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Het Gentse progressieve kartel van sp.a en Groen kreeg tijdens de
verkiezingen van 14 oktober 2012 de steun van een meerderheid
van de Gentenaars. We startten in 2013 met de uitvoering van een
gezamenlijk en ambitieus programma.
Vandaag wordt ons werk steeds meer zichtbaar. We doen er alles aan
om in overleg met de Gentenaars zo veel mogelijk van onze plannen
waar te maken.
Met durf hebben we een beleid gevoerd dat samen antwoorden
zoekt en vindt op de nieuwe uitdagingen die grote steden moeten
verwerken. Denken we maar aan de demografische groei, de sterke
verkleuring van de stad, de omslag naar een andere stadsmobiliteit,
de besparingen van de hogere overheden, de noodzakelijke
klimaatinspanningen en de strijd tegen armoede en de dualisering
van de stedelijke samenleving.
We kunnen dat omdat Gentenaars breeddenkend en gastvrij zijn. Ze
willen in de toekomst investeren, voor hun kinderen en ook samen
met de buurt. Ze durven experimenteren en willen mee bepalen hoe
hun straat en buurt zich ontwikkelen en vernieuwen. Gentenaars zijn
solidair en werken gráág samen. Gent is in de voorbije jaren dan ook
een welvarende en open stad gebleven.
Maar om Gent en de Gentenaars nog verder te laten vooruit gaan,
moeten we ook samen vooruit kijken. Plannen maken voor onze
toekomst. Gedurfd en realistisch. Visionair en concreet.
sp.a Gent en Groen Gent willen daarom samen hun project voor
een sociaal-ecologische stad verder zetten. Luisterend naar de
vragen van de Gentenaars en werkend aan hun concrete noden.
Bouwend aan de stad en aan nieuwe vormen van politiek: met
meer samenwerking tussen de Gentenaars onderling en tussen het
stadsbestuur en alle levende krachten van onze stad.
Gent heeft een unieke plaats in Vlaanderen en zelfs in Europa en
moet een voorloper blijven: moedig, creatief en vooruitstrevend.
Tijdens de komende twee jaren willen we een nieuw
verkiezingsprogramma schrijven, waarbij we goed rekening houden
met alle veranderingen die op ons afkomen, zonder ze te ondergaan.
Steeds opnieuw moeten we trachten om zoveel mogelijk Gentenaars
te laten genieten van de groei en bloei van de stad en om de
welvaart zo rechtvaardig mogelijk te spreiden.
Bij de start van onze hernieuwde samenwerking presenteren wij
graag al enkele klemtonen en krachtlijnen voor onze visie op het
Gent van de toekomst. Het concrete programma schrijven we tijdens
de volgende maanden samen met de Gentenaars.
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GENT GROEIT EN BLOEIT,
MAAR BLOEI IS BELANGRIJKER
DAN GROEI
Tijdens de voorbije jaren is het aantal Gentenaars fors gestegen. Ook
het aantal ondernemingen is gegroeid, net zoals het aantal studenten
aan de universiteit en de hogescholen.
Dat toont dat Gent populair is. Maar groei is geen doel op zich.
We moeten de groei sturen en de effecten beheersen. Bloei is
belangrijker dan groei:
-

dat toont zich in een weloverwogen spreiding van nieuwe
woningen. Gent kan zeker nog verdichten, maar niet in alle
wijken;

-

dat toont zich ook in de uitbouw van onze economie. Als
stad kunnen we geen bedrijven oprichten en zijn we in
de eerste plaats bekommerd om de werkgelegenheid,
maar geven we wel de voorkeur aan bedrijven met echte
toegevoegde waarde. Liever hier producten maken dan
geïmporteerde pakjes sorteren en vervoeren. We geven
voorrang aan innovatie en ondersteunen ook jonge, startende
ondernemingen. Zorg voor het milieu is een belangrijk
criterium bij de vestiging van nieuwe bedrijven;

