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GROENKRANT VOOR GROOT-GENT

GENTENAARS FIETSEN SAMEN

WAT DOET GENT VOOR DE STUDENTEN EN
WAT DOEN DE STUDENTEN VOOR GENT?
 
Begin oktober start het academisch jaar, wat de terugkeer betekent van duizenden studenten. Dat het samenleven 

niet altijd gemakkelijk loopt, beseft elke Gentenaar. Schepen verantwoordelijk voor studentenbeleid Elke Decruynaere 

legt uit hoe de integratie van de studenten in het stadsleven kan worden gestimuleerd. Verder in deze Groenkrant de 

mogelijke redding van cinema Rex en Gent als hitte-eiland.

» Lees verder pag. 4, 5 en 8

Ongeveer één jaar na de verkiezingen vond de autoloze zondag plaats met als verantwoordelijk 

schepen de groene schepen van mobiliteit Filip Watteeuw. Het symboliseert de verandering die zich 

in Gent manifesteert. Tijd voor een terug- en een vooruitblik door de fractievoorzitter van Groen in de 

gemeenteraad Dirk Holemans.

» Lees verder pag. 2 en 3
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Niet bestelbare zendingen terugsturen naar Groen Gent – Ombeekhof 32, 9040 Sint-Amandsberg
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Zien we, 1 jaar na de intrede van 
Groen Gent in het schepencollege, 
al resultaten op het terrein? 

DIRK: ‘Jazeker. Schepen van mobiliteit 

Filip Watteeuw sluit het Woodrow 

Wilsonplein af voor auto’s en zorgt er 

momenteel voor dat het gevaarlijkste 

fietspad van Gent veilig wordt, milieu-

schepen Tine Heyse lanceert een 

klimaatplan en mede dank zij schepen 

van Jeugd Elke Decruynaere konden 

middenveldorganisaties een oplossing 

vinden voor Roma die anders op straat 

kwamen te staan. Op heel korte tijd 

hebben de groene schepenen zich in-

gewerkt en nemen ze beslissingen ten 

voordele van de levenskwaliteit van de 

Gentenaars.’

Maar besturen loopt niet altijd op 
wieltjes? 

DIRK: ‘Uiteraard word je als nieuwe partij 

in de meerderheid geconfronteerd met 

projecten die beslist zijn door het vorige 

stadsbestuur en waar de marge voor 

verandering klein is, zoals het project 

Gent-Sint-Pieters. Voor Groen is het 

belangrijk dat de gemaakte afspraken 

met de bewoners worden gehonoreerd en 

dat de krijtlijnen worden gerespecteerd. 

De Deputatie doet dit niet door tegen het 

beleid van het Gentse stadsbestuur in 

toch een bouwvergunning te verlenen 

voor het Diamantgebouw. Daarom is het 

stadsbestuur ook in beroep gegaan tegen 

deze bouwvergunning.’

Vanwaar het grote belang van de 
deelname van Groen in het Gentse 
stadsbestuur? 

DIRK:  ‘We zijn naar de verkiezingen 

getrokken met de sp.a onder de slogan 

‘Gentenaars doen het samen’, en dat is 

ondertussen meer dan een slogan. Er is een 

duidelijk sociaal-ecologisch stadsproject 

en de nieuwe manier waarop het Gentse 

bestuur met Groen dit beleid wil realiseren. 

We willen de progressieve krachten in de 

samenleving en burgers die werk maken 

van een duurzame wijk of stad maximaal 

kansen geven. Daarom was het zo belang-

rijk om in te gaan op het burgerinitiatief dat 

het hoofddoekenverbod weg wilde en om 

initiatieven van onderuit zoals ‘Energent’ en 

‘Ledeberg Doet Het zelf’ te steunen, zonder 

ze evenwel  over te nemen. Het is deze weg 

die we verder gaan bewandelen. Een duur-

zame stad opbouwen met alle Gentenaars 

en verenigingen die hier werk willen van 

maken. En geloof mij, van ver buiten Gent 

volgen ze dit hoopvol project van nabij.’

Vaak worden Antwerpen en Gent 
met elkaar vergeleken. Logisch? 
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AUTOLOZE ZONDAG BIS!

