeld vijf dagen van zes uur of een extra vrije dag. We geven het
personeel het recht om over de uurroosters te beslissen. Door de invoering van de 30-urenweek verbeteren we de dienstverlening, terwijl we de kinderverzorgers meer werkbaar werk verschaffen. Voor de
weggevallen uren voorzien we extra aanwervingen. Indien het project na één jaar positief wordt geëvalueerd op het vlak van dienstverlening en arbeidsvoorwaarden breiden we het systeem uit naar alle stedelijke
kindercrèches. We bekijken ook of het proefproject naar andere stadsdiensten kan uitgebreid worden en
overleggen daarover met de vakbonden en het personeel.
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12. FINANCIEEL GEZONDE STAD
Een begroting maken is keuzes maken. Waar haal je het geld vandaan? En waar gaat het geld naartoe?
Niemand wil het geld door deuren en ramen gooien en niemand wil een torenhoge schuldenberg. Het
stadsbestuur voerde een hele rits retributies en taksen in die Jan en alleman treffen. Dat willen we omkeren, zodat de sterkste schouders ook op stedelijk vlak de zwaarste lasten dragen. We maken andere
beleidskeuzes: we investeren meer in sociale uitgaven en betaalbaar wonen.

EEN. EEN SOCIAAL RECHTVAARDIG FISCAAL BELEID
• We verzetten ons tegen hogere lokale belastingen voor gezinnen.
• Water is een basisrecht. We verlagen de riooltaks naar het gemiddelde niveau voor Vlaanderen.
• Een maandelijks aantal gratis bezoekerstickets voor alle Gentenaars.

TWEE. EEN ‘STERKE SCHOUDERTAKS’, BETAALD DOOR BEDRIJVEN,
GRONDSPECULANTEN, GROTE VERVUILERS EN BANKEN
• We voeren een ‘sterke schoudertaks’ in, die wordt betaald door bedrijven, grondspeculanten, grote vervuilers en banken. Dit brengt 23 miljoen extra in het laatje.
• We verbieden miljoenencadeaus aan grote bedrijven.
• Bij de federale overheid dringen we aan op een herziening van de berekening van de personenbelasting,
zodat men weer rekening houdt met de inkomens uit vermogen.

DRIE. MINSTENS 15 PROCENT EXTRA MIDDELEN VOOR HET
GEMEENTEFONDS
• We dringen er bij de Vlaamse overheid op aan om de dotatie voor het Gemeentefonds met 15 procent op
te trekken. Dat levert 47,5 miljoen extra op voor Gent.

VIER. WE MAKEN ANDERE BELEIDSKEUZES
•
•
•
•

We zetten prioritair in op armoedebestrijding en betaalbaar wonen.
Van elke 10 euro die de Stad investeert, gaat er minstens 3 euro naar betaalbaar wonen.
De extra inkomsten uit parkeertarieven en boetes investeren we in gratis en beter openbaar vervoer.
We gebruiken het geld van Publilec/Publipart om te investeren in een stedelijk energiebedrijf.

VISIE
Een begroting maken is keuzes maken. Niemand wil een torenhoge schuldenberg, ook de PVDA niet. Om
het ambitieuze stadsprogramma van de PVDA in zijn totaliteit te realiseren hebben we meer middelen
nodig. Maar ook binnen het huidige budget is veel mogelijk. Wij kiezen ervoor om de prioriteiten te verleggen: armoedebestrijding en betaalbaar wonen worden topprioriteit.
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Binnen de huidige stadsbegroting maken we eerst en vooral andere keuzes. We voorzien prioritair extra
middelen voor de volgende top-10 projecten:
1. 10 miljoen extra per jaar voor armoedebestrijding (betaald door de “sterkeschoudertaks”)
2. 10 miljoen extra middelen per jaar voor de renovatie van leegstaande sociale woningen (betaald door
de “sterkeschoudertaks”).
3. We verhogen de investeringsmiddelen voor betaalbaar wonen en stadsontwikkeling op mensenmaat
naar 30 miljoen per jaar.
4. Extra investeringen in de bouw van nieuwe wijkgezondheidscentra.
5. Het aanwerven van extra brugfiguren.
6. Meer aanwervingen en volwaardige statuten bij stadsdiensten (o.a. IVAGO en groendiensten).
7. 11 miljoen euro per jaar voor gratis openbaar vervoer (betaald vanuit de extra inkomsten uit parkeergelden en boetes).
8. Extra personeel en een proefproject rond de 30-urenweek in de stedelijke kinderopvang.
9. Een stedelijk energiebedrijf (gefinancierd vanuit de middelen die vrijkomen uit Publilec/Publipart).
10. Een masterplan voor isolatie en energie-efficiëntie.
Dit zijn geen evidente, maar perfect haalbare keuzes binnen de huidige stadsbegroting. Die bedraagt ongeveer 800 miljoen euro per jaar aan werkingsmiddelen en zo’n 90 miljoen euro per jaar aan investeringen.
Heel wat voorstellen in ons programma vergen een financiële investering vanwege de stad maar leveren
snel terug geld op. Een eigen Gents energiebedrijf brengt geld op dat opnieuw kan geïnvesteerd worden
in klimaatprojecten. Een wooncoöperatie die betaalbare woningen verhuurt aan gezinnen met een modaal
inkomen is een rendabele onderneming, op maat van de samenleving. Gratis openbaar vervoer trekt extra
bezoekers naar de stad en drukt op termijn de kosten voor gezondheidsuitgaven naar beneden. Ons renovatieproject dat verkrotte sociale woningen opnieuw bewoonbaar maakt bespaart op werkloosheidsuitkeringen en levert nieuwe huurinkomsten op.
Om alle ambities in dit programma waar te maken zullen we een koerswijziging moeten afdwingen. Om
nieuwe tramlijnen aan te leggen hebben we Vlaams geld nodig. Om de inhaaloperatie voor sociale woningen te financieren hebben onze huisvestingsmaatschappijen bijkomende middelen nodig. Om de vele
noden van onze stad aan te pakken eisen we een herfinanciering door een versterking van het Gemeentefonds. We zullen het niet cadeau krijgen. We zullen op straat moeten komen, krachtsverhoudingen opbouwen, actie voeren om verandering af te dwingen, samen met andere progressieve steden.

EEN. EEN SOCIAAL RECHTVAARDIG FISCAAL BELEID
Schepen van Financiën Christophe Peeters is blij dat de stad haar budget rond krijgt “zonder belastingen
te verhogen”. Dat is natuurlijk relatief. Want ondertussen werden de Gentse gele vuilniszakken weer een
stuk duurder en betalen we alsmaar meer gemeentelijke heffingen en bijdragen op onze water- en energie
factuur. Volgens de PVDA zijn retributies de minst sociaal rechtvaardige belastingen die er zijn, omdat je
er de lagere inkomens het hardst mee treft. De kleine inkomens moeten dus in verhouding een grotere
inspanning doen dan de hogere inkomens.
Water is een basisrecht. We verlagen de riooltaks (saneringsbijdrage) naar het gemiddelde niveau
voor Vlaanderen.
In 2016 werd de tariefformule voor drinkwater gewijzigd. De gratis kubieke meters water worden afgeschaft. Er komt een basistarief voor normaal gebruik en een dubbel zo hoog ‘comforttarief’ voor wie meer
verbruikt. Een gemiddeld Gents gezin met 2 gedomicilieerden dat op een jaar tijd 40 m³ water verbruikt,
betaalde daarvoor in 2015 201,5 euro. In 2016 stijgt de factuur en zal datzelfde gezin 231,6 euro betalen,
voor dezelfde hoeveelheid water. Vooral alleenstaanden met een klein verbruik betalen dubbel en dik. Hun
factuur stijgt al snel met 30%.
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Water is nochtans een absolute basisbehoefte, levensnoodzakelijk om zich te kunnen wassen en om te
kunnen koken. Wij pleiten voor het behoud van een minimale hoeveelheid gratis water voor iedereen.
Uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat het waterverbruik van de gezinnen in het werkingsgebied van Farys (voorheen TMVW) tussen 2006 en 2014 lichtjes daalde, van 47 naar 42 miljoen kubieke
meter. Maar ondanks het feit dat we alsmaar zuiniger omspringen met water, moeten we toch steeds meer
betalen. Ondertussen steeg de bovengemeentelijke bijdrage voor gezinnen, die vooral naar waterzuivering
gaat, op dezelfde periode van 28,7 miljoen naar 37,3 miljoen euro. Een stijging met 30%. In 2014 werd de
bovengemeentelijke bijdrage nogmaals verhoogd met 32 euro voor een gemiddeld gezin.
Het zijn vooral de gemeentelijke heffingen of “riooltaksen” die water zo duur maken. Binnen het werkingsgebied van Farys stegen die gemeentelijke bijdragen voor gezinnen, die vooral gaan naar het onderhoud
van de riolering, tussen 2006 en 2014 van 22 miljoen naar 50 miljoen euro. Meer dan een verdubbeling,
dus. Op 1 mei 2015 steeg de Gentse riooltaks nogmaals, van 1,411 euro per m³ naar 1,6923 euro per m³.
De PVDA rekende uit dat tegenover 2015 de riooltaks voor een gemiddeld Gents gezin in 2016 was toegenomen met zo’n 10%. Dat is in strijd met het Gentse bestuursakkoord, waarin “een betaalbare toegang tot
nutsvoorzieningen zoals drinkwater, afvalwaterinzameling en/of -behandeling” wordt omschreven als “een
basisvoorziening” die een steeds grotere hap neemt uit het te besteden budget van de Gentenaars. De
PVDA wil de riooltaks verlagen naar het Vlaams gemiddelde.
We voeren gratis bezoekerstickets in voor alle Gentenaars.
Onder schepen van financiën Christophe Peeters werd het beleid van GAS-boetes versterkt en werd het
controleren van parkeerverboden “een duidelijke prioriteit”. Dat blijkt ook uit de cijfers. De inkomsten uit
boetes springen omhoog van 2,8 miljoen in 2016 naar 7,4 miljoen euro in 2017, om daarna terug te zakken
tot 4,8 miljoen. De Stad Gent incasseert verschillende miljoenen euro aan extra boetes, parkeergelden en
GAS-inkomsten door de invoering van het mobiliteitsplan. In het totaal ontvangt de Stad Gent nu 30 miljoen
uit parkeergelden en boetes. Dat geld willen we investeren in gratis openbaar vervoer.
Natuurlijk moet de parkeerdruk in de woonwijken aangepakt worden, maar een lineaire verhoging van de
parkeertarieven scheert iedereen over dezelfde kam. De PVDA pleit voor een maandelijks aantal gratis
parkeerbeurten, die bewoners aan bezoekers kunnen geven. Een dergelijke korting voor bezoekers bestaat vandaag al in steden als Groningen, Amsterdam, Utrecht en Den Haag, tot algemene tevredenheid.
Bewoners kunnen daar de nummerplaten van hun bezoekers gewoon doorgeven en genieten zo van het
voordeeltarief.

TWEE. BELASTINGVERSCHUIVING NAAR HET GROOTBEDRIJF
De Gentse lokale belastingen op bedrijven, leegstand, speculatie, industriële milieuvervuiling en banken
zijn vandaag slechts goed voor zo’n 10 procent van alle belastinginkomsten. Dat is bijzonder weinig. In
Zwijndrecht, een andere industriële havengemeente, betalen de bedrijven bijna 40 procent aan lokale
bedrijfsbelastingen.
De PVDA pleit voor een ‘sterkeschoudertaks’ waarbij de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen.
Mochten een reeks gemeentelijke heffingen verhogen, dan kunnen de sterkste schouders ook de zwaarste
lasten dragen. We stellen concreet voor om 10 gemeentelijke bedrijfstaksen fors te verhogen en de belastingdruk op die manier eerlijker te verdelen. De PVDA wil de belasting op leegstand en onbebouwde woonkavels verdubbelen, maar verhoogt ook de opcentiemen op de Vlaamse milieubelasting en reclameborden.
De grootste opbrengst komt uit een verhoging van de belasting op drijfkracht (motoren).
De gezinnen moeten dus géén extra taksen betalen. In ons voorstel verhogen enkel de bijdragen van bedrijven, grondspeculanten, grote vervuilers en banken. Dat is een kwestie van elementaire rechtvaardigheid.
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Deze alternatieve begroting kan jaarlijks 23 miljoen euro extra in het laatje brengen. Daarvan kan jaarlijks
10 miljoen geïnvesteerd worden in de renovatie van (leegstaande) sociale woningen. De rest van het budget
willen we investeren in de aanpak van kinderarmoede, het opzetten van ambitieuze projecten rond betaalbaar wonen op de private huurmarkt en het aanwerven van extra brugfiguren.

DRIE. MINSTENS 15 PROCENT EXTRA MIDDELEN VOOR HET
GEMEENTEFONDS
Tot begin jaren 70 haalden de meeste gemeenten nog meer dan de helft van hun inkomsten uit het Gemeentefonds. Na de oliecrisis van 1973 zorgden besparingen voor een halvering van het Gemeentefonds.
Vanaf 1976 begon men in uitvoering van de eerste staatshervorming van de jaren 70, met de splitsing van
het Gemeentefonds in drie gewestelijke entiteiten. Het resultaat was een afkalving van het Gemeentefonds.
Al in 1978 daalden de gemeentelijke ontvangsten tot nog slechts 30%. In 1989 zakte dit verder tot 25%, om
uiteindelijk in 2009 terug te vallen tot slechts 20%. Deze problematiek stelt zich het scherpst in de grote en
regionale steden, zoals Gent, dat 38% van haar middelen uit het Gemeentefonds (regulier aandeel) haalt.
De PVDA wil dat meer financiële middelen van de Vlaamse overheid naar de stijgende behoeften van de gemeenten gaan. De dotaties van het Gemeentefonds worden tot in 2020 jaarlijks met 3,5 procent verhoogd,
daarna met het inflatiepercentage. Gezien de onderfinanciering van de steden en gemeenten stellen we
voor om dat budget met 15 procent aan te vullen. Dat zou voor Gent voor een meerinkomst van 47,5 miljoen
euro per jaar zorgen.

VIER. WE MAKEN ANDERE BELEIDSKEUZES
We zetten prioritair in op armoedebestrijding en betaalbaar wonen.
Betaalbaar wonen en armoedebestrijding: dat moeten de échte prioriteiten zijn. Uit een analyse van het
investeringsbudget blijkt echter dat de Stad Gent tussen 2014 en 2022 amper 26,5 miljoen euro investeert
in betaalbaar wonen. Dat is slechts 3,2% van het totale investeringsbudget van 833 miljoen euro.
Een goed voorbeeld is het stadsontwikkelingsproject Ledeberg Leeft, goed voor een totaal van 22,5 miljoen
euro. Daarvan gaat minder dan 1 miljoen euro (of 4,18%) naar woonprojecten. Dat getuigt van weinig ambitie. Er wordt ondertussen wél fors geïnvesteerd in een nieuwe parkeertoren, maar daarin kun je natuurlijk
niet wonen.
Daarbij komt dat de zogenaamde ‘budgetwoningen’ in een groot aantal stadsontwikkelingsprojecten, zoals
aan de Oude Dokken en Tondelier, voor de meeste Gentenaars gewoonweg onbetaalbaar zijn.
En er is meer: hoewel de Stad Gent in 2016 nog 12,2 miljoen euro voorzag voor betaalbaar wonen, zakt dit
budget in 2017 helemaal weg tot 4,1 miljoen. In 2016 was er voor sociale huisvesting éénmalig een extra
budget van 5 miljoen euro voorzien. Maar daarmee is het probleem uiteraard niet opgelost. Alleen al voor
de renovatie van de duizenden verkrotte sociale woningen van WoninGent is de komende jaren 300 miljoen
euro nodig.
De lat moet hoger. PVDA wil dat er van elke 10 euro die geïnvesteerd wordt minstens 3 euro naar betaalbaar
wonen gaat. Uitgaande van 100 miljoen investeringen per jaar komt dat neer op 180 miljoen investeringen
in betaalbaar wonen tussen 2019 en 2024.
We gebruiken het geld van Publilec/Publipart om te investeren in een stedelijk energiebedrijf.
Via de constructie Publilec investeerde de Stad Gent niet alleen publieke middelen in Publipart, maar ook in
de kernenergiereus EDF Luminus. Onbegrijpelijk. Wat heeft de Stad Gent te zoeken in een private energiemultinational die grossiert in kernenergie en steenkoolstroom, en van alle energieleveranciers de duurste
energieprijzen aanbiedt? Dit heeft niets meer te maken met intercommunales die ten dienste staan van de
bevolking. Het zijn dubieuze constructies om belastinggeld door te sluizen naar de privésector.
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De PVDA wijst erop dat de Stad Gent, via de financieringsintercommunale Finiwo, vandaag ook nog altijd
investeert in energiereus Electrabel. Dit via het project Electrabel Green Projects Flanders. De PVDA wil dat
deze constructie ook ontmanteld wordt.
De PVDA wil dat de Stad Gent de vrijgekomen middelen gebruikt om te investeren in een Gents stadsbedrijf
voor duurzame energie. Wij willen échte intercommunales van de 21e eeuw, die ten dienste staan van de
bevolking en zorgen voor energie, water, en betaalbare huisvesting. Ze moeten democratisch beheerd
worden, met rechtstreeks verkozen raden van bestuur onder controle van de bevolking. In plaats van publieke middelen te investeren in de private energiereuzen zoals Luminus en Electrabel, kunnen we dat geld
beter gebruiken voor de oprichting van publieke energiebedrijven die zorgen voor betaalbare, duurzame
stroom en warmte.
In het Gents bestuursakkoord kreeg milieuschepen Tine Heyse de taak om onderzoek te voeren naar de
haalbaarheid van een eigen energiebedrijf ‘waarbij we ook de bewoners de kans willen geven om mee te
participeren’. Die belofte bleef tot dusver dode letter. Gent produceert slechts 7 procent groene energie.
Om de klimaatdoelstellingen te halen is véél meer nodig. Er is een groot contrast tussen de klimaatneutrale ambities van de Stad Gent en het gebrek aan investeringen in duurzame energie. Een eigen stedelijk
energiebedrijf kan en moet zorgen voor de broodnodige inhaaloperatie. Een klimaatneutrale stad kan niet
zonder duurzame energieproductie, in handen van de samenleving.
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13. STADSVERNIEUWING
Gent (ver)bouwen en vernieuwen op mensenmaat, daar willen wij werk van maken. Want het huis, de wijk
en de stad waarin je woont, betekenen veel voor mensen. Betaalbare en goede woningen versterken hun
bewoners. Hetzelfde geldt voor bereikbare wijken, met leuke plekken om elkaar te ontmoeten en goede
scholen, diensten en winkels in de buurt. Wonen in de stad is duurzaam. Stadsbewoners hebben een kleinere ecologische voetafdruk, maken minder gebruik van de auto, gebruiken meer de fiets en het openbaar
vervoer in hun dagelijkse verplaatsingen. Wonen er globaal meer mensen in de steden, dan zorgt dat voor
minder versnippering, dan blijft er meer open ruimte en vermindert de verkeersstroom.

WAT WE WILLEN
EEN. EEN AMBITIEUS, WERVEND EN GLOBAAL GENTS
STADSVERNIEUWINGSPLAN
• Ambitieuze stadsplannen - op lange termijn. Een stadsvernieuwingsplan zet als eerste stap de woonzones, het openbaar vervoer, de groene plekken en de publieke voorzieningen (zoals scholen, dokters,
crèches, …) op de kaart als stevige ruggengraat.
• Doordachte wijk- en buurtgerichte stadsvernieuwingsprojecten. Een wijk vernieuwen is geen werkje van
een paar jaar. Het vergt blijvende inspanningen en boven alles aandacht voor de mensen die er al wonen. Buurtbewoners en buurtorganisaties moeten maximaal inspraak krijgen en meebeslissen over de
belangrijkste punten.
• Flexibele plannen, op korte termijn. De beste stadsvernieuwers leggen niet alles op voorhand vast: het
gaat ook over inspelen op tijdelijke en onvoorziene vragen, problemen en kansen. De Stad moet hier
soepel mee omgaan en manieren voorzien om hier vlot op in te spelen.
• Niemand weet beter wat de stad of een buurt nodig heeft dan de Gentenaars zelf. Samen maken we de
stad. We geven eerst inspraak aan de buurtbewoners en maken dan pas plannen.

TWEE. DE STAD ZELF ALS DE BELANGRIJKSTE ACTOR IN DE
STADSVERNIEUWING
• De stad voert een actieve grondpolitiek. Ze verstevigt haar positie door systematisch zelf gronden te
verwerven - in plaats van te verkopen - en wordt zo de belangrijkste speler in Gent.
• Nieuwe stadsdelen ontwikkelen begint met de aanleg van de gemeenschappelijke ruimte en de ontsluiting met openbaar vervoer. Investeren in aantrekkelijke stedelijke kwaliteiten zoals infrastructuur (openbaar vervoer, fietspaden…), groen en stedelijke dienstverlening zorgt voor een hogere grondwaarde. De
opbrengst daarvan komt de stad zelf toe en niet de private ontwikkelaars.
• We voorzien in de wijken deelinitiatieven die blijvend een goede invloed hebben op de buurten: van
woningen van de ‘community land trust’ (CLT), tot gedeelde stadslandbouw of volkstuintjes of allerhande
uitleendiensten.
• De meerwaarde van private bouwprojecten moet naar de stad terugvloeien in de vorm van een heffing
op deze meerwaarde. Met dat geld kan de stad zelf investeren. De stad kan niet langer plooien voor
private projectontwikkelaars, bijvoorbeeld door bouwrechten toe te staan in ruil voor beperkte gemeenschapsvoorzieningen.
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• We hevelen de regie van het woonbeleid over van het bestaande stadsontwikkelingsbedrijf sogent naar
de nieuw op te richten stedelijke wooncoöperatie. De bouw van scholen, parken, … geven we terug in
handen van de stad.

DRIE. PRINCIPES VOOR EEN LEEFBARE, LEVENDIGE, DIVERSE EN
SAMENHANGENDE STAD
• Op de grond van het E17-viaduct boven Gentbrugge bouwen we een betaalbare en ecologische modelwijk voor de 21ste eeuw, met groen en woningen.
• We kiezen voor integrale wijken met een versterkt sociaal weefsel. We zorgen dat in alle wijken basisdiensten aanwezig zijn. Van een postkantoor, een bib, een zwembad, een bankautomaat tot een bakker
en kapper.
• We gaan voor korte transportafstanden waarbij de focus ligt op het openbaar vervoer en de fiets.
• Grotere gemeenschappelijke ruimtes en gebouwen zoals scholen gebruik je het best op meer dan één
manier. Deze stel je zo veel mogelijke open voor de buurt.
• We verzetten ons tegen nieuwe shoppingcentra en geven zuurstof aan kleine ondernemingen in het
centrum van de stad.
• Gedaan met het privatiseren van publieke gronden.
• We gaan voor tijdelijk gemeenschapsgebruik van leegstaande terreinen en panden, met prioriteit voor
cultuur in al haar diversiteit.
• We kiezen voor een gevarieerd woningaanbod in elke wijk, met duurzame materialen.
• We zorgen altijd voor groene ruimte, met zitbanken en speeltuigen, op maximaal 300 meter van je woning.
• We zetten in op buddyprojecten in nieuwe woonwijken. Voorbeelden hiervan zijn meter- en petersystemen voor vluchtelingen, kangoeroewonen voor senioren en studenten,...

VIER. SAMEN MAKEN WE DE STAD: GEEN STADSVERNIEUWING
ZONDER INSPRAAK
• Bij de opstart van nieuwe projecten hoort de stad echte inspraak te organiseren. Hierbij wordt extra
aandacht besteed zodat ook moeilijk bereikbare groepen hun zegje kunnen doen.
• Het beleid moet de adviezen van de bevoegde diensten en raden, zoals de Gecoro of de woonraad,
respecteren.
• Draai de volgorde om: eerst overleg met de buurt, daarna een ontwerp en een planning.
• Bottom-up, een belangrijke karakteristiek van onze stadsvernieuwing.

VIJF. SAMENLEVEN IN DIE NIEUWE STAD
• Heldere regels rond rust en lawaai. We willen dicht op elkaar wonen gemakkelijker en draaglijker maken.
• Extra basisvoorzieningen in buurten waar de problemen ophopen.
• We leiden jongeren op tot stewards voor parken en pleinen, naar het voorbeeld van de Pleinpatrons in
Borgerhout.
• Wijkagenten nemen hun sociale taak in de gemeenschap op. Ze staan dicht bij de mensen en worden
opgeleid om kleine conflicten op te lossen.
• We zorgen dat nieuwe woningen beter geïsoleerd zijn. Zo beperken we geluidshinder en kan iedereen
genieten van rust in eigen woonst.

ZES. HET STADSBEELD
• Een echt ruimtelijk beleid gaat ook over de esthetische visie op de stad. Een zekere cohesie zorgt voor
rust en samenhang in het stadsbeeld.
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• Richtlijnen over nieuwe woningen en hun samenhang in het geheel van de stad kunnen rond bouwmaterialen gaan, rond stijl, rond kleur,…
• We kiezen niet voor eenheidsworst, maar voor samenhang en cohesie.