-

dat toont zich ook in onze stadsontwikkeling. Gent is een
stad op mensenmaat en we houden dat zo door te vertrekken
van de schaalgrootte die Gent typeert. Projecten worden
ontwikkeld op basis van de noden van de Gentenaars en de
noden van de wijken. Grote nieuwe gebieden aansnijden is
niet meer mogelijk. Maar verstandig verdichten en verweven
kan wel. Wijk per wijk vernieuwen en zuurstof geven met
parken en open ruimtes. Met kantoren, winkels en kleine
ondernemingen nabij woonbuurten. En vier grote groenpolen
rond de stad.
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GENT IS EEN STERKE STAD: DIE
AANVAARDT GEEN ARMOEDE
Binnen een wereld die steeds harder wordt, willen we een stad die
resoluut kiest voor rechtvaardigheid en een sterk sociaal beleid.
Een sterke stad blijft mensen in armoede op verschillende terreinen
steunen en blijft hen kansen op emancipatie en sociale vooruitgang
bieden.
Een vaak ruwe economie en een hardvochtig federaal en Vlaams
beleid duwen meer mensen in de armoede. Voor ons is een
structurele aanpak van armoede prioritair, maar op lokaal vlak niet
altijd mogelijk. Binnen de mogelijkheden en bevoegdheden van een
lokaal bestuur willen we wel alles doen om armoede te voorkomen
en te bestrijden. Met een sterk OCMW, een integraal sociaal beleid
en intense samenwerking met welzijnsorganisaties willen we zoveel
mogelijk mensen kansen op ontplooiing en werk geven.
De aandacht moet breed zijn en gericht op iedereen die in de
miserie zit of het risico loopt in armoede te belanden. Maar soms is
bijzondere aandacht voor doelgroepen nodig en gepast.
Binnen het sociaal beleid willen wij ook sterk rekening houden met
de groeiende groep alleenstaanden en eenoudergezinnen, die vaak
erg kwetsbaar zijn, en de vele mensen zonder stabiel inkomen,
waaronder de vele jongeren die van interim job naar tijdelijk
contract laveren of in schijnzelfstandigheid gedwongen worden.

GELUK ZOEKEN WE ALLEMAAL
EN DE STAD KAN DAARBIJ
HELPEN
Een stad moet scholen en wegen bouwen, zuurstof geven aan de
ondernemingen en zorgen dat de politie klaar staat. Harde functies
waarvoor stenen en organisaties nodig zijn. Maar het uiteindelijke
doel moet het welzijn en het geluk van de Gentenaars zijn.
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In ons programma willen wij nog sterker en gerichter op zoek gaan
naar alles wat een stad kan doen om de levenskwaliteit en het geluk
van de Gentenaars vooruit te helpen. Niet naïef, maar creatief. Niet
dromerig, maar concreet:
-

helpen in de zoektocht naar evenwicht tussen gezin, arbeid en
vrije tijd: minder files, meer werk in de buurt, meer hulp bij de
combinatie van werk en gezin;

-

eenzaamheid treft veel te veel Gentenaars en is vaak een
pijnlijk gevolg van armoede. Een rijk aanbod van cultuur sport
en buurtwerk moet kunnen helpen om die eenzaamheid te
doorbreken.

-

ons netwerk van zorg en hulp is goed uitgebouwd voor alle
mensen die getroffen zijn door lichamelijke problemen. Voor
psychische hulp kan dit nog veel beter

GENT HEEFT MEER
WONINGEN NODIG,
MAAR OOK EEN SPRONG
VOORUIT IN KWALITEIT EN
BETAALBAARHEID
Wonen in een stad begint met kwaliteitsvolle en betaalbare
huisvesting voor alle bewoners. Dat maakt dat het aantal woningen
verder moet stijgen met aandacht voor woningtypes die nu
nog teveel ontbreken. Maar bovenal zijn er nog altijd enorme
inspanningen nodig voor de verbetering van de kwaliteit van oudere
woningen of de vervanging wanneer ze niet meer kunnen worden
aangepast aan de hedendaagse woonnormen. Dit geldt ondertussen
ook voor heel wat van de 20-eeuwse woningen.
De stadsvernieuwingsaanpak is er een met verschillende niveaus:
met globale herwaarderingsprojecten in de slechtste bouwblokken,
gerichte renovatiecampagnes per buurt of bouwblok. Met hulp
voor doe-het-zelfvers en ‘ontzorging’ voor mensen die geen tijd
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of technische kennis hebben. En tot slot het gekende recept van
premies en leningen.
Voor alle groepen (alleenstaanden, gepensioneerden, studenten,
eenoudergezinnen en gezinnen met kinderen) moet er een geschikt
woningaanbod te vinden zijn op de Gentse woningmarkt.
Daarom moeten we erover waken dat alle woningtypes hun plek
krijgen en daarbij vooral vermijden dat alleen sterke ontwikkelaars
bepalen wat er nog in deze stad wordt gebouwd.
Samen met de verandering van de gezinstypes en een hele reeks
nieuwe architecturale mogelijkheden, is er een evolutie naar allerlei
nieuwe woonvormen, van co-housing over kangoeroewonen naar
flat-sharing. We moedigen dit actief aan, we werken samen met de
privé-sector en maken vooral dat alle mogelijke hinderpalen worden
opgeruimd.
Het verwerven van eigendom is niet voor iedereen mogelijk. Zelfs
privaat huren is voor sommigen niet haalbaar. Dit betekent dat
sociale woningen absoluut nodig blijven en het aantal verder moet
toenemen. Maar daarnaast is het ook zaak om de private huursector
opnieuw levenskrachtig te maken. Er moet een groter aanbod komen
van nieuwe huurwoningen die deels kunnen worden verhuurd via
waarborgsystemen zoals bijvoorbeeld HuurInGent dat doet. Op die
manier kan ook voor zekerheid worden gezorgd voor nieuwe kleine
investeerders die op zoek zijn naar alternatieve beleggingen nu
spaargeld nauwelijks iets opbrengt.