Het was weer een feest zondag 22 september, 

Autoloze Zondag. Duizenden wandelaars en 

fietsers kregen vrij baan in de Gentse binnen-

stad en in andere Europese steden. In Gent eiste 

ditmaal de beruchte viaduct B401, die op normale 

dagen het autoverkeer recht het centrum inleidt, 

alle aandacht. Terecht! Want het afsluiten en 

het uiteindelijk afbreken van het viaduct zal het 

sluitstuk worden van het nieuwe mobiliteits-

beleid van het stadsbestuur. Meteen ook een 

mijlpaal in de meer dan 30 jaar lange strijd die 

Groen heeft gevoerd voor een andere mobiliteit 

in Gent. Dit even terzijde, maar we mogen niet 

vergeten dat tot voor kort Gent niet deelnam 

aan Autoloze Zondag. Het was pas na jaren van 

aandringen door toenmalig gemeenteraadslid en 

huidig milieuschepen Tine Heyse, dat het vorige 

stadsbestuur uiteindelijk is gezwicht. Maar we 

zijn er dus nog niet. De volgende uitdaging is de 

Autoloze Zondag voorbij de kleine ring, de R40, te 

brengen, naar de buurten die buiten de binnen-

stad liggen. Want Autoloze Zondag is niet zo 

maar een dag waarbij het eens leuk is om de auto 

uit het centrum te bannen. Het is vooral een dag 

waarbij we ons meer en meer bewust worden dat 

wij allemaal een impact op de levenskwaliteit in 

onze stad kunnen hebben door ons op een andere 

manier te verplaatsen dan met de auto. Onze 

kinderen varen er wel bij.

Louis Depoorter - voorzitter GroenGent
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‘DUURZAME STAD BOUWEN
MET DE GENTENAARS’
DIRK HOLEMANS ZIET GROENE SCHEPENEN GOED STARTEN.

POLITIEKE RENTREE

De eerste groene realisaties staan in de steigers, stelt fractievoorzitter Dirk Holemans 
tevreden vast. Uiteraard maken de besparingen het besturen niet eenvoudig. ‘Daarom 
wil Groen samen met alle positieve krachten uit de samenleving verder bouwen aan het 
sociaal-ecologische stadsproject’, is de boodschap van Holemans aan het stadsbestuur. 
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DOORBRAAK VOOR DAKLOZE GEZINNEN 
Na jarenlang ronddolen, vinden enkele Roma gezinnen nu een onderkomen in een leegstaand kloostergebouw op de Meulesteedse-

steenweg. Het gaat over 54 mensen waaronder maar liefst 28 kinderen. De meesten werden in België geboren, allen lopen ze hier 

school. Sommige gezinnen wonen al 14 jaar in België maar raakten in een eindeloos sukkelstraatje. Zo maakt het gebrek aan een 

domicilieadres een werkvergunning onmogelijk. Daardoor leken ze aangewezen op armoede en liefdadigheid.

Enkele vzw’s die zich hun lot aantrokken, hebben de situatie nu kunnen keren. Samen met de Beweging Recht op Wonen gingen 

de vzw Rocsa, Victoria Deluxe, Samenlevingsopbouw en de werkgroep Vluchtelingen praten met CAW de Visserij. Het CAW 

plant in het leegstaande kloostergebouw een nieuw woonproject maar wacht nog op een sloopvergunning. In afwachting 

mogen de gezinnen er nu blijven wonen tot eind juni 2014. Dit moet hen in staat stellen hun eigen situatie te verbeteren via een 

domicilie, werk, opleiding en een vaste huurwoning. De buurtstewards van de Stad Gent volgen het experiment van nabij op. 

Samen met het project Instapwonen waarin het Gentse OCMW en de vzw VOS van het straathoekwerk samenwerken, is dit een 

echte doorbraak. De strijd tegen extreme armoede en dakloosheid is al vele jaren een aandachtspunt van Groen in Gent.

DIRK:  ‘Voor mij wel, ja. Om een voorbeeld 

te geven, terwijl Antwerpen een repressief 

drugsbeleid invoert dat zich fixeert op de 

gebruikers (blowen wordt strafbaar), is 

er in Gent een nieuw evenwichtig drugbe-

leidsplan voorgesteld dat inzet op zowel 

preventie, genezen, als repressie. Er komen 

in Gent gebruiksruimtes voor gebruikers, 

terwijl er ook wordt ingezet op het hard 

aanpakken van de dealers.’

