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GROENKRANT VOOR GROOT-GENT

GROEN GENT BESTUURT

NIEUWE PLOEGEN IN DE GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
OCMW-RAAD
 
Naast onze drie schepenen telt Groen Gent maar liefst zeven gemeenteraadsleden en drie OCMW-raadsleden. Zij gaan de 

komende 6 jaar vanuit de gemeente- en OCMW-raad onze schepenen een duwtje in de rug geven waar nodig. De kersverse 

fractievoorzitters Dirk Holemans en Evita Willaert in respectievelijk de gemeenteraad en OCMW-raad stellen hun fractie-

leden voor. We tellen ook nog eens drie provincieraadsleden. Zij gaan als oppositiefractie de meerderheid van CD&V, Open 

Vld en sp.a het vuur aan de schenen leggen. We wensen hen allen veel succes.

» Lees verder pag. 3, 5 en 6

Sinds januari bestuurt Groen Gent mee onze stad. Schepenen Elke Decruynaere, Filip Watteeuw en 

Tine Heyse zijn er onmiddellijk ingevlogen. Er is immers veel werk te doen willen we van Gent de meest 

duurzame, klimaatneutrale en kindvriendelijkste stad van Vlaanderen maken. Dit bereiken zal niet 

enkel afhangen van onze mandatarissen, we hebben de steun van iedereen nodig. In een gesprek met de 

Groenkrant pleit Elke Decruynaere daarom voor een breed draagvlak voor de Stad van de Toekomst.

» Lees verder pag. 2, 3, 4 en 5
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Niet bestelbare zendingen terugsturen naar Groen Gent – Ombeekhof 32, 9040 Sint-Amandsberg

MEER TRAMS IN GENT, HET WORDT ÉÉN VAN DE PRIORITEITEN
VAN HET NIEUWE, GENTS STADSBESTUUR



‘WAT WIJ DELEN, IS DEZE STAD’
ELKE DECRUYNAERE PLEIT VOOR EEN BREED DRAAGVLAK VOOR DE STAD VAN DE TOEKOMST.

Groen Gent treedt voor de eerste keer in haar geschiedenis toe tot het stadsbestuur. 
‘We willen bakens verzetten in deze stad, maar dan moet je eerst de richting aangeven’, 
zegt schepen van Jeugd, Onderwijs en Opvoeding Elke Decruynaere. De komende zes 
jaar zullen de drie groene schepenen, samen met de collega’s van sp.a en Open Vld, die 
sociaal-ecologische verandering belichamen in Gent.

Hoe is het om als Groenen een stad 
als Gent te besturen? 

ELKE: ‘Je wordt er wel even stil van als 

je bedenkt hoe historisch dit is. Hiervoor 

is bijna dertig jaar lang keihard gewerkt, 

door veel vrijwilligers. Maar nu moeten 

we aan de slag. We staan op een keer-

punt in Gent, alle partijen van de meer-

derheid beseffen dat. Paars had haar 

verdienste, maar nu is het tijd voor een 

nieuw, een sociaal-ecologisch verhaal. 

We gaan dit nu uitvoeren, vandaar ook 

een uitgebreid bestuursakkoord. Ik ben 

blij met het enthousiasme en de grote 

steun van onze leden tijdens het congres 

dat onze beleidsdeelname heeft goed-

gekeurd. En terecht. Dit is het groenste 

bestuursakkoord van Vlaanderen. Daar 

zijn vriend en vijand het over eens.’

Hoe is de sfeer in de meerderheid? 

ELKE: ‘In tegenstelling tot in Antwerpen 

waar duidelijk gekozen is voor een ver-

deelde stad, willen we in Gent samen-

werken in vertrouwen en leggen we de 

nadruk op wat ons bindt. Wat we delen, 

is deze stad. Want van wie is de stad ei-

genlijk? Het kartel had ook volledig voor 

het eigen verhaal kunnen gaan, want 

we hebben een absolute meerderheid. 