VISIE
Gent (ver)bouwen en vernieuwen op mensenmaat, daar willen wij werk van maken. Want het huis, de wijk
en de stad waarin je woont, kunnen veel betekenen. Betaalbare en goede woningen versterken hun bewoners. Hetzelfde geldt voor bereikbare wijken, met leuke plekken om elkaar te ontmoeten: waar je kan
zitten, rondhangen of spelen. En ten slotte zijn we allemaal beter af als er goede scholen, diensten en
winkels zijn in de buurt. Alle Gentenaars hebben recht op al die puzzelstukjes. Of mensen nu wonen in het
centrum, buurten rond het centrum of daarbuiten.
Daar komt nog iets bij: het klimaat. Wonen in de stad is duurzaam. Mensen hebben er een kleinere ecologische voetafdruk, maken minder gebruik van de auto en gebruiken meer de fiets en het openbaar vervoer.
Een stad op mensenmaat is ook een stad op maat van de planeet.
In de vorige eeuw moedigde het beleid wonen buiten de stad aan. Kosten noch moeite werden gespaard om
elk deel van Vlaanderen te ontsluiten. Tot in de kleinste uithoeken heeft de overheid voor nutsvoorzieningen
gezorgd. Wie het zich kon veroorloven, ging buiten de stad wonen, in het groen. Wie niet de middelen had,
bleef in de stad. De steden verloederden omdat er te weinig financiële draagkracht overbleef. Het platteland
raakte volgebouwd. Vlaanderen werd één grote, warrige suburbane ruimte. Het resultaat was iets tussen
stad en platteland, met de gekende lintbebouwing, verkavelingen en baanwinkels tot gevolg.
Vandaag spitst het ruimtelijk beleid in Vlaanderen zich toe op bestemmingen en zoneringen. Het beleid voert
een ‘boekhouding’ van de ruimte. Het probeert structuur te brengen in de ruimtelijke warboel en heeft de
mond vol over de noodzakelijke inspanningen van iedereen om de overgang te maken naar een duurzaam
en klimaatvriendelijk gebruik van de ruimte. Terug naar de stad dus. De glorietijd van vrijstaande verkavelingswoningen buiten de stad lijkt voorbij: ze zijn te groot, en te duur in onderhoud en qua energieverbruik.
Bovendien is de afhankelijkheid van de auto veel te groot. Maar ook nu zit er een adder onder het gras.
De vastgoedsector herontdekt de stad en mikt op een nieuwe middenklasse van welgestelde gepensioneerden en van jonge tweeverdieners, die allemaal terug willen naar de stad. De nadruk ligt op de bouw
van dure appartementen in nieuwbouw of op exclusieve lofts in vernieuwbouw. Uitsluitend voor verkoop.
In de stadsdelen waar de vastgoedsector op die manier doende is, gaan de koop- en huurprijzen steevast
omhoog. Wie zich dat niet meer kan permitteren, moet verkassen naar de meest dichtbevolkte wijken in de
stad of zelfs verder, buiten de stad. Wie nooit de middelen had om naar een betere omgeving te trekken, is
ook nu weer gezien.
Stad Gent houdt al sinds het begin van de jaren 2000 een indrukwekkend rondreizend stadsvernieuwingscircus aan de gang. Deze stadsontwikkelingsplannen proberen vooral kapitaalkrachtige bewoners terug te
lokken. De aanvankelijke buurtbewoners kregen de stadsvernieuwingskruimels of verhuisden. De spreekwoordelijke ‘verdringing’ of gentrificatie. Het is tijd om dit een halt toe te roepen en werk te maken van een
stad op maar van de mensen die er al wonen. En daar valt nu eenmaal minder aan te verdienen door private
vastgoedbonzen.
Niet elke stadsbewoner komt met dezelfde kansen aan de startlijn. Stadsplanning wordt onvermijdelijk
geconfronteerd met vraagstukken van verarming, sociale cohesie, ruimtelijke en sociale verdringing, verdeling van de ruimte …
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EEN. EEN AMBITIEUS, WERVEND EN GLOBAAL
STADSVERNIEUWINGSPLAN
Bouwen is een kwestie van denken en doen. Van een plan over de bebouwde ruimte mag verwacht worden
dat het discussie uitlokt aan de keukentafel, dat je het je concreet kan voorstellen, dat je goesting krijgt om
mee te doen.
Zo’n stadsontwikkelingsplan hoeft geen dik boek te zijn. Dat van Kopenhagen bijvoorbeeld, een stad die
groeit met 10 000 inwoners per jaar, telt 25 pagina’s. Het bevat heldere principes die vele jaren meegaan.
Die principes vertrekken van de woonnoden en de verwachtingen van de inwoners van Kopenhagen.
Het is maar logisch dat wat een stad leefbaar en aangenaam maakt, eerst op de plankaart wordt gezet.
Geen stad die dichtslibt met auto’s, maar een stad met een fijnmazig en stipt netwerk van openbaar vervoer.
Een stad met degelijke fietsinfrastructuur en met mooi verspreide en bereikbare groene ruimtes. Dat komt
op de eerste plaats.
Gent heeft een Ruimtelijk Structuurplan. Dat wordt momenteel herwerkt. Maar zal die update zorgen voor
een volgehouden en samenhangend ruimtelijk beleid? Want dat is het grote gebrek: het voortdurend afwijken van het grote overkoepelende plan, de versplinterde aanpak met een rits mini-ontwikkelingsplannetjes, vaak à la tête du client: de projectontwikkelaar.
Kijk naar de Queen Towers, twee megalomane woontorens die Optima Global Estate samen met Eurostation
mocht bouwen aan Gent-Sint-Pieters. Ook daar wordt het ruimtelijk plan gewijzigd in het voordeel van de
projectontwikkelaars. Het ‘ruimtelijk uitvoeringsplan’ (RUP) voorzag één ‘slanke toren’. Maar daar maakte
het stadsbestuur er prompt twéé van, 30 meter hoger bovendien dan wettelijk toegelaten. Conclusie van
het buurtcomité: ‘De stad pleziert Eurostation, Electrabel, Optima en wellicht nog ander groot kapitaal,
maar niet de Gentenaars die in die buurt wonen. Het private belang van instanties met centen primeert.’ De
bouwvergunning van de Queen Towers werd uiteindelijk in hoger beroep definitief geschorst. Maar in heel
wat andere dossiers zagen we dat de vastgoedconnecties in de Arteveldestad blijven bestaan.
Zonder een jarenlang volgehouden inspanning vanuit een vogelperspectief, met een evenwichtige verdeling van infrastructuur en voorzieningen, heb je geen leefbare en levendige stad. Kopenhagen volgt al sinds
1947 dezelfde planningsprincipes, en staat hoog in de top tien van de aangenaamste steden ter wereld.
Voor alle duidelijkheid: daar zijn al die tijd ook voldoende centen voor voorzien.
Slow urbanism laat doordachte structurele ingrepen toe. Dat gebeurt dan vanuit een visie die gebaseerd
is op een traject, waarin de stad samen met al haar bewoners op zoek gaat naar een aangename leefomgeving. Een leefomgeving die ook duidelijk geworteld is in de bestaande situatie; in het echte leven van
de echte mensen in de buurten. We steunen daarbij op de expertise van de terreinwerkers, op het werk
van stadsonderzoekers, op een gestage opbouw van inzicht en bewustzijn. Op die manier vermijden we
overhaaste ingrepen die aangedreven worden door modes of de waan van de dag.
Maar slow urbanism mag geen voorwendsel zijn voor uitstel. Integendeel, het maakt op korte termijn allerlei
dingen mogelijk. Zo kan een leegstaand kantoor- of bedrijfsgebouw in een wijk tijdelijk een andere missie
krijgen, waar de buurt op dat moment nood aan heeft. En intussen zet die buurt met inspraak het ontwikkelingsplan verder op. Zo komen we tot ambitieuze stadsplannen, op lange termijn. Tot doordachte wijkplannen, op middellange termijn, die werken voor iedereen in de buurt. En tot slimme, flexibele plannen, op
korte termijn, die buurtbewoners de kans geeft om zelf een steentje bij te dragen.
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TWEE. DE STAD ZELF ALS DE BELANGRIJKSTE ACTOR IN DE
STADSVERNIEUWING
De uitverkoop van allerlei ongebruikte publieke gronden verzwakt de greep van de stad op de stadsvernieuwing. Zo verkocht het Gentse OCMW 450 hectaren grond aan havenbaron Fernand Huts. De Stad verkoopt haar grondreserves omdat ze krap bij kas zit, maar in feite gaat het over een uitverkoop van publieke
rijkdommen.
Steden als Amsterdam tonen dat het anders kan. Daar voert de stad een actieve grondpolitiek en koopt
ze systematisch gronden op. De stad werkt er met erfpachten. Zo is de stad eigenaar van maar liefst 80
procent van het grondgebied en houdt zo de sleutels van stadsvernieuwing in handen. We hoeven er geen
tekening bij te maken: in Amsterdam is de verhouding tussen stad en private projectontwikkelaars helemaal
anders dan in Gent. De private projectontwikkelaar wil de maximale invulling van de bouwrechten op een
perceel realiseren. Maar als dat botst met wat wenselijk is voor de omgeving, lopen projecten vast en wordt
de stad geremd in haar ontwikkeling. Hele buurten worden soms jarenlang gegijzeld in afwachting van de
beslissende veldslag.
Willen we de stad weer aan het stuur, dan moeten we de publieke eigendom van gronden uitbouwen in
plaats van ze af te bouwen.
We hebben ook een andere visie nodig op de ruimte die we gemeenschappelijk gebruiken. Op twee manieren. Vandaag kennen we voornamelijk een model van afgebakend privébezit dat bediend wordt door
publieke voorzieningen en openbare ruimte. Als we alles omkeren en afstappen van die ‘bedieningslogica’,
wordt veel meer mogelijk. We kijken dan eerst naar wat we samen nodig hebben, zoals de aanleg van
de gemeenschappelijke ruimte en de ontsluiting door het openbaar vervoer. Het komt er bij de planning
vooral op aan de nieuwe wijk te bekijken vanuit het ruimere kader van de stad. Dus geen groen tussen de
woningen en een boompje in de straat achteraf, maar goed geplande stukken groen. Hoe zullen de nieuwe
bewoners er raken? Wordt het bestaande transportnetwerk niet overbelast? Zijn de nieuwe bewoners dan
toch weer aangewezen op de auto? De stad die vanuit deze visie eerst investeert in aantrekkelijke stedelijke
kwaliteiten zoals infrastructuur (openbaar vervoer, fietspaden…), openbare diensten en groen, realiseert zo
een meerwaarde die nadien kan terugvloeien naar de stad.
Bovendien stopt de gemeenschappelijkheid niet wanneer de plannen opgemaakt en uitgevoerd zijn. In alle
wijken kan je deelinitiatieven inplanten, waar de mensen dan zelf verder mee aan de slag gaan. We denken
dan aan de gemeenschappelijke, betaalbare woonoplossingen van de ‘community land trust’ (CLT), aan
gedeelde stadslandbouwinitiatieven en volkstuintjes, aan door de buurt beheerde ontmoetingsruimtes of
nuttige uitleendiensten (van kinderfietsen tot werkmateriaal).
Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent is verworden tot een ordinaire projectontwikkelaar waar zelfs
de gemeenteraad nauwelijks nog greep op heeft. Het schepencollege geeft de teugels van het woonbeleid
bewust uit handen aan sogent en bouwpromotoren. In ruil voor het includeren van een stadscrèche of een
schooltje in hun plannen, krijgen deze private ontwikkelaars tal van megaprojecten toegewezen. De kost
voor deze crèche of het schooltje valt uiteraard in het niks bij het rendement van de rest van het project - en
voor je het weet komen er zestien verdiepingen op het schooltje in plaats van zes en worden de koop- of
huurprijzen sterk opgetrokken. Niemand die nog weet waar de beslissingen écht genomen worden, en elke
transparantie is zoek. Bouwpromotoren worden op hun wenken bediend, terwijl buurtcomités aan de kant
geschoven worden.
In plaats van in te zetten op betaalbare woningen voor Gentse gezinnen, kiest sogent systematisch voor
dure bouwprojecten en luxe-appartementen. Wij willen sogent omvormen van een ongeleid projectiel
tot een Stedelijke Wooncoöperatie, transparant en onder democratische controle. En met een duidelijke
missie: een betaalbaar woonbeleid ontwikkelen op maat van alle Gentenaars. In plaats van scheep te gaan
met private projectontwikkelaars die enkel geïnteresseerd zijn in het dure marktsegment, moet het nieuwe
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woonbedrijf werk maken van publieke investeringen in innovatieve ecologische wijken die voor iedereen
toegankelijk zijn. Honderd procent betaalbaar, duurzaam wonen: dat is stadsontwikkeling op mensenmaat.

DRIE. PLANPRINCIPES VOOR EEN LEEFBARE, LEVENDIGE, DIVERSE
EN SAMENHANGENDE STAD
Gent groeit. De stad leefbaar houden is een grote uitdaging. Elke vierkante meter ruimte is goud waard. De
beste manier om die te laten renderen, is ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen op zo veel mogelijk
manieren ervan kunnen genieten.
De levendigste en aangenaamste buurten zijn die waar de mix van functies zo volledig mogelijk is. Dat
bedoelen we met ‘integrale wijken’, die we ook in de inleiding van dit programma beschrijven. Nieuw te
ontwikkelen wijken moeten deze mix van bij de planopzet voorzien: wonen, werken, winkelen, ontspannen,
schoolgaan, zorg, cultuur, groen…
De nabijheid van alle basisfuncties heeft ook een impact op onze manier van verplaatsen. De auto is de
meest ruimteverslindende manier van transport. We kunnen onze steden niet langer blijven inrichten op die
maat, zelfs als we morgen allemaal elektrisch zouden rijden. We streven naar korte transportafstanden met
focus op het openbaar vervoer en de fiets.
We plannen een meervoudig en breed gebruik in van de grotere gemeenschappelijke ruimtes en gebouwen:
scholen, sporthallen, bibliotheken, culturele centra… zodat ze meer uren per dag in gebruik zijn en minder
leegstaan. Breed gebruik zorgt voor levendige stedelijke ruimte door het komen en gaan van verschillende
gebruikers op verschillende momenten van de dag.
Ondernemingen hebben een plaats in het centrum van de stad. Een korte woon-werkafstand gaat verkeerscongestie tegen. Maar grote kantoorprojecten (> 1500 m²) of functies met een groot aanzuigeffect op
bezoekers, horen thuis in een zone rond een station (bus, tram, metro of trein).
Hoogbouw kan, als die kwalitatief wordt aangepakt. Compacter bouwen, op kleinere kavels, in het bestaande weefsel heeft voordelen. Zo verminderen we het ruimtegebruik en dus de verharding, maar ook
de verplaatsingsbehoefte en het energieverbruik. Maar omwille van de leefbaarheid van de omgeving
springen we toch spaarzaam om met hoogbouw. De locatie moet geschikt zijn en publieke functies komen
eerder voor hoogbouw in aanmerking dan wonen. Financieel rendement per m² is geen criterium, meer
open ruimte creëren wel.
We privatiseren niet-gebruikte publieke gronden niet langer, maar we geven ze een bestemming als ruimte
voor gemeenschappelijk gebruik. Leegstaande publieke of private terreinen en panden nemen we in gemeenschapsbeheer. Zo houden we de stad levendig en gaan stadsdelen open waar mensen anders niet
zouden komen.
De groeiende verscheidenheid van de gezinsvormen vereist een meer gevarieerd woningaanbod in elke
buurt. We plannen een waaier van allerlei types van woningen aan gevarieerde prijsniveaus in elke wijk.
Deze waaier fungeert als basis voor de diversiteit over de hele stad en als een demper op de woningprijzen.
Geen enkele woning mag verder dan 300 meter van een groene ruimte liggen, met zitbanken en speeltuigen. We ontwikkelen restruimtes in de stad tot pocketparkjes. Binnentuinen in een bouwblok voegen
we samen tot een gemeenschappelijk parkje voor de bewoners van het blok, als privaat groen met publiek
gebruik.
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VIER. SAMEN STAD MAKEN: GEEN ONTWIKKELING ZONDER
INSPRAAK
Echte inspraak geeft de bewoners en betrokkenen de kans om projecten aan te passen en laat nieuwe
noden aan bod komen. Echte inspraak vertrekt van de behoeften in de stad en van de wensen en vragen
van de inwoners. Hoe het niet moet? Eerst met de private ontwikkelaar het plan uitwerken en met dat bijna
kant-en-klare project naar de bewoners gaan. Echte inspraak kan onder vele vormen. Het stadsbestuur
moet daar creatief in zijn, zodat alle bewoners mee zijn en niet alleen de mondigen of de incrowd.
We willen de volgorde omdraaien: eerst overleg met de buurt en daarna een ontwerp en planning. Hoe gaat
het nu? Op het puin van het legendarische Ottenstadion verschijnt straks een gloednieuwe ecologische
woonwijk, een samenwerking tussen sogent en bouwbedrijf Bopro van AA Gent-voorzitter Ivan De Witte.
Oorspronkelijk beloofde het stadsbestuur ‘een ecologische en kindvriendelijke woonwijk met in totaal een
180 à 200 woningen, met nadruk op laagbouw.’
Maar bouwpromotor Bopro en sogent roken geld en gooiden het plan om, tégen de buurt in. In plaats
van 180 komen er 300 woningen, waaronder appartementen tot vijf verdiepingen hoog en commerciële
ruimtes. De beloofde sociale woningen worden doodleuk geschrapt. Gezinswoningen met 2 slaapkamers
gaan voor meer dan 400.000 euro over de toonbank, onbetaalbaar voor de doorsnee Gentenaar. Maar liefst
550 (!) gezinnen dienden een bezwaarschrift in. ‘Dit is geen Ecowijk, maar eerder een Eurowijk, g ekaapt
door projectontwikkelaars’, aldus het buurtcomité. ‘Wie beslist zoiets? Is Ivan De Witte plots baas in de stad?
Wie doet wie hier een plezier?’
Een goed stadsvernieuwingsproject vertrekt vanuit een diagnose van de lokale problemen en noden.
Samen met de bewoners, het stadsbestuur en de betrokken administraties wordt dan het plan voor de
buurt uitgetekend. Zo creëer je een draagvlak. Alleen door de wijk te leren kennen van binnenuit weet je
als stadsbestuur wat de draagkracht van die wijk is. Pas daarna kunnen ontwerpers en projectontwikkelaars
een project uitwerken.
We willen dat de Gentse stadsontwikkeling bottom-up gaat werken. De tijd van de obligate informatiesessies met een eenrichtingsverkeer van bovenuit is voorbij. Het tijdperk van de wakkere burger en van
burgerinitiatieven en burgerbewegingen is aangebroken. De protestacties, bottom-up, tegen stedenbouwkundige ingrepen van bovenaf en de initiatieven van alternatieve kleinschalige buurtontwikkeling zijn niet
meer te tellen. Zulke lokale initiatieven van onderuit zorgen ervoor dat niet-gekende of miskende lokale
noden en mogelijkheden op de agenda komen. Op eigen kracht een lokaal probleem aanpakken is ook
een oefening in mondigheid, een vorm van empowerment. De stad is een laboratorium. Open ruimte wordt
gemeenschappelijk gebruikt en plots hebben we een ander sociaal leven in de wijk. Dat is zo met de vele
samentuinen en de zomerbars van de buurt op braakliggend terrein. Zulke initiatieven kunnen het lokale
ook overstijgen. Zo heeft de vroegere luchthaven Tempelhof in Berlijn een nieuwe bestemming gekregen
als recreatieruimte.
Ja, er is heel veel expertise en creativiteit aanwezig. Creëer daar ruimte voor, moedig zulke initiatieven aan
en laat hen onafhankelijk en kritisch werken, in plaats van hen monddood te maken of in te kapselen in het
stedelijke beleid.

VIJF. SAMENLEVEN IN EEN STAD
In een stad wonen mensen dicht bij elkaar. Dat zorgt soms voor problemen, omdat we nu eenmaal allemaal
andere noden hebben. Kinderen willen ravotten en zouden daar alle kansen toe moeten krijgen. Oudere
mensen hebben soms net meer behoefte aan wat rust van de alledaagse drukte. En ook zij zouden die nood
moeten kunnen ingevuld zien.
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Samenleven met zo weinig mogelijk frustraties en zoveel mogelijk samenhang, dat moet ons uitgangspunt
zijn. Dat doen we door respect te hebben voor elkaar, maar ook door samen heldere regels aan te houden
over waar er rust en waar er lawaai kan gemaakt worden. Zo zorgen we dat iedereen zich goed voelt in
onze stad van de toekomst.
Het moeilijkst gaat het op de plekken waar de mensen met de meeste problemen het dichtst bij elkaar
moeten leven zonder omkadering of begeleiding. Een stad als Gent kan dat niet toelaten. In moeilijke
blokken en buurten heeft iedereen ondersteuning op maat nodig. De stad moet bovendien op al deze
plekken inzetten op extra basisvoorzieningen. Op termijn is het zaak om er voor te zorgen dat problemen
zich nergens in de stad zo kunnen opstapelen dat het samenleven onmogelijk wordt. Waar dit gebeurt, zijn
individuele verantwoordelijkheid en oplossingen ondergeschikt aan de nood aan structurele ingrepen van
de stad.
Zijn er mildere problemen, dan kunnen straathoekwerkers buurtwerkers, opbouwwerkers, brugfiguren,
pleinpatrons of wijkagenten die de buurt goed kennen, brandjes proberen blussen en helpen om de buurtbewoners tot een compromis te laten komen waarbij ieder zich in zijn noden begrepen voelt.
In die optiek zijn gemeenschappelijke ruimtes een pluspunt. Je kan er met je buren in dialoog gaan of samen
spelen. Je kan er de buurtwerkers en de pleinpatroons leren kennen. En ja, ook die gedeelde, gekende
gezichten zijn van goudwaarde voor het samenleven. Werkers, vrijwilligers, buurtactoren en sleutelfiguren:
ze zijn de menselijke pleintjes en bankjes van de buurt.

ZES. HET STADSBEELD
De stad is van iedereen. Ze is divers, en toch één. Zo willen we dat de stad er ook uitziet. Een esthetische
visie op de stad mag niet ontbreken in ons plan voor de vernieuwde stad.
Waarom zijn mensen zo vol van Griekse dorpjes, van Zuid-Franse dorpjes, van middeleeuwse steden? Er
heerst een zekere samenhang. Alle huisjes zijn wit en hebben een blauw dak, of de bouwstenen waarin de
stad is opgetrokken zijn dezelfde, of er is een overheersende bouwstijl. Dat brengt een zekere rust in een
stadsbeeld.
Er zijn heel wat manieren om voor cohesie in het stadsbeeld te zorgen. Een terugkomend kleur, een bepaalde bouwstijl, dezelfde bouwmaterialen. Zo is er ruimte voor heel wat eigenheid en identiteit, terwijl de
samenhang toch bewaard blijft. Ook dat is ruimtelijke ordening.
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14. EEN GENDERNEUTRALE STAD
PVDA streeft naar een samenleving waarin de gelijkheid tussen vrouwen en mannen werkelijkheid is. In
die samenleving hebben vrouwen een gelijke toegang tot de arbeidsmarkt en is de loonkloof weggewerkt.
Vrouwen zijn er veilig en vrij van seksisme en geweld. Ze hebben tijd en ruimte om zich ten volle te ontplooien zonder druk van traditionele rollenpatronen. De bestaande ongelijkheid wegwerken, vertrekt vanuit
maatschappelijke keuzes op alle niveaus van de samenleving. De stad heeft hiervoor heel wat sleutels in
handen. PVDA wil een genderneutraal Gent. Een stad die ongelijkheid en discriminatie effectief aanpakt.
Een stad waar iedereen thuis is.

WAT WILLEN WE
EEN. WE INVESTEREN IN GEWELDPREVENTIE
• We willen meer inzetten op seksuele en relationele vorming op school. Preventie van seksisme en van
geweld tegen vrouwen begint op jonge leeftijd.
• De stad moet een genderneutrale cultuur uitdragen. Ze geeft geen steun aan projecten die de integriteit
van vrouwen schenden. Ze bant seksistische reclame uit het straatbeeld.
• We verhogen de veiligheid van vrouwen in de publieke ruimte door aangepaste verlichting van straten
en parken.

TWEE. WE INVESTEREN IN HULPVERLENING VOOR VROUWEN DIE
HET SLACHTOFFER ZIJN VAN GEWELD OF SEKSISME
• We gaan voor een multidisciplinair Family Justice Center voor partnergeweld in Gent, waarbij alle actoren
die gezinnen begeleiden bij de aanpak van dat geweld onder één dak samengebracht worden. Vrouwenorganisaties worden betrokken bij het opzetten van dit centrum om erover te waken dat feministische aanbevelingen worden meegenomen.
• We zorgen voor goed opgeleid politie-onthaal voor slachtoffers van geweld en genoeg vrouwelijke agenten om de klachten in te dienen. We zetten de bestrijding van intrafamiliaal geweld hoog op de agenda.
• We maken meer middelen vrij voor vrouwenopvang (vluchthuizen) bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Gent.
• We hanteren als stad een strikte gedragscode en stellen in alle stadsdiensten een vertrouwenspersoon
aan.