STEVIG VERDER OP WEG NAAR
KLIMAATNEUTRALITEIT
Gent wil tegen 2050 een klimaatneutrale stad worden en werkt reeds
stevig in die richting. We verkleinen onze ecologische voetafdruk,
rijden minder met de auto, creëren minder afval en maken van onze
huizen kleine energiefabriekjes in plaats van energieverslinders. We
zetten verder in op windenergie en de uitbouw van warmtenetten.
En samen met de Gentenaars werken we aan het verduurzamen van
voedselconsumptie en -productie in Gent.

6

We aanvaarden niet dat Gentenaars vuile lucht moeten inademen.
Teveel kinderen en bejaarden hebben er dagelijks last van. Een
autoluwere stad en meer vergroening van het auto-, bestelwagen- en
vrachtwagenpark geven onze stad meer zuurstof. Daarom ook wordt
de Gentse binnenstad vanaf 1 januari 2020 een ‘Lage Emissie Zone’
waar de toegang van oude, vervuilende dieselvoertuigen wordt
ontraden of niet meer mogelijk zal zijn. Want wij willen geen roet in
onze zuurstof.
Er is langzamerhand een hele economie rond Green Technology
aan het groeien en duurzaam bouwen zit in de lift. Met onze
kennisinstellingen, bedrijven en lokale coöperaties kunnen we
daar nog veel verder in gaan. De ‘Cleantech Cluster Regio Gent’ is
al opgestart: de hele regio moet een actief ‘cleantech ecosysteem’
worden door een sectoroverschrijdende aanpak op het vlak van
energie, materialen, water en mobiliteit. Maar klimaatneutraal moet
altijd sociaal zijn: de weg naar klimaatneutraliteit moet iedereen ten
goede komen.

GELIJKE KANSEN VOOR
ELK KIND
Gent wil de meest kindvriendelijke stad in Vlaanderen zijn. Dit
betekent dat we voor elk beleidsdomein de stad ook door de bril
van kinderen en gezinnen bekijken. Meer nog: kinderen en gezinnen
maken mee ons beleid. We betrekken ze bij de voorbereiding,
luisteren en gaan in dialoog.
Onderwijs is en blijft dé emancipatiehefboom bij uitstek. We
zorgen ervoor dat er voldoende plaatsen zijn in onze scholen. We
bouwen aan een onderwijs dat op een ongedwongen en creatieve
manier omgaat met de diversiteit van de leerlingen, zodat iedereen
gestimuleerd wordt om zijn/ haar talenten te ontwikkelen.
Kinderen en jongeren verdienen bovendien een aangepast openbaar
domein, verkeersveilige straten en een breed en betaalbaar
vrijetijdsaanbod.

7

Met het gezegde “It takes a village to raise a child” in het achterhoofd
bouwen we aan een stad waarin kinderen samen opgroeien en waar
ouders er niet alleen voor staan.
Dankzij een dicht netwerk en goede samenwerking tussen
vrije tijdsorganisaties, kinderopvanginitiatieven, scholen,
buurtorganisaties en bewoners geven we kinderen en jongeren de
ruimte om zichzelf te kunnen zijn zonder zich te gaan vervelen en
zetten ook in op intergenerationele projecten.
Scholen en kinderdagverblijven zijn plekken waar kinderen,
ouders elkaar en de buurt kunnen ontmoeten. Ouders zijn er voor
ouders, generaties dragen zorg voor elkaar en we zetten sterk in op
respectvol samenleven.