Maar die was niet alleen om praktische 

redenen te nipt. We staan voor grote 

veranderingen, bijvoorbeeld op vlak 

van mobiliteit. Hoe breder je draagvlak, 

hoe duurzamer de overgang naar een 

duurzame samenleving. We kozen voor 

een samenwerking met alle Gentenaars. 

De positieve verandering die we in Gent 

willen realiseren, willen we ook verankerd 

zien voor de komende decennia. Daarvoor 

is er draagvlak nodig. Ook bij bijvoorbeeld 

de handelaars in de stad.’

Is dat mogelijk met Open Vld? 

ELKE:  ‘Open Vld in Gent heeft bewezen 

een veranderingsgerichte partij te zijn en 

erkent de nood aan een nieuw verhaal. 

Wat Groen Gent deelt met de liberalen is 

een positieve instelling, de wil tot samen-

werking en niet te verdelen . Geloof mij: 

daartoe was er tijdens de onderhande-

lingen voldoende gelegenheid. Sommige 

journalisten (VTM) kampeerden in de 

dagen na de verkiezingen voor het stad-

huis op zoek naar een of andere quote, 

onenigheid of breekpunt. In die val zijn we 

niet getrapt, in tegenstelling tot Bart De 

Wever in Antwerpen. De politieke atmo-

sfeer in Antwerpen is daardoor verziekt.’

Hoe is de persoonlijke klik met Da-
niël Termont en Mathias Declercq? 

ELKE:  ‘Burgemeester Daniël Termont 

kennen we intussen al lang. Maar ik heb 

hem door het kartel veel beter leren 

kennen. Hij is zoals de Gentenaars hem 

kennen. Hij geeft echt alles voor zijn stad. 

Met Mathias heb ik enkele persoonlijke 

dingen gemeen. We waren beiden zes jaar 

geleden de jongste gemeenteraadsleden 

en we zijn allebei ook niet zo lang geleden 
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TANKER VAN RICHTING DOEN VERANDEREN

Het is nog wennen aan het idee dat er nu groenen 

zetelen in het stadsbestuur, maar de eerste be-

leidsdaden van onze schepenen maken duidelijk 

welke richting Groen uit wil met Gent. Onder het 

motto ‘Begin eerst bij jezelf’ hebben Elke, Tine 

en Filip als eerste symbolische daad beslist om 

afstand te doen van twee van de drie auto’s die 

ze als schepenen ter beschikking hadden. Ze 

gaan zich verplaatsen met een dienstwagen, 

een cambio-abonnement, maar vooral met fiets 

en openbaar vervoer. Het is nu wachten op de 

beleidsnota’s waarin de groene prioriteiten op het 

vlak van jeugd en onderwijs, mobiliteit en klimaat 

naar voor zullen komen. En dan komt het erop 

aan om dit stap per stap uit te voeren. Het zal 

een werk van lange adem worden. Het besturen 

van een stad als Gent is zoals het varen met een 

enorme tanker. Van koers veranderen kost veel 

tijd en energie. We zullen als Groen Gent zeker de 

eerste jaren wat geduld moeten oefenen. In het 

begin van de legislatuur zullen vooral de sporen 

gelegd worden naar de Stad van de Toekomst. 

Maar we komen er wel. Waar het kan, gaan we 

onze schepenen een duwtje in de rug geven. 

En intussen doemt de zoveelste ‘moeder aller 

verkiezingen’ aan de horizon op.

Louis Depoorter - voorzitter GroenGent
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ZES GROENE PROVINCIERAADSLEDEN 
Gent was voor de provincieraadsverkiezing een apart kiesdistrict waarin twaalf 

van de 72 zetels van de provincieraad te verdienen waren. Daarvan sleepte 

Groen er drie in de wacht, wat een uitstekend resultaat is.