DRIE. GEEN DISCRIMINATIE TEN OPZICHTE VAN VROUWEN
• We geven financiële ondersteuning aan lokale vzw’s die aan basiswerk doen met vrouwen.
• We voorzien gratis en propere uniseks-toiletten die altijd open en voor iedereen toegankelijk zijn, ook
voor personen in een rolstoel.
• We voorzien voldoende voedings- en verzorgingsruimtes voor baby’s en peuters.
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VIER. MAAK VAN ZORGTAKEN EEN KEUZE, GEEN VERPLICHTING OF
NOODZAAK
• We breiden de publieke kinderopvang verder uit zodat deze ook rekening houdt met late en vroege
shifts, onregelmatige werkuren en inkomen, ook in het weekend.
• We breiden de opvang voor zieke kinderen uit.
• We geven meer middelen aan scholen om gratis vakantieopvang en buitenschoolse opvang na de
schooluren te organiseren. We zorgen ervoor dat deze voldoende capaciteit heeft zodat elk kind een
plaats heeft en er geen wachtlijsten opgesteld moeten worden.
• We mikken op meer openbare en betaalbare rusthuizen voor onze ouderen.
• We investeren in meer plaatsen bij publieke zorgvoorzieningen voor mensen met een beperking of mensen die er nood aan hebben.

VIJF. GELIJKHEID OP DE ARBEIDSMARKT
• De loonkloof in de stadsdiensten en stadsbedrijven werken we weg. We stellen een commissie aan die
daarop moet toezien. Deze commissie houdt rekening met alle factoren die de loonkloof versterken over
de verschillende stadsdiensten heen en krijgt de middelen om deze factoren te bestrijden.
• We bannen verplicht deeltijds werk in de stadsdiensten of -bedrijven. Bij nieuwe vacatures moet er eerst
gekeken worden naar het verhogen van het aantal uren van de werknemers die al in dienst zijn.
• We zetten verder in op proactieve praktijktesten op stadsniveau, ook tegen seksisme.

ZES. RECHT OP ABORTUS
• We geven meer financiële ondersteuning aan de Gentse abortuscentra.

VISIE
De stad heeft een rol in het wegwerken van de genderongelijkheid en van het seksisme. Om die rol op te
nemen moet ze investeren in het maatschappelijk weefsel. Ze moet seksisme en geweld tegen vrouwen
aanpakken, zowel preventief als bij de opvang van de slachtoffers ervan. De stad moet de discriminaties
wegwerken die de ongelijkheid zelfs nog vergroten.
Een sterk sociaal weefsel is de voorwaarde om vrouwen volop te laten deelnemen aan het openbare leven
en de arbeidsmarkt. Sterke openbare diensten nemen veel zorgtaken op die anders bij het gezin, en vooral
bij de vrouwen, blijven liggen.
Een voorbeeld daarvan is de kinderopvang. In veel wijken is er niet genoeg kinderopvang. In heel Gent zijn
er maar twee die op zaterdag open zijn, geen enkele op zondag, en maar vijf kinderopvangen die na 19u nog
open zijn. Dat zet allemaal druk op de arbeidsparticipatie van vrouwen en nog extra voor vrouwen met onregelmatige en flexibele uurroosters, of zij die zoals in sectoren als de distributie in het weekend moeten werken.
Extra combinatiestress blijft dan niet uit. Vrouwen hebben baat bij een goedkope openbare dienstverlening
van kwaliteit, die zorgtaken wegneemt van het gezin. Dan groeit hun arbeidsparticipatie en verkleint de
genderloonkloof.
Seksisme en geweld tegen vrouwen staan in de actualiteit. De beweging rond #MeToo heeft blootgelegd
hoe diep dat probleem in de samenleving geworteld is. Het doet zich voor bij mensen van alle achtergronden en van alle sociale statussen. Wie seksisme en geweld tegen vrouwen wil aanpakken, moet inzetten op preventie in de gehele samenleving en werken aan een algemene mentaliteitswijziging. En wel
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vanaf de kindertijd. Daarom is uitgebreide seksuele en relationele vorming op school zo belangrijk.
Middenveldorganisaties die werken met vrouwen, krijgen financieel minder steun. De opvang voor tijdelijk
verblijf van vrouwen in moeilijkheden zit vol. De stad moet ervoor zorgen dat hulpverlening en opvang
toegankelijk en kwaliteitsvol zijn, met voldoende capaciteit.
We erkennen dat verschillende vormen van ongelijkheid - seksisme, racisme, armoede, ... - steeds op elkaar
inhaken en elkaar versterken. Op deze wijze worden bepaalde groepen vrouwen op meervoudige wijze
uitgesloten en achtergesteld. We houden hier rekening mee in onze strijd tegen de ongelijkheid.

EEN. WE INVESTEREN IN PREVENTIE VAN GEWELD TEGEN
VROUWEN
Met een brede en adequate preventie pakken we het probleem bij de wortel aan. We hebben een mentaliteitswijziging nodig. Omdat het probleem maatschappijbreed is, moeten we het ook maatschappijbreed
aanpakken. Preventie begint vanaf de kindertijd, door seksuele en relationele vorming met aandacht voor
genderongelijkheid en gendermechanismen die hier een grote rol in spelen. We plaatsen dit hoog op de
agenda in het onderwijs. Assertief gedrag leren en met agressie omgaan moet ingebed zijn in zowel theoretische als praktische vakken. Deze vorming staat ingeschreven in de vakoverschrijdende eindtermen. Door
gebrek aan tijd en aan middelen is het voor scholen soms moeilijk daar echt op in te zetten. Het stadsbestuur moet ervoor instaan dat de scholen van het stadsonderwijs over voldoende middelen beschikken om
langlopende en schoolbrede projecten van seksuele en relationele vorming op te zetten.
Preventie, dat is ook: zelf een vrouwvriendelijke cultuur uitdragen. Projecten die de integriteit van vrouwen
schenden, kan de stad dan ook niet steunen. Ze zou seksistische reclame uit haar straatbeeld moeten
weren. Stockholm, Parijs, Londen en Genève gingen het engagement aan seksistische reclame uit het
straatbeeld te weren. Gent kan hun voorbeeld volgen. De stad kan zich hiervoor laten bijstaan door de Jury
voor Ethische Praktijken inzake reclame, de JEP.
De openbare ruimte is er ook voor de vrouwen. Maar om zich veilig te kunnen voelen is goede verlichting
nodig in bus en tramhaltes, ondergrondse garages, parken enzovoort. Dat is een opdracht voor de stad.

TWEE. WE INVESTEREN IN HULPVERLENING VOOR VROUWEN DIE
HET SLACHTOFFER ZIJN VAN GEWELD OF SEKSISME
Slachtoffers van geweld en seksisme hebben recht op een betaalbare en goede hulpverlening. Dat laten we
niet over aan een gecommercialiseerde hulpverlening.
De meeste vrouwen die slachtoffer zijn van geweld geven dat niet aan bij de politie. Ze aarzelen dikwijls
uit vrees dat ze er met hun verhaal niet terechtkunnen. Personeel van slachtofferonthaal moet daarom een
specifieke opleiding krijgen. Er moeten genoeg goed opgeleide en vrouwelijke politieagenten in de wijkpolitiekantoren zijn om de klachten te kunnen ontvangen van vrouwen die hier nood aan hebben. Geweld
binnen het gezin blijft problematisch hoog. Het moet heel prominent op de agenda van de politie staan.
De Stad moet een Familie Justice Center voor familiaal geweld oprichten in overleg en in samenwerking
met vrouwenorganisaties die vanuit een genderbril kunnen meedenken aan de uitwerking hiervan. Een
multidisciplinair centrum dat slachtoffers kan ondersteunen, waarbij alle actoren die gezinnen begeleiden
bij de aanpak van dat geweld onder één dak samengebracht worden. Die centrum moet 24u op 24u open
zijn. De hulpverleningstrajecten moeten inclusief opgezet worden zodat ook mensen met migratieachtergrond, personen met een beperking, LGBTQ, mannen… een gepaste hulp krijgen.

STADSPROGRAMMA GENT 2018

119

Vluchthuizen zijn een levensbehoefte voor vrouwen die aan een gewelddadige situatie willen ontsnappen.
Het kan niet dat er dan plaatsgebrek is. De stad moet meer middelen vrijmaken voor vrouwenopvang door
het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en meer opvangplaatsen voorzien. Alle vrouwen hebben
recht op die hulp met of zonder papieren, zoals overeengekomen in de Conventie van Istanbul inzake het
voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

DRIE. GEEN DISCRIMINATIE TEN OVERSTAAN VAN VROUWEN
Een vrouwvriendelijke stad bevordert de gelijkheid en past ze toe in haar eigen werking. Daar hoort de
gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen bij, door middel van quota, in de bestuursraden van
de stadsbedrijven.
Lokale vzw’s werken met vrouwen in de strijd tegen discriminatie, in de preventie van geweld en seksisme,
in de opvang van slachtoffers enzovoort. Ze hebben een belangrijke emancipatorische rol. De stad moet die
rol waarderen. Ook deze vzw’s hebben meer middelen nodig om die rol waar te maken.
Wie dringend moet plassen, kan in veel gevallen alleen terecht in horecazaken of winkels. Plassen doe je
dan tegen betaling. Er zijn te weinig openbare toiletten, zeker voor vrouwen.
Wie met een baby of peuter de stad in trekt, heeft weinig mogelijkheid om hun kind rustig te verschonen of
te voeden. Waar warm je een flesje of een papje op? Waar kan je rustig borstvoeding geven? Borstvoeding
is een natuurlijk gebeuren dat overal in de openbare ruimte mogelijk moet zijn. Daarnaast kunnen aparte
borstvoedingsruimtes nuttig zijn voor moeders die hun kind in alle rust willen voeden.

VIER. MAAK VAN ZORGTAKEN EEN KEUZE, GEEN VERPLICHTING OF
NOODZAAK
Vrouwen nemen nog altijd het merendeel van de zorgtaken op zich. Goede en sterke publieke dienstver
lening ontlast de gezinnen en de vrouwen. De stad moet investeren in publieke zorg en opvangdiensten.
Crèches en naschoolse opvang zullen hierdoor voor veel ouders beter toegankelijk worden. Er is een rechtstreekse link tussen goede en betaalbare kinderopvang en de arbeidsparticipatie van vrouwen. Daarom
pleiten we voor de uitbreiding van goede en betaalbare kinderopvang door de stad. Dit is ook waarom de
stad de vakantieopvang en de buitenschoolse opvang in handen moet nemen. De laatste jaren heeft het
OCMW Gent het tegendeel gedaan: het aantal weken dat de kinderopvang tijdens de schoolvakanties open
is, is stelselmatig gedaald.
Vrouwen nemen ook een belangrijke rol in het zorgen voor ouderen of andere leden van het gezin op
zich. Het gebrek aan plaatsen in betaalbare rusthuizen of instellingen voor mensen met een beperking of
mensen die er nood aan hebben, betekent dus een extra last voor de vrouwen die deze zorgrol op zich
nemen. De stad moet dit gebrek aan plaatsen aanpakken.

VIJF. GELIJKHEID OP DE ARBEIDSMARKT
De stad is een grote werkgever en stelt veel vrouwen tewerk. Ideaal om zelf de strijd aan te gaan tegen de
loonkloof tussen mannen en vrouwen en voor een volwaardige tewerkstelling van vrouwen. De werkvoorwaarden en het deeltijds werk zijn bepalend voor de genderloonkloof. Het zou een grote stap vooruit zijn
als de stad verplicht deeltijds werk bij de stadsdiensten en de autonome stadsbedrijven zou bannen. Bij
nieuwe vacatures kan de stad voorrang geven aan werknemers die hun aantal uren willen uitbreiden. De
stad moet actief de loonkloof wegwerken in al haar diensten. Ze kan een commissie oprichten om daarop
toe te zien.
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Het verder inzetten op praktijktesten op stadsniveau kan seksistische discriminatie op de arbeidsmarkt
tegengaan.

ZES. RECHT OP ABORTUS
De keuze om al dan niet moeder te worden behoort tot het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Elke vrouw
hoort zelf te bepalen wat er met haar lichaam gebeurt. Dat recht staat wereldwijd onder druk. Ook in België
is het niet helemaal verworven. Abortus staat nog altijd in het strafrecht. Nochtans is abortus geen misdrijf
maar een medische handeling. De stad kan bijdragen aan dat zelfbeschikkingsrecht door de abortuscentra
te ondersteunen.
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15. DIVERSE STAD
Gent heeft een lange traditie van gastvrijheid. Tijdens de Spaanse burgeroorlog werden in Gent 200
minderjarige oorlogsvluchtelingen opgevangen. De rijke geschiedenis van onze stad werd altijd al gekenmerkt door migratie. De superdiversiteit in onze stad zorgt voor sterke troeven. Toch slagen we er niet in om
iedereen gelijke rechten en kansen te bieden. Het risico op armoede, werkloosheid, laaggeschooldheid of
slechte huisvesting is vandaag veel groter als je een ander kleurtje hebt of als je naam een andere afkomst
laat vermoeden. Racisme is geen excuus voor eigen falen, maar een harde realiteit. Met de PVDA willen
we de concurrentie tussen mensen die het moeilijk hebben uitschakelen. Dit door voor genoeg sociale
voorzieningen te zorgen en door nultolerantie voor racisme en discriminatie.

WAT WE WILLEN
EEN. EEN OPEN STAD WAAR IEDEREEN MEETELT
• We zorgen ervoor dat er in de stad genoeg sociale voorzieningen zijn, zodat er geen concurrentie wordt
georganiseerd tussen mensen die het moeilijk hebben.
• We investeren in culturele ontmoetingsplaatsen in wijken, in het buurtwerk en buurthuizen. Daar kunnen
buurtbewoners elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten. We helpen vrijwilligers om activiteiten
te organiseren die voor een divers publiek toegankelijk zijn.
• Het personeel van de stadsdiensten en van het stedelijk onderwijs wordt een afspiegeling van de diversiteit in de stad door streefcijfers (quota) vast te leggen. Diversiteit telt niet enkel in de laaggeschoolde
en minstbetaalde jobs maar in alle rangen en graden van de stadsdiensten.
• We maken een plan om de schooluitval van jongeren uit de migratie en jongeren uit financieel zwakke
gezinnen drastisch aan te pakken.
• Jongeren uit de wijk geven we een opleiding en verantwoordelijkheid voor het goed samenleven op hun
eigen plein. Zo verminderen conflicten en voelen de jongeren zich gerespecteerd.
• Niet-Belgen betrekken we bij de Gentse politiek. Met ondersteunings- en informatiecampagnes zorgen
we ervoor dat ze actief hun gemeentelijk stemrecht gebruiken. We moedigen actief burgerschap (burgerinitiatieven, petities, buurtcomités, etc) aan.

TWEE. EEN STAD WAAR RACISME GEEN KANS KRIJGT
• We stellen een actieplan tegen het racisme op. Met concrete, becijferde doelstellingen en een jaarlijkse
onafhankelijke evaluatie (bijvoorbeeld door het Minderhedenforum).
• We zetten een DiversiteitRadar op, waar Gentenaars LIVE kunnen volgen in welke mate de Stad Gent
haar eigen streefcijfers inzake diversiteit behaalt.
• We tolereren geen racisme of discriminatie bij de politie en andere stadsdiensten. Hun oversten geven
het voorbeeld. We voeren een formeel verbod in op racistische, stigmatiserende of discriminerende
uitspraken van burgemeester en schepenen.
• We zetten in op een actieve screening naar racisme en extreemrechts gedachtegoed bij de rekrutering,
opleiding en selectie van politiemensen.
• We versterken In-Gent, het stedelijk agentschap voor inburgering en integratie.
• We investeren extra middelen in tolkdiensten die onder andere bij consultaties in wijkgezondheidscentra
ingezet kunnen worden.
• We installeren laagdrempelige meldpunten tegen racisme en discriminatie. Hierbij steunen we op straathoekwerkers en jongerenorganisaties die het dichtste bij de jongeren staan. We versterken het bestaande
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meldpunt met mensen van diverse origine.
• We steunen de initiatieven om praktijktesten uit te voeren om discriminatie op te sporen, in de eerste
plaats op de woon- en de arbeidsmarkt. Maar we willen ook dat er effectief sancties verbonden worden
aan racisme en discriminatie. Kijk naar Amsterdam. Zij sporen via eigen ‘mystery clients’ discriminatie in
de Horeca actief op. Na drie vaststellingen kan een zaak haar uitbatingslicentie verliezen. Die aanpak
werpt vruchten af.
• Gent komt de engagementen na die ze heeft afgesloten in het kader van ECCAR, de Europese coalitie
van steden tegen racisme. We moeten de daad bij het woord durven voegen en onze stadsdiensten en
politie doen optreden tegen flagrante vormen van racisme en xenofobie.

DRIE. DE GEMEENSCHAPPEN ACTIEF BETREKKEN
• We verzetten ons tegen een hoofddoekenverbod, zowel in de stadsdiensten als op school.
• We verdedigen een actief intercultureel beleid, met in de publieke ruimte een overlegde plaats voor
verschillende religieuze en geloofsgebonden tradities en feesten.
• We organiseren de dialoog en we betrekken de verschillende gemeenschappen bij de stedelijke organisatie van religieuze feesten en tradities. De bestaande initiatieven van In-Gent worden voortgezet en
uitgebreid.
• We betrekken ook de ‘bruggenbouwers’ in onze stad. Dat zijn die mensen die zich dagelijks inzetten om
het samenleven tussen de gemeenschappen vooruit te helpen. Zij kennen de gevoeligheden in de stad
en willen dat de samenleving als geheel erop vooruitgaat.
• Het blijft de taak van de overheid om de nodige competenties op te bouwen bij haar eigen diensten. De
verantwoordelijkheid voor het diversiteitsbeleid mag niet afgeschoven worden op vrijwilligers die nu al
vaak overbevraagd worden.

VIER. MENSWAARDIGE OPVANG VAN VLUCHTELINGEN
• We voorzien een passend woningaanbod voor vluchtelingen die asiel aanvragen.
• We maken van Gent een ‘huiszoekingenvrije gemeente’. De lokale Gentse Politie doet geen huiszoekingen
bij burgers die mensen zonder papieren onderdak bieden.
• We voorzien meer ondersteuning van buddyprogramma’s.
• Red De Olijfboom. Organisaties die het opnemen voor mensen in nood verdienen volwaardige en structurele financiële ondersteuning door de stad.
• Dringende medische hulpverlening is een recht.

VISIE
Gent is van oudsher een handelsstad, gericht op de wereld. Migratie heeft de rijke geschiedenis van de stad
altijd al gekenmerkt. Vandaag hebben drie op de tien Gentenaars een andere origine. De helft van hen zijn
‘nieuwe Belgen’, de andere helft heeft niet de Belgische nationaliteit. 12 procent van de Gentenaars heeft
Turkse of Maghrebijnse roots. Gent is vandaag een superdiverse stad geworden. Dit hoofdstuk behandelt
etnisch-culturele diversiteit. Andere aspecten van diversiteit komen aan bod in de hoofdstukken ‘genderneutrale stad’, ‘regenboogstad’ en ‘toegankelijke stad’.

EEN. EEN OPEN STAD WAAR IEDEREEN MEETELT
Superdiversiteit houdt grote troeven in, als we erin slagen iedereen gelijke rechten en kansen te bieden.
Dan moeten er voldoende sociale voorzieningen zijn – denk maar aan huisvesting. Zodat er geen concurrentie wordt georganiseerd tussen mensen die maar met moeite toegang krijgen tot schaarse sociale
voorzieningen. Maar net dat gebeurt, met de besparingen in de stadsdiensten, in het OCMW en in het
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culturele aanbod. Het stadsbestuur houdt de schaarste in stand, zogezegd om geen armen aan te trekken.
Zo organiseert het de concurrentie tussen de talrijke bewoners die recht hebben op sociale voorzieningen.
Achter de glanslak van het progressieve Gent schuilt een diepe kloof van verdeeldheid en gettovorming
tussen verschillende gemeenschappen. Het tekort aan werk, dienstverlening en sociale voorzieningen is
een van de voornaamste aanleidingen van spanningen tussen werkende mensen. Om superdiversiteit te
doen slagen, moeten we afstappen van het blinde besparingsbeleid en net meer investeren.
Het is tijd voor een omslag. Om de ontmoeting tussen de culturen, nationaliteiten en etnische groepen
te bevorderen, investeren we meer in culturele ontmoetingsplaatsen in wijken, in buurtwerk en in buurthuizen. Buurthuizen zijn bij uitstek plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten, zichzelf sterker maken, hun
netwerk versterken en dus beter kunnen deelnemen aan de samenleving.
We nemen ook zelf onze verantwoordelijkheid en voeren ambitieuze streefcijfers (quotas) in voor de
samenstelling van het stads- en onderwijzend personeel, ook bij de hoogste salarisschalen. Uit cijfers
uit de Buurtmonitor blijkt dat amper 8,3% van het Gentse stadspersoneel van buitenlandse herkomst is,
tegenover 24,7% bij de bevolking. Daarmee scoort Gent verhoudingsgewijs het laagst van alle Vlaamse
centrumsteden, op Leuven na. Wie werk wil maken van een ambitieus anti-discriminatieplan, moet ook zelf
het goede voorbeeld geven. De voorbije jaren zijn er stappen vooruit gezet. Toch zien we dat de toename
van de diversiteit bij de stadsdiensten vooral aanwezig is bij de meest laaggeschoolde en minstbetaalde
jobs. Ook daar moet verandering in komen.
De jeugdwerkloosheid in Gent scheert hoge toppen, zeker bij etnische minderheden. Als we dat willen
oplossen, moeten we ook als stedelijke samenleving onze verantwoordelijkheid nemen. Van blinde besparingen wordt niemand beter. We hebben wooninspecteurs nodig, huisvuilophalers, brandweermannen,
buurtpolitie, kinderverzorgsters, buurtstewards, energiesnoeiers en milieuwerkers. We moeten investeren
in mensen, en daarbij de diversiteit in onze stad omarmen. De PVDA pleit voor de uitbouw van de stedelijke
openbare diensten, een actief aanwervingsbeleid en duidelijke doelstellingen voor diversiteit bij de stedelijke diensten.
De PVDA pleit voor een onafhankelijke Gentse DiversiteitsRadar, een digitale tool waar burgers alle gegevens en cijfers met betrekking tot diversiteit continu kunnen monitoren. De basiscijfers verwerken we in
toegankelijke infographics. Ook vandaag heeft de stad al streefcijfers, maar zonder een Radar kan niemand
volgen of de stad zijn eigen cijfers haalt, of er ontwikkelingen zijn in goede richting, en wat de ontwikkelingen zijn in verschillende sectoren. Wij willen echte verandering zien in de cijfers en deze ook live volgen.
In een stad waar iedereen meetelt, heeft ook iedereen zijn of haar zeg. We informeren niet-Belgen daarom
actief om zich te registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen, waar zij kiesrecht hebben. Vandaag gebeurt dit al in het kader van de inburgeringscursus en specifieke sessies rond de verkiezingen door In-Gent,
maar toch blijven nog veel te weinig mensen daarvan op de hoogte. We breiden de lessen rond politieke
participatie ook verder uit naar actief burgerschap en moedigen deelname aan burgerinitiatieven, buurt
comités, etc aan.

