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GROENKRANT VOOR GROOT-GENT

GENT KLEURT GROENER

NIEUWE WIND EN TEGENWIND
 
Ook in het OCMW drukt Groen haar stempel op het beleid. Het verslag vanuit het Bijzonder Comité Sociale Dienst illustreert 

duidelijk dat er ook daar een nieuwe wind waait. Op het provinciaal niveau, waar Groen in de oppositie zit, is er daarentegen 

nog altijd tegenwind. Het voorgestelde windplan, dat zal bepalen waar in Oost-Vlaanderen windmolens komen, legt vooral 

beperkingen op in plaats van dat er voluit wordt gegaan voor duurzame energie.

» Lees verder pag. 5 en 6

Het nieuwe stadsbestuur investeert in fietspaden en scholen, het hoofddoekenverbod wordt opgeheven en 

dankzij de Gentenaars zelf staat de eerste energiecoöperatieve EnerGent in de steigers. Het nieuwe beleid 

van het stadsbestuur begint vorm te krijgen. Tegelijkertijd moet er op de centen worden gelet, willen we de 

noodzakelijke investeringen in een andere mobiliteit en de kindvriendelijke en klimaatneutrale stad vrijwaren.

» Lees verder pag. 2, 3, 4 en 5
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SYMPATHISANTEN VAN DE COÖPERATIEVE ENERGENT, VOERDEN ACTIE OM STEUN TE VERWERVEN 
VOOR MEER WINDMOLENS. ZE DEDEN DIT DOOR EEN LEVENDE WINDMOLEN TE VORMEN.
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GENT GOED OP WEG OM TRENDSETTER 
DUURZAME MOBILITEIT TE WORDEN

De basis voor een ander en meer duurzaam mobiliteitsbeleid in onze stad is gelegd. Zo 
komen er in de loop van volgend schooljaar meer schoolstraten in Gent, want die kregen 
een zeer positieve evaluatie. Ook wordt er deze zomer een proefproject opgezet rond 
leefstraten en wordt er een groot aantal inspanningen gedaan om het de fietsers meer 
naar hun zin te maken in onze stad. Eind april ging schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw 
op werkbezoek naar Kopenhagen, het Mekka van de fietser. Boordevol inspiratie om Gent 
aantrekkelijker te maken voor de fietser kwam hij terug.

Gent beschikt over tal van fietsroutes. 

Vandaag bevatten deze nog te veel 

knelpunten. De Gentse fietsroutes 

worden verbeterd door het aanleggen van 

fietsonderdoorgangen, zoals die onder 

de Terplatenbrug of de toekomstige 

onderdoorgang aan de Rozemarijnbrug. 

Op die manier wordt er in onze stad een 

netwerk van fietssnelwegen gecreëerd. 

Dat verbindt alle wijken onderling en 

fietsers kunnen zo ongehinderd hun doel 

bereiken. Ideaal om naar het werk te 

rijden, de kinderen naar school te brengen 

of om boodschappen te doen.

FIETSPARKINGS
Investeren in fietsers is ook investeren 

in voldoende plaatsen om rijwielen te 

stallen, zodat mensen onbezorgd met de 

fiets naar het stadscentrum kunnen af-

zakken. Naast de recente fietsenparking 

onder de Sint-Michielshelling aan de Ko-

renmarkt ging midden april een tweede 

fietsenparking open in het stadscen-

trum. Deze bevindt zich onder het Emile 

Braunplein. Samen zijn ze goed voor 

280 fietsen die veilig en droog kunnen 

worden gestald. In de stalling onder het 

Braunplein is er ook een nieuw fietspunt 

van Max Mobiel. Hier kun je je tweewieler 

laten herstellen en gratis laten registe-

ren of je kunt er fietsen huren.

SCHOOLSTRATEN
Tussen 5 november vorig jaar en de 

krokusvakantie dit jaar liep het proefpro-

ject schoolstraat. Het concept daarvoor 

is overgewaaid vanuit de Italiaanse stad 

Bolzano. De bedoeling is om de ver-

keerschaos in de schoolomgeving bij het 

begin en het einde van een schooldag 

te beperken. Daarom worden de school-

straten twee keer per dag afgesloten 

voor ingaand gemotoriseerd verkeer. Dit 

betekent dat gemachtigde opzichters of 

de politie bij de ingang van de straat een 

verplaatsbaar bord zetten. Dat levert heel 

wat voordelen op.