We haalden ook nog drie zetels in de rest van de provincie, wat in een provincie-

raad die krimpt van 84 naar 72 zetels een Groene fractie oplevert van zes zetels 

in plaats van vier.

We hebben onze doelstelling van zes zetels dus mooi gehaald.

De nieuwe fractie bestaat voor de helft uit ervaren provincieraadsleden: Jan Fiers 

(uit Gent, herkozen, blijft fractieleider), Rik Franck (uit Merelbeke, herkozen) en 

Riet Gillis (uit Beveren, herkozen na 6 jaar onderbreking). De andere helft bestaat 

uit enthousiaste jonge vrouwen: Elisabet Dooms (uit Gent), Inge De Bal (uit Den-

dermonde) en Yasmina Beldjoudi (uit Gent). Dit maakt Groen met voorsprong de 

vrouwelijkste fractie uit de raad.

ouder geworden. Het liberalisme waar hij 

voor staat is anders, socialer dan dat in 

andere plaatsen in Vlaanderen. En hij was 

ten slotte ook een goede schepen van 

Jeugd.’

Je bent nu zelf verantwoordelijk 
voor Jeugd. Wat zijn jouw prioritei-
ten de komende jaren? 

ELKE:  ‘We willen de meest kindvriende-

lijke stad van Vlaanderen worden en dat 

betekent dat over alle beleidsdomeinen 

heen de impact op kinderen wordt ge-

checkt. Er komt ook een kindersecretaris 

en we gaan werk maken van het Huis van 

de Jeugd. Maar ik wil er ook zijn voor de 

ouders.’

Ook de uitdaging op Onderwijs is 
niet min. 

ELKE:  ‘De demografische evolutie in onze 

stad zorgt ervoor dat onderwijs en kinder-

opvang onder druk komen te staan. Wat de 

financiering en het wettelijk kader betreft 

zijn we voor een groot stuk afhankelijk 

van de Vlaamse overheid, maar toch wil 

ik de strijd aanbinden met de ongelijk-

heid in onze stad. Iedereen heeft recht op 

gelijke kansen. Zeker in ons onderwijs. We 

moeten wel oppassen met het lanceren 

van teveel nieuwe projecten. Leerkrachten 

zeggen mij dat ze nu al niet toekomen 

aan hun kerntaak. Ik wil overigens niet 

enkel schepen van Onderwijs zijn van het 

stedelijk onderwijs, ik wil er zijn voor alle 

netten. Daarom denk ik eraan een onder-

wijscentrum op te richten De bedoeling 

is om kennis en ervaring te delen. Zoals  

rond het meertalig onderwijs. Gent is altijd 

voorloper geweest van experimentele 

vormen van onderwijs. Zo is het freinet-

onderwijs hier sterk uitgebouwd. We 

mogen daar best trots op zijn.’
©
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FIETSERS EN OPENBAAR VERVOER 
PRIORITEIT VOOR SCHEPEN WATTEEUW

Tijdens de verkiezingscampagne was mobiliteit een van de belangrijkste thema’s. Niet 
verwonderlijk want ook in Gent zijn files schering en inslag en vragen fietsers al lang om 
meer en betere infrastructuur. Daarom vroeg de Groenkrant schepen van Mobiliteit Filip 
Watteeuw naar zijn prioriteiten.

Schepen Filip Watteeuw: ‘Vooral 

fietsen in Gent moet comfortabeler en 

veiliger. Stappen trouwens ook. Dat be-

tekent dat we verder moeten investeren 

in fiets- en voetgangersinfrastructuur. 

Goede fietsinfrastructuur kan zorgen 

voor een grote stap voorwaarts op het 

vlak van duurzame mobiliteit. En dat 

hebben we voor een groot deel zelf in 

de hand.’ Tegen 2018 wil Filip meerdere 

fietsstraten en snelfietspaden gereali-

seerd zien. Maar ook een aantal relatief 

eenvoudige ingrepen die fietsen een-

voudiger maken zijn nodig. Voorbeelden 

zijn de fietsaansluiting naar The Loop of 

de onderdoorgang onder de Ter Platen-

brug die Waterwegen en Zeekanaal zal 

realiseren.