TWEE. EEN STAD WAAR RACISME GEEN KANS KRIJGT
Racisme verdeelt mensen en zet ze tegen elkaar op. Racisme maakt het onmogelijk om samen de echte
verantwoordelijken van onrecht en ongelijkheid aan te pakken. Wij stellen een jaarlijks actieplan op om
racisme te bestrijden. We voorzien in antiracistische vorming van het stedelijk en onderwijzend personeel
en in trainingen over hoe omgaan met racisme.
Om racisme en discriminatie aan te pakken beloofde Gent een meldpunt op te richten en discriminatie
aan te pakken door zogenaamde praktijktests. Dat de Stad Gent mystery-shoppers inschakelt om discrimi-
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natie op basis van afkomst, geslacht of seksuele voorkeur aan te pakken in de horeca, op de Gentse huurmarkt of bij aanwervingen, is een belangrijke stap in de goede richting. Dit soort beleid zou ook op Vlaams
niveau moeten ingevoerd worden. Dit mag wel geen symboolmaatregel blijven, maar moet echt aangepakt
worden. We willen ook dat er effectief sancties verbonden worden aan racisme en discriminatie. Kijk naar
Amsterdam. Zij sporen via eigen ‘mystery clients’ discriminatie in de Horeca actief op, net zoals Gent van
plan is. Maar in Amsterdam kan een zaak na drie vaststellingen haar uitbatingslicentie verliezen. Die aanpak
werpt vruchten af. In de gemeenteraad zal de PVDA het Gentse actieplan tegen racisme en discriminatie van
nabij opvolgen en concrete resultaten eisen.
We zetten in op laagdrempelige meldpunten discriminatie. Vandaag durven mensen geen klacht indienen:
dit moet echt anders. We hebben een veilig meldpunt nodig: voor mensen zonder papieren, voor kwetsbare
mensen, voor alle burgers in deze stad. Een meldpunt met garantie op anonimiteit. We hebben een heel
eenvoudige procedure nodig, want nu is die vaak heel moeilijk: je moet bewijzen voorleggen, er wordt
een doktersattest gevraagd, er wordt gevraagd zelf getuigen te zoeken… Dit werpt onnodige barrières op.
Nochtans is snelle registratie van klachten cruciaal om discriminatie te bestrijden. De meldpunten werken
nauw samen met de stedelijke gelijkheidsdienst, die gepaste sancties oplegt aan wie discrimineert. We
willen hierbij steunen op diegenen die het dichtst bij de jongeren staan die vandaag het slachtoffer zijn van
discriminatie: straathoekwerkers, vzw Jong enz. Het bestaande meldpunt willen we versterken met mensen
van diverse origines.
Gent is gekend als een stad die verdraagzaamheid hoog in het vaandel draagt. Een stad die in het voorjaar
nog uitpakte met een gloednieuw actieplan racisme- en discriminatiebestrijding. Een stad die inspanningen
levert om asielzoekers op te vangen en een stad die bovendien apetrots is op haar lidmaatschap van de
European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR). Een stad die het woord ‘allochtoon’ letterlijk en figuurlijk begroef en waar oude en nieuwe Gentenaars geacht worden gelijk te worden behandeld.
De voorbije jaren werden er in Gent verschillende extreemrechtse acties georganiseerd, door groeperingen
zoals Voorpost. Deze acties zijn erop gericht om de verdeeldheid in onze stad te vergroten.
Het stadsbestuur heeft als taak om het vreedzame samenleven in onze stad te bevorderen. Groepen die
haat en verdeeldheid willen komen zaaien horen daarin niet thuis. De strijd tegen racisme mag niet herleid worden tot het nemen van een aantal symbolische maatregelen die lijken te kaderen in een slimme
citymarketing. We moeten de daad bij het woord durven voegen en onze stadsdiensten en politie doen
optreden tegen flagrante vormen van racisme en xenofobie. De vrijheid van meningsuiting moet in deze
concrete gevallen afgewogen worden tegen het recht om niet aangevallen te worden.
Er zijn precedenten genoeg. Zo oordeelde de liberale burgemeester van Molenbeek Françoise Schepmans
recent om een bijeenkomst van de extreemrechtse groep Nation op zaterdag 21 november te verbieden.
De burgemeester gaf daarbij als reden op: “La manifestation n’est pas autorisée car Nation est un groupe
d’extrême droite fascisant. Dans le contexte actuel, ce n’est pas judicieux. L’heure est l’apaisement bien
nécessaire.” Ook in het geval van Voorpost is er volgens ons zonder veel twijfel sprake van een extreemrechtse en fascistische organisatie, die een uitgesproken racistisch discours hanteert en als uitgesproken
doel heeft om gemeenschappen tegen elkaar op te zetten.

DRIE. DE GEMEENSCHAPPEN ACTIEF BETREKKEN
We bestrijden alle vormen van discriminatie. We verzetten ons tegen een hoofddoekenverbod op school
of in de stadsdiensten, zoals sommige partijen voorstellen. Dat verbod vormt een discriminatie voor de
tewerkstelling in de stadsdiensten en in het onderwijs. We verlangen dat de stad respect opbrengt voor
ieders persoonlijke overtuiging. Neutraliteit betekent dat elke stadsambtenaar een neutrale houding aanneemt tegenover degene die een beroep doet op de stadsdiensten.
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We verdedigen een actief intercultureel beleid, waar in de publieke ruimte een overlegde plaats is voor
verschillende religieuze en geloofsgebonden tradities en feesten. Dat betekent dat er dialoog is, en dat de
verschillende gemeenschappen betrokken worden bij de stedelijke organisatie van religieuze feesten en
tradities. Op die manier gebruikt de stad de sterkte van diversiteit om op een positieve manier het samenleven te stimuleren. De plaatselijke middenstand profiteert er mee van.
We willen dat de stad de verschillende gemeenschappen betrekt, en ook de ‘bruggenbouwers’ in onze
stad betrekt. Talloze Gentenaars zetten zich dagelijks in om het samenleven tussen de gemeenschappen
vooruit te helpen. Het zijn experts in diversiteit, zij kennen de gevoeligheden die leven in de stad, en zij
willen vooral dat de samenleving als geheel erop vooruitgaat. Gewoonten, en zeker religieuze gebruiken
en tradities, veranderen en aanpassen aan de tijdsgeest en de technische evolutie, vereist een draagvlak
in de betrokken gemeenschappen. Dat draagvlak creëren vraagt tijd, dialoog en overleg. Dat bereik je niet
met het conflictmodel.
Deze bruggenbouwers worden vandaag reeds veel betrokken en zijn vaak ook overbevraagd door allerhande diensten. Het mag niet de bedoeling zijn om de verantwoordelijkheid van de stad op capaciteit op te
bouwen bij haar eigen personeel rond diversiteit af te schuiven op deze bruggenbouwers.

VIER. MENSWAARDIGE OPVANG VAN VLUCHTELINGEN
Gent heeft een lange traditie van gastvrijheid. Tijdens de Spaanse burgeroorlog werden in Gent 200
minderjarige oorlogsvluchtelingen opgevangen. Ook vandaag zijn grote groepen mensen het slachtoffer
van oorlogsgeweld. Vluchten doe je niet voor je plezier. Je wordt ertoe gedwongen om te kunnen overleven. Door de globalisering, de economische crisis en de oorlogen – waarvoor het Westen vaak mee de
verantwoordelijkheid draagt – moeten vandaag miljoenen mensen in de wereld op de vlucht slaan.
Wij kiezen ervoor te blijven voorzien in menswaardige opvang van vluchtelingen. Wie de hel heeft moeten
ontvluchten, kan op onze hulp rekenen om in een veilige omgeving een leven op te bouwen. De PVDA
wil van Gent een ‘huiszoekingenvrije gemeente’ te maken, naar het voorbeeld van tientallen andere gemeenten. Het houdt in dat de burgemeester het engagement opneemt de politie niet te laten binnenvallen
in huizen waar mensen zonder papieren opvang krijgen.
Dringende medische hulp is een mensenrecht en is dan ook wettelijk verplicht. Wij blijven herhalen: iedereen heeft recht op dringende medische hulp, ook wie geen papieren heeft. We willen dat de Stad Gent
de wijkgezondheidscentra financieel ondersteunt om het recht op medische hulp te garanderen voor alle
inwoners van onze stad.
Ook vandaag staan wij, Gentenaars, op de eerste rij om ons hart tonen voor de vluchtelingen. Heel wat
Gentenaars zetten zich in voor mensen op de vlucht. Waar de overheid tekort schiet om een aantal elementaire basisrechten voor mensen te voorzien, organiseren burgers zich om mensen een menswaardig
bestaan te geven. Het gaat daarbij om buddyprojecten, projecten rond huisvesting, voedselbedeling, weggeefwinkels, etc. Wij willen dat dit soort initiatieven van onderuit, zoals De Olijfboom, door de Stad Gent erkend en gesteund worden, zonder hen te willen opslokken in de stadsdiensten of hun werking beperkingen
op te leggen.
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16. JONGE STAD
Jongeren verdienen hun plaats in de stad. Ze zijn experts bij uitstek over de plek waar ze wonen, leren
en zich amuseren. Daarom kunnen we, door hen aan het woord te laten, een schat aan voorstellen en
engagement aanboren. Als het gaat over inspraak, ontspanning en welzijn van jongeren, neemt het jeugdwerk natuurlijk een cruciale plaats in. ‘Plaats’ moeten we hier ook letterlijk nemen: jongeren hebben meer
groene, openbare ruimte nodig. Plaats om bij elkaar te komen en zich uit te leven. Daarnaast willen we voor
jongeren de drempels verlagen voor deelname aan sport, spel en cultuur.

WAT WE WILLEN
EEN. LAAT HET GENTS JEUGDWERK BLOEIEN
• In elke wijk is een sterke permanente werking van het professioneel jeugdwerk nodig. We investeren daar
in professionals en solide vrijwilligers om het aanbod te optimaliseren en nieuwe initiatieven op te starten.
• Jeugdbewegingen zoeken vrijwilligers en omkaderen hen. Het is ook aan de stad om de jeugdbewe
gingen daarbij te steunen. Zo willen we de wachtlijsten om kinderen en jongeren in een jeugdbeweging
in te schrijven wegwerken.
• Er is een diverser aanbod aan jeugdverenigingen in Gent nodig. Elke wijk heeft recht op een wijde variëteit aan jeugdverenigingen.
• De opleiding van vrijwilligers met een migratieachtergrond geven we extra aandacht om de diversiteit in
het jeugdwerk te verhogen.
• Om de ontmoeting, uitwisseling en samenwerking tussen jongeren van de verschillende vormen van
jeugdwerk te stimuleren, organiseren en ondersteunen we jaarlijkse gezamenlijke evenementen.

TWEE. JONGEREN VERDIENEN EEN PLAATS IN DE OPENBARE RUIMTE
• De openbare ruimte richten we zo in dat jongeren er zich thuisvoelen, met voetbal- en basketbalveldjes,
zitbanken, sanitair en drinkwaterfonteintjes.
• Luifels om te schuilen voor de regen en onderdelen van skateparken nemen we op in de officiële lijst van
straatmeubilair. Zo maken we het makkelijker die dingen te plaatsen.
• We zorgen ervoor dat er overal groen en open ruimte is op wandelafstand, plekken waar jongeren zich
kunnen uitleven.
• Pleintjes en infrastructuur is niet genoeg. De stad moet personeel in dienst nemen dat actief is op de
verschillende pleintjes in de stad om daar met de lokale jongeren te werken.

DRIE. INFRASTRUCTUUR OP MAAT VAN JONGEREN EN HUN
ORGANISATIES
• We voorzien meer lokalen voor jongeren, van huiswerkklasjes tot lokalen voor jeugdbewegingen. Een
lokaal dat je je eigen kan maken, is een ankerpunt voor een jongerenwerking.
• Elke jongere heeft recht op een sporthal en zwembad dicht in de buurt, zowel voor sportclubs als voor
vrij gebruik. De prijzen voor het gebruik van sportfaciliteiten (en zwembaden) moeten naar beneden. Er
mag geen financiële drempel tussen jongeren en sport en spel staan.
• De infrastructuur van scholen openstellen kan een hefboom zijn om aan de noden te verhelpen, net als
investering in animatoren en conciërges.
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• De jeugdsector en sport- en dansverenigingen kunnen bij de organisatie van die nieuwe publieke ruimte
een rol spelen. Door activiteiten te organiseren in de schoolgebouwen kunnen we meer jongeren bereiken.
• We onderzoeken de mogelijkheid, in overleg met vakbonden en personeel, om de Krook ook op zondag
te openen, zodat jongeren het hele weekend door beroep kunnen doen op een toegankelijk aanbod aan
boeken, tijdschriften en digitale diensten in de beste bib van het land.
• In alle wijken voorzien we fuifzalen in beheer van de stad onder het motto: betaalbaar en bereikbaar.

VIER. JEUGDDIENSTEN MET EEN OPEN DEUR
• De jeugddiensten stimuleren we om in een open aanbod te voorzien op plaatsen waar veel jongeren zijn.
Een vindplaatsgericht gratis aanbod waar geen inschrijving voor nodig is.
• Wie veel jongeren bereikt, kan ook meer animatoren vinden en opleiden, in samenwerking met professioneel jeugdwerk.
• We leiden jongeren op tot animatoren op buurtpleinen. Jongeren vanaf 16 jaar nemen zo verantwoordelijkheid op voor hun eigen plein in samenwerking met professionele coaches uit het jeugdwerk.
We nemen een voorbeeld aan de Plein Patrons van Borgerhout. Ook in Gent hebben we een dergelijk
bottom-up emancipatorisch jongerenproject nodig.

VIJF. LAAT JONGEREN MEE DE STAD MAKEN
• Bij de heraanleg van straten en pleinen betrekken we jongeren, ook buiten de klassieke inspraakkanalen.
Wij gaan naar de jongeren, in plaats van omgekeerd. We maken contact via het jeugdwerk en het onderwijs.
• We geven de jeugdraad initiatiefrecht in de gemeenteraad. Dan kunnen jongeren punten op de agenda
zetten.
• We maken een digitale plek waar jongeren vragen en voorstellen kunnen droppen en die ook kunnen
laten ondersteunen door leeftijdsgenoten. We zorgen voor een brede bekendmaking van dit nieuwe
online inspraakmedium.

ZES. MEER PRIKKELS EN MOGELIJKHEDEN VOOR SPEL, SPORT,
DANS EN CULTUUR
• Sporten en dansen moet toegankelijker en goedkoper. Daarom bieden we laagdrempelige infrastructuur
aan, geven we sport- en dansverenigingen voldoende werkingsmiddelen en komen tussen in de kosten
voor lidmaatschap van een sport- of dansclub.
• Er moet ook een meer recreatief sportcircuit komen. De drempel naar een sportclub is vaak te groot, een
meer recreatieve maar toch omkaderde sportbeleving kan een instap zijn voor veel jongeren.
• We richten openbare fitnessruimtes in waar jongeren goedkoop kunnen komen trainen.
• We betrekken jongeren in de programmatie in cultuurhuizen en zorgen dat het cultuuraanbod voor jongeren hun aandeel in de stedelijke bevolking weerspiegelt.
• We verlagen de financiële drempels voor de muziekacademie, zodat elke jongere het instrument van zijn
of haar keuze kan bespelen, zonder financiële kopzorgen.
• Er moet een specifieke aandacht komen voor het betrekken van meisjes en jonge vrouwen bij sport
en cultuur en in het buurtwerk. Vaak vinden meisjes minder de weg naar jeugdhuizen en de sport- en
cultuurprojecten. Het recent gestarte meisjesvoetbalproject in Nieuw Gent is een goed voorbeeld van
hoe het anders kan.

ZEVEN. SAMENLEVEN EN VEILIGHEID
• We stimuleren elk initiatief om jongeren samen te brengen over alle verschillen heen: buurtevenementen, festivals…
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• We zetten in op een laagdrempelige politie en versterken daarom de ploeg wijkagenten en de wijkteams.
De inzet van interventieploegen met agenten die de stad niet kennen, beperken we tot een minimum.
• De politie moet zich focussen op de jongeren die voor problemen zorgen. We leggen de stigmatiserende
identiteitscontroles aan banden.
• De repressieve aanpak in de Overpoortstraat is geen oplossing voor de reële problemen. Om een veilige
feeststraat op maat van alle Gentenaars te voorzien is er een positieve aanpak nodig in samenspraak
met alle partners. Wij pleiten voor een project waarbij jongeren en studenten opgeleid worden tot stewards die het eerste aanspreekpunt zijn bij problemen.
• Er moet aandacht zijn voor mentaal welzijn onder jongeren. De stad moet de wijkgezondheidscentra
ondersteunen in het aanbieden van gratis psychologische hulp aan jongeren (zoals via het TEJO project).
We zetten via scholen, jeugdbewegingen en sportclubs een grootschalige campagne op naar jongeren
over mentaal welzijn en psychologische problemen.

ACHT. BETAALBAAR WONEN
• De huurprijzen van koten moeten drastisch naar beneden. Studenten betalen exorbitante prijzen en
jonge Gentenaars worden uit de markt geprijsd.
• De stad moet de woningmarkt terug in handen nemen. Jonge Gentenaars moeten geholpen worden in
de zoektocht naar een woning.
• De stad moet met de universiteit en hogescholen samenwerken om dringend meer betaalbare homes
te bouwen (en de bestaande te renoveren) om zo de druk op de stad te verlichten. Dat is positief voor
studenten én voor Gentenaars. De stad stelt daarvoor via erfpacht gronden ter beschikking aan een
symbolische prijs.

VISIE
Gent is een jonge stad. 1 op 5 Gentenaars is jonger dan 30. Deze Gentse jongeren zijn een diverse groep,
met veel verschillende achtergronden. Al deze jongeren samen zijn de toekomst van onze stad en allemaal verdienen die hun plaats in de stad. Allemaal zijn het burgers in volle ontwikkeling, met dromen en
barstensvol ideeën. Ideeën over hun toekomst, maar ook over de stad waarin ze leven. En over de buurt
waar ze wonen, leren en hun vrienden ontmoeten. Het zijn allemaal jongeren die recht hebben op sport en
ontspanning, op een veilige stad, op onderwijs, op cultuur, op werk. Nu verliezen we heel veel potentieel in
deze stad. Veel jongeren vallen uit de boot. In de Blaarmeersen overleed Jordy in een tentje. Dat is symptomatisch voor de tragische situaties die zich voordoen, ook in onze stad. Als we willen vermijden dat er meer
Jordy’s komen, moeten we massaal inzetten op de jeugd en een sociale stad.

INSPRAAK
Jongeren kennen vandaag te weinig inspraak in de stad. Inspraak blijft weggelegd voor wie de weg doorheen de wirwar van stedelijke structuren op eigen houtje afgelegd krijgt. Het is vaak niet duidelijk voor
jongeren waar ze hun mening kunnen geven en op welke manier ze kunnen bijdragen aan de stad.
Wie jonger is dan 18 kan zelfs bij de verkiezingen zijn of haar stem niet laten gelden. En studenten die in
Gent studeren maar buiten de stad wonen, al evenmin. Er is een mindshift nodig om hen bij het uitstippelen van het stedelijk beleid aan bod te laten komen. Want los van alle formele vormen van inspraak:
vertrouwen is de eerste stap. Om je te kunnen uitspreken, moet er ook geluisterd worden. Dat vraagt om
een open houding van beleidsmakers. Die moeten beseffen dat jongeren experts zijn over hun buurt of
school. Democratie is tweerichtingsverkeer: verwacht niet alleen dat jongeren zelf hun weg vinden, maar ga
ook actief naar hen toe. In Nieuw Gent werd door een reeks sociale organisaties een jongerenparlement op
poten gezet met de lokale jeugd. Het project moet momenteel on hold gezet worden omdat de financiële
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middelen niet toereikend zijn. Dit soort projecten moet gestimuleerd en gesteund worden. Jongeren mee
laten denken over de stad werkt emancipatorisch en helpt onze stad vooruit.
Met die ingesteldheid kan een stadsbestuur jongeren op allerlei manieren aan bod laten komen. In de
eerste plaats via de structurele inspraakorganen, zoals de jeugdraden. Die moeten uitgroeien tot volwaardige jongerenvertegenwoordigingen. Voorwaarden daarvoor zijn: professionele ondersteuning en respect
en waardering vanwege het beleid. Daarom moet de jeugdraad initiatiefrecht krijgen in de gemeenteraad.
Dan kunnen ook de jongeren punten op de agenda zetten.
Ook wie geen rechtstreekse lijn heeft naar de jeugdraad, moet haar of zijn ideeën op tafel kunnen leggen.
Daar is een open, digitaal instrument voor nodig, waarmee jongeren hun vragen en voorstellen kunnen naar
voren brengen en daar steun van andere jongeren voor kunnen krijgen. De stedelijke diensten engageren
zich elke vraag te beantwoorden en voorstellen die de steun krijgen van voldoende jongeren, te behandelen.
Het stedelijk jeugdbeleid moet verankerd zijn in de jongerenwereld. Daarvoor kan het beleid steunen op
het jeugdwerk en op banden in het onderwijs. Dan kunnen jongeren gehoord worden als er veranderingen
op til zijn in hun buurt, maar ook om beleid bij hen af te toetsen. Zonder sterk jeugdwerk kan het beleid
doorgedreven inspraak van jongeren niet realiseren.

JEUGDWERK
Jeugdverenigingen doen vandaag in onze stad schitterend werk. We hebben het dan over het professionele
jeugdwerk dat zich met vaste medewerkers in dienst vooral richt op de maatschappelijk meer kwetsbare
jongeren; maar ook over vrijwillig jeugdwerk – de jeugdbewegingen. Die bezorgen duizenden jongeren
elk weekend en elke zomer de tijd van hun leven. Het jeugdwerk is voor veel jongeren hun tweede thuis,
een plek waar ze zich veilig voelen, vrienden maken en kunnen groeien. Het jeugdwerk haalt jongeren uit
hun isolement, doet hen open bloeien en zet hen op weg naar hun eerste job. Alle Gentse jongeren hebben
recht op zo’n tweede thuis. Tijd om nog meer te investeren in alle verschillende vormen van jeugdwerk die
onze stad zo nodig heeft.
Het professionele jeugdwerk moet weer meer middelen krijgen. Om werkingen uit te breiden en om met
jeugdwerkers de hulpvragen van jongeren te kunnen beantwoorden. Maar ook om werkingen op te starten
in wijken en buurten waar ze vandaag nog niet (genoeg) bestaan. Het vrijwillige jeugdwerk helpen we
vooral met ondersteuning bij het vinden en vormen van hun ruggengraat: de vrijwilligers die zich dag in dag
uit engageren voor hun jeugdbeweging. Maar we verlenen ook steun voor een degelijke infrastructuur voor
de jeugdbewegingen.

WONEN
Het is voor veel jongeren onbetaalbaar geworden om in Gent te wonen. De prijzen worden alsmaar hoger.
Een groot probleem voor jongeren is de prijs van koten in Gent. Veel jongeren komen in Gent studeren. Het
is noodzakelijk voor een groot deel van deze jongeren om over een kot te beschikken in Gent. Momenteel
zijn er veel te weinig homes van de universiteit beschikbaar waardoor steeds meer studenten naar de
private huurmarkt moeten trekken. Dat zorgt ervoor dat de prijzen daar blijven stijgen. Een kot van 22
vierkante meter kost ondertussen al meer dan 350 euro per maand! De stijgende prijs van de studentenkamers zorgt er ook voor dat Gentenaars uit de markt geprijsd worden. De stad moet hier de woningmarkt
terug in handen nemen. Er moet in samenwerking met de universiteit een grootschalig project komen dat
inzet op de massale bouw van nieuwe studentenhomes. Ook de bestaande homes, soms in lamentabele
staat, moeten gerenoveerd worden. De woningmarkt moet ook in handen genomen worden zodat jonge
Gentenaars een deftige woning kunnen vinden in Gent, momenteel vaak onhaalbaar.
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ARMOEDE
Het jeugdwerk is een onmisbare schakel in de strijd tegen kansarmoede, maar die strijd heeft meer nodig
dan alleen jeugdwerkers. Veel jongeren hebben geen toegang tot boeken of tijdschriften. Te veel jongeren
maken hun huiswerk op hun gsm, bij gebrek aan een computer of internet. Armoede is een van de belangrijkste bekommernissen van onze jongeren. Dat blijkt ook uit onze Grote Bevraging bij meer dan 4000
Gentenaars, waaruit armoede als belangrijkste thema naar voor kwam. Het overlijden van Jordy in een
tentje in de Blaarmeersen moet een wake up call zijn voor de sociale ramp die elke dag plaatsvindt in onze
stad. Buurtwerkers getuigden in De Morgen over de dramatische situaties die ze elke dag opnieuw zien in
onze stad: “In zijn sociale woning zoek ik Jean-Pierre (52 jaar) op. Hij komt enkel buiten om boodschappen
te doen en heeft met niemand nog contact; geen familie, geen vrienden, geen buren. Met Alina (22 jaar) die
in een kapotte caravan leeft, tracht ik gratis schoentjes te scoren voor haar twee dochters want ze lopen nu
op blote voeten. Ik moet ook dringend op zoek naar de verdwenen Amadi (65 jaar), want de winkeletalage
waar hij geregeld slaapt is opgeruimd en dat is geen goed teken.”
De aanpak van de kansarmoede onder jongeren begint bij het verbeteren van de situatie van hun ouders.
Maar er zijn ook specifieke acties nodig, gericht op de jongeren zelf: een laagdrempelig aanbod voor sport,
spel en cultuur en voor digitale diensten bijvoorbeeld. Bibliotheken moeten ook in het weekend een volledige dag open zijn. Er is ook ondersteuning in het onderwijs en begeleiding bij het zoeken naar werk nodig.
Een van de grootste troeven van onze stad is het hoger onderwijs. Toch vinden vele jongeren uit onze stad
de weg niet naar het hoger onderwijs. De stad moet voor de nodige begeleiding en omkadering zorgen
zodat jongeren uit Gent zich ook kunnen ontplooien in het hoger onderwijs dat onze stad rijk is. Veroveren
jongeren een positief toekomstperspectief, dan kunnen ze hun leven in handen nemen. We moeten koste
wat het kost vermijden dat jongeren terechtkomen in een situatie zonder job of opleiding. Hier draagt ook
de stad een verantwoordelijkheid.
Steeds meer jongeren hebben last van psychologische problemen. Jongeren die in armoede leven hebben
nog vaker last van psychologische problemen en voor hen is de stap naar professionele hulp vaak nog veel
groter. We moeten jongeren deze hulp gratis aanbieden. De projecten in wijkgezondheidscentra hieromtrent zijn heel bemoedigend en moeten door de stad ondersteund worden. In elke wijk moeten jongeren op
de hoogte zijn waar ze terecht kunnen met hun problemen en dat gratis.