Een schoolstraat zorgt voor minder 

chaos in de schoolomgeving en de straat 

wordt een pak veiliger voor fietsers en 

voetgangers, aangezien zij meer ruimte 

krijgen. Ook voor de veiligheidsdiensten 

is dit gunstig. Bovendien wordt er een 

gezondere schoolomgeving gecreëerd, 

aangezien er minder uitstoot is van uit-

laatgassen van auto’s. Een schoolstraat 

bevordert ook het sociale contact tussen 

de ouders onderling. Vast staat dat er in 

de loop van het volgend schooljaar een 

aantal schoolstraten bijkomen in Gent.
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GROENE KEUZES VRIJWAREN

De uitgaven van de Stad Gent stijgen sneller dan 

de inkomsten. Oorzaken zijn onder andere de 

stijgende pensioenlasten voor het stadspersoneel, 

dalende belastingsinkomsten door de economische 

crisis, de besparingen bij de hogere overheden, 

het schrappen van het dividend door Electrabel 

en het tegenvallend dividend uitgekeerd door 

Belfius. Dit zet het beleid in Gent sterk onder druk. 

Want terwijl er minder geld beschikbaar is, is er 

een ambitieus bestuursakkoord dat duidelijk wil 

inzetten op een andere mobiliteit, investeren in 

de broodnodige gezinsvriendelijke woningen en 

in een kindvriendelijke en klimaatneutrale stad. 

Dit betekent dat besparen noodzakelijk is, willen 

we de investeringen in de dingen die er echt toe 

doen en die van Gent een aantrekkelijke stad 

kunnen maken vooral voor gezinnen met kinderen 

vrijwaren. Daarnaast zullen we op zoek moeten 

gaan naar alternatieve manieren van financiering. 

De inzet van coöperaties of voor kleinere projecten 

het zogenaamde crowdfunding, waarbij beroep 

wordt gedaan op de Gentenaars zelf, kan er mee 

voor zorgen dat de sociaal-ecologische verandering 

in Gent zich zal doorzetten.

Louis Depoorter - voorzitter Groen Gent
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Schoolstraten 
zijn veiliger en
ook gezonder
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GROEN LICHT VOOR LEEFSTRATEN
Deze zomer wordt er geëxperimenteerd 

met leefstraten in Gent. In juni zijn er al 

drie straten volledig heringericht. Een 

maand lang zullen de inwoners van de 

leefstraten experimenteren met alterna-

tieve vormen van mobiliteit, straatinrich-

ting en activiteiten. “Het stadsbestuur 

is absoluut bereid om mee te stappen 

in dit verhaal”, zegt Filip Watteeuw, 

“Politie, brandweer en initiatiefnemers 

zullen overleg plegen voor de prakti-

sche invulling. Daarmee willen we de 

synergie tussen inwoners en bestuur 

aanscherpen.”

Leefstraten trachten de auto te weren, in 

plaats daarvan komen er mobiele (fruit)

boompjes, moestuinen, picknicktafels, 

barbecues en elektrische bakfietsen. 

Straten worden bovendien ‘doorgeknipt’ 

door er barrières in te plaatsen, zodat 

alleen fietsers nog kunnen passeren. De 

‘Leefstraat 1.0’ is de toekomstvisie van 

Fiets van Troje, een Gents burgercollectief. 

Vorig jaar telden ze vijfentwintig leden, nu 

enkele honderden. Het doel: samen werken 

aan een duurzame mobiliteit.