Het openbaar vervoer ligt volgens Filip 

een stuk moeilijker. Gent is daarvoor 

zeer sterk afhankelijk van De Lijn en de 

Vlaamse regering. Toch heeft het nieuwe 

Gentse stadsbestuur ook op dat vlak 

grote ambities. Zo zal eindelijk begonnen 

worden met de vertramming van de lijnen 

7 en 3. Filip hoopt ook dat het laatavond- 

en nachtaanbod in ere kan hersteld 

worden. 

MINDER VERKEERSONGEVALLEN
Met in het achterhoofd het dramatische 

ongeval aan het Zuid waarbij een studente 

om het leven kwam,  mag het geen verba-

zing wekken dat Filip ook wil inzetten op 

verkeersveiligheid. ‘Er vallen nog te veel 

verkeersslachtoffers in Gent. Het gaat 

vooral om zwakke weggebruikers. Onder 

meer samen met de politie wil ik hier iets 

aan doen.’ Daarom wil schepen Watteeuw 

diverse acties opzetten rond verkeers-

veiligheid. Daarnaast zal het wegwerken 

van zwarte punten er ook voor zorgen dat 

meer mensen de fiets durven gebruiken.

MEER PARTICIPATIE
Of Filip de vele reacties op wegen- en 

infrastructuurwerken niet vreest? ‘Nee 

hoor, het is goed dat de Gentenaars hun 

mening geven. Ook al gebeurt dat soms 

op een ongezouten manier. Dat hoort 

er nu eenmaal bij en daar moet je als 

schepen mee omkunnen gaan. De opgave 

is om goed te luisteren en te begrijpen 

wat de bekommernis is van de mensen 

en daar dan positief op in te gaan. En dus 

ook oplossingen blijven zoeken. Ik wil 

daar absoluut een prioirteit van maken in 

deze legislatuur.’

In ieder geval komen openbaar vervoer, 

fiets en voetganger in de volgende jaren 

centraal te staan en zorgen we voor een 

maximale bereikbaarheid van de ver-

schillende Gentse buurten. Op het einde 

van de legislatuur moet dit al duidelijk 

zijn in het straatbeeld. Zo worden de 

straten in Gent weer leefbaarder. Filip: 

‘Ik hoop in 2018 een pak meer fietsers en 

voetgangers en meer en stiptere trams 

en bussen te zien in Gent.’

AUTODELEN ALS VOORBEELD

Een van de eerste opvallende initiatieven van de Groenschepenen in deze nieuwe 

legislatuur is hun beslissing geen gebruik te maken van het principe ‘een dienst-

voertuig per schepen’. De schepenen Elke Decruynaere, Filip Watteeuw en Tine 

Heyse gaan samen een voertuig delen voor die verplaatsingen waarbij een auto 

onontbeerlijk is. In de andere gevallen zullen ze zich te voet, per fiets, met het 

openbaar vervoer of met een Cambiowagen verplaatsen. Op die manier willen ze 

zelf het goede voorbeeld geven dat een andere, meer duurzame mobiliteit mogelijk 

is. De ervaring tot nu toe leert dat dit perfect mogelijk is.

De Groene schepenen hebben van bij het begin hierover met de coalitiepartners 

duidelijk overlegd. De andere leden van het College wachten de resultaten van dit 

experiment voorlopig af.
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NIEUWE GROENFRACTIE IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST 

Dirk Holemans is sinds begin dit jaar de nieuwe fractievoorzitter van de Groen-

fractie in de gemeenteraad. Hij warmt zich op voor een interessant politiek jaar. 

Is de fractie er klaar voor?