RUIMTE
Veel jongeren snakken naar meer groen, naar meer parken, naar meer openbare ruimte. Dat moet ook een
basispijler van goed jeugdbeleid zijn: meer groen en open ruimte, zeker in dichtbebouwde wijken. Om je
vrienden te ontmoeten, te voetballen of gewoon in het gras te liggen, op wandelafstand van je thuis. Die
openbare ruimte richten we zo in dat jongeren zich er thuis voelen en we conflicten tussen gebruikers
vermijden. Er is een extra aandacht nodig voor de behoeften van meisjes zodat ook zij een plaats hebben
in de openbare ruimte. Een open aanbod van sport- en spelactiviteiten nodigt jongeren uit elkaar in die
openbare ruimte te ontmoeten.
Verder kan de stad jongeren ook binnen meer plaats geven. Sportzalen zijn vandaag dikwijls volgeboekt.
Maar er is ook nood om infrastructuur vrij te gebruiken. En die ligt er na sluitingstijd soms verlaten bij: sportzalen van scholen bijvoorbeeld, maar ook parkings. Met investeringen in conciërges en animatoren kunnen
we die ruimtes openstellen en nieuw publiek domein creëren. Door naschoolse activiteiten aan te bieden in
de schoolgebouwen zelf, verlagen we voor de leerlingen de drempel om deel te nemen.

STADSPROGRAMMA GENT 2018 133

ONTSPANNING
Voor jongeren moet de drempel naar sport en cultuur naar omlaag. De kostprijs verlagen is hier onze
eerste maatregel. Als gevolg van de besparingen moesten sport- en dansverenigingen hun lidgelden de
laatste jaren verhogen. Om dat te vermijden verhogen we hun werkingsmiddelen. Maar de stad kan ook
rechtstreeks tussenkomen als lidgelden een hoge financiële drempel vormen. Fitnessen is een populaire
bezigheid en heel gezond als er een goede begeleiding is. Maar fitnesszalen zijn bijna volledig in handen
van privé-uitbaters. Die hanteren vaak erg hoge prijzen. Met de uitbouw van publieke fitnessruimtes en de
plaatsing van fitnesstoestellen in de openbare ruimte kunnen jongeren goedkoop aan hun conditie werken.
Ook dansen zit bij jongeren in de lift. Het meisjesvoetbalproject in de wijk Nieuw Gent toont bovendien aan
wat het potentieel onder meisjes is als er een specifieke aandacht voor is. Meisjes willen net zoals jongens
graag aan sport doen maar moeten ook de kans krijgen om dit te doen.
Net zoals in Borgerhout moet er een project zoals de Plein Patrons opgestart worden. Jongeren van 16 jaar
moeten in elke wijk een opleiding tot steward kunnen volgen en zelf zaken op hun plein in goede banen
leiden. Zo bereik je veel beter het doelpubliek en het werkt emancipatorisch voor de jongeren uit de buurt.
Uitgaan en feesten is een deel van de leefwereld van jongeren. Het is van alle tijden dat jongeren graag
naar een fuif gaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk. In veel wijken is de accommodatie voor fuiven onvoldoende. In de bekendste fuifstraat van Gent, de Overpoortstraat, zijn problemen schering en inslag. De
oplossing voor deze problemen is echter geen repressie of overdreven politieaanwezigheid. De problemen
in de Overpoort moeten in samenspraak met alle partners aangepakt worden. Wij pleiten voor een project
waarbij Gentse jongeren en studenten opgeleid worden tot stewards die als eerste aanspreekpunt gelden
bij problemen.
Daarnaast is er ook een speciale aandacht nodig voor het seksisme en racisme in de uitgaanswereld, en
zeker in de Overpoort. Nog steeds worden jongeren met een andere huidskleur geweigerd in de cafés en
discotheken. Ook het seksisme moet aangepakt worden. Vrouwen voelen zich steeds meer op hun ongemak in de Overpoort en het seksueel grensoverschrijdend gedrag is alomtegenwoordig. Tijd voor een totaalaanpak voor het probleem in de Overpoort dat alle problemen aanpakt in samenspraak met de partners.
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17. SPORTIEVE STAD
Sport en vrije tijd moeten populair zijn in de werkelijke betekenis van het woord: van en voor iedereen.
Door te sporten leren mensen elkaar kennen. Een laagdrempelig sportaanbod draagt bij tot een solidaire
samenleving. Bovendien is bewegen en sporten ook gezond. Clubs en infrastructuur zijn daarin belangrijk.
Als stad kunnen we op onze eigen gronden, in onze sporthallen en met onze sportdiensten een voortrekker
zijn van een toegankelijk en rijk sport- en vrijetijdsleven.

WAT WE WILLEN
EEN. INFRASTRUCTUUR
• We behouden de stadsgronden voor publieke infrastructuur. Dat is de enige garantie dat de Gentenaar
betaalbaar kan sporten in zijn of haar buurt. Verkoop van gronden aan de privé zorgt voor onzekerheid
en hogere inkomprijzen.
• We investeren in nieuwe sporthallen zodat elke wijk voldoende toegankelijke zalen heeft. Zalen met ruime openingsuren zijn cruciaal om jong en oud samen te laten sporten. Extra investeringen in sportinfra
structuur zijn nodig om wachtlijsten bij sportclubs weg te werken.
• In Nieuw Gent is er duidelijk nood aan een nieuwe sporthal waar de buurt gebruik van kan maken om het
vrijetijdsaanbod in de wijk te vergroten. Deze sporthallen moeten goedkoper zijn voor buurtbewoners
dan voor andere gebruikers.
• We voorzien openbare pleintjes van voldoende schuilplekken, overdekking of lichtinstallaties om er ook
in de donkere maanden optimaal gebruik van te kunnen maken.
• We breiden de openingsuren van de zwembaden uit. Gent heeft een tekort aan zwemwater, ook voor
schoolzwemmen. Bestaande zwembaden moeten dringend gerenoveerd worden, maar er zijn ook nieuwe zwembaden nodig.
• Onze sportvoorzieningen staan niet te koop. We verzetten ons tegen verdere privatisering van sportinfrastructuur in onze stad, zoals bij PPS Rozebroeken.

TWEE. LAAGDREMPELIG SPORTEN
• In elke wijk organiseren we een laagdrempelig vrijetijdsaanbod waar kinderen kunnen kennismaken
met verschillende sporten en verschillende sportclubs. De aanbieders van dit vrijetijdsaanbod zullen de
trajectbegeleiders zijn die de kinderen toeleiden naar een vereniging naar keuze. Zij volgen de kinderen
op.
• We kiezen voor een duurzaam aanbod. Dus geen grote projecten waarvan na een jaar de subsidies opdrogen, maar projecten met wekelijks activiteiten, die ieder jaar worden opgevolgd, waar inspraak is van
de ouders/buurtbewoners en waar deelnemers de kans krijgen om opgeleid te worden tot begeleider.
• Buurtbewoners krijgen voorrang bij het reserveren van een sporthal.
• We verlagen de tarieven in het sport- en vrijetijdsaanbod. In onze eigen sporthallen, op onze terreinen,
in onze zwembaden, in het publieke aanbod van buurtsport kunnen we de toegankelijkheid voor elke
Gentenaar het best garanderen.
• We bieden leerlingen een betaalbare SNS-pas (Sport Na School-pas) aan, zoals in verschillende Vlaamse
gemeenten reeds het geval is.
• We zetten extra in op laagdrempelige sportinitiatieven voor vrouwen, met name in kansarme buurten.

STADSPROGRAMMA GENT 2018

137

DRIE. PROFESSIONELE ONDERSTEUNING
• Heel wat sportverenigingen hebben nood aan professionele clubondersteuning op sociaal vlak en sportief vlak. We zorgen voor professionele jeugdcoördinatoren, en geven daarbij prioriteit aan sportclubs in
kansarme buurten.
• Stadspersoneel zorgt voor professionele meerwaarde. Zij brengen expertise, ervaring en passie mee en
worden daar heel erg voor gewaardeerd.
• We zetten in op bijkomende opleidingstrajecten om deelnemers zelf trainer, animator of vrijwilliger te
laten worden.
• We steunen op de ervaring en kennis van de sportclubs. Hun engagement en hun grote bereik moeten
we koesteren. Met hun noden en kennis over infrastructuur moeten we aan de slag.
• Sportclubs moeten ook digitaal ondersteund worden. De Sportdienst kan een platform creëren waar
vrijwilligers en professionals van elkaar kunnen leren, waar kennis kan gedeeld worden en samen naar
oplossingen kan gezocht worden.

VIER: SPORTCLUBS OP MENSENMAAT
• Van sportclubs die ondersteuning vragen of gebruik willen maken van sportinfrastructuur vragen we een
open boekhouding en duidelijke sociale doelstellingen.
• We moedigen sportclubs aan om een maatschappelijke rol in hun buurt op te nemen: het openstellen
van accommodatie voor de buurt, inzetten op inclusie van kwetsbare groepen, laagdrempelig zijn, een
meisjeswerking of vrouwenwerking opstarten, een werking voor senioren opstarten, een G-werking opstarten voor mensen met een beperking die liever binnen een aangepaste omgeving sporten.
• Sportclubs die draaien op vrijwilligers moeten hierin ondersteund worden door de overheid via professionele ondersteuning en een laagdrempelig opleidingsaanbod.

VISIE
Sporten en regelmatig bewegen is goed voor het lichaam en geest, maar heeft daarnaast nog veel andere
voordelen. Via samen sporten leer je sociale vaardigheden aan, je kunt er tewerkstellingstrajecten mee ondersteunen, het past in de begeleiding van mensen met verslavingsproblematieken. Een goede coaching,
trajectbegeleiding en sociale ondersteuning is hierbij cruciaal.
Ook binnen het klassieke sportbeleid is er nood aan goede en voldoende begeleiding van de sporters.
Zonder goede en voldoende begeleiding vervalt de sportwereld snel in de wet van de (economisch) sterkste.
Betere sporters krijgen meer sportkansen, rijkere sporters kunnen zich als eerste of enige inschrijven, kansarmen krijgen de slechtste begeleiding. Met als gevolg dat sport een setting wordt waar ongelijkheid wordt
bevestigd. Het mooie aan sport is dat het iedereen samen kan brengen, maar competitiedrang kan veel
kapot maken.
Heel wat Gentse sportverenigingen hebben nood aan vrijwilligers en trainers. Buurtsportinitiatieven zijn ook
steeds op zoek naar animatoren en trainers. We zitten hier met een breed maatschappelijk probleem. Heel
wat ouders hebben het te druk met hun eigen job, de arbeidsmarkt wordt alsmaar flexibeler en mensen
vinden moeilijk de tijd om zich nog te engageren in de sportvereniging waar hun kinderen actief zijn.
Er is bij sportvereniging en buurtsportinitiatieven nood aan opleidingstrajecten om deelnemers zelf trainer,
animator of vrijwilliger te laten worden.
Er is nood aan buurtsport onder begeleiding van professionelen om een betere kwaliteit te bieden. In het
ideaal scenario hebben deze buurtsportwerkers een sportopleiding en/of maatschappelijke opleiding genoten en zijn zij in staat om de deelnemers op sportief en maatschappelijk vlak te coachen. De buurtsport-
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werkers moeten een veilige en vruchtbare omgeving bieden waar de deelnemers zich kunnen ontwikkelen
en ontspannen.
Op dit moment zijn veel buurtsportwerkers in opleiding (BOP tewerkstellingstraject) en kunnen de buurtsportorganisaties te weinig beroep doen op professionele/opgeleide krachten.
Sportinfrastructuur
Investeren in sportinfrastructuur is nodig om wachtlijsten bij sportclubs weg te werken.
Op de openbare pleintjes ontbreekt het vaak aan schuilplekken, overdekking of lichtinstallaties om er ook
in de donkere maanden optimaal gebruik van te kunnen maken.
De sportzalen zijn op avonden heel vaak bezet. Hierdoor kunnen de buurtbewoners amper gebruik maken
van de sportzalen naast hun deur. In Nieuw Gent is er duidelijk nood aan een nieuwe sporthal waar de buurt
gebruik van kan maken om het vrijetijdsaanbod in de wijk te vergroten. Deze sporthallen moeten goedkoper zijn voor buurtbewoners dan voor andere gebruikers. Buurtbewoners kunnen een voorrangsperiode
krijgen bij het reserveren van een sporthal. Er kunnen enkele avonden vrijgehouden worden voor vrij en
gratis gebruik door buurtbewoners.
Laagdrempelig en duurzaam vrijetijdsaanbod
We willen een laagdrempelig vrijetijdsaanbod in elke wijk organiseren waar kinderen kunnen kennismaken
met verschillende sporten en verschillende sportclubs. De aanbieders van dit vrijetijdsaanbod zullen de
trajectbegeleiders zijn die de kinderen toeleiden naar de vereniging naar keuze. Zij volgen de kinderen
op. Indien de kinderen het wensen moeten zij niet naar een vereniging maar blijven zij participeren in het
laagdrempelig vrijetijdsaanbod.
Het is belangrijk dat dit aanbod duurzaam is. Dus niet iedere maand met springkastelen naar een wijk
trekken, geen grote projecten waarvan na een jaar de subsidies opdrogen maar projecten met wekelijks
activiteiten, die ieder jaar worden opgevolgd, waar inspraak is van de ouders/buurtbewoners en waar deelnemers de kans krijgen om opgeleid te worden tot begeleider.
De SNS-pas is een sportpas voor leerlingen van het secundair onderwijs waarmee je gedurende een bepaalde periode aansluitend aan de schooluren kan deelnemen aan verschillende sportactiviteiten. Deze
pas bestaat al in verschillende Vlaamse gemeenten en willen we ook in Gent invoeren.
Professionele clubondersteuning
Heel wat sportverenigingen hebben nood aan professionele clubondersteuning op sociaal vlak en sportief
vlak. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van professionele jeugdcoördinatoren, betaald door de lokale overheid ter ondersteuning van bijvoorbeeld sportclubs in kansarme buurten.
Deze professionele kracht kan dan de opdracht krijgen om een pedagogisch verantwoorde opleidingsvisie
uit te werken, een vrijwilligersbeleid uit te werken, begeleiders/trainers aan te werven, in te zetten op
ouderparticipatie en van de vereniging een buurtgerichte sportclub te maken.
Sportclubs die ondersteuning vragen of gebruik willen maken van sportinfrastructuur dienen een open
boekhouding aan te tonen. Recht hebben op ondersteuning en gebruik van sportvelden dient ook gekoppeld worden aan maatschappelijke doelstellingen. Bijvoorbeeld: een werking opzetten voor mensen met
een beperking, of ouders laten participeren in het bestuur van de club.
Maatschappelijk gerichte sportclubs
Sportclubs kunnen een maatschappelijke rol in hun buurt opnemen: sportaccommodatie openstellen voor
de buurt, inzetten op inclusie van kwetsbare groepen, laagdrempelig zijn, een meisjeswerking of vrouwenwerking opstarten, een werking voor senioren opstarten, een G-werking opstarten voor mensen met een
beperking die liever binnen een aangepaste omgeving sporten. Deze sportclubs die draaien op vrijwilligers
moeten hierin ondersteund worden door de overheid via professionele ondersteuning en een laagdrempelig bijscholingsaanbod.
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Sport op maat
Niet elk kind is op zoek naar competitiesport, toch is het moeilijk om bijvoorbeeld een voetbalclub te vinden
waar kinderen geen competitie spelen.
Het sportaanbod voor kinderen en jongeren, op school of in de sportclub, draait vaak om het halen van een
prestatie, een wedstrijd winnen, een bepaalde tijd of afstand halen. Eens volwassen kiezen weinig mensen
nog voor erg competitieve vormen van sport. Er moet dus ingezet worden op bewegen, makkelijke en
laagdrempelige bewegingsvormen, blessurepreventie. Bewegen moet vooral leuk zijn.
Sportclubs digitaal ondersteunen
Sportclubs kunnen digitaal ondersteund worden. De Sportdienst kan een platform creëren waar van elkaar
geleerd kan worden, vragen kunnen gesteld worden, kennis gedeeld worden, waar er samen gezocht kan
worden naar oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Via deze weg zou de burger ook meer inspraak kunnen krijgen in het sportbeleid.
Laagdrempelige sportinitiatieven voor vrouwen
Vrouwen/meisjes doen beduidend minder aan sport, zeker in kansarme buurten. Er is dus nood aan laagdrempelige sportinitiatieven voor vrouwen.
Indien apart sporten kan helpen om vrouwen aan het sporten te krijgen dan moet dit kunnen en moeten
vrouwenclubs worden opgericht. Daarnaast moeten vrouwen ook de kans krijgen om bij mannen te sporten.
Sportaanbod uitbreiden, niet inkrimpen
In de zomer van 2015 lanceerde Gents schepen Resul Tapmaz een nieuw plan betreffende de openingsuren
voor Gentse zwembaden en sporthallen. Het aantal publieksuren in de Gentse zwembaden zou daarbij
verminderd worden. Er was nochtans plechtig beloofd dat Gentenaars de gevolgen van de besparingen bij
Stad Gent niet zouden voelen in de dienstverlening. De plannen werden onthaald op heel wat protest en
werden uiteindelijk grotendeels teruggeschroefd.
In plaats van het aanbod in te krimpen, zou het aanbod eigenlijk uitgebreid moeten worden, om meer
mensen aan het sporten te krijgen en comfortabel zwemmen toe te laten.
Geen privatisering van sport
In de discussie over de openingsuren van van de zwembaden reageerde schepen van sport Resul Tapmaz
dat mensen kunnen blijven zwemmen maar zich enkel verder moeten verplaatsen. Hij verwees daarbij
naar Rozebroeken als alternatief. Wij betreuren dat de Stad Gent kiest voor dat ene grote zwemcomplex,
uitgebaat door een privépartner, in plaats van in te zetten op een breder aanbod van buurtzwembaden.
De PVDA wil dat de stad blijft investeren in een laagdrempelig sportaanbod in elke buurt. We verzetten ons
tegen elke verdere privatisering van sportinfrastructuur in onze stad.
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18. CULTURELE STAD
Kunst en cultuur zijn goud waard. Cultuur is geen markt, en de stad is méér dan één groot evenementenplein. Culturele expressie is een levensbehoefte. Kunst is emancipatie. We ijveren voor een democratische
cultuur op mensenmaat waarin alle bevolkingsgroepen zich herkennen. We verhogen de investeringen in
kunst en cultuur en verlagen de drempels naar onze Gentse cultuurtempels. We omarmen de jongeren
cultuur, ondersteunen de volkskunst en geven cultuuraanbieders van diverse afkomst de erkenning die ze
verdienen.

WAT WE WILLEN
EEN. CULTUURTEMPELS ZONDER DREMPELS
• We investeren meer in cultuur en kunst op mensenmaat: laagdrempelig en betaalbaar.
• We voeren een 1-euro-ticket in voor grote cultuurevenementen, zodat ook mensen in armoede van een
bruisend cultuuraanbod kunnen genieten.
• We maken de Gentse musea en toppers als het Gravensteen en het Belfort permanent gratis toegankelijk
voor alle Gentenaars. Als het in Londen kan, kan het in Gent ook.
• We maken het aanbod van de UiTPAS zo breed en betaalbaar mogelijk, en stemmen het aanbod beter
af op jongeren.
• We richten een mobiel vrijetijdsloket op om de UiTPAS beter bekend te maken bij kwetsbare doelgroepen.
• We bouwen de loketfunctie van het Uitbureau verder uit, zodat ook mensen zonder digitale skills eenvoudig tickets kunnen kopen.

TWEE. CULTUUR VAN ONDERUIT
• We faciliteren een superdivers cultuuraanbod en geven kunstenaars van diverse afkomst de plaats die
ze verdienen.
• We investeren meer in sociaal-artistieke projecten, amateurkunsten, culturele diversiteit, het volks
theater en de volksmuziek in de Gentse streektaal, de mooiste taal ter wereld.
• We omarmen de jongerencultuur en zetten in op de muzikale, dans- theater- en andere talenten van
jongeren. We richten een Hiphophuis op, zoals in Rotterdam.
• We slopen de muren tussen ‘gevestigde kunsten’ en underground, tussen ‘hoge’ cultuur en amateurkunsten door samenwerking en kruisbestuiving te stimuleren.
• Diversiteit bouwen we structureel in, zowel op vlak van programmatie als personeelsbestand. We maken
actief werk van het aanwerven van medewerkers met diverse achtergrond (etnisch-cultureel en gender)
bij de Dienst Cultuur en de Gentse cultuurhuizen.

DRIE. KUNST IS GOUD WAARD.
• De Vlaamse besparingen laten ook in de Gentse cultuursector sporen na. Als cultuurstad willen we zelf
extra inspanningen doen voor onze kunst- en cultuuraanbieders, zodat zij hun tijd kunnen steken in creativiteit, in plaats van in crowdfunding.
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VIER. RESPECTEER CULTUURWERKERS, ONDERSTEUN
VRIJWILLIGERS
• We vullen de jobs van conciërges, personeel in de cafetaria, klusjesmannen/vrouwen, logistieke medewerkers… opnieuw in. Hier is de afgelopen jaren veel te veel bespaard. We zorgen voor volwaardige
banen in plaats van precaire jobs en nepstatuten.
• We ijveren voor respect en aandacht voor een gezonde werkbelasting van de werknemers uit de cultuursector.
• We ijveren samen met vakbonden en artiesten bij de nationale overheden voor een volwaardig kunstenaarsstatuut.
• We zetten naast professionals ook vrijwilligers in en schatten hen naar waarde door te voorzien in voldoende omkadering, opleiding, opvolging en appreciatie. We blijven het vrijwilligersstatuut opwaarderen.

VIJF. MEER GOEDE, BETAALBARE ZALEN
• We verhuren de zalen in de stad aan democratische tarieven voor cultuurorganisaties en verenigingen
en maken de aanvraagprocedure eenvoudiger.
• We breiden het aanbod aan goede, betaalbare zalen voor socioculturele activiteiten uit. We denken
daarbij ook aan de volkse kunsten, het amateurtoneel, dansgroepen en muzikanten die nood hebben
aan repetitieruimte en speelplekken.
• We zoeken mee naar alternatieve, creatieve ruimtes voor experimentele projecten en jonge kunstenaars. We geven leegstaande ruimtes een tijdelijke culturele invulling.
• We overleggen met scholen om hun infrastructuur ter beschikking te stellen voor voorstellingen en projecten van socio-culturele organisaties.

ZES. ONS STEDELIJK CULTUURBELEID IS NIET TE KOOP
• We zorgen ervoor dat de leden van de raden van bestuur van onze stedelijke musea en grote cultuurtempels de samenleving weerspiegelen en versterken de linken met het middenveld en kansengroepen.
• We draaien de oprukkende commercialisering van grote evenementen terug.
• We komen op voor structurele werkingssubsidies voor kunstenaars en cultuurhuizen, in plaats van private sponsoring en crowdfunding.

VISIE
EEN. CULTUURTEMPELS ZONDER DREMPELS
Voor heel wat mensen in onze stad zijn er nog te hoge drempels naar kunst en cultuur. Niet alleen financiële
drempels kunnen de toegang verhogen, maar ook de digitalisering bij reserveringen, of de bereikbaarheid
met het openbaar vervoer in late uren. Taal kan een grote barrière zijn of het feit dat je je vanuit jouw eigen
belevingswereld niet aangesproken voelt door de programmatie.
We voeren een 1 euro-ticket in voor grote cultuurevenementen, zodat ook mensen in armoede kunnen participeren. De 1 euro-tickets worden verkocht via het Uitbureau, het mobiele vrijetijdsloket en de sociale wijkhuizen. We overleggen met de grote Gentse cultuurhuizen, van de Opera tot de Vooruit, om niet-verkochte
tickets via het 1 euro-systeem ter beschikking te stellen aan kwetsbare doelgroepen.
In Gent kan je vandaag tot 12 jaar gratis naar het museum. Alle Gentenaars kunnen dat op zondagvoormiddag. Wij maken alle Gentse musea permanent gratis toegankelijk. Hetzelfde doen we met topmonu-
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menten als het Belfort en het Gravensteen, waardevol erfgoed dat de Gentenaars in het hart dragen. We
inspireren ons daarvoor op het Londense cultuurbeleid. Londen wou het bezoekersaantal van de nationale
musea verhogen door de toegang gratis te maken. Dat is gelukt. Vanaf 2001 kan je het British Museum, Tate
Modern, The National Gallery en andere kunsttempels bezoeken zonder entreegeld. Het bezoekersaantal
steeg met ruim 10 procent. Vooral voor gepensioneerden maar ook voor ongeschoolde arbeiders zakte
de drempel. Als meer mensen gaan kijken, keren meer mensen ook vaker terug, al dan niet samen met
vrienden of familie om iets te tonen dat ze hebben ontdekt.
We bouwen de UiTPAS verder uit en stemmen het aanbod beter af op jongeren. De UiTPAS werkt erg goed:
de drempels zijn verlaagd en er is een sterke samenwerking gegroeid tussen middenveldorganisaties,
armoedeverenigingen en de Gentse kunstensector. De UiTPAS voorziet een verminderd tarief voor mensen
met verhoogde terugbetaling. Om de UiTPAS beter bekend te maken bij moeilijk bereikbare doelgroepen
richten we een mobiel vrijetijdsloket.
We bouwen de loketfunctie van het Uitbureau verder uit. Digitalisering is belangrijk en handig voor jongeren en hoger opgeleiden, maar verhoogt de drempel voor lager opgeleiden. Twee op de drie mensen in
armoede hebben geen e-mailadres. Hoe paradoxaal is het dat je je voor de volkse poppenkast van Pierke
Pierlala digitaal moet aanmelden?