Besturen wordt er niet gemakke-
lijker op met de financiële uitda-
gingen die zich opstapelen. 

DIRK:  ‘Besturen is ook je verantwoordelijk-

heid opnemen, en dat is nu zeker het geval 

met de budgettaire situatie. Door allerlei 

omstandigheden, zoals de stijgende 

pensioenlasten van het stadspersoneel, 

moet Gent deze legislatuur op zoek naar 

honderd miljoen euro. Ook andere steden 

moeten overigens fors besparen. Dat is 

geen prettige opdracht, maar ook daar 

spelen we onze rol. Binnen de financiële 

middelen van de stad moet er voldoende 

ruimte blijven voor nieuw beleid. Het zal 

minder zijn dan we zouden willen, maar een 

evenwichtig budget is ook zorgen voor de 

toekomst. En dat evenwicht moet worden 

bereikt op een solidaire wijze. Besparen 

waar het kan, maar ook op zoek durven 

gaan naar meer inkomsten bij groepen die 

dit kunnen dragen.’

Als alle steden met dezelfde 
financiële problemen zitten, zit er 
dan niet iets structureel fout? 

DIRK:  ‘We zitten in België in een bijzon-

dere situatie. Door de regionalisering zijn 

er veel geld en bevoegdheden overgehe-

veld, zonder dat de steden hierbij betrok-

ken werden. In tegenstelling tot andere 

landen hebben steden hier beperkte 

eigen inkomsten. Dat betekent dat de 

Vlaamse regering hier een grote ver-

antwoordelijkheid draagt. Willen we de 

uitdagingen op vlak van wonen, openbaar 

vervoer, onderwijs en kinderopvang waar 

maken, zeker gelet op het feit dat steeds 

meer mensen in de stad komen wonen, 

dan zal Vlaanderen werk moeten maken 

van een echt stedenbeleid. Het budget 

dat Vlaanderen bijvoorbeeld investeert 

in de renovatie van sociale woningen, is 

totaal ontoereikend.’

Hoe doet de nieuwe Groen-fractie 
het? 

DIRK:  ‘Onze fracties zetten de traditie van 

actieve inzet verder. De mandatarissen zijn 

inhoudelijk goed bezig in de gemeente- en 

OCMW-raad. En op mijn voorstel gaan we 

in dialoog met de Gentenaars. Met ons 

initiatief ‘Meet & Friet’ gaan we naar de 

buurten van Gent om te luisteren naar de 

Gentenaars. En op 23 november komt er 

een open trefdag. Zo blijven we verbonden 

met wat er leeft in de stad.

OP ZATERDAG 23 NOVEMBER ZIJN ALLE 

GENTENAARS WELKOM OP DE OPEN TREFDAG 

VAN DE GROENFRACTIE. VANAF 13U TOT 17U 

IN DE ZEBRASTRAAT IN GENT.
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FIETSERS GAAN VOOR

De belangrijkste fietsroutes in Gent zijn 

ondertussen gescreend op knelpunten 

en op verschillende plekken is men al 

begonnen om deze fietsroutes fietsbaar-

der en veiliger te maken. Schepen van 

Mobiliteit Filip Watteeuw zet op een 

rijtje wat er de laatste maanden in Gent 

is veranderd ten voordele van de fietser.

AUTOVRIJ WOODROW
WILSONPLEIN 
Vanaf 30 september wordt het Woodrow 

Wilsonplein autovrij gemaakt. Auto’s 

zullen dan niet meer langs de voorkant 

van de bibliotheek en het administratief 

centrum kunnen rijden. Die maatregel is 

nodig om de verkeersveiligheid voor de 

vele fietsers, voetgangers en de school-

gaande jeugd aan de Zuid te verbeteren. 

De Stad richt vijf nieuwe Kiss&Ride 

zones in. Die komen aan het Graaf Van 

Vlaanderenplein, het Frankrijkplein, de 

Rooseveltlaan, de Orbanlaan en de De 

Bruyckerdreef. Het Woodrow Wilsonplein 

is uiteraard ook altijd goed bereikbaar 

met de fiets en het openbaar vervoer. 