‘Dat is het minste wat je kunt zeggen. De fractie telt, naast de drie schepenen, zeven gemeente-

raadsleden die staan te popelen om er in vliegen. Samen vormen ze ook een vat vol talent. Het is nu 

zaak om nieuwe modellen uit te werken voor een fractie in de meerderheid. Als raadsleden willen 

we namelijk de slimme ambassadeurs worden van het beste bestuursakkoord van Vlaanderen. We 

beseffen het te weinig, al moet ik zeggen dat het Antwerpse bestuur hierbij helpt, maar we hebben 

in Gent echt een straf groenlinks akkoord onderhandeld. Ik was zelf als onderhandelaar soms ver-

baasd hoe ver de andere twee partijen met onze ideeën instemden. En dat bestuursakkoord willen 

we mee uitdragen en realiseren.’

Dus alles wordt anders?

‘Toch niet. We blijven uitgaan van de kwaliteiten waar de Groenfractie bekend om staat. Zo werken we als een team waarin we ideeën 

uitwisselen en voorstellen aftoetsen. Daarnaast blijven we open staan voor de kritische geluiden uit de stad. En dat betekent dat we 

actief aanwezig zijn op het terrein, in dialoog gaan met het middenveld en zelf initiatieven voor dialoog opzetten.

En bovenal willen we investeren in de verdere uitbouw van een vitale partij.’

GENT KLIMAATNEUTRAAL TEGEN 2050

Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid Tine Heyse stelt haar prioriteiten 
voor voor de komende legislatuur.

Een ambitieus klimaatplan uitwerken 
om van Gent een klimaatneutrale stad te 
maken tegen 2050 is een prioriteit voor 
schepen Tine Heyse. In deze legislatuur 
moeten duidelijke stappen worden gezet. 

Het aandeel hernieuwbare energie-
productie verhogen en dit met zoveel 
mogelijk participatie van Gentenaren, is 
een belangrijk onderdeel. Nog belang-
rijker is het energiezuiniger maken van 
bestaande huizen en gebouwen. Door 
energieaudits en het verstrekken van 
goedkope leningen wordt dit ook moge-
lijk voor kansarmen. 

Een andere prioriteit is het structureel 
inbedden van stadslandbouw. Er zijn 
al veel initiatieven in onze stad rond 
lokale duurzame voedselproductie- en 
consumptieketens. Toch zijn er nog veel 
onbenutte mogelijkheden. Een kansen-
kaart brengt die in beeld. Een ‘foodcouncil’ 
brengt  ideeën en initiatieven rond lokale 
voeding samen. 

Tine wil ook de hoeveelheid (rest)afval 
per inwoner verminderen. Dit kan door 
maatregelen die het aandeel GFT in de 

restafvalzak verlagen en door afval-
preventie zoals het gebruik van her-
bruikbare bekers tijdens evenementen. 
Sluikstorten en zwerfvuil aanpakken 
blijft ook absoluut nodig.

De opmaak van een echt geluidsactie-
plan, samen met het Vlaams Gewest, 
moet ook toelaten om bij het Gewest aan 
te dringen op geluidsschermen langs 
autowegen. 

En tenslotte wil Tine samenwerken met 
collega’s om milieubekommernissen in 
andere beleidsdomeinen te integreren, 
bijvoorbeeld het probleem van fijn stof 
aanpakken met Filip en met Elke inzet-
ten op ‘groene scholen’. 

Tine is ook schepen voor Noord-Zuid. 
Ze wil onze rol als fairtradegemeente 
aanscherpen en ervoor zorgen dat Gent 
een solidaire stad blijft.
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‘EEN VAT VOL TALENT’
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Herverkozen raadslid BRAM VANDE-

KERCKHOVE is voorzitter in de commis-

sie Onderwijs/Jeugd. De voorbije jaren 

zette hij zich hard in voor een divers en 

kwalitatief cultuurbeleid en dat werk zet 

hij graag verder. En stadsontwikkeling is 

zijn belangrijke nieuwe uitdaging.