TWEE. CULTUUR VAN ONDERUIT
Het cultuurbeleid moet uit haar grenzen durven breken. Kunst is er niet alleen voor artistiek toptalent maar
is een bedrijvigheid waar elke mens zich in kan uitleven, behoefte aan heeft in het dagdagelijkse leven.
Culturele expressie is een vorm van emancipatie. Cultuur mag geen ivoren toren zijn, geen spiegelbeeld
van een witte middenklasse.
We keren het cultuurbeleid binnenstebuiten. De snelle en ingrijpende demografische evolutie maakt dat
onze stad heel hybride en gelaagd (superdivers) wordt. Om hier vanuit de kunstensector adequaat op te
reageren moet je op alle niveaus van je werking kunnen ingrijpen: zowel op wat je aanbiedt (programmeert),
op wie er creëert, en op publiekswerkers die zelf een diverse achtergrond hebben en dus een meer divers
stedelijk publiek kunnen betrekken. Er zijn in Gent een tiental huizen, verenigd in een ‘diversiteitswerf’, die
hier de nodige expertise in huis hebben, maar te weinig middelen krijgen om dit waar te kunnen maken.
We zetten resoluut in op diversiteit, stimuleren de aanwerving van programmatoren met een diverse achtergrond en geven ook zelf het voorbeeld door het personeelsbestand bij de Dienst Cultuur af te stemmen op
de superdiverse realiteit in de samenleving. We bouwen een cultuurbeleid uit dat een superdivers cultureel
aanbod in onze stad faciliteert en versterkt. We geven makers van diverse afkomst de plaats en erkenning
die ze verdienen. De culturele infrastructuur van de stad en scholen stellen we open voor culturele initiatieven van alle bevolkingsgroepen. We stimuleren kunsthuizen, musea en culturele instellingen om in hun
programmatie ruimte te maken voor culturele bottom-up-initiatieven.
We slopen de muren tussen ‘gevestigde kunsten’ en underground, tussen ‘hoge’ cultuur en amateurkunsten. We zorgen voor kruisbestuiving, uitwisseling en confrontatie. We investeren méér in sociaal-artistieke
projecten, amateurkunsten en kleine socio-culturele verenigingen. We zorgen voor een betere subsidiëring
van het volkstheater en volksmuziek in de Gentse streektaal, de mooiste taal ter wereld. Volkscultuur is óók
cultuur.
We omarmen de jongerencultuur. We investeren in een uitgebreider cultuuraanbod vanuit het jeugdwerk,
gericht op het ontwikkelen van muzikale, dans- theater- en andere talenten van jongeren. Ook beeldende
kunsten en creatief schrijven krijgen hierbij een volwaardige plaats. We brengen kunst en cultuur op school,
niet als uitstapje, maar als een volwaardig deel van het lessenpakket met aandacht voor de culturele diversiteit. Daarbij zetten we professionele kunstenaars en kunstorganisaties in. We laten alle kunstdisciplines
aan bod komen.
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We promoten ontwikkeling van nieuwe kruisbestuivingen tussen de kunst- en cultuursector en het jeugdwerk, het onderwijs en het brede domein van integratie- en inburgering. Een positief voorbeeld is hoe
Refu Interim vrijwilligers met een migratieachtergrond actief maakten in de kunstensector. In heel wat kunstenorganisaties zijn ondertussen nieuwkomers aan de slag: ze zetten zich in als vrijwilliger en leren en
Nederlands spreken, een nieuw netwerk ontwikkelen, etc.
We zetten kunstenaars met een grote wijkbetrokkenheid in om buurten creatief ‘in te vullen’. Er mag gerust
kleur en creativiteit bijkomen in de wijken van de stad. Dat doen we in overleg en samenwerking met de
bewoners.

DRIE. KUNST IS GOUD WAARD
De cultuurbesparingen op Vlaams niveau hebben hun effect op de cultuursubsidies in de stad. Met de
besparingen van twintig miljoen euro door Vlaams Minister van Cultuur Gatz (Open Vld) krijgen heel wat
knappe kunstenorganisaties het financieel moeilijk. Cultuurhuizen die moeten inboeten op structurele
werkingsmiddelen kunnen louter nog project per project middelen aanvragen. Dat vergt vooral veel administratieve werkuren, die niet kunnen gaan naar het creatieve proces. En een langetermijnwerking is voor
hen zo goed als onmogelijk geworden. De continuïteit van de organisaties staat onder druk. Het behoud
van structurele subsidiëring is voor heel wat organisaties een kwestie van overleving. Het maatschappelijk
verlies door de besparingen zal groter blijken dan alleen het verdwijnen van enkele organisaties en kleinere
cultuurhuizen.
Als cultuurstad willen we zelf extra inspanningen doen om voor voldoende middelen te zorgen voor de
kunst- en cultuuraanbieders in de stad, zodat zij hun tijd kunnen steken in hun creativiteit, in plaats van in
crowdfunding.
Vaak wordt de cultuurwereld aangestuurd om hoge bezoekersaantallen te halen en rendement te scoren.
We willen niet meedoen aan het aanporren van de cultuurwereld de programmatie af te stellen op bezoekersaantallen en op rendement. Het gaat in cultuur uiteraard niet om de grote namen van cultuurhuizen,
het gaat om wat ze doen, wie ze bereiken en of de kunst en de kunstenaars een belangrijke plaats krijgen.

VIER. RESPECTEER CULTUURWERKERS, ONDERSTEUN
VRIJWILLIGERS
Heel wat lokaal en toegankelijk vrijetijdsleven draait op vrijwilligers. Kijk maar naar de plaatselijke sportclubs, wandelclubs, kunst- en muziekgroepen, jeugdbewegingen, theatergroepen, jeugdhuizen, seniorengroepen enzovoort. Het stadsbestuur zou dat vrijwilligerswerk veel meer kunnen ondersteunen. Maar het
beschouwt verenigingen te veel als uitvoerders van het stadsbeleid. Het steekt er vergeleken met grote
prestigeprojecten ook relatief weinig energie en middelen in. Heel wat verenigingen en groepen moeten
op zoek naar geld via crowdfunding, kaas- en wijnavonden, vlaaienslagen of fuiven. En zelfs fuiven worden
moeilijk door het gebrek aan goede en betaalbare zalen.
Heel wat jobs in de cultuursector werden weggewist en vervangen door vrijwilligerswerk. Dat is het geval
voor de conciërges en de medewerkers in de cafetaria in onze cultuurcentra en sportzalen. Hun plaats
wordt opgevuld door sleuteldragers en vrijwilligers. Wij zijn fan van het vrijwilligerswerk omdat we weten
dat het onze samenleving verrijkt. Maar reguliere jobs schrappen en dan vervangen door vrijwilligers, kan
niet.
Werknemers in de cultuursector hebben heel onregelmatige werkroosters. Ze werken vaak wanneer familie
en vrienden vrijaf hebben. Ze bieden die anderen zo de kans zich te ontspannen tijdens hun vrije tijd. Maar
we willen er wel op toezien dat de werkgevers in de cultuursector respectvol met hun werknemers omgaan
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en met een proactief beleid maatregelen nemen tegen de stijgende werkdruk die het gevolg is van de
jarenlange besparingsrondes in de sector.

VIJF. MEER GOEDE, BETAALBARE ZALEN
Gent heeft een groot tekort aan goede, betaalbare zalen voor socio-culturele activiteiten. Hierbij moet extra
aandacht gaan naar meer volkse kunsten. Bijvoorbeeld voor het amateurtoneel is er naast de Minard nood
aan meer speelplekken. Naast de reguliere kunstenorganisaties zijn er heel wat groepen actief (theater,
dans, muzikanten,…) die nood hebben aan repetitieruimte en speelplekken.
We verhuren de zalen in de stad aan democratische tarieven en zorgen voor voldoende werkruimtes voor
kunstenaars, en repetitielokalen voor jonge bands. Er is ook expositieruimte nodig voor experimenteel en
ander werk dat niet aan bod komt in het galeriecircuit. Zo kunnen ook vernieuwende kunstvormen hun
plaats vinden in de stad. We blijven kleine filmzalen ondersteunen voor films die niet aan bod komen in het
commerciële circuit en we programmeren tijdens de zomermaanden films op pleintjes in de stad.
We zoeken mee naar alternatieve creatieve ruimtes voor kunstenaars en culturele activiteiten. We geven
leegstaande ruimtes een tijdelijke culturele invulling: tentoonstellingen, voorstellingen, experiment en performances.
De culturele infrastructuur stellen we open voor jongeren die in de urban scène actief zijn, zodat ze een plek
krijgen binnen ons culturele werkveld. We verlagen de administratieve drempels voor het aanvragen van
middelen bij de stad. We richten een Hiphophuis op, zoals in Rotterdam, een creatieve vrijplaats met ruimte
voor workshops, optredens en ontmoeting.
Samen met de stadsdiensten willen we de Gentse infrastructuur van de kunst- en cultuurhuizen openstellen
naar diverse bevolkingsgroepen en naar andere beleidsdomeinen. Niet alleen de studenten, de middenklasse of de toeristen. We overleggen ook met de scholen om hun infrastructuur ter beschikking te stellen
voor kunstenaars en socio-culturele organisaties.

ZES. ONS STEDELIJK CULTUURBELEID IS NIET TE KOOP
Het huidige beleid ziet de kunstinstelling als een bedrijf en de kunstliefhebber als een klant. Het wil van
cultuurhuizen marketing-machines maken die met sterk uitgebouwde communicatie-ploegen hun klanten
willen laten consumeren. Hoe langer hoe meer worden de raden van bestuur van onze grote cultuurinstellingen en musea opgevuld met mensen uit de bankensector en de verzekeringswereld.
We houden onze instellingen in publieke handen. We zijn strenger voor sponsors, verzetten ons tegen
privaat-publieke samenwerking en stoppen met outsourcing van personeel aan private bedrijven. Commerciële cultuur is er al genoeg.
We verzetten ons tegen het oprukkende marktdenken en de commercialisering van de publieke ruimte.
Gent wordt steeds meer ingepalmd door grote, commerciële evenementen. We willen een stad op mensenmaat. We perken de commercialisering in, en richten het subsidiebeleid meer op vernieuwing, cultuur van
onderuit en experiment.
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19. REGENBOOGSTAD
Van waar je ook komt, van wie je ook houdt of wie je ook bent, je bent welkom in de diverse samenleving
die onze stad zo rijk maakt. Gent kent een uitgebreid netwerk van organisaties voor holebi’s en transgenders (LGBT+) die al jaren opkomen voor gelijke rechten en algemene aanvaarding. Door deze organisaties
te ondersteunen in hun samenwerking met alle actoren in de samenleving – scholen, stadsdiensten, andere
sociaal-culturele organisaties – kunnen we alle vormen van discriminatie tegengaan en werken we aan een
stad met plaats voor alle kleuren van de regenboog.

WAT WE WILLEN:
EEN. STERKE EN ONAFHANKELIJKE ORGANISATIES, DIE HUN
EXPERTISE VOOR HONDERD PROCENT INZETTEN
• We voorzien meer structurele langetermijnondersteuning die de LGBT+-organisaties in de stad toelaat
om op eigen initiatief actie te ondernemen zonder dat daar het fiat van het stadsbestuur voor nodig is.
• We brengen de verschillende sociaal-culturele organisaties regelmatig in contact met elkaar en richten
daar een ontmoetings- en samenwerkingsplatform voor op. Zo kunnen ze elkaar versterken in hun werk
en expertise uitwisselen.
• We stimuleren sociaal-culturele organisaties om met verschillende doelgroepen projecten op te starten
en voorzien daar specifieke ondersteuning voor.

TWEE. SAMEN TEGEN IEDERE VORM VAN DISCRIMINATIE
• We voorzien in psychosociale ondersteuning voor slachtoffers van haatmisdrijven.
• Bij veroordeling leggen we de nadruk op taakstraffen in organisaties die opkomen voor LGBT+-rechten
of tegen seksueel geweld.
• We steunen de initiatieven om praktijktesten uit te voeren om discriminatie op te sporen, in de eerste
plaats op de woon- en de arbeidsmarkt. Maar we willen ook dat er effectief sancties verbonden worden
aan racisme en discriminatie.
• We geven speciale aandacht aan vluchtelingen die hun thuisland hebben verlaten omwille van hun
geaardheid of genderidentiteit. We erkennen en ondersteunen organisaties die zich inzetten voor holebi,
transgender en intersekspersonen met een migratie-achtergrond.

DRIE: HET ONDERWIJS IS DÉ HEFBOOM NAAR MAATSCHAPPELIJKE
AANVAARDING VAN LGBT+-PERSONEN
• We voorzien een inclusieve seksuele opvoeding met aandacht voor LGBT+-thema’s op aangepaste wijze
in de lagere school en in iedere graad van het secundair onderwijs.
• We stimuleren en ondersteunen de oprichting van leerlingenorganisaties op alle scholen naar het voorbeeld van de gay-straight alliances waarmee leerlingen zelf acties ondernemen om racisme en discriminatie op school en daarbuiten tegen te gaan.
• We investeren in de aanwerving van een coördinator die in samenwerking met het LGBT+ middenveld
trajecten voor Gentse scholen aanbiedt om te bouwen aan een meer inclusieve school en die de
leerlingenorganisaties samen met leerkrachten op de scholen zelf omkadert.
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VIER. STADSDIENSTEN VAN TOPKWALITEIT DIE DE DIVERSITEIT
WEERSPIEGELEN
• We scholen alle stedelijke ambtenaren en dienstverleners regelmatig bij in de LGBT+-thematiek. Op deze
manier kunnen LGBT+-Gentenaars van in de kleuterschool tot het woonzorgcentrum altijd zichzelf zijn.
• We maken werk van een communicatie die iedereen correct aanspreekt, met een beeldvorming die de
diversiteit van de stad weerspiegelt.
• Dankzij een inclusief personeelsbeleid zijn de stadsmedewerkers een afspiegeling van de diversiteit in
de samenleving, op alle vlakken.
• We organiseren brede campagnes op wijkniveau die alle Gentenaars bereiken en sensibiliseren over het
LGBT+-thema.
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20. KINDVRIENDELIJKE STAD
Gent profileert zich graag als de “meest kindvriendelijk stad van Vlaanderen”. Maar achter de façade van
de hippe koffiebars en luxueuze woonprojecten, hebben ondertussen meer dan 250 kinderen geen dak
boven het hoofd. We maken van Gent een kindvriendelijke stad die kinderen omarmt als volwaardige mede
burgers. Kinderen hebben recht op de stad. Niet later, als volwassenen, maar nu. Kinderen hebben recht
op een dak boven hun hoofd. Kinderen en hun ouders hebben recht op een volwaardige kinderopvang van
kwaliteit. Wij willen een stad waar kinderen zelfstandig en veilig gebruik kunnen maken van de publieke
ruimte en infrastructuur. Een stad met een divers en laagdrempelig vrijetijdsaanbod. In een kindvriendelijke
stad is er constant dialoog tussen beleidsmakers, het middenveld en de kinderen zelf en zorgt kinderparticipatie voor een voortdurende stroom van signalen, ideeën en meningen.

EEN. BOUW DE PUBLIEKE KINDEROPVANG VERDER UIT
• We bouwen de stedelijke kinderopvang verder uit. We voorzien hiervoor voldoende personeel en een
goede infrastructuur. Deze stedelijke kinderopvang 2.0 moet het voortouw nemen op vlak van kwaliteit
in de kinderopvang.
• We zetten een experiment op met de 30-urenweek en uitgebreide openingsuren in de stedelijke kinder
opvang.

TWEE. VRIJE TIJD EN DE PUBLIEKE RUIMTE
• De stad voorziet voldoende speelruimte in alle wijken. We voorzien voor alle kinderen een speelterrein
op maximaal 300 meter van thuis.
• We richten straten in met ‘spelaanleiding’.
• We zorgen voor een breed, laagdrempelig speelaanbod voor de kinderen op de pleinen in heel de stad:
gratis en zonder inschrijvingen.

DRIE. INFORMATIE EN INSPRAAK VOOR KINDEREN
• We maken werk van laagdrempelige communicatie naar kinderen via diverse kanalen.
• We bieden verschillende mogelijkheden aan om kinderen hun mening te laten geven. Dit kan bijvoorbeeld via kinderenquêtes aan de schoolpoort.
• We investeren in de kinder- en jeugdorganisaties. Zij bieden kinderen en jongeren een tweede thuis,
een veilige omgeving om zichzelf te zijn, om problemen te bespreken en nieuwe dingen te ontdekken.
• Voor iedereen die betrokken is bij het jeugdwerk en de kinderopvang, voorzien we regelmatige bijscholing, vorming en omkadering.

VIER. RESPECTEER KINDERRECHTEN
• Investeer in outreachende projecten met hulpverleners die kinderen in nood opzoeken en begeleiden
naar hulp.
• Geen kind op straat: zorg voor een volwaardige daklozenopvang en een betaalbare woonst voor alle
gezinnen met kinderen.
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VISIE
EEN. BOUW DE PUBLIEKE KINDEROPVANG VERDER UIT
Kinderen tussen nul en zes jaar halen veel profijt uit een stimulerend aanbod van kinderopvang, pedagogische ondersteuning en kleuteronderwijs, zowel qua cognitieve ontwikkeling als op sociaal en gezondheidsvlak. Als ze in hun prille levensjaren verstoken blijven van kwaliteitsvolle diensten, presteren zelfs de
knapste kinderen uit kansarme milieus beneden de middenmoot.
De combinatie van een baan – of het zoeken ernaar – met de opvoeding van de kinderen en het zorgen
voor opvang en babysit loopt niet altijd van een leien dakje. Werkgevers eisen meer flexibiliteit met variabele uurroosters. Je moet het als ouder maar zien te bolwerken. Voor vele ouders is de stedelijke kinderopvang dan ook broodnodig.
Die stedelijke kinderopvang heeft altijd een goede reputatie gehad. De aandacht voor de kwaliteit van
dienstverlening vertaalt zich in de ruime openingsuren en -dagen, maar ook in de intense begeleiding
van de baby’s en peuters. Zo onderscheidt de stedelijke kinderopvang zich door de vele pedagogische
activiteiten – stimulatie van de motoriek, het taalgebruik en de creativiteit –, de dagelijkse observatie van
de kinderen, de gegarandeerde bewaking op elk moment, de continuïteit – met permanente aandacht voor
en begeleiding van de kinderen...
In verschillende Vlaamse steden en gemeentes zien we de opkomst van grote private spelers in de kinderopvang.
In de Antwerpse kinderopvang verschijnt de eerste monopolist op het terrein: Babilou, een keten met crèches in
Monaco, België, Duitsland, Dubai en Zwitserland. Dat er plaatsen bijkomen is hard nodig. Maar daarvoor grote
multinationals subsidiëren, is de verkeerde piste. Dat willen we in Gent niet meemaken. Kinderopvang moet een
basisvoorziening zijn, geen bron van winst voor aandeelhouders van multinationals. Kinderopvang is een publieke aangelegenheid, geen markt waar grote bedrijven zich op kunnen storten. We pleiten dan ook voor meer
middelen voor en een uitbreiding van de stedelijke kinderopvang. Met deze middelen maken we deze opvang
toegankelijk voor iedereen - ook voor kinderen van ouders die ‘s avonds na 19u of tijdens het weekend werken.

TWEE. VRIJE TIJD EN DE PUBLIEKE RUIMTE
Al spelend leren kinderen niet alleen motorische maar ook sociale vaardigheden. In de stad groeien veel
kinderen op in appartementen of kleine woningen zonder tuin. Dan is het belangrijk dat ze dicht bij huis kosteloos kunnen spelen. Zo maken ze vriendjes in de buurt en wordt de band tussen de buurt en de kinderen
sterker. Nu moeten drie op de tien kinderen langer dan vijf minuten wandelen voor ze aan een speelterrein
komen. Wij willen dat er voor elk kind in elke buurt op minder dan 300 meter een speelruimte zou zijn.
Daarvoor moet de stad niet overal speelruimtes ‘bouwen’, ze kan ook creatief zijn. Het kan bijvoorbeeld
door buurtscholen in het weekend open te stellen, maar ook door kleine speeltuigen en speelaanleidingen
zoals bepaalde parcours aan te brengen in de openbare ruimte. Speelruimte creëren is de eerste stap,
degelijk onderhoud ervan is de tweede stap – en ook die is nodig.
De PVDA wil geen plekje laten verloren gaan. Zo kunnen straten speciaal worden ingericht met ‘spelaanleiding’. Je kent dat wel. Kinderen lopen langs straat en ze zien een muurtje: hup, ze lopen over dat muurtje.
Als ze een boom zien: hup, ze klimmen erin. Je kan straten zo organiseren dat kinderen er spelaanleiding
vinden, bijvoorbeeld door op het voetpad een hinkelspel aan te brengen.
Er moeten ook meer goed uitgeruste speeltuinen en speelruimtes komen. Het ondertunnelen van het E17viaduct boven Gentbrugge en de bijhorende uitbreiding van de Gentbrugse Meersen kan veel mogelijkheden geven op het vlak van ecologische speelruimte voor Gentse stadskinderen.
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DRIE. INFORMATIE EN INSPRAAK VOOR KINDEREN
De communicatie tussen de stad en kinderen en jongeren kan een stuk beter.
Natuurlijk vinden kinderen en jongeren het belangrijk om mee na te denken over de stad waarin ze wonen,
maar slechts één op de zeven kinderen en jongeren gelooft dat er ook effectief naar hen geluisterd wordt.
Neem kinderen ernstig in hun ideeën en bedenkingen. Burgerschap kan alleen vanuit wederzijds vertrouwen en respect. De stad moet kinderen en jongeren verschillende mogelijkheden aanbieden om te
participeren aan het beleid. Dat kan bijvoorbeeld met eenvoudige bevragingen.
Participatie vraagt informatie en empowerment. Blijf investeren in de kinder- en jeugdorganisaties, zowel
de vrijwillige als de professionele. Ze bieden kinderen en jongeren een tweede thuis, een veilige omgeving
om zichzelf te zijn, om problemen te bespreken en om nieuwe dingen te ontdekken. Voor informatie en
participatie vinden kinderen en jongeren de jeugdwerkers belangrijke tussenpersonen.
We voorzien regelmatige bijscholing, vorming en omkadering voor alle betrokkenen bij het jeugdwerk en
de kinderopvang. Veel organisaties geven aan dat daar grote nood aan is. Vrijwilligers en professionals
worden almaar meer geconfronteerd met psychologische problemen, kansarmoede, racisme... en weten
niet altijd goed hoe daarmee om te gaan.