VEILIGER FIETSPAD
BURGGRAVENLAAN/STROPBRUG
Op de populaire fietsas van Ledeberg 

naar het Sint-Pietersstation passeren ’s 

ochtends meer dan 600 fietsers per uur. 

Dat betekent tien fietsers per minuut of 

elke zes seconden één fietser. In mei nog 

verkozen de Gentenaars het fietspad aan 

de Stropbrug en de Burggravenlaan tot 

‘slechtste fietspad’ van de stad. In juli 

werd er op deze as nieuwe belijning voor-

zien zodat de fietspaden aan beide zijden 

een bufferstrook kregen. Véél veiliger voor 

de vele fietsers die er dagelijks passeren.

FIETSSUGGESTIESTROKEN
Heel recent nog werden nieuwe fiets-

suggestiestroken aangebracht op be-

langrijke fietsroutes, daar waar er geen 

ruimte is voor een echt fietspad. Onder 

meer in de Gentbruggestraat komen 

er fietssuggestiestroken en ook in de 

Rijvisschestraat, de P.P. Rubenslaan 

en de P. Van Reysschootlaan voor de 

fietsroute tussen Sint-Denijs-Westrem 

en Zwijnaarde. Fietssuggestiestroken 

dienen om de fietser ruimtelijk in beeld 

te brengen en verhogen op die manier de 

veiligheid voor de fietser. 

MET DE FIETS NAAR SCHOOL
Schepen Watteeuw wil de verkeers-

situatie aan de schoolpoorten drastisch 

verbeteren. Dat gebeurt nu onder meer 

al door te experimenteren met School-

straten, waarbij gemotoriseerd verkeer 

bij het begin en op het einde van een 

schooldag uit de straat wordt geweerd. 

Er wordt ook bekeken om meer en betere 

fietspaden aan te leggen in de buurt van 

scholen, daar waar het mogelijk is. Op die 

manier kunnen kinderen en hun ouders 

nog meer gestimuleerd worden om met 

de fiets naar school te gaan.

Filip Watteeuw is een man met een 

missie: “We hebben zes jaar de tijd om 

dingen te realiseren voor de fietsers in 

onze stad. Ik stel alles in het werk om 

zichtbare verbeteringen aan te brengen 

voor de fietsers. Dit is een werk van 

lange adem, maar de eerste krijtlijnen 

zijn alvast gezet.”

REDDING CINEMA REX INGEZET

Gewezen cinema Rex aan het Koningin Maria Hendrikaplein staat al jaren te verkommeren. Het mooie, beschermde gebouw van 

architect Geo Henderick dateert uit 1933. Groen gemeenteraadslid Bram Vandekerckhove kaartte de moedwillige leegstand 

aan. De eigenaar wenst het gebouw niet te verkopen, maar onderneemt niets om het gebouw te renoveren of restaureren. 

Zelfs instandhoudings- of onderhoudswerken blijven uit. Vandekerckhove pleit daarom voor een dringend ingrijpen. Een eerste 

stap is Cinema Rex op de inventaris leegstand plaatsen zodat de eigenaar leegstandsbelasting moet betalen. Verder kan de 

hernieuwde aandacht voor het gebouw helpen om het gebouw te redden. Voor Groen is het aanpakken van leegstand sowieso 

prioriteit. En ook de zorg voor ons bouwkundig erfgoed blijft natuurlijk bijzonder belangrijk.

ECOSTAD/REBELSE STAD

In onze stad is er al heel wat werk verzet om het de fietsers aangenamer en veiliger te maken. 
Maar er moeten nóg bergen worden verzet. 
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SAMEN WERK MAKEN VAN DE STRIJD TEGEN ENERGIEVERSPILLING 
Op de zitting van de Lokale Adviescommissie Water - waar dossiers van mensen met betalingsmoeilijkheden aan bod komen - 

konden Groen OCMW-raadsleden Cengiz Cetinkaya en Liliane De Cock reeds vaststellen dat hoge facturen wel eens te wijten 

zijn aan (soms onzichtbare) lekken in de verouderde waterleiding. Met een fikse rekening en betalingsproblemen als gevolg. 

Bovendien is dit een enorme verspilling van water.