Een fietsvriendelijke stad, daar gaat 

SARA MATTHIEU voor. En voor een 

Gentse Green New Deal om Gent de stad 

van groen ondernemen te maken. Dat 

kan door groene bedrijven aan te trekken 

en gebruik te maken van de creatieve 

krachten in de stad. 

STEVEN VROMMAN zet zich in rond het 

thema voedsel en stadslandbouw: daar 

zijn snel tastbare resultaten mogelijk. 

Tevens volgt hij het klimaatverbond op 

en gaat hij op zoek naar manieren om het 

stedelijk energiegebruik en aankoopbeleid 

duurzamer te maken. 

Als communicatiedeskundige gaat 

CAROLINE VAN PETEGHEM voor nieuwe 

manieren waarop bewoners kunnen 

deelnemen aan de besluitvorming. 

Tevens richt ze zich op de uitbouw van 

een duurzame economie met focus op 

middenstand en innovatie.

Als jongste Groen gemeenteraadslid 

werkt BRAM VAN BRAECKEVELT rond de 

thema’s jeugd, kinderopvang en onderwijs 

en volgt hij armoedebestrijding, OCMW 

en werk op. Hij focust op het bestrijden 

van kinderarmoede, sociale economie en 

jongeren en werk.

ZENEB BENSAFIA legt de focus op wonen 

in diversiteit waar ook de solidariteit 

tussen generaties op uitstekende wijze 

tot uiting komt. Dit biedt kansen voor 

jongeren en ouderen. Deze laatste moeten 

we blijvend kansen bieden om actief te 

kunnen participeren.

Fractievoorzitter DIRK HOLEMANS spitst 

zich toe op een groene haven, kwalitatief 

wonen met groen op wandelafstand 

en een progressief politiebeleid. Hij is 

ook voorzitter van de commissie haven/

economie.

DE NIEUWE PLOEG IN DE GENTSE OCMW-RAAD 

Ook voor het Gentse OCMW is een nieuwe bestuursperiode aangebroken. De Gentse leden van Groen kozen Evita Willaert, Liliane 

De Cock en Cengiz Cetinkaya als effectieve raadsleden. Evita (31), die al in de OCMW-raad zetelde, wordt fractievoorzitter, plaats-

vervangend OCMW-voorzitter en lid van het Vast Bureau. Zij waakt over het algemene beleid en de organisatie van het OCMW. 

Liliane (56) zetelt in de verschillende Bijzondere Comités van de Sociale Dienst die 

oordelen over individuele cliëntendossiers. Zij neemt de bevoegdheden rond maatschap-

pelijke dienstverlening voor haar rekening. Cengiz (41) ontfermt zich over alles wat met 

ouderenzorg en woonbeleid te maken heeft en zetelt in de daaraan verbonden organen. 

Deze ploeg zal de komende zes jaar mee gestalte geven aan het OCMW-beleid. ‘In tijden 

van budgettaire beperkingen moeten we ervoor zorgen dat Gent een solidaire stad blijft 

die mensen kansen geeft die ze effectief ook kunnen grijpen. Activering moet ingebed 

zijn in een emancipatorisch welzijnsbeleid dat niemand uitsluit. En deze fractie zet niet 

enkel in op besturen, maar wil ook sterk aanwezig zijn in de Gentse samenleving. Het 

middenveld is een cruciale partner’, aldus Evita. 
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GROEN GENT KLINKT OP HET NIEUWE JAAR

Zo’n honderd leden en sympathisanten woonden de traditionele nieuwjaars-

receptie van Groen Gent bij. Die vond dit jaar plaats op zaterdag 26 januari  

in de zaal Cocteau. De speeches van Elke Decruynaere en Dirk Holemans 

stonden in het teken van de bestuursdeelname. Voorzitter van de Groene 

provincieraadsfractie Jan Fiers belichtte de komende rol in de oppositie en 

partijsecretaris  Liesbet De Weder bedankte de talrijke vrijwilligers voor een 

schitterende campagne. De hapjes van Jong Groen waren overheerlijk. 