MET DE FIETS NAAR CULTUUR 

Via het ‘Greentrack-charter’ engageren de Gentse culturele instellingen zich ertoe het cultuuraanbod te vergroenen. Ook de 

bezoekers kunnen hier een bijdrage aan leveren, door te voet of met de fiets van cultuur te komen genieten. Een goed voor-

beeld hoe de stad dit mee kan ondersteunen is de prachtige overdekte fietsenstalling die binnenkort aan de Vooruit zal worden 

geopend. Naar aanleiding daarvan stelde gemeenteraadslid Sara Matthieu in de gemeenteraad de vraag hoe het staat met de 

fietsvoorzieningen in de andere culturele instellingen. Meer bepaald aan kunstencentrum Campo volstaan de fietsenstallingen 

ter plekke niet voor de instroom aan bezoekers. Dat zorgt voor overlast bij de buurtbewoners en ontmoedigt mensen om de fiets 

te nemen naar een voorstelling. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw bevestigde dat hij snel met zijn diensten gaat bekijken of 

er tijdelijke fietsenstallingen bij kunnen komen. Maar ook een samenwerking zoals met de Vooruit voor een permanente stalling, 

die samen kan gefinancierd worden, is op langere termijn een optie.
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WERK OP DE PLANK VOOR MEER EN 
BETAALBARE KINDEROPVANG

Nog maar net het blijde nieuws vernomen en al zorgen over een plekje in de kinderopvang. 
Onze schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Elke Decruynaere wil het jonge ouders 
besparen. Ze beseft dat er haar heel wat te doen staat.

Het aantal plaatsen mag dan gestegen 

zijn tot meer dan vierduizend, met een 

dekkingsgraad van 44 procent haalt Gent 

het streefdoel van de Vlaamse regering 

niet. “Onze stad heeft Vlaanderen dan ook 

hard nodig om die 50 procent te halen”, 

weet Elke. “De subsidies voor kinder-

opvang komen van Vlaams minister 

van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). 

Het gaat bovendien niet alleen over 

het aantal maar ook over kwaliteit en 

betaalbaarheid. Dit jaar is er geld voor 

een uitbreiding met 28 gesubsidieerde 

plaatsen maar dat is te weinig.” 

De initiatiefnemers staan trouwens te 

trappelen om uit te breiden. Aan hen zal 

het dus niet liggen. Kinderdagverblijven in 

Gent staan klaar om dit jaar uit te breiden 

met 133 tot 138 gesubsidieerde plaatsen. 

Heel wat zelfstandige kinderdagverblijven 

willen daarboven bestaande plaatsen 

inkomensgebonden maken maar ook daar 

moet de Vlaamse regering in tussenkomen 

en dat gebeurt maar met mondjesmaat.

MAXICOSI’S UIT DE FILE
Het positieve nieuws is dat de dekkings-

graad in onze stad met 2 procent lichtjes 

stijgt. Wat niet betekent dat alles koek 

en ei is. In de wijken Rabot, Blaisantvest, 

Dampoort, Ledeberg, Oud-Gentbrugge, 

Macharius/Heernis, Muide/Meulestede, 

Rooigem en Brugse Poort is het aanbod 

ondermaats. In het bestuursakkoord 

staat dat er in elke buurt genoeg kinder-

opvang moet zijn. Elke: “Het is ook een 

verhaal over levenskwaliteit en mobiliteit. 

Haal alle maxicosi’s uit het verkeer en je 

hebt al een pak minder file.” 

Ook de zoektocht zelf blijkt soms een 

calvarietocht. Er is een brede waaier aan 

opvanginitiatieven. Naast de stedelijke 

crèches zijn er ook de zelfstandige (mini)

crèches en onthaalouders. Het bestaande 

aanmeldpunt Tinkelbel werkt nu goed 

voor hoofdzakelijk stedelijke initiatieven 

maar dat is slechts een kwart van het 

aanbod. Voor het totaalplaatje moeten 

aanstaande ouders zelf rondbellen. Het 

kost hen veel tijd en stress voor ze weten 

waar en of er nog plaatsen vrij zijn. Van-

daar de plannen om voortaan de gegevens 

van alle initiatieven te bundelen op een 

centraal aanmeldingspunt.

HOOFDDOEKENVERBOD EINDELIJK OPGEHEVEN

De Gentse gemeenteraad heeft in mei het hoofddoekenverbod weggestemd. Daarmee is het verbod opgeheven dat loketambtenaren 

verbood om uiterlijke kenteken van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard te dragen. Op die 

manier worden een aantal mensen niet langer uitgesloten. Een meerderheid van 29 raadsleden, waaronder de voltallige Groenfractie, 

stemde voor de opheffing van het verbod. 