VIER. RESPECTEER KINDERRECHTEN
In 2014 heeft Gent het label ‘Kindvriendelijke stad’ behaald. Dat label wordt verleend aan steden en gemeenten die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind. Toch zien we hoe kinderrechten
vandaag nog altijd met de regelmaat van de klok geschonden worden.
In 2017 verschenen verhalen in de pers van dakloze kinderen van nog geen tien jaar oud die aan de Dampoort goedkope lijm snuiven om hun miserie te vergeten. De bevoegde burgemeester valt naar eigen
zeggen uit de lucht. Dit terwijl hulpverleners en vrijwilligers tevergeefs op alle mogelijke deuren bleven
bonken. “We krijgen van niemand hulp”, klinkt het. “Als je ziet in welke omstandigheden deze kinderen
anno 2017 leven in een zogenaamd kindvriendelijke stad, dan val je achterover.”
Ondertussen (over)leven steeds meer gezinnen met dikwijls écht kleine kinderen op straat, in stadsparken,
in kraakpanden, god weet waar nog allemaal. Is dat de ‘meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen’?
De nieuwe nachtopvang voor gezinnen, waar het Gentse middenveld jaren voor gepleit heeft, blijkt een
lege doos. Je mag er maar één (!) keer per jaar naartoe, en na maximum twee weken moet je weer vertrekken. Waar moeten die kinderen en hun ouders dan de rest van het jaar naartoe? In de krant verklaren
onze beleidsmakers dat ze dakloze gezinnen een éénmalig “rustmoment” willen geven “om hun leven weer
op de rails te krijgen”. Misschien moet het stadsbestuur maar eens beginnen met haar woonbeleid weer op
de rails te krijgen. Want dáár zit het probleem: bij de wooncrisis in onze stad, bij de veel te hoge huurprijzen,
bij het gebrek aan betaalbare en sociale woningen. Na hun ‘rustmoment’ komen die gezinnen met kinderen
gewoon weer op straat terecht. De straat, als in: drugs, misbruik, criminaliteit. Dat is onaanvaardbaar, en in
strijd met de kinderrechten.
Hulpverleners weten nochtans hoe ze dakloosheid de baas kunnen: Housing First. Geef dakloze gezinnen
een vast dak boven het hoofd, en bouw daarrond hulpverlening en goede begeleiding op.
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21. SLIMME STAD
Gent moet een ‘sociaal slimme’ stad zijn. Een stad waar iedereen kan rekenen op gebruiksvriendelijke
stadsdiensten van topkwaliteit, vrij kan discussiëren en beslissen over de toekomst van de buurt en inzicht kan krijgen in wat het stadsbestuur allemaal uitvoert. Helaas, het huidige stadsbestuur gebruikt de
nieuwe technologie liever om te besparen bij de stadsdiensten waardoor die minder toegankelijk worden.
Wij willen de mogelijkheden van de ‘slimme’ technologieën verder uitbouwen om het dagelijkse leven van
de Gentenaars te verbeteren en om ieders stem vrij te laten weerklinken.

WAT WE WILLEN:
EEN. DIGITALE DEMOCRATIE
• We geven de burger inzicht in de beslissingen van de stad door de stedelijke prioriteiten in de stads
begroting helder en duidelijk te visualiseren, en de informatie erachter beschikbaar te stellen.
• We zorgen voor een digitale ethische mailbox waarin alle Gentenaars anoniem melding kunnen doen van
fraude, ongeoorloofd machtsmisbruik of belangenvermenging.
• We zetten in op reële participatie met toegankelijke digitale referenda over concrete beleidspunten.
• We richten een breed democratieplatform op waar burgers voorstellen kunnen doen, erover kunnen discussiëren en erop stemmen. We zorgen ervoor dat dit zowel digitaal als op wijkniveau ingeplant wordt.
• We garanderen met een platform inspraak voor jongeren. Ook laten we hen op school kennismaken met
digitale participatie in de wijk of op schoolniveau.
• We verzetten ons tegen een veralgemening van het gebruik van ‘slimme camera’s’ in de straten.

TWEE. SLIMME KLANTVRIENDELIJKE STADSDIENSTEN
• We maken de stadsadministratie en dienstverlening eenvoudiger en transparanter.
• We gebruiken de door digitalisering vrijgekomen tijd om de bevolking beter bij te staan en de dienst
verlening toegankelijk te maken.
• Om de toegankelijkheid te garanderen, gaan we inclusief te werk. De gebruikservaring moet centraal
staan bij de overgang naar nieuwe technologieën. Gent moet ook in de toekomst blijven inzetten op
digitale inclusie.
• We maken gebruik van nieuwe technologie om de Gentenaars te informeren over wat er te doen staat in
hun wijk of straat of over wat de stad voor hen kan betekenen. We blijven ook democratie op wijkniveau
ontwikkelen.
• We verbinden de verschillende stedelijke databases om op te sporen wie recht heeft op ondersteuning.
Die steun moet zoveel mogelijk automatisch toegekend worden. Via een online platform maken we het
eenvoudig deze ondersteuning ook te krijgen.
• We zorgen ervoor dat de stadsdiensten overschakelen op open source software.
• Alle software die de stad ontwikkelt of laat ontwikkelen, wordt open source beschikbaar gesteld.

DRIE. ONZE INFORMATIE IN EIGEN HANDEN HOUDEN
• Bij het verzamelen van data op publieke plaatsen, garanderen we privacy en veiligheid. Zo kiezen we
voor technologie opgebouwd rond het principe ‘privacy by design’ zodat de data niet voor andere doeleinden misbruikt kunnen worden.
• Omdat deze publieke data van ons allemaal zijn, moeten ze in publieke handen blijven. We zien erop toe
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dat het gebruik ervan transparant verloopt.
• We verzamelen alle stedelijke data, van de overheid of afkomstig van publieke plaatsen, op een open en
gestructureerde manier in een centrale database die hergebruik door alle burgers toelaat. De stad moet
een actief beleid hanteren inzake openbaarheid van bestuur.

VIER. BOUWEN AAN EEN SOCIALE DIGITALE SAMENLEVING
• Via het onderwijs zorgen we ervoor dat jongeren al vroeg hun technologische creativiteit kunnen ontplooien. We verhogen het aantal uren leren coderen in de basisscholen drastisch.
• We organiseren ook in de wijken toegankelijke sessies over technologie zodat iedereen mee is en men
de digitale rechten maximaal kan benutten. In de nieuwe wijkhuizen moet men gratis toegang krijgen tot
het internet en ondersteund worden bij het gebruik.
• De goede praktijken inzake digitalisering die toegepast worden in de nieuwe stadsbibliotheek De Krook
moeten ook hun ingang vinden in wijkbibliotheken. Zo verlagen we maximaal de drempel voor zij die
niet in het centrum wonen.
• We ondersteunen organisaties uit de stad om hun werking te innoveren met gepaste technologische
oplossingen.
• We voorzien snel, open en gratis internet op openbare plaatsen en gebouwen.

VIJF. DE STAD ALS SOCIALE INNOVATOR
• Bij nieuwe projecten vertrekken we vanuit de noden van burgers en in dat kader beslissen we welke
hightech of lowtech oplossingen het best geschikt zijn. Daarbij kiezen we voor de optie met de kleinste
privacy gevaren.
• We stimuleren de ontwikkeling van innovatieve sociale ‘fablabs’ waar coöperatieve organisaties experimenteren met nieuwe vormen van duurzame en lokale productie.
• De Stad Gent ontwikkelt een digitaal observatorium waar alle Gentse huurwoningen in opgenomen zijn.
Daar kunnen huurders info krijgen over de huurprijs, voorwaarden, beschikbare attesten, contact leggen
met de eigenaars en woningen beoordelen.
• We transformeren de stad naar een sociale slimme stad. We zorgen dat Gent een voorloper blijft in sociale digitale innovatie.

VISIE
De smartphone heeft ons leven veranderd. De kans dat je dit aan het lezen bent op zo’n slimme telefoon
is groot. Daarna gebruik je misschien een andere app om je weg te vinden naar het centrum van de stad,
of om op te zoeken wanneer de volgende bus aankomt. Op die bus stuur je wellicht een berichtje naar je
afspraak dat je er wat later zal zijn omdat je een razend interessant verkiezingsprogramma aan het lezen
bent. Dankzij de aaneenschakeling van allerlei nieuwe technologieën is je gsm vandaag veel meer dan alleen een apparaat om mee te bellen, hij is een grote rol gaan spelen in ons dagelijks leven.
Maar zoals alle vormen van technische vooruitgang kan ook deze techniek op een andere manier gebruikt
worden. Apps kunnen je ongevraagd en ongeweten volgen of bespioneren. Je job kan morgen plots overbodig worden omdat een app die job vervangt. Dan moet je noodgedwongen aan de slag voor een groot
buitenlands bedrijf waarvan je via een andere app je orders krijgt. Grote bedrijven azen via je smartphone
op alle mogelijke informatie – ‘data’ – over jou en de mensen in je omgeving. Deze informatie is geld waard
want door haar te analyseren komen bedrijven erachter hoe ze je het best iets kunnen verkopen. Hoe
meer data ze bezitten, hoe beter ze erin slagen je te doen kopen en hoe meer winst ze dan kunnen maken.
Daarom zoeken ze voortdurend naar nieuwe manieren om meer data te vergaren over ons allemaal.
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Ook onze steden proberen ‘slimmer’ te worden. Dat kan op allerlei manieren. Zo kunnen digitale diensten
de stedelijke administratie efficiënter maken en dichter bij de Gentenaars brengen. En sensoren op straat
kunnen het verkeer vlotter laten verlopen. Via online platformen zou de stad gemakkelijker burgers kunnen
bereiken en mee laten beslissen. Of haar beleid transparanter kunnen maken. Nieuwe technologieën
kunnen ook helpen de ecologische transformatie mogelijk te maken waar onze planeet naar snakt.
Het stadsbestuur voert een strikt open-databeleid en stelt op die manier zo veel mogelijk informatie open
ter beschikking. Het is op zich een goed idee dat wij als burgers zelf met onze data aan de slag kunnen
gaan. Maar in de praktijk maken vooral private spelers gebruik van deze data om hun investeerders er winst
mee te laten maken. Want alle subsidies voor incubatoren en alle omkadering van start-ups ten spijt, als
innovatieve ontwikkelaar ben je verplicht te zoeken naar kortetermijnrendement voor risico-investeerders
en zelfs daar slagen veel projecten amper in. En wat vangen deze private spelers met onze data aan? De
transparantie is hier vaak volledig zoek.
De stad kan een sociale innovator zijn die in de wijken voeling heeft met de behoeften en er creatieve ontwikkelaars mee uitdaagt om hightech of lowtech oplossingen aan te reiken. Zo kunnen we ook vermijden
dat de digitale openbare diensten van morgen vandaag al vermarkt worden.
Veel technologiebedrijven beschikken over bepaalde technieken om problemen te kunnen vinden. Door
van onderuit en participatief te werken zou de stad de echte problemen kunnen vinden, die oplossingen
nodig hebben. Dan zou ze ook alleen maar data verzamelen met een duidelijk doel voor ogen. Dat zou
ingaan tegen de trend om zo veel mogelijk mensen voortdurend te monitoren. Het zou misbruik tegengaan
en privacy vooropzetten. Dan zou de stad zelf de controle houden over wie welke data in de stad verzamelt
en er meester over blijven.

EEN. DIGITAAL DE DEMOCRATISCHE WERKING VAN DE STAD
VERSTERKEN
In plaats van de achterkamer- en skyboxpolitiek in onze stad gebruiken we technologie om de ramen van
het stadhuis open te zwieren. We maken de beslissingen van de stad toegankelijk, bijvoorbeeld door de
budgetten overzichtelijk in kaart te brengen en de gegevens erachter beschikbaar te stellen voor verdere
analyse. Dan kunnen burgers en verenigingen echt betrokken worden. We zorgen ook voor een digitale
ethische mailbox waarin iedere burger fraude van topambtenaren kan melden, met garantie op anonimiteit.
Ook machtsmisbruik of belangenvermenging door politici of stadspersoneel moet kunnen gemeld worden
via deze mailbox.
Participatie moet de hoeksteen zijn. Ondanks haar grote verklaringen heeft het huidige stadsbestuur lak
aan debat in de stad. Wijk- en infovergaderingen worden strak geregisseerd om inspraak te minimaliseren.
Mensen worden opgesplitst, krijgen amper het woord, of hun opmerkingen worden achteraf doodleuk niet
naar hogerhand gecommuniceerd. Wij willen het debat net versterken. Daarom richten we een democratieplatform in waar iedereen voorstellen kan doen, ze bediscussiëren en erop stemmen. Ook organiseren we
zelf regelmatig referenda over concrete punten. Die zijn in de wijkhuizen zowel online als offline toegankelijk.
Jongeren in de stad hebben vandaag amper een stem. We moeten hen inspraak bieden in hun leefomgeving en in de stad. Daarvoor lanceren we een mobiel toegankelijk participatieplatform waarop ze hun visie
op de stad kunnen geven en bediscussiëren. Ook starten we projecten in de stedelijke scholen om jongeren
op een digitale manier inspraak te geven in hun school.

TWEE. SLIMME KLANTVRIENDELIJKE STADSDIENSTEN
Het huidige stadsbestuur heeft de digitale techniek aangegrepen om te besparen op personeel. De voorbije
legislatuur was Gent van alle Vlaamse steden de koploper in het snijden in stadspersoneel, zowel procen-

STADSPROGRAMMA GENT 2018 159

tueel als in absolute cijfers. Sinds 2011 doen de stadsdiensten het met meer dan 1000 mensen minder. Wij
gebruiken de digitalisering net om de stadsdiensten te versterken, toegankelijker te maken en op elkaar
af te stemmen. De tijd die vrijkomt omdat er minder administratie is, laten we door het stadspersoneel
gebruiken om mensen bij te staan en drempels te verlagen.
Als we nieuwe technologieën ontwikkelen, staat de toegankelijkheid centraal. Dat kunnen we doen door
het contact met de burger te gaan diversifiëren. We zorgen ervoor dat dezelfde kwalitatieve dienstverlening
er is op een online toegankelijke wijze voor de tech-savvy Gentenaars, maar ook op een offline toegankelijke manier in een stadsloket bij een stadsmedewerker. Zo houden we iedereen aan boord.
Ook als we niet weten dat we de stad nodig hebben, kan die er voor ons zijn. Door verschillende databases
in de stad met elkaar te verbinden kunnen we op een eenvoudige manier opsporen welke dienstverlening
nuttig is voor wie. Zo kunnen we proactief te werk gaan en de burgers zelf op de hoogte brengen van nuttige informatie en zelfs op een eenvoudige manier automatisch de ondersteuning toekennen waar ze recht
op hebben.
Wij willen dat de stad overschakelt op open source software bij al haar activiteiten. Dat laat toe de onafhankelijkheid te bewaren tegenover de grote internationale technologiebedrijven. Nieuwe programma’s van
de stad worden dan ook open source gemaakt. Dan kunnen burgers en verenigingen voortbouwen op apps
om ze te verbeteren en is het duidelijk wat er gebeurt met de persoonlijke data die erin omgaan. Dat is de
voorwaarde om duurzaam aan open IT-innovatie te doen.

DRIE. ONZE INFORMATIE IN EIGEN HANDEN HOUDEN
In een slimme stad boordevol sensoren en camera’s maken we door ons reilen en zeilen voortdurend
nieuwe informatie aan over wat we doen. Omdat deze data door ons allemaal samen gemaakt worden,
horen ze ook van ons allemaal te zijn. Daarom zetten we in op open data, niet alleen van de stadsdiensten,
maar van alle data afkomstig van publieke plaatsen of van stedelijke initiatieven. We verzamelen al deze
data volgens een duidelijke open structuur in een databank. Daar kan iedereen ze zien, en ook zien wat
ermee gedaan wordt. De stad moet dan ook al haar data openstellen, maar ook duidelijk aangeven hoe ze
ermee omspringt. Tot slot zorgen we voor veiligheid en privacy assessment volgens het principe ‘privacy
by design’ dat meteen bij het verzamelen alleen de nodige informatie bijhoudt en de data verrijkt met de
noodzakelijke metadata.
Als we er slim mee omspringen kunnen die data van groot nut zijn. We stimuleren stadsdiensten, burgers
en verenigingen dan ook ermee aan de slag te gaan. Wel is daarbij belangrijk dat wij blijven weten wat er
met de data gebeurt en dat de nieuwe data die door deze toepassingen gegenereerd worden, opnieuw in
de open database terechtkomen voor verder gebruik. Daarom verbinden we aan het gebruik van de data de
verplichting te werken volgens het principe ‘open source, open architectuur, open standaard en open data’.

VIER. BOUWEN AAN EEN SOCIALE DIGITALE SAMENLEVING
Digitale projecten kunnen de sociale ongelijkheid in de stad versterken. Projecten die snel veel winst willen
maken, sluiten financieel minder krachtige stadsgenoten automatisch uit. Daarom stimuleren we de ontwikkeling van openbare projecten die iedereen ten goede komen en zorgen we voor een inclusief slimme stad.
In scholen zetten we in op creativiteit rond allerlei technologische toepassingen om jongeren op te leiden
zodat ze met de knowhow toekomstige innovatie kunnen ontwikkelen. Dit kan verder ook alle jongeren
positieve ervaringen laten opdoen met participatie via digitale innovaties. Het initiatief om kinderen te
leren coderen in de derde graad van de basisschool is een stap in de goede richting. Maar voorlopig blijft
het beperkt tot één uur per jaar, wat ruim onvoldoende is om zelfs maar te proeven van de techniek. We
pleiten voor een drastische verhoging van dit leerpakket en voor het inschakelen van gespecialiseerde
leerkrachten.

160

STADSPROGRAMMA GENT 2018

In bibliotheken en wijkhuizen begeleiden we Gentenaars om hun digitale rechten ten volle te kunnen
benutten. In de nieuwe stadsbibliotheek De Krook worden hiervoor heel wat vernieuwende technieken
ingeschakeld. Wij willen dat dit zo snel mogelijk veralgemeend wordt naar de wijkbibliotheken. Voor veel
Gentenaars blijft de drempel namelijk te groot.
We ondersteunen de verenigingen in onze stad om ook binnen hun werking te innoveren met de gepaste
technologische oplossingen. De stad kan een rol spelen om good practices te verzamelen en applicaties te
laten ontwikkelingen voor de vele organisaties in onze stad.
Tot slot: technologie moet natuurlijk voor iedereen beschikbaar zijn. De stad moet inzetten op snel, gratis
en open internet, zeker op openbare plaatsen.

VIJF. DE STAD ALS SOCIALE INNOVATOR
Voor de stad is een belangrijke rol weggelegd in de innovatie van nieuwe toepassingen en technologieën.
Wij laten stedelijke innovatie vertrekken vanuit de noden en van daaruit zoeken we ook naar oplossingen,
hightech of lowtech. We kiezen daarbij voor de keuzes met de kleinste privacygevaren.
De Stad Gent moet ook een digitaal observatorium aanbieden waar alle woningen in de stad op geregistreerd zijn. Als huurder kan je via dat platform op zoek gaan naar een nieuwe stek en als verhuurder kan
je de pagina van je woning met foto’s en info stofferen. De huurder kan nagaan of de woning de nodige
kwaliteitslabels heeft, maar ook opmerkingen van vorige bewoners lezen. Op het platform kan de huurder
rechtstreeks met de eigenaar overleggen en op een veilige manier een digitaal contract ondertekenen. De
Stad Gent houdt via dit platform ook de evolutie van de huurprijzen bij, en communiceert die actief naar
huurdersverenigingen.
We stimuleren de ontwikkeling van innovatieve sociale ‘fablabs’ waar coöperatieve organisaties experimenteren met nieuwe vormen van ecologische en lokale productie.
Wij willen dat Gent het voortouw neemt om burgers en verenigingen te versterken en zelf eigenaar te
blijven van de vruchten van de technologische vooruitgang. We willen de stad transformeren naar een sociale slimme stad die technologie gebruikt om Gent weer van de Gentenaars te maken. We willen dat Gent
een voorloper blijft in sociale digitale innovatie.
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22. TOEGANKELIJKE STAD
Ongeveer 15 procent van de wereldbevolking gaat met een beperking door het leven. Auditieve, visuele,
motorische of verstandelijke beperkingen zijn een keiharde realiteit voor meer dan een miljard mensen. In
Gent gaat het over zowat 39 000 inwoners. We maken van Gent een toegankelijke stad, waar alle inwoners en bezoekers gelijkwaardig en onafhankelijk toegang hebben tot de gebouwen, de openbare ruimte,
de dienstverlening en de communicatie. Iedereen kan er goed, gemakkelijk en betaalbaar wonen, leren,
werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en ontspannen. Ook de inwoners en bezoekers
met een beperking. Dat is de geest van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.
België ratificeerde dat verdrag in 2009. Het pleit ervoor dat personen met een beperking volledig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

EEN. TOEGANKELIJKE STADSGEBOUWEN
• Alle hindernissen die het mensen met beperkingen moeilijk maken, verwijderen we. Dit doen we niet alleen in de administratieve gebouwen, maar ook in de scholen, kinderdagverblijven, speeltuinen, jeugdlokalen, sporthallen, zwembaden, culturele centra, stadsparken enzovoort.
• In de stadsgebouwen passen we de loketten aan en maken we de ingangen en doorgangen toegankelijk
voor mensen met een rolstoel. We voorzien ze van duidelijke wegwijzers.
• We passen de principes van Universal Design toe in alle projecten van de stad en alle opdrachten van
sogent: scholen, administratieve gebouwen, sportzalen, cultuurhuizen, bibliotheken…
• We gebruiken die kennis bij de bouw van nieuwe gebouwen. Dat is beter en goedkoper dan achteraf
fouten te moeten rechtzetten.

TWEE. TOEGANKELIJKE OPENBARE RUIMTE
• Ook in iedere publiek toegankelijke ruimte vermijden en verwijderen we hindernissen die verplaatsingen
bemoeilijken of verhinderen. We moedigen eigenaars van winkels en horecazaken aan hun zaken maximaal toegankelijk te maken, ook de toiletten.
• We zorgen voor een sluitende controle op de toepassing van de wettelijke bepalingen op vlak van terrassen, bouwwerven, geveltuintjes…
• De stedenbouwkundige verordening voor toegankelijkheid in het vergunningenbeleid passen we strikt
toe en we handhaven de regels opgenomen in deze stedenbouwkundige verordening.
• We letten op voldoende kleurcontrast bij de inrichting van gebouwen en bij de aanleg van straten en
pleinen, zodat slechtzienden er hun weg vinden.
• Alle openbare ruimtes moeten een attest van toegankelijkheid krijgen, afgeleverd door een eigen ATO
(Adviesbureau Toegankelijke Omgeving) in Gent.
• We willen de expertise en controle in onze stad versterken door te ijveren voor de herinvoering van het
vak Universal Design in de opleiding architectuur.
• We zorgen voor voldoende goed toegankelijke openbare toiletten.

DRIE. DIENSTVERLENING
• We willen investeren in de vorming en opleiding van het stadspersoneel over hoe vlot om te gaan met
mensen met een beperking.
• We willen voldoende personeel in alle stadsdiensten en stadsorganisaties om mensen met een beperking te begeleiden.
• Wij willen verenigingen financieel aanmoedigen om de barrières voor personen met een handicap weg
te werken.
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VIER. COMMUNICATIE
• We verwachten dat mensen met een beperking positief in beeld komen in de stadscommunicatie. Laat
ze ook méér in beeld komen!
• De informatie van de stad moet toegankelijk zijn voor iedereen. We gebruiken ‘klare taal’. We bieden informatie in verschillende formats zodat ze gemakkelijk kan worden vergroot of worden uitgelezen door een computer. Alle websites van organisaties binnen de Groep Gent moeten beantwoorden aan de eisen van AnySurfer.
• De website moet ook voldoende informatie geven over de toegankelijkheid van gebouwen en diensten.
• Communicatie vanuit de stadsdiensten naar blinden en slechtzienden gebeurt voortaan alleen digitaal
in plaats van op papier.
• De onwennigheid tegenover mensen met een beperking moet snel tot het verleden behoren. We willen
meer aandacht voor hen zodat iedereen vertrouwd raakt met mensen met een beperking en de essentiële kennis heeft van hoe met hen om te gaan.

VIJF. ONDERWIJS EN TEWERKSTELLING
• We pleiten voor inclusief onderwijs. Dat veronderstelt niet alleen fysieke toegankelijkheid maar ook extra
ondersteuning voor leerkrachten en aandacht voor een goed leerlingenvervoer.
• We willen de quota van tewerkstelling van mensen met een beperking in de stadsdiensten optrekken
naar 5 procent. We willen een goed diversiteitsplan waar kandidaten met een handicap een eerlijke kans
krijgen om hun talent in dienst te stellen van de stad, op alle niveaus.
• Wij willen dat de stad voldoende opdrachten toewijst aan beschutte werkplaatsen. Dat mag niet gebeuren ten koste van reguliere tewerkstelling. De werknemers uit beschutte werkplaatsen mogen ook niet
in concurrentie staan met gewone werknemers of hetzelfde werk doen tegen slechtere betaling.

ZES. MOBILITEIT
• Mensen met een handicap moeten mobiel kunnen zijn met de grootst mogelijke mate van zelfstandigheid.
• We zorgen voor een aangepaste inrichting van straten, stoepen en oversteekplaatsen. Bij werkzaam
heden zorgen we voor een goede doorgang op stoepen en bij oversteekplaatsen.
• Er moeten voldoende voorbehouden parkeerplaatsen zijn, met controle op misbruik.
• Als wegbeheerder is de stad verantwoordelijk voor de aanleg van tram- en bushaltes. We werken drempels weg en maken haltes beter toegankelijk.
• We zorgen voor een aanbod van aangepast vervoer voor inwoners die het openbaar vervoer niet kunnen
gebruiken.

ZEVEN. EVENEMENTEN
• We streven ernaar alle evenementen georganiseerd door de stad Gent maximaal toegankelijk te maken
voor mensen met een beperking. Concreet: audiodescriptie voor blinden en slechtzienden, ringleiding
(via een ringleiding genieten mensen met een hoortoestel van een optreden zonder omgevingsgeluid),
gebarentaal voor doven en slechthorenden, rolstoeltoegankelijkheid…
• We zorgen voor een specifieke opleiding voor de vrijwilligers en medewerkers aan deze evenementen,
zodat ze de juiste kennis hebben van de nodige begeleiding.
• We zoeken naar oplossingen voor de meerkost van bepaalde personen met een beperking die altijd een
begeleider nodig hebben.

