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Kartel sp.a Gent-Groen Gent: ‘Nieuwjaarsreceptie 2018’ 
28 januari vanaf 11 uur, Balzaal Vooruit 

 

Toespraak door Rudy Coddens (sp.a), kandidaat-burgemeester 
 
 
Beste leden, vrienden, kameraden 

Beste ‘Team Gentenaars’ 

 

Eerst en vooral, ook van mij: een gelukkig nieuwjaar! 

 

Een boeiend jaar wordt het sowieso, dat weten we. Maar: eerst en vooral gezond blijven, dát wens ik u 

allemaal. Want een goeie gezondheid is de basis van álles. In Gent zeggen ze: ‘En al wadde girre 

n’et… moede zelve kuupe!’ Alhoewel dat natuurlijk niet helemaal waar is: veel van wat we graag 

hebben, daar kunnen we zelf voor zorgen; daar kunnen we samen voor zorgen, zónder dat het altijd 

geld moet kosten. Fijn samenleven. Respect hebben voor elkaar. Onze buurten wijzer maken. 

 

Gent is een stad waar je thuiskomt; een stad waar het voor veel mensen goed leven en werken is. Dat 

is natuurlijk niet vanzelf gegaan. Daar zitten mensen met visie achter. Burgemeesters ‘mee carruure’, 

letterlijk en figuurlijk, zoals Gilbert Temmerman, Frank Beke en Daniel, die er aan getrokken en 

gesleurd hebben, en van Gent de schitterende stad maakten die ze vandaag is. 

 

Deze mensen hebben minstens twee dingen gemeen: de kleur van hun politieke overtuiging; en het 

besef dat ze hun plannen nooit alléén zouden kunnen uitvoeren. Ze wisten dat ze keihard zouden 

moeten werken, om mensen te overtuigen om samen de stad te maken - de arbeiders in de haven, de 

ondernemers en de zelfstandigen, de leerkrachten in de klassen van onze kinderen, de verplegers in het 

verzorgingstehuis van onze grootouders. 

 

Wij, Gentenaars, ondergaan onze toekomst niet, we bepalen die zélf! 

 

Vrienden, wij zijn daar in geslaagd, ook de voorbije 5 jaar als team! 

 

Kijk naar wat we gedaan hebben op het vlak van parken en openbaar groen: 180 hectaren er bij. 

Kijk naar onze criminaliteitscijfers: zonder soldaten op straat dalen die al drie jaar op rij. 

Kijk naar onze investering in assistentiewoningen voor ouderen - en vooral naar het feit dat we ze 

betaalbaar maken voor iederéén, óók voor mensen met een laag pensioentje. Als eerste en enige stad in 

heel België! 

Zo, beste vrienden,  maken wij het verschil in Gent! 
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Maar: het werk is niet af. Een stad is nóóit af. Dat is juist het wijze aan steden. 

 

Ook ik besef dat ik keihard zal moeten werken. En dat ben ik ook van plan. Ik wil bewaren wat goed 

is; en ik wil beter maken wat nog beter kan. Samen met u allemaal, en met vele anderen. Want er 

wachten ons nog serieuze uitdagingen. 

 

Je kan in Gent geweldig wonen, maar hoe zorgen we er voor dat er genoeg degelijke woningen zijn, in 

een aangename omgeving? 

Je kan in Gent ondernemen, maar hoe zorgen we er voor dat er geen jobs verloren gaan? 

Je kan in Gent ’s nachts veilig over straat, maar hoe houden we dat zo, in een steeds hardere wereld? 

 

We moeten er geen doekjes om winden: de stad is veranderd, de wereld rondom ons óók. Maar Gent is 

vaak de positieve uitzondering, omdat wij de dingen anders aanpakken. 

In Gent kiezen sp.a en Groen, voor solidariteit! Wij laten niemand achter omdat zijn miserie zogezegd 

‘zijn eigen schuld’ is. 

Hier kiezen sp.a en Groen voor duurzaamheid! Wij schuiven de rekening niét door naar de volgende 

generaties. 

 

Gaan we samen vooruit, of is het vanaf volgend jaar ieder voor zich? Worden we net zoals de rest, of 

blijven we een positieve uitzondering? Voor ons is het duidelijk! 

 

Daarom schrijven we als Gentenaars, en met de Gentenaars aan een ambitieus 

verkiezingsprogramma waarin betaalbaar wonen een topprioriteit is – voor jonge mensen, voor 

alleenstaande moeders met kinderen, voor ouderen die zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving 

willen blijven wonen. Een stad blijven voor iedereen, dáár gaan de verkiezingen over gaan, in Gent. 

Dáár liggen de Gentenaars van wakker. 

 

Daarom hebben wij een ‘masterplan Wonen’ klaarliggen, waarin we 90 miljoen euro extra 

zullen investeren in betaalbare en duurzame woningen. Dat is drie keer méér dan nu! Dát maakt 

het verschil! Dát is onze keuze! Geen enkele stad doet ons dit na! 

 

Freek Braeckman, journalist en niet voor niets de ‘Strafste Gentenaar’ geweest, zei het vorige maand 

nog in De Morgen: “Politici zouden de mensen mee moeten krijgen in een inspirerend project dat 

perspectief biedt voor de hele samenleving.” Dat is net wat wij doen, wat we altijd zullen blijven 

doen: luisteren, dicht bij de mensen staan, ideeën verzamelen, keuzes maken, … zo maken we samen 

onze stad! 
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Beste vrienden 

 

Laat u niets wijsmaken door oppositieleden die er voor kiezen om met modder te gooien, en om op de 

man te spelen. Laat u niets wijsmaken door trollen op sociale media, met hun fake news en hun 

cynisme. Wij zijn met méér, én wij staan sterker! En iedereen zal wéten waar wij voor staan: een sterk, 

solidair Gent, waar iedereen mee telt, en waar het veilig is en blijft, zonder soldaten in de straat. Een 

stad waar het goed wonen en leven is, met respect voor elkaar. 

 

Maar, vrienden: net zoals Gilbert, zoals Frank, en zoals Daniel, heb ik jullie allemaal nodig. 

Om samen te werken, om samen te bouwen, om samen anderen mee te krijgen in ons inspirerend 

project. En daarom doe ik deze oproep: steun ons team. 

Steun sp.a en Groen. 

Steun ons in onze gezamenlijke strijd. 

Ga samen met ons, met Elke en mij en met de andere kandidaten, op huisbezoek. 

Hang affiches uit. 

Laat uw stem horen op facebook en twitter, én op café natuurlijk. 

Overtuig met ons zoveel mogelijk Gentenaars. 

 

We hebben nog een serieuze weg te gaan, maar ik ben alvast ‘in form’, ik sta scherp. Als lijstrekker en 

kandidaat-burgemeester kunnen jullie, en álle Gentenaars, op mij rekenen! 

 

Merci vrienden. We gaan er een lap op geven! 
 

 

 

 

Rudy Coddens 

Kandidaat-burgemeester, sp.a 