Dankzij een burgerinitiatief kwam dit thema opnieuw aan bod in de gemeenteraad. Meer dan tienduizend Gentenaars onder-

tekenden een petitie voor de afschaffing van het hoofddoekenverbod. Fractievoorzitter Dirk Holemans reageerde tevreden: 

“Groen verwelkomde dit burgerinitiatief. Actief pluralisme betekent dat we de vrijheid verdedigen van mensen die een hoofd-

doek, een keppeltje of een kruisje willen dragen. Vrijheid van godsdienst en zelfbeschikkingsrecht zijn belangrijke waarden in 

onze democratie. De neutraliteit van de dienstverlening komt hierdoor niet in het gedrang. Goede dienstverlening hangt af van 

competente en professionele ambtenaren, niet van uiterlijke kenmerken van een bepaalde overtuiging.”

SOLIDAIRE STAD
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ENERGENT, EEN NIEUWE WIND IN GENT

EnerGent is gegroeid uit de buurtwerking ‘Buren van de abdij’ en wil onderzoeken of een eigen 
energie-coöperatieve in Gent mogelijk is. Gemeenteraadslid Steven Vromman sprak met een 
van de oprichters, John Vandaele.

Hoe komt een buurtgroep die werkt 
rond een abdij erbij om energie te 
willen opwekken?

JOHN VANDAELE: Iemand opperde het 
idee om zonnepanelen op het dak van de 
abdij te leggen. En zo is het plan beginnen 
groeien. Kunnen we als buurtbewoners een 
coöperatie oprichten om zelf energie op 
te wekken? Na contacten met Ecopower 
was snel duidelijk dat we zoiets beter op 
stadsniveau organiseren. We vonden snel 
aansluiting bij verenigingen en vakbonden 
en heel wat burgers steunen ons project.

In Denemarken en Duitsland komen 
energiecoöperaties veel voor, kunnen 
we dit hier ook verwachten? 

Denemarken en Duitsland zijn vroeger 
begonnen met de omslag naar hernieuwbare 
energie. In Duitsland gebeurde dit vooral 
vanuit de actievoerders tegen kernenergie, 
die wilden bewijzen dat er andere energie-
bronnen zijn. Toen werden ze uitgelachen, 
maar nu schieten de coöperaties als padden-
stoelen uit de grond. Sinds de crisis van 2008 

is er duidelijk meer interesse in het model 
van de coöperatie. Wie kan er trouwens 
tegen zijn dat burgers de handen in elkaar 
slaan om duurzame projecten te realiseren?

De Vlaamse en provinciale overheid 
spelen een belangrijke rol, als het 
erom gaat burgers een rol te laten 
spelen op de energiemarkt.

Vanuit de provinciale administratie is het 
initiatief genomen om burgercoöperaties 
meer kans te geven om te participeren 
in windenergie. Dat is een primeur voor 
Vlaanderen. EnerGent heeft daarom een 
politieke actie opgezet om dat initiatief 
te ondersteunen via de oproep op de 
website EnerGent.be, die al door 5.400 
mensen is onderschreven. We hopen dat 
Oost-Vlaanderen navolging krijgt maar 
wij willen meer dan de 10 procent burger-
participatie die de provincie voorstelt. 
Ons gevoel is ook dat veel provincie-
raadsleden niet goed weten wat een 
burgercoöperatie is. Eigenlijk moet er 
op Vlaams niveau een initiatief worden 
genomen. EnerGent zal samen met de 

andere coöperaties aan die kar trekken. 

Welke rol kan en moet de stad 
spelen in dit verhaal?

Wij zijn zeker niet tegen een stedelijk ener-
giebedrijf; dat is een beslissing die de stad 
moet nemen. Veel Duitse steden hebben 
nog een Stadtwerk en die kunnen prima sa-
menwerken met burgercoöperaties in aller-
lei formules. Een voorbeeld: de stad bereidt 
een project voor, de coöperatie financiert 
het, en het beheer is in handen van beiden. 
We merken dat de Gentse schepenen zeker 
openstaan voor samenwerking; ze reageren 
alert op ons en daar zijn we blij mee.