ACHT. AANGEPASTE HUISVESTING
• Iedereen heeft recht op een aangepaste woning. De wachtlijsten voor assistentiewoningen en focus
woningen worden versneld weggewerkt.
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• Nieuwe sociale woningen worden gebouwd volgens het principe van Universal Design. Ze zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kunnen gemakkelijk aangepast worden voor mensen met beperkingen
zoals blinden, slechtzienden, doven, etc.
• De Stad treedt hard op tegen discriminatie van mensen met een beperking op de private huurmarkt.

VISIE
De PVDA kiest voor een inclusieve stad: een stad waar iedereen de kans krijgt op een goed, menswaardig
leven. Willen we dat ook bieden aan Gentenaars met een beperking, dan zijn daar inspanningen voor nodig.
Het internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) erkent de noodzaak
om de mensenrechten van alle personen met een beperking te bevorderen en te beschermen. Het beleid
van onze stad moet daaraan beantwoorden. Een beperking wordt een handicap door een onaangepaste
omgeving. Concrete aanpassingen kunnen in specifieke situaties nodig zijn om obstakels weg te werken
zodat personen met een beperking ook kunnen deelnemen aan een activiteit, de arbeidsmarkt, een scholing, of ook kunnen genieten van een dienst.
Toegankelijkheid van de volledige omgeving, van vervoer, van informatie en communicatie en van voorzieningen of aangeboden diensten is een recht voor alle personen met een beperking, welke dan ook.
Toegankelijkheid houdt veel meer in dan de fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte en van de
gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn, zoals winkels, bioscopen, medische praktijken enzovoort.
Onder een integraal toegankelijke publieke ruimte verstaan we een publieke ruimte die iedereen moet
kunnen bereiken, betreden, gebruiken en begrijpen op een gelijkwaardige en zelfstandige manier. Dat
lijkt een vanzelfsprekendheid, maar in de praktijk zien we dat mensen met een beperking nog op veel
hindernissen stoten.
Aanpassingen aan de publieke omgeving komen niet alleen personen met een beperking ten goede. Ook
mensen die zich om allerlei redenen minder goed kunnen verplaatsen omwille van bijvoorbeeld een kwetsuur, het dragen van boodschappen of het duwen van een kinderwagen worden beperkt in hun bewegingsvrijheid. Degelijke stoepen en veilige oversteekplaatsen zijn voor iedereen een goede zaak! En voor
veel oudere mensen is het een groot voordeel om in gemakkelijk begrijpbare taal te communiceren. Een
integraal toegankelijke publieke ruimte vormt de sleutel tot een volwaardige maatschappelijke integratie
en participatie van iedereen. Het getuigt van respect voor mensen.
Het beleid rond mensen met een beperking is voor een groot deel Vlaamse en federale materie, maar ook
de stad kan een grote impact hebben waar het gaat over toegankelijkheid van gebouwen, mobiliteit en
communicatie. De stad kan ook zelf een modelwerkgever zijn, initiatieven nemen op vlak van mobiliteit,
onderwijs, huisvesting en zorg.
Gent zou, naar het model van Amsterdam, een ‘Manifest voor een inclusief Gent’ kunnen opstellen. Inclusie
betekent volgens dat Manifest: meedoen zonder na te denken of het wel of niet kan, want aanwezig zijn is
niet hetzelfde als participeren. Het betekent: accepteren dat iedereen een beetje anders is. Het betekent:
kunnen meedoen binnen je eigen mogelijkheden, ook als je een niet-zichtbare beperking hebt. Het betekent ook: de middelen krijgen om mee te kunnen doen.
Het Gents beleid moet zich volop steunen op de adviezen van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met
een Handicap.
Mensen voelen zich gehandicapt als de omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden. Daarom is er
ondersteuning nodig om de omgeving toegankelijk, bruikbaar, begrijpelijk en dus comfortabel te maken
voor iedereen. Dat gebeurt het beste door samenwerking tussen deskundigen, gebruikers en beleids
makers.
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EEN. TOEGANKELIJKE STADSGEBOUWEN
De fysieke toegang tot de stadsgebouwen is nog altijd geen evidentie. Er bestaan nog veel drempels. De
toegankelijkheid van administratieve gebouwen, scholen, sport- en culturele infrastructuur moet vanuit de
toegankelijkheid voor mensen met een beperking geconcipieerd worden. Deze bekommernis moet er zijn
van bij de start van ieder project. Aanpassen achteraf is moeilijker, minder efficiënt en duurder.

TWEE. TOEGANKELIJKE OPENBARE RUIMTE
Ook de openbare weg blijft voor velen een (soms letterlijke) valkuil: slecht onderhouden stoepen, moeilijke
oversteekplaatsen, onoverkomelijke hinder aan bouwwerven. Winkels en horeca letten onvoldoende op
de doorgang op hun stoepen en op de toegankelijkheid in hun zaak, in het bijzonder de toegang tot de
toiletten.
Er is onvoldoende toezicht op de naleving van de regelgeving zoals bij het plaatsen van terrassen op publiek terrein, bij bouwwerven waar het voetpad wordt gebruikt, bij de aanleg van geveltuintjes, bij rode
brievenbussen van BPost enzovoort. De wettelijke bepalingen zijn er, maar er is te weinig controle en zo
nodig verbalisatie bij overtredingen. Zo blijven hindernissen op voetpaden en pleinen bestaan.

DRIE. DIENSTVERLENING
Dienstverlening en bijstand aan mensen met een beperking vereist kennis en vaardigheid om hen op een
correcte manier te helpen. Geduld en tijd zijn daarbij essentieel. Dat veronderstelt voldoende personeel met
de nodige tijd en vaardigheden om deze diensten te verlenen.
Wij willen dat men mensen met een beperking meer actief opzoekt en informeert over de bestaande dienstverlening. Zij hebben er dikwijls geen weet van of durven er soms geen beroep op doen.

VIER. COMMUNICATIE
Mensen met een beperking komen te weinig in beeld. In de stadscommunicatie zijn ze dikwijls afwezig en
komen ze nooit aan het woord. Nochtans valt er veel (positief) nieuws van en over deze stadsgenoten te
vertellen.
Omgekeerd blijft de communicatie naar deze groep problematisch: de website van de stad is onvoldoende
gebruiksvriendelijk, veel communicatie gebeurt nog in een ingewikkelde taal en op papier.
Informatie over toegankelijkheid van gebouwen blijft heel belangrijk, zowel online als met aanduidingen
ter plekke.

VIJF. ONDERWIJS EN TEWERKSTELLING
Kinderen met een beperking genieten nog altijd niet dezelfde kansen op degelijk onderwijs in hun eigen
omgeving als kinderen zonder beperking. Jongeren met een beperking hebben de helft minder kans hoger
onderwijs te volgen dan jongeren zonder beperking. Werkzoekenden met een beperking zijn niet alleen
oververtegenwoordigd in de statistieken, een groot deel van hen is in die statistieken gewoonweg niet
zichtbaar omdat ze niet officieel als werkzoekende geregistreerd zijn.
Vijf procent tewerkstelling in de stadsdiensten voor mensen met een beperking is een minimum, omdat
vijftien procent van de bevolking met een beperking leeft. Met de nodige aanpassingen in uurroosters en
werkposten is voor velen van hen tewerkstelling een haalbare kaart.
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ZES. MOBILITEIT
Mobiliteit blijft voor veel mensen met een beperking moeilijk. Gebouwen kunnen dan al toegankelijk zijn,
de mensen moeten er ook nog geraken. De toegang en het gebruik van het openbaar vervoer blijven
pijnpunten: te hoge opstap, bereikbaarheid van de haltes… De Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG)
schrijft: ’83 procent van de bussen van De Lijn is toegankelijk. Toch kunnen maar heel weinig mensen met
mobiliteitsproblemen gebruikmaken van het openbaar vervoer. Dat komt door de ontoegankelijkheid van
de haltes: maar 10 procent van de haltes in Vlaanderen is toegankelijk.’ De vereniging roept op: ‘Het is de
gemeente die verantwoordelijk is voor de haltes. Dus jij en je partij kunnen hier echt het verschil maken! In
2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Zet de toegankelijkheid van haltes in je gemeente op het partijprogramma en pas jaarlijks minstens één halte aan. Zo bouw je mee aan openbaar vervoer voor iedereen!’
De PVDA was de eerste om aan de alarmbel te trekken over de gevaarlijke toestanden voor mensen met
een beperking ten gevolge van de lang aanslepende werken aan de Gentse tram- en bushaltes.
Daarnaast zijn er op heel wat plaatsen onvoldoende gereserveerde parkeermogelijkheden voor mensen
met een beperking en ze worden dikwijls niet gerespecteerd. Daar is onvoldoende controle op.

ZEVEN. EVENEMENTEN
Mensen met een beperking willen evenzeer als mensen zonder beperking allerlei evenementen bijwonen:
sportwedstrijden, concerten, toneel en film… Ze stoten nog altijd op veel hindernissen om er te geraken en
de evenementen op een goede manier bij te wonen. Voor sommige bezoekers met een beperking zorgt de
noodzakelijke begeleiding voor een meerkost. Dat is dikwijls een reden om af te zien van deelname aan
het evenement.
De nieuwe technologieën bieden nieuwe mogelijkheden. Maar ook specifieke opleiding van medewerkers
en vrijwilligers van deze evenementen zou het comfort van de bezoekers met een beperking ten goede
komen.

ACHT. AANGEPASTE HUISVESTING
Het Gents rapport over mensen met een beperking van 2016 illustreert dat 20% van de mensen met een
beperking zich in één van de volgende situaties bevinden: Ofwel hebben ze niet zelf kunnen kiezen waar ze
wonen, ofwel hebben ze een woning die onvoldoende aangepast is. Ze zijn ontevreden tot zeer ontevreden
over hun woonsituatie en hebben een woning die in slechte tot zeer slechte staat is. Voor mensen met een
beperking is het dus heel moeilijk is om een deftige woonplaats te vinden, zowel in Gent als daarbuiten.
Jonge mensen in een rolstoel belanden op het einde van hun revalidatie in een rusthuis of bij hun ouders,
terwijl velen van hen zeer graag zelfstandig willen wonen. Dit kan alleen als er voldoende aangepaste woningen zijn. De stad speelt hierin een cruciale rol. Bijvoorbeeld in de nieuwe site die er komt in Gentbrugge
zijn er 20 aangepaste sociale koop- en huurwoningen voorzien, maar de wachtlijst hiervoor is gigantisch.
Bovendien zijn er veel te weinig focuswoningen (waar de bewoners zorg kunnen krijgen, er altijd iemand
permanentie heeft) in Gent. Hetzelfde beeld zien we in de assistentiewoningen voor ouderen terug.
Het gebrek aan aangepaste woningen is tekenend voor het woonbeleid van de Stad Gent: alles wordt
overgelaten aan de privé. Als er dan “aangepaste” of “sociale” wooneenheden zijn in de chique nieuwe
projecten pakken ze ermee uit, terwijl de prijzen helemaal niet sociaal zijn. Als er geen zijn, dan is dat pech?
De PVDA wil dat de stad het recht op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen garandeert voor al haar inwoners,
dus ook voor mensen met een beperking.
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23. STAD MET EEN HART VOOR
SOCIAAL WERK
Stad en OCMW staan in voor voldoende en goede sociale dienstverlening: buurtwerk, daklozenzorg, drughulp… Ze kunnen daarvoor beroep doen op sociale organisaties – vzw’s – die via een duurzame subsidiëring de zorgcontinuïteit verzekeren. De zorg is geen markt en mag niet in handen vallen van bedrijven met
een winstoogmerk. Het sociaal beleid van de stad krijgt vorm in dialoog met de sociale organisaties. Zij
werken op het veld en hebben de expertise. In de sociale zorg staan de mensenrechten centraal. De sociale
zorg verleent individuele hulp, maar heeft ook een signaalfunctie en emancipeert mensen in een kwetsbare
positie. Een sociaal beleid pakt de armoede en de sociale uitsluiting aan. Het investeert in wonen, werk,
onderwijs, gezondheidszorg en creëert kansen in culturele en maatschappelijke ontplooiing.

WAT WE WILLEN:
EEN. ZORG IS GEEN KOOPWAAR
• We voorzien als stads- en OCMW-bestuur in voldoende en goede sociale dienstverlening, naargelang de
noden in de stad. We kunnen daarvoor samenwerken met sociale organisaties. In geen geval worden
sociale diensten in handen gegeven van organisaties met een winstoogmerk.
• Sociaal werk is mensenwerk en geen fabriekswerk. We voorzien een kwaliteitscontrole op de sociale
zorgprojecten waarbij kwaliteit vooropstaat en niet kwantiteit. We gaan een inspanningsverbintenis aan
en geen resultaatsverbintenis.
• De sociale organisaties zijn partners in het vormgeven van het sociaal beleid. We zetten in op een goede
samenwerking tussen de organisaties onderling, want sociale problemen zijn complex.
• We zetten als stad en OCMW in op een duurzame subsidiëring waardoor de continuïteit van zorg ver
zekerd wordt. Een vertrouwensband met mensen kunnen opbouwen, is cruciaal voor een goede hulpverlening.

TWEE. SOCIAAL WERKERS ZIJN MENSENRECHTENWERKERS
• Centraal in het werk van een sociaal werker staan de sociale grondrechten. Het sociaal werk beperkt
zich niet tot individuele hulp, maar wordt gestimuleerd structurele oorzaken bloot te leggen. Dat kan via
een signaalfunctie naar het beleid en via het emanciperen van mensen.
• We respecteren als stads- en OCMW-bestuur altijd het beroepsgeheim van sociaal werkers.
• We doen beroep op de expertise van sociaal werkers en geven hen échte inspraak in het gevoerde
beleid.
• We gaan voor een sociaal beleid dat inzet op werk, wonen, onderwijs, gezondheidszorg en ontplooiing,
zodat niemand uit de boot valt. Voor een beleid dat erkent dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt in het
leven. Structurele uitsluitingsmechanismen worden opgespoord en uitgeschakeld.
• We zorgen voor structurele financiering van kleinschalige projecten die vanuit de basis ontstaan.
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VISIE
PVDA is voorstander van een sterk sociaal werk dat tegemoet kan komen aan de noden van haar verschillende doelgroepen. Jongeren, werkzoekenden, migranten, mensen met fysische en psychische problemen.
Hiervoor moeten ruimte en middelen vrijgemaakt worden.

EEN. SOCIAAL WERK IS NIET TE KOOP
In Gent is sociaal werk niet te koop. We willen vermijden dat kwetsbare mensen terecht komen in de handen
van bedrijven als SBS skillbuilders, G4S of Sodexo.
Sociaal werk geen supermarkt, waar je bestellingen plaatst. Doe het zelf, of sluit goede inhoudelijke overeenkomsten af. Maar hou de firma’s en managers ver weg van je sociaal beleid. Sociaal werkers dienen niet
om een lokale rattenplaag op te lossen en te pas en te onpas in te zetten om samenlevingsproblemen zoals
geluidsoverlast aan te pakken. Sociaal werkers zijn veel meer dan een puur instrument voor het beleid.
Vermaatschappelijking van de zorg wordt te vaak ingeroepen als een manier om te besparen. Er moet
respect zijn voor sociaal werkers die een professionele opleiding hebben genoten. Vrijwilligers vervullen
een belangrijke functie in veel organisaties binnen het middenveld maar ze kunnen geen vervanging zijn
voor professionele krachten.

TWEE. SOCIAAL WERKERS ZIJN MENSENRECHTENWERKERS
Centraal in het werk van een sociaal werker staan de sociale grondrechten. Sociaal werkers kunnen ook
niet los gezien worden van de context waarbinnen zij werken.
Sociaal werk werkt het beste als onderdeel van een stad als emancipatiemachine. Sociaal werk rendeert
pas als het een onderdeel is van een slim en structureel sociaal beleid. Alle inwoners van Gent hebben
‘recht op de stad’, dat wil zeggen dat ze wonen en leven in een stad op mensenmaat waar hun grondrechten realiteit zijn.
Sterk sociaal werk is de beste garantie om radicalisering tegen te gaan. Sociaal werkers moeten dan ook
de kans (lees ook middelen) krijgen om hun werk naar behoren uit te voeren. Ze moeten hiervoor de nodige
vertrouwensband kunnen opbouwen met hun doelgroep.
Stad Gent staat er niet alleen voor. In Gent is er een breed en bloeiend middenveld, met sociaal werkers die
zich engageren rond allerhande thema’s en doelgroepen. Bovendien groeit het aantal burgerinitiatieven
enorm.
Al te vaak, ook in Gent, ziet het beleid deze organisaties en werkers als enkel een verlengstuk van de eigen
wensen en doelen. Rekening houden met de vrijwilligers van allerlei basisinitiatieven en buurtgroepen is
moeilijk. Ga regelmatig – en met open vizier – in dialoog!
Subsidies en convenanten dienen niet om sociaal werkers of vrijwilligers van nieuwe initiatieven voor je
kar te spannen. Ze zijn best ook structureel en maken werkbaar werk mogelijk. Omkader al het moois dat
de professionele organisaties en nieuwe burgerinitiatieven (en commons) te bieden hebben doordacht en
structureel.
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24. GENT, SOLIDAIR MET DE
WERELD
Gent telt bijna 260.000 inwoners, met mensen van maar liefst 161 nationaliteiten die meer dan 100 talen
spreken. Gent is dus een kleine wereldstad, met bijna zestig organisaties waarin de Gentenaar zijn/haar
solidariteit met het Zuiden vormgeeft.

WAT WE WILLEN.
EEN. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, MAG HET WAT MEER ZIJN?
• We verhogen het stedelijk budget voor ontwikkelingssamenwerking. Bij het begin van de nieuwe legislatuur leggen we een financiële norm vast waarbij een fors groeipad wordt afgesproken richting 0,7
procent van de stadsbegroting.
• We nemen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) als leidraad voor het lokaal beleid en voorzien hiervoor in de nodige administratieve ondersteuning.
• We behouden de Zuidwerking van de stad en breiden die uit naar landen waarvan veel mensen in Gent
wonen en naar landen waar ngo’s of 4de-Pijlerorganisaties actief zijn.
• We steunen organisaties die werken rond internationale solidariteit en die de Gentenaar sensibiliseren
en organiseren rond Noord-Zuidthema’s. We versterken de overleg- en adviesorganen (STANZ en GONZ).
• Het Vredeshuis is en blijft de draaischijf voor internationale solidariteit in Gent. We maken werk van de
nodige renovatie en investeringen voor het Vredeshuis. Geen enkel Gents kind mag afzwaaien van een
stadsschool zonder kennis gemaakt te hebben met het Vredeshuis.
• We bouwen Gent verder uit als FairTradeGemeente, met een duurzaam aankoopbeleid en bewustmakingscampagnes. De stad koopt enkel goederen en diensten aan waar alle betrokkenen in het productieproces een eerlijk loon voor ontvangen hebben en het werk in menswaardige omstandigheden hebben kunnen doen. Ook bij het gebruik door derden van stedelijke accommodatie of in structuren waarin
de stad betrokken (bvb. Intercommunales) is, worden dezelfde voorwaarden nageleefd.
• We staan erop dat het stadsbestuur een ethisch financieel beleid voert met zorg voor duurzame ontwikkeling en mensenrechten. We ondersteunen de eis van Divest Gent om te desinvesteren uit fossiele
brandstoffen, mijnbouw, wapenindustrie, tabak, kansspelen, de porno-industrie, bont, leer en regimes
die de mensenrechten schenden .
• We maken Gent TTIP-vrij. We weigeren medewerking te verlenen aan de op maat van de multinationals
geschreven vrijhandelsakkoorden (TTIP/CETA).
• We gaan een zusterband aan met de Cubaanse havenstad Mariel en zetten in op uitwisselingen tussen
beide steden rond stadslandbouwprojecten, milieu-educatie in de wijken (greenmapping) en gezondheidszorg.
• We weigeren om de VS-blokkadewetten (extraterritoriale toepassing van VS-wetten) uit te voeren of te
aanvaarden dat bedrijven (bv. banken) dat doen.

TWEE. EEN STAD MET EEN LOKAAL VREDESBELEID
• We verklaren Gent kernwapenvrij en willen dat Gent als onderschrijver van het project Mayors for Peace
duidelijk standpunt inneemt voor een wereld vrij van nucleaire wapens.
• We weigeren elke medewerking in het kader van militaire interventies. We zorgen ervoor dat geen oorlogs
materiaal naar conflictgebieden wordt vervoerd via de Gentse haven.
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DRIE. DEKOLONISEER GENT
• We gaan het debat aan over ons koloniaal verleden.
• We verwijderen standbeelden en straatnamen die koloniale figuren verheerlijken.
• We noemen straten of pleinen naar dwarsliggers van over de hele wereld. Gent is een rebelse stad, en
zal dat altijd blijven.

VIER. STEUN AAN EEN ACTIEVE VREDESPOLITIEK IN PALESTINA
• We steunen de BDS-campagne (boycot, desinvesteren, sancties) tot Israël de internationale rechtsregels
en de UNO-resoluties respecteert.
• We werken niet samen met bedrijven die in Palestina de mensenrechten schenden of internationale
regels aan hun laars lappen (zoals G4S).

VISIE
De huidige wereldorde is er een waarin multinationals de wereldeconomie beheersen en alle landen en
sectoren aan hun winsthonger willen onderwerpen.
Oneerlijke handelsverhoudingen, inmenging in andere landen, economische oorlogen (bv. de VS-blokkade
tegen Cuba) en militair ingrijpen – rechtstreeks (zoals in Syrië) of via derden (denk aan Israël of SaoediArabië) – zijn daarvan het gevolg. Voor de mensen in het Zuiden betekent dat meer armoede, meer repressie, minder toekomstperspectieven.
De PVDA kiest vanuit haar socialistische visie absoluut voor duurzame ontwikkeling en internationale solidariteit. Dit wil zeggen dat we streven naar een sociaal rechtvaardig economisch model dat vertrekt vanuit
de reële noden van de bevolking en dat de toekomst van de planeet vrijwaart. We streven naar een wereld
waarin alle landen op gelijke voet staan en waar enkele grootmachten hun wil niet langer aan de rest van
de wereld opleggen. We streven naar een wereld van vrede, samenwerking en gedeelde vooruitgang.
Solidariteit betekent voor ons dus dat we ons tegen die wereldorde verzetten en daarbij onze bondgenoten
in het Zuiden steunen. En dat kunnen we ook vanuit stad Gent (blijven) doen.

G4S NOT WELCOME
Doorheen de voorbije legislatuur besliste de Gentse gemeenteraad tot verschillende keren toe om overheidsopdracht voor het uitvoeren van parkeercontroles toe te kennen aan de internationale bewakingsgroep G4S. Het gaat om een contract van om en bij de 1,6 miljoen euro per jaar.
Ook de uitbating van de ‘Renoboot’ voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen gebeurde door een consortium waarbij G4S betrokken was.
De PVDA wijst erop dat G4S de rechten van de mens schendt. G4S is de grootste bewakingsfirma ter wereld
en werkt onder meer samen met de staat Israël. Daarbij levert het bedrijf de apparatuur en diensten die
gebruikt worden voor het vasthouden van Palestijnse politieke gevangenen zonder uitzicht op een proces.
Het zorgt ook voor de beveiliging van bedrijven en industriële zones in de illegale Israëlische kolonies op
de Westelijke Jordaanoever.
Het platform “G4S weg uit Gent” voerde al meermaals actie aan de Gentse gemeenteraad om de stopzetting van de samenwerking tussen de Stad Gent en de bewakingsfirma G4S te eisen. Schepen van Mobiliteit

174

STADSPROGRAMMA GENT 2018

Filip Watteeuw liet verstaan de argumenten van de actievoerders te ondersteunen, maar gebonden te zijn
aan de contractuele verplichtingen.
De PVDA wil dat de Stad Gent de BDS-campagne (boycot, desinvesteren, sancties) tegen Israël steunt tot
dat land de internationale rechtsregels en de UNO-resoluties respecteert. Gent mag niet samenwerken met
bedrijven die in Palestina de mensenrechten schenden of internationale regels aan hun laars lappen (zoals
G4S).
Het fel besproken contract met G4S is een goed voorbeeld van de ongewenste effecten die gepaard gaan
met de privatisering van stadsdiensten. Door de parkeercontroles terug in publieke handen te nemen en te
organiseren vanuit het Mobiliteitsbedrijf, vermijden we in elk geval te moeten samenwerken met bedrijven
die de mensenrechten schenden.
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GEEF ONS VLEUGELS
STEUN ONZE CAMPAGNE
⊲ KIES EEN AFFICHE EN HANG ZE UIT
⊲ LIKE & SHARE ONZE VISUALS OP
DE SOCIALE MEDIA

gent@pvda.be
www.gent.pvda.be
Drukkosten: 9 euro
Te koop voor 5 euro of vrije bijdrage