Daarom bracht  Cengiz op de raad van bestuur van REGent,  een stedelijke VZW die Gentenaars wil aanzetten hun water- en 

energieverbruik te minderen, deze problematiek onder de aandacht van voorzitter Tine Heyse (Groen). Er zal tijdens de energie-

scans alvast extra aandacht gaan naar het doorgeven van de meterstanden. Cengiz vroeg ook aandacht voor aangepaste en 

begrijpbare acties bij anderstaligen. Daarom werd de folder van REGent  op Cengiz’ vraag nu vertaald in het Turks, Bulgaars en 

Arabisch. Deze vertaling kan samen met de oorspronkelijke folder gericht gegeven worden aan mensen die het Nederlands nog 

onvoldoende machtig zijn. “Zo worden ook zij betrokken in de acties van REGent om energiezuiniger te wonen. Daar zijn de mensen 

zelf en het milieu mee gebaat,” besluit Cengiz.

“Een stedelijk hitte-eiland ontstaat wan-

neer er een temperatuurverschil optreedt 

tussen de stad en haar omliggende plat-

teland” legt schepen van Klimaat, Milieu, 

Energie en Noord-Zuid Tine Heyse uit. 

Dit is vooral een gevolg van de bebouwde 

en verharde omgeving in een stad: harde 

materialen zoals asfalt, beton of natuur-

steen slaan meer warmte op en geven 

die vertraagt af aan de lucht. Die extra 

warmte is vooral ’s avonds en ’s nachts 

voelbaar. Het stedelijk hitte-eilandeffect 

maakt vooral op hete dagen de stad nog 

warmer en dat versterkt een gevoel van 

onbehagen en comfort. 

In de zomer van 2012 werd een meetcam-

pagne uitgevoerd met vaste temperatuur- 

en vochtigheidssensoren verspreid over 

de stad en het omliggende platteland, 

aangevuld met modelberekeningen en 

infraroodsatellietbeelden. Hieruit blijkt 

dat de Gentse binnenstad gemiddeld 3°C 

warmer is, met pieken tot 8°C. Het ste-

delijk hitte-eilandeffect is het sterkst na 

zonsondergang. In de Gentse binnenstad 

zijn er jaarlijks ook acht warme nachten 

meer dan op het platteland, waarbij de 

temperatuur niet onder de 18°C zakt. 

Schepen Tine Heyse vat de oplossingen 

samen: “meer groen, meer water, meer 

schaduw en minder verharding”. Er zijn 

heel wat ingrepen die een klimaatrobuust 

Gent kunnen helpen realiseren. Groen in 

de stad kan gaan van bijkomende parken 

tot groendaken, gevelgroen of het gebruik 

van groene tegels bij parkeerplaatsen. 

Water in vijvers, fonteinen of andere 

waterelementen kunnen de binnenstad 

verkoelen. De combinatie van groen met 

water, zoals groene oevers langs de 

Gentse waterlopen, is ideaal. 

Het eindrapport van de studie kan ge-

download worden via de website van het 

Gents Klimaatverbond: 

www.gentklimaatverbond.be

> info en studies > klimaat .

ECOSTAD/SOLIDAIRE STAD

GENT BRENGT HITTE-EILANDEFFECT 
IN KAART

De Stad Gent heeft als eerste stad in Vlaanderen het hitte-eilandeffect in kaart gebracht. 
Dit gebeurde door onderzoekers van het VITO  en de UGent. 
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NATIONAAL/PROVINCIAAL

PLEZIERREISJES NAAR CHINA GAAN VERDER 

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft zich jaren geleden 

verbonden met de Chinese provincie Hebei. Hebei ligt rondom 

de Chinese hoofdstad Beijing, is 187.700 vierkante km groot 

en heeft 67.350.000 inwoners. Ter vergelijking: Oost-Vlaan-

deren heeft ongeveer 1.462.000 inwoners en beslaat een 

oppervlakte van 3.007 vierkante km.

De Oost-Vlaamse provinciale Groen-fractie heeft al jaren 

bedenkingen bij deze onevenwichtige relatie.  Een goede zaak 

voor de Oost-Vlaming en Oost-Vlaanderen lijkt deze overeen-

komst alvast niet. Bovendien zijn er in China veel economisch 

interessantere provincies dan  Hebei.  De deputatie gebruikt 

deze liaison vooral voor uitstapjes richting China. Vroeger 

protesteerde Groen reeds tegen “reizen De Buck”, de peper-

dure uitstapjes van de vorige gedeputeerde. We merken nu 

dat nieuwe gedeputeerde Geert “bling bling” Versnick  zonder 

gêne de fakkel overneemt.