Wat je is droom voor 2018?

Dat de Gentse burgers via EnerGent samen 
enkele eigen windmolens en zonneparken 
hebben waarmee we toch een deel van 
de Gentse energie kunnen opwekken. Het 
vergt bergen werk, maar zulke dromen 
kunnen ook veel energie losmaken.

MEER INFO: www.energent.be

PROVINCIAAL WINDPLAN 
GOEDGEKEURD 

Het windplan voor Oost-Vlaanderen is op de provincieraad van 

april goedgekeurd. Daarmee wordt de lukrake ontwikkeling en 

inplanting van windturbines tegengaan, en wordt aangegeven 

waar wel windmolens kunnen komen. Lokale omwonenden 

worden bovendien betrokken bij de uitbating van 20 procent 

van de windmolens in hun omgeving. 

Maar het windplan is zoals het nu voorligt te beperkend op een 

aantal vlakken. Er worden teveel zones uitgesloten: in Gent 

bijvoorbeeld in de zuidelijk rand. Daar komt een cluster in de 

buurt van het nieuwe stadion van AA Gent (op Het Eilandje in 

Zwijnaarde), en verder kan er niets meer. 

Groen wil ook meer ruimte voor burgerinitiatieven, zoals 

EnerGent. Nu wordt 20 procent gereserveerd voor overheid en 

burgers. Wij wilden 50 procent, maar de meerderheid verwierp 

dit voorstel. Een gemiste kans.

GENTSE INPUT IN 
PROVINCIAAL WINDPLAN 

Tegen 2050 wil Gent klimaatneutraal worden. Daarom wil de 

stad de vraag naar energie drastisch verlagen en zoveel mo-

gelijk haar energie duurzaam opwekken. Gent werkte in 2009 

een beleidskader voor inplanting van windturbines uit.

Schepen Tine Heyse heeft samen met andere schepenen in-

put gegeven in het provinciaal proces. Want voor Gent is het 

belangrijk dat de zones die de provincie nu afbakent zo goed 

mogelijk aansluiten bij de zones die opgenomen zijn in het 

kader dat de stad in 2009 zelf uitwerkte, en er dus voldoende 

zones voor windenergie in Gent mogelijk blijven. Het voorstel 

van de provincie rond burgerparticipatie in de windprojecten 

is positief, maar burgerparticipatie van Gentenaars zal vooral 

aantrekkelijk zijn in projecten in de stad zelf. 

ECO-STAD



TIMMEREN AAN EEN MEER SOLIDAIRE STAD
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Voor het eerst maakt Groen deel uit van 

dit BCSD en dat is best confronterend, 

vindt Liliane De Cock. ‘Ik leer van nabij het 

lot van vele hulpbehoevende Gentenaars 

kennen. Zo zijn bijvoorbeeld studenten 

een opvallende groep die een leefloon 

vragen. Want dit zijn jongeren die er 

alleen voorstaan en desondanks graag 

hun studie willen verderzetten.’ De steun 

is gebonden aan duidelijke regels. ‘Maar 

toch is het goed hun individuele achter-

grond mee in rekening te brengen’, zegt 

De Cock, ‘Investeren in studenten kan op 

langere termijn immers wel renderen.’

Een andere opvallende en erg kwetsbare 

doelgroep vormen de niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen. Zij verblijven 

hier legaal, maar zijn alleen en dus aan-

gewezen op begeleiding en steun. In het 

verleden liep het vaak fout met betrekking 

tot de noodzakelijke financiële steun. De 

Groen-fractie kon nu meewerken aan een 

methodisch kader dat de afspraken tus-

sen alle betrokken diensten regelt, zodat 

de jongeren wel steun kunnen krijgen. De 

Cock kreeg van OCMW-voorzitter Rudy 

Coddens (sp.a) ook de zekerheid dat dit 

kader aanpasbaar is aan nieuwe evoluties 

op het terrein. Liliane uit haar tevreden-

heid dat zij vanuit concrete problemen in 

specifieke dossiers kan meezoeken naar 

meer structurele maatregelen.