CULTUUR, SPORT EN FEESTEN:
GENTENAARS KUNNEN NIET
ZONDER!
Cultuur in al zijn uitingsvormen is een van de grootste
aantrekkingskrachten van onze stad. We moeten dit verder koesteren
en uitbouwen. Door krachtige ondersteuning van de bestaande
spelers en de uitbouw van de culturele infrastructuur, o.m. door het
grote totaalproject rond het kunstenkwartier en het Citadelpark.
Maar ook voor de Gentenaar is een sterk cultuuraanbod tot
in de wijken essentieel. Daarom hebben we oog voor de vele
verschillende cultuuruitingen, ook aan de basis en in de wijken.
Waarbij we ook aandacht hebben voor de vele subculturen en de
uitgebreide feestcultuur die onze stad rijk is.
We geven een nieuwe impuls aan de Gentse Feesten waarbij we
verdere commercialisering intomen.
We maken sport en cultuur zo toegankelijk en aantrekkelijk mogelijk,
o.m. door het verder stimuleren van de Uitpas.
We geloven ook sterk in de verbindende kracht van sport en cultuur
en stimuleren daarom alle initiatieven (zoals 1-2-3-piano) die aan
Gentenaars toelaten om elkaars talenten te ontdekken.
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EEN SUPERDIVERSE STAD DIE
DIVERSITEIT KOESTERT EN
VERZORGT
Gent is zoals vele steden divers en gekleurd geworden. Als
gastvrije en open stad zien wij deze diversiteit als een verrijking
en uitdaging. Positief beleefde diversiteit houdt in dat verschillen
in cultuur en godsdienst, taal en stijl niet moeten verstopt worden.
Dat kan perfect binnen één stedelijke gemeenschap. Taal is daarbij
een bindmiddel en daarom zorgen we voor voldoende aanbod
aan formele en informele manieren om Nederlands te leren voor
jong en oud. We stimuleren ontmoeting en zetten actief in op het
oplossen en bemiddelen van geschillen en problemen tussen
alle Gentenaren, van welke pluimage ook. Het is ook evident dat
iedereen de essentiële regels van onze samenleving naleeft. Tot die
regels behoort ook een krachtig en duidelijk verbod op racisme en
discriminatie.

IN EEN LEEFBARE EN
LEVENDIGE STAD VOELT
IEDEREEN ZICH GOED
Veiligheid is een basisrecht. Een leefbare en veilige omgeving
versterkt de sociale cohesie en sociale cohesie vergroot dan
weer het veiligheidsgevoel. We streven naar een levendige stad
met leefbare woonwijken waar elke inwoner zich goed voelt. De
publieke ruimte is van ons allen en moet dus dubbel zo goed
verzorgd worden. We willen dat elke Gentenaar kan genieten van
parken en pleinen en zich overal veilig kan voelen. Een krachtige en
wijkgerichte politie is daarbij onontbeerlijk, in volle samenwerking
met een breed netwerk van preventiediensten én met de bewoners
zelf.
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GENTENAARS KIEZEN GRÁÁG
VOOR DUURZAAM VERVOER
Het mobiliteitsplan is een belangrijke stap vooruit in onze stad.
Niemand staat graag in de file, iedereen wil veilig uitgaan, veilig
naar school en naar het werk. Alle vervoersstromen moeten goed op
elkaar worden afgestemd: te voet, met de fiets, met de het openbaar
vervoer of de wagen. Dat maakt Gent veilig en leefbaar, terwijl alle
wijken – zowel in het centrum als daarbuiten - goed bereikbaar
blijven. Gent moet een stad zijn waar men gráág kiest voor de fiets of
het openbaar vervoer. En waar iedereen die een wagen nodig heeft,
goed zijn bestemming kan bereiken.
Het mobiliteitsplan is geen eindpunt. De investeringen in fietspaden,
fietsonderdoorgangen en voetpaden moeten volop verder gaan.
De grote investeringen in veilige en vlotte wegen (met o.m. een
tunnel onder de Dampoort en de Heuvelpoort) moeten er absoluut
komen. De nieuwe tramlijnen (met lijn 7 en 3 op kop) moeten echt
gerealiseerd worden.
Tijdens de komende jaren moet ook werk gemaakt worden
van een duurzame mobiliteit in de wijken en deelgemeenten.
Met buurtparkings en straten en wijken waar iedereen met elk
vervoermiddel kan geraken, maar waar de wagen niet meer centraal
staat.