IN DE RAND VAN DE RAAD 

Laagdrempelige gezondheidszorg is een van de actiepunten 

uit het bestuursakkoord. Gemeenteraadslid Zeneb Bensafia 

vernam in de commissie welzijn dat over de subsidies voor 

toegankelijke gezondheidsprojecten verder gericht zal gecom-

municeerd worden om een breed draagvlak te creëren, en 

hoopt op een positieve evaluatie in december. // 

In de commissie milieu vroeg raadslid Steven Vromman om, 

in het kader van een voedselstrategie, bij de verkoop van 

stadsgronden na te gaan of deze kunnen aangewend worden 

voor stadslandbouw. //

OCMW-raadsleden Evita Willaert en Liliane De Cock verwelko-

men de reorganisatie van de taalactivering binnen het OCMW. 

Door eenzijdig in te zetten op het aanleren van Nederlands 

raken taalzwakke anderstaligen vaak gedemotiveerd. Door de 

focus te verleggen naar ervaring opdoen op de werkvloer wil 

het OCMW hen meer kansen geven tot leren en werken.

Als jeugdwerkloosheid in het nieuws 

komt, gaat het niet langer alleen over 

Spanje of Griekenland. Ook in ons land is 

de uitdaging groot. In Gent registreert de 

VDAB 3400 min-25-jarigen als werkzoe-

kend. In het Brussels gewest is bijna 4 op 

de 10 jongeren op zoek naar een job. De 

jeugdwerkloosheid bereikt nu een piek 

door de crisis, maar het probleem is al 

acuut sinds de jaren negentig. Er is dus 

meer nodig dan één maatregel om het pro-

bleem aan te pakken. Het kan niet dat één 

op de vier jongeren in onze grootsteden de 

schoolbanken zonder diploma verlaat. Dat 

een echte onderwijshervorming uitblijft 

zodat de zwakste jongeren in de kou 

blijven staan, is dan ook wraakroepend. 

Daarnaast slaat het als een tang op een 

varken dat uitgebluste werknemers lan-

ger moeten werken terwijl er jobs te kort 

zijn voor jongeren. Voorstellen om jobs te 

herverdelen zijn noodzakelijk. Bijvoorbeeld 

door tijdskrediet te promoten. Ook in Gent 

moeten we de vinger aan de pols houden, 

want ook het stedelijk niveau speelt in 

het bestrijden van jeugdwerkloosheid een 

belangrijke rol, zowel als regisseur en als 

actor. Daarom pleit Groen er ook voor om 

alle werkwinkels in Gent open te houden. 

De voorstellen van Jong Groen rond 

jeugdwerkloosheid komen ter sprake op 

het Impulscongres van Groen op zaterdag 

19 oktober tot en met zondag 20 oktober 

in Brugge.

Meer info op www.impulscongres.be

JEUGDWERKLOOSHEID
STRUCTUREEL AANPAKKEN

In aanloop van het Impulscongres, dat de grote lijnen van het verkiezingsprogramma voor de 
Europese, federale en Vlaamse verkiezingen in 2014 zal vastleggen, pleit Jong Groen-voorzitter 
Bram Van Braeckevelt voor het opdrijven van de strijd tegen de jeugdwerkloosheid.
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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

REPAIR CAFÉ GROEN DRONGEN 

Heb je een defecte haardroger, te herstellen handtas, gekwetste knuffel-

beer die dringend een handige klusser nodig heeft? Gooi zeker niets weg! 

Groen Drongen biedt voor de 2de maal een stel vrijwillige reparateurs aan 

om je spullen zo goed als mogelijk te herstellen.

Wanneer? 2 december - 19u-21u30 

Waar? Parochiaal Centrum, Oude Abdijstraat 3 Drongen.

Te herstellen? Kledij en textiel, (elektro)-toestellen.

Het Repair Café wordt georganiseerd i.s.m. Netwerk Bewust Verbruiken.

Ben je zelf handig en wil je de handen uit de mouwen steken?