GROEN IN DE GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 

In een reportage in het programma Volt op televisiezender Eén bleek dat in de Gentse uitgaansbuurt nog heel wat racisme heerst. 

Gemeenteraadslid Zeneb Bensafia vroeg schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz (sp.a) welke bijkomende maatregelen hij 

hiertegen wil ondernemen. De schepen gaf aan op korte termijn met alle betrokkenen samen te zitten voor verdere actie. //

Bij barre weersomstandigheden moet opvang voor daklozen gegarandeerd worden. Niemand hoort bij vrieskou buiten te slapen. 

Daarom vroeg Bram Van Braeckevelt aan OCMW-voorzitter en schepen van armoedebestrijding Rudy Coddens (sp.a) of het 

mogelijk is om het huidige plan voor de winteropvang te herzien, waarop de schepen positief antwoordde. //

In het kader van het project ‘Vroeger nadenken over later’ stippelde het OCMW een sensibiliseringstraject uit rond zorg- en 

dienstverlening specifiek voor senioren met buitenlandse roots. OCMW-raadsleden Evita Willaert en Cengiz Cetinkaya vroegen 

beiden op respectievelijke beleidsorganen niet alleen aandacht te hebben voor de bekendmaking van ons aanbod, maar ook voor 

de vraag hoe deze senioren zelf de invulling van de zorgvragen op hun oudere dag zien.

Meer info over het werk van onze raadsleden vind je op onze website www.groengent.be 

SOLIDAIRE STAD

Er waait een nieuwe wind door het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD), stelt Liliane De 
Cock tevreden vast. Zij vertegenwoordigt als OCMW-raadslid Groen Gent in die commissie 
die zich bezig houdt met het toekennen van het leefloon, steun voor energie-en medische 
kosten, enz.. 
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EEN KERKENPLAN VOOR GENT 

De plaatselijke Groen-afdeling Brugse Poort-Mariakerke, met voorop het 

lokale gemeenteraadslid Bram Vandekerckhove, pleit voor medegebruik 

en herbestemmingen van de Gentse parochiekerken. Door de toenemende 

ontkerkelijking in Vlaanderen staan heel wat kerken leeg. Het onder-

houd van al die gebouwen kost de gemeenschap handenvol geld en heel 

wat van die kerken zijn cultureel zeer waardevol. Daarnaast blijft er een 

grote vraag naar ruimte in buurten en wijken. ‘Een gemengde werkgroep 

met daarin zowel mensen van de stad als van de kerk maakt momenteel 

een inventaris. Dit is een goed begin. Ik wil geen beeldenstorm, dit moet 

gebeuren in samenspraak met de kerkbesturen’, aldus Bram Vandekerck-

hove. Ook Vlaanderen eist van de lokale besturen een toekomstvisie voor 

alle kerkgebouwen. Dat alles moet voor Gent resulteren in een kerkenplan 

dat in 2014 in uitvoering zou gaan. Bram kaartte op de commissie ook nog 

enkele concrete dossiers aan zoals dit van de Sint-Jan Baptistkerk in de 

Brugse Poort. Vandekerckhove benadrukte de rol die de buurt hierin kan 

spelen. Buurtbewoners moeten van bij de start worden betrokken.

GROEN GENT VIERT FEEST OP ZATERDAG 5 OKTOBER 

Bijna een jaar geleden won Groen Gent, samen met sp.a, de gemeente-

raadsverkiezingen. Een perfecte gelegenheid om ons partijfeest te houden, 

vinden we. We gaan dan genieten van een lekkere, vegetarische maaltijd en 

daarna gooien we de benen los op de dansvloer. Het partijfeest gaat door op 

zaterdagavond 5 oktober, dus noteer dit zeker al in je agenda. We hebben ge-

kozen voor eetcafé Het Toreke, Vlotstraat 22 - 9000 Gent (in de wijk Rabot).