EEN WELVARENDE STAD
MET EEN ECONOMIE IN
VERANDERING
Gent heeft een performante maakindustrie in de haven, een
internationaal gekende bio-tech-vallei en bruist van de startende en
doorgroeiende ondernemingen. Het blijft echter de uitdaging om
onze traditionele economie zo snel mogelijk te verduurzamen.
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Gesloten grondstofkringlopen, warmtenetten, duurzame
transportmiddelen, intensief ruimtegebruik en het sterk reduceren
van elke schadelijke uitstoot zijn daarbij noodzakelijk.
We creëren verder een klimaat van duurzame groei en bloei en
bereiden ons actief voor op de economie van de 21ste eeuw. We
ondersteunen ondernemers, stimuleren samenwerking tussen de
academische en de economische wereld en geven vooral veel
ruimte aan de vernieuwende creatieve en culturele ondernemers en
zelfstandigen. Extra aandacht blijft gaan naar projecten van groene
economie en hernieuwbare energie. Economie met een lokale
meerwaarde voor Gent en de Gentenaars zorgt voor perspectief op
duurzame Gentse tewerkstelling. We denken hierbij aan de lokale,
innovatieve, duurzame deel- en maakeconomie.
We kiezen voor een economie die klimaatneutraal is en elke
werknemer respecteert. Daarom geven we niet toe aan de
dolgedraaide flexibilisering van de arbeidsmarkt en zetten we in op
een stedelijk plan voor zinvolle , waardige en stabiele jobs voor de
Gentenaars. Ook de sociale economie is daar een essentiële factor
in.
We stimuleren de dialoog met en tussen vakbonden en werkgevers.
We zetten een Gents plan op voor maximale begeleiding en kansen
op een job, met aandacht voor jonge werkzoekenden.
Verbinding wordt belangrijker dan ooit. Investeringen in ICT en
glasvezel garanderen de digitale verbinding. De digitale kloof
verkleinen zal verder deuren openen.

GENTENAARS ZIJN SLIM: DIE
MAKEN SAMEN HUN STRAAT,
WIJK EN STAD
In een klimaat waar er steeds meer wantrouwen en kritiek is op
de werking van de overheid en het geloof in de democratie dreigt
verloren te gaan, hebben lokale overheden de kans om de burgers
maximaal bij het bestuur en het beheer van de stad te betrekken.
Ze kunnen snel en concreet optreden en kunnen naast overleg en
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inspraak ook echte samenwerking en medebeheer aanbieden. Een
‘slimme stad’ benut het potentieel van zijn bewoners, verenigingen
en bedrijven. Gent is daar altijd al bijzonder sterk in geweest.
Wij willen dat Gent het traject van betrokkenheid van de
Gentenaars verder uitdiept. Niet enkel door het gebruik van nieuwe
participatievormen (digitaal en via rechtstreeks contact), maar ook
door het actief opzoeken van nog meer Gentenaars. Elke mening,
elke stem kan immers een bijdrage leveren. Extra aandacht is er in
ieder geval voor groepen die anders moeilijk bereikt worden.
Ook het samen maken van de stad – de ‘co-creatie’-willen we
verder aanmoedigen: tussen de stad en buurgroepen, maar
ook in samenwerking tussen de Gentenaars onderling. Daarom
betrekken we de Gentenaren bij elke planning op buurt- en
wijkniveau, is er ruimte voor participatie van onderuit bij de
aanvang van elk deelproject en ondersteunen we initiatieven die
het stadsdebat verrijken. En ondersteunen we duurzame nieuwe
gemeenschapsinitiatieven (commons) in buurten en wijken.
Tot slot blijven we investeren in en experimenteren met nieuwe
participatievormen zoals wijkbudgetten, open burgerfora en
burgerjury’s waarbij burgers zowel de mogelijkheid krijgen om
mee te schrijven aan nieuwe beleidsinitiatieven als om het gevoerde
beleid te beoordelen en bij te sturen.

GENT IN DE WERELD
Gent heeft de voorbije jaren sterk ingezet op zijn plaats in
internationale netwerken. Niet om het prestige, maar omdat we
hier erg veel kunnen van leren en omdat we zo aan onze stad de
internationale waardering en steun kunnen geven die zij verdient.
Samen met alle levende krachten van onze stad willen we hier verder
op inzetten. We willen dat Gent een koploper op het gebied van
duurzame en mensgerichte innovatie blijft en zullen de steden die
met ons dat pad willen bewandelen regelmatig samenbrengen in
congressen en fora over stedelijke innovatie.
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Gent is een solidaire stad in de wereld en blijft met opvang èn goede
begeleiding op een doordachte wijze haar plicht opnemen in de
vluchtelingencrisis. Als solidaire stad kiezen we ook voor eerlijke
handel. Dat uit zich in het eigen aankoopbeleid van de stad maar we
sensibiliseren hiervoor ook bij de Gentse burgers en bedrijven.
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