Laat ons iets weten: Angelo Meuleman, Voorzitter Groen Drongen

 0476 477 661 - angelomeuleman@hotmail.com

We kijken alvast heel erg uit naar je komst (ook gewoon om samen een 

glas te drinken)!

Meer info op www.repaircafe.be
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STUDENTEN: VLOEK OF ZEGEN?
Jaar na jaar stijgt het aantal studenten in Gent. Goed nieuws want de studenten van vandaag 
zijn de gezinnen met kinderen van de toekomst. Ze houden onze stad jong en zorgen voor leven. 
Van waar dan het protest bij de komst van nieuwe studentencomplexen? Schepen bevoegd 
voor studentenaangelegenheden Elke Decruynaere werpt haar licht op de problematiek.

Zelf mee-

gemaakt: 

buurtbewo-

ners klagen 

steen en 

been over 

een huis met 

studenten 

in de straat. 

De studen-

ten houden 

de Machariuswijk wakker met al hun 

lawaai. Even later blijken de enkele 

jongelingen die toevallig in de buurt 

rondhangende studenten in kwestie 

te zijn. Ze zakten af naar het wijkdebat 

om te vernemen wat ze voor hun buurt 

konden betekenen. Beide partijen maken 

een beetje gegeneerd kennis met elkaar.

De studenten zijn intussen met meer dan 

70.000 in Gent. Hun aantal stijgt jaar na 

jaar. Dat Gent een sterke aantrekkings-

kracht heeft, blijkt ook uit de 28.000 die 

hier op kot zitten. Dit mist zijn effect niet 

op onze woonmarkt. Vooral het fenomeen 

waarbij studenten samen een huis huren 

komt daarbij onder vuur te liggen. Vier 

studenten samen kunnen makkelijker 800 

euro per maand betalen dan een gezin 

met twee kinderen. Naar schatting 2800 

gezinswoningen worden zo gehuurd door 

studenten. Zeer sympathiek en gezel-

lig voor de studenten in kwestie maar 

oneerlijke concurrentie voor gezinnen met 

kinderen. Bovendien kan het eigenlijk niet 

zonder domiciliëring.

Dringend tijd om werk te maken van een 

studentenhuisvestingsplan voor Gent. 

Zelf zat ik op kot in Leuven én Gent. Niet 

toevallig bleef ik hier ‘plakken’. Tenminste 

geen spookstad tijdens het weekend en in 

de warme zomermaanden. Ook de Turkse 

buurvrouw die ons in sappig Gents aan-

sprak was een pluspunt, de open en joviale 

Gentenaars zelf waren - naast mijn lief en 

vriendengroep - ten slotte de belangrijkste 

reden waarom ik niet meer naar Kortrijk 

terugkeerde.

Wanneer buurtbewoners steigeren bij de 

komst van nieuwe studentenwoningen 

reist de vraag of nieuwe complexen buiten 

de stad de oplossing zijn. Gent zou echter 

Gent niet zijn zonder haar studenten. 

Dat de campussen van hogescholen en 

universiteit(en) verspreid liggen over 

de stad maakt onze stad zeer uniek. Dat 

kwijtspelen is een mooie troef verliezen. 

Een studentenhuisvestingsplan moet niet 

alleen aandacht hebben voor voldoende 

en gespreide studentenhuisvesting. 

Aandacht voor een betere schaal dan 

de grote studentencomplexen en ook 

voor nieuwe vormen van samenhuizen 

kunnen de negatieve effecten op de 

gezinswoningen tegengaan. 

Tijd ook om stil te staan bij de band tussen 

Gent en haar studenten. Hoe vergroten 

we het draagvlak voor de studenten? 

Door blijvend te werken aan een goede 

verstandhouding en zowel preventief 

als streng op te treden bij overlast. Maar 

waarom geen stap verdergaan? Studenten 

die bijklussen als babysit. Praktijkstages 

huiswerkbegeleiding door onderwijzers in 

spe, het gebeurt nu al. Studenten architec-

tuur die nieuwe invullingen bedenken voor 

een leegstaande kerk in de Brugse Poort 

of experimenteren met kleinschalige 

stadslandbouw… Het nieuwe verhaal van 

Gent als studentenstad zal een weder-

kerig verhaal zijn. Wat kan Gent voor haar 

studenten doen maar evenzeer: wat doen 

de studenten voor Gent.
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door studenten