-

» CONTACT

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

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

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

GENTBRUGGE / LEDEBERG 
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 / BLOEMEKENS-
WIJK / ROOIGEM / MARIAKERKE
Jan Lescrauwaet
tel: 09 236 11 22 
janlescrauwaet@skynet.be  

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

JONG-GROEN
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, 
Liliane De Cock, Bram Vandekerckhove,
Steven Vromman en Sara Matthieu

EINDREDACTIE: Thea Swierstra en
Liesbet De Weder

FOTO’S: Lensopgent en Bart Lasuy

DRUKKERIJ: Druk in de Weer / Gedrukt op 
Cyclus, papier van 100% gerecycleerde 
vezels zonder optische witmakers

VU: Louis Depoorter, Ombeekhof 32, 
9040 Sint-Amandsberg

IK WIL LID WORDEN

Voor het luttele bedrag van 10 euro 

word je al lid van Groen. Interesse? 

Stuur onderstaande bon naar Groen, 

Ombeekhof 32 - 9040 St-Amandsberg 

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

PARTIJNIEUWS
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WONEN IS EEN GRONDRECHT

Wonen is een belangrijk thema voor Groen Gent. Fractievoorzitter van Groen in de Gentse 
gemeenteraad Dirk Holemans schetst de uitdaging voor het Gentse stadsbestuur op het 
vlak van wonen. 

Voor veel 

Gentenaars is 

het grond-

recht wonen 

nog altijd niet 

gerealiseerd. 

Dat Gent 

historisch 

zeer veel 

woningen van 

slechte kwa-

liteit telt, is 

daar niet vreemd aan. Groen Gent bracht 

dit de voorbije legislatuur onder de aan-

dacht met concrete cijfers, en vroeg hierbij 

bijzondere aandacht voor de negentiende-

eeuwse gordel. Daar staan nog altijd huis-

jes gebouwd door speculanten die jammer 

genoeg de twintigste eeuw overleefd 

hebben, terwijl ze al door vernieuwbouw 

vervangen hadden moeten zijn.

Een ding is zeker: willen we in Gent 

komen tot een goede woonsituatie voor 

iedereen, dan vergt dit een volgehouden 

investeringsbeleid over verschillende 

legislaturen heen. Hierbij dienen alle 

betrokken actoren hun verantwoordelijk-

heid te nemen, want de stad kan dit niet 

alleen. Zo heeft de Vlaamse regering een 

belangrijke hefboom in handen met haar 

financiering van sociale woningbouw.

Het is dit langetermijnbeleid dat nu inge-

schreven is in het Gentse bestuursakkoord. 

Met een streefdoel van 20 procent sociale 

woningen is Gent waarschijnlijk de meest 

ambitieuze gemeente van Vlaanderen. Hier-

mee zijn uiteraard de actuele woonnoden 

niet opgelost, omdat je een woning niet in 

een maand tijd bouwt. Daarom wordt er ook 

werk gemaakt van slimme maatregelen op 

korte termijn. Zo heeft het sociaal-verhuur-

kantoor de opdracht haar wooneenheden 

elk jaar fors te verhogen. Door sociale 

woningen sneller te renoveren voorkomen 

we leegstand die terecht op onbegrip 

stuit. Ook de geplande verhoging van de 

leegstandsheffing zal de leegstand in Gent 

verminderen en speculatie tegengaan.

Het is deze geïntegreerde aanpak die zal 

leiden tot het realiseren van wonen als 

een grondrecht voor iedereen. Dat is een 

werk van lange adem. Op korte termijn 

gaan we zeker nog situaties meemaken 

waar mensen moeilijk een woning vinden. 

En soms noodgedwongen een leegstaand 

pand kraken om een dak boven het 

hoofd van hun gezin te hebben. Dit zijn 

situaties die we moeten voorkomen in de 

toekomst. Deze mensen met de vinger 

wijzen, zoals rechtse partijen doen, 

heeft echter geen zin. Zij treffen geen 

schuld aan de structurele tekorten op 

de Gentse woonmarkt. Die los je op met 

een doortastend woonbeleid zoals in het 

bestuursakkoord is uitgeschreven.

GROENE VISIE

We streven naar 
20% sociale
woningen in Gent