» CONTACT

GROEN GENT
NIEUW! Ombeekhof 32,
9040 Sint-Amandsberg
tel: 0498 08 67 65
gent@groen.be
www.groengent.be

GENT BINNENSTAD 
NIEUW! Frank Bombeke
tel: 0472 92 27 49 
Frank.bombeke@telenet.be

GENT SINT-PIETERS / ZWIJNAARDE /
SINT-DENIJS-WESTREM 
NIEUW! Sander Nachtergaele
tel: 0498 40 16 40
sandernachtergaele@gmail.com

GENTBRUGGE / LEDEBERG 
NIEUW! Dieter Van Der Smissen
tel: 0495 88 30 69
dietervandersmissen@hotmail.com

SINT-AMANDSBERG / OOSTAKKER /
KANAALDORPEN 
Steven Rommel
Jos Verdegemstraat 99, 
9040 Sint-Amandsberg
tel: 0484 13 06 03
steven_rommel@telenet.be 

SLUIZEKEN-MUIDE-WONDELGEM 
Jan Bockaert 
jan@bockaert.org 

BRUGSE POORT / RABOT / 
BLOEMEKENSWIJK / ROOIGEM 
Jan Lescrauwaet
tel: 09 236 11 22 
janlescrauwaet@skynet.be  

DRONGEN / MARIAKERKE 
Angelo Meuleman
Raapstraat 65, 9031 Drongen 
angelomeuleman@hotmail.com

JONGGROEN
NIEUW! Wouter Semey
Assenedestraat 3, 9000 Gent
tel.: 0494 25 60 17
Wouter.semey@hotmail.com

GROENFRACTIE
Sint-Niklaasstraat 27/205, 9000 Gent 
tel: 09 266 54  65 
fractie.groen@gent.be

» COLOFON

REDACTIE: Louis Depoorter (coördinatie), 
Elke Decruynaere, Liesbet De Weder, 
Dirk Holemans en Jan Fiers

BIJDRAGEN: Tine Heyse, Filip Watteeuw, 
Evita Willaert, Natuurpunt Gent, Gents 
Milieufront en Hand in Hand

EINDREDACTIE: Thea Swierstra en 
Liesbet De Weder

FOTO’S: Sien Verstraeten, Tim Vanhove 
en Dominique Dierick

DRUKKERIJ: Druk in de Weer / Gedrukt op 
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IK WIL LID WORDEN

Voor het luttele bedrag van 10 euro 

word je al lid van Groen. Interesse? 

Stuur onderstaande bon naar 

Groen, Hoogstraat 156 - 9000 Gent 

NAAM EN VOORNAAM:

ADRES:

TEL/GSM:

of stuur een mail met naam, 

adres en telefoonnummer naar:

gent@groen.be

IK WIL MEEWERKEN

Wil je folders bussen, flyeren, acties 

mee organiseren of gewoon komen 

naar een van de vele momenten, 

dan kan dat. We zijn nog op zoek 

naar heel wat helpende handen. 

NAAM EN VOORNAAM:

ADRES:

TEL/GSM:

of stuur ook een mail met naam, 

adres en telefoonnummer naar:

gent@groen.be



GENTS MILIEU FRONT
Wat betekent de intrede van Groen in het bestuur?
Groen heeft de historische stap in het Gentse stadsbestuur 

gezet dankzij de stemmen van inwoners die een ecologische 

en solidaire stad willen. Groen heeft de kans om van Gent 

meer dan ooit een duurzame, leefbare 

en groene stad te maken. De schepe-

nen van Groen hebben bevoegdheden 

waar ze in Gent het verschil kunnen 

maken. GMF is in blijde verwachting.

Wat vinden jullie van het be-
stuursakkoord?
Het Gentse bestuursakkoord is 

één van de meest progressieve 

programma’s op milieuvlak. We hopen alleen dat de ideeën 

meer blijken dan plannen en dat deze snel in daden worden 

omgezet. We zullen hier constructief aan meewerken waar 

mogelijk, en kritisch aan de kar duwen waar nodig.

Wat is de absolute prioriteit voor Gent?
Mobiliteit is een van de sleuteldepartementen. In het verleden 

werd zowel de auto, de fietser als het openbaar vervoer ge-

stimuleerd. In de stad van de 21ste eeuw moet vooral de fiets 

en het openbaar vervoer de bovenhand krijgen. En met wie 

twijfelt, willen we wedden dat de fly-over aan de Zuid deze 

legislatuur wel wordt afgebroken.

Steven Geirnaert, medewerker Gents Milieufront

www.gentsmilieufront.be
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NATUURPUNT
Wat betekent de intrede van Groen in het bestuur?
De intrede van Groen is voor ons een behoorlijke opsteker. We 

hebben telkens sterke overeenkomsten vastgesteld tussen ons 

‘programma’ (ons verkiezingsmemorandum) en dat van Groen. 

Mooi dat we Groen een keer kunnen evalueren na een beleids-

periode. We hopen dat Groen nu mee het verschil kan maken. 

Wat vinden jullie van het bestuursakkoord?
Het akkoord is bijzonder ambitieus. Veel van de voorstellen 

over natuur, bos en groen vertonen sterke gelijkenissen met 

ons verkiezingsmemorandum. Wij kunnen alleen maar akkoord 

gaan met die visie en ambitie. Enkel de tekst over bos gaat niet 

ver genoeg, in plaats van 300 hectare extra bos wil Natuurpunt 

Gent 830 hectare. 

Wat is de absolute prioriteit voor Gent?
Een goede samenwerking met middenveldorganisaties 

als Natuurpunt Gent is van cruciaal belang. We hopen dat 

er sneller werk wordt gemaakt van de groenpolen met 

voldoende grote stadsbossen, de groennorm van 10 m² groen 

per inwoner, de stand-still voor natuur en een sterkere 

ondersteuning van de ‘Levende Leie’. Daarnaast moeten er 

voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

Bart Vangansbeke, beleidsverantwoordelijke Natuurpunt Gent

Op de website www.natuurpuntgent.be staat het 

verkiezings-memorandum te lezen. In de volgende Snep!, 

het huisblad van Natuurpunt Gent, komt er een uitgebreide 

analyse van het Gents bestuursakkoord.

HAND IN HAND
Wat betekent de intrede van Groen in het bestuur?
Wij zijn zeer tevreden met de intrede van Groen in het Gentse 

stadsbestuur en wij hopen dat de groene prioriteiten zoals 

klimaatopwarming, duurzaamheid, mobiliteit, energie, openbare 

ruimte en groen duidelijk zichtbaar zullen worden in het beleid. 

Wat vinden jullie van het bestuursakkoord?
Het bestuursakkoord ziet er veelbelovend uit, het is er een dat 

ze ons in vele steden zullen benijden. Wij hopen dat het Gentse 

beleid hier voor de volle 100 procent voor zal gaan, al beseffen 

we dat dit niet in een legislatuur verwezenlijkt kan worden. 

Wat is de absolute prioriteit voor Gent? 
Absolute prioriteiten zijn : huisvesting (gezond en betaalbaar 

wonen voor iedereen, strijd tegen huisjesmelkerij en ongebrei-

delde huurprijzen, meer sociale huurwoningen) en strijd tegen de 

armoede en uitsluiting (werk in een veilige, gezonde omgeving, 

tegen een menswaardig loon; indien mogelijk: meer sociale 

werkplaatsen, want veel mensen kunnen de hoge werkdruk 

(vooral in laaggeschoolde jobs) niet aan, en haken af).

Chris Bens, activist Hand-in-Hand

www.vaka-handinhand.org


