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GROENKRANT VOOR GROOT-GENT

GROEN GENT WENST U
EEN BOEIEND EN GROEN 2014 TOE

VERKIEZINGEN KOMEN ERAAN
 
2014 wordt een belangrijk verkiezingsjaar met de Europese, federale en regionale verkiezingen op zondag 25 mei. Groen 

Gent schuift enkele jonge talenten en ervaren mandatarissen naar voor. Zij gaan voor een gezond klimaat en een recht-

vaardige samenleving. In dit nummer al een eerste vooruitblik naar de verkiezingen. En wat politiek in uw stad, buurt of 

straat betekent, kon u ervaren tijdens de trefdag in november. U vindt een verslag en enkele sfeerbeelden in dit nummer.

» Lees verder pag. 7 en 8

Gent gaat het nieuwe jaar in met een toekomstgericht budget voor de komende jaren. In dit nummer leest 

u er alles over. Het is een eerlijk verhaal over besparingen en investeringen, over politieke keuzes met oog 

op de toekomstige generaties. Maar eerst en vooral willen we u en uw familie aangename feesten en een 

gelukkig Nieuwjaar toewensen. Met Groen Gent klinken we op het nieuwe jaar op zaterdag 11 januari 2014 

om 17uur in zaal Toreke, Vlotstraat 22 in Gent. Iedereen is welkom.

» Lees verder pag. 2, 3, 6 en 7
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Zonder bijsturing zou er tegen 2019 op jaar-

basis een structureel verlies ontstaan van 

105 miljoen euro en was er ook geen ruimte 

voor nieuw beleid. De financiën op orde 

zetten was noodzakelijk om vanaf 2014 te 

kunnen investeren in een andere toekomst 

voor onze stad. Een woordje uitleg. 

40 procent van de stadsbegroting zijn 

dotaties aan satellieten die met een 

eigen budget werken. Het gaat dan om 

het OCMW, de politie, IVAGO, SoGent 

(Stadsontwikkeling Gent) en nog enkele 

andere autonome bedrijven. Enkel van 

het mobiliteitsbedrijf vloeit er geld terug 

naar de stadskas. 

Door de groei van de dotaties af te toppen 

en het dividend voor de stad vanuit het 

mobiliteitsbedrijf flink op te trekken, kan 

het verlies met 25,5 miljoen euro worden 

teruggedrongen. Daarbij wordt er niet aan 

de basisdienstverlening geraakt. Sociaal 

wordt er overigens een tandje bijgestoken, 

want de bijdrage van de stad aan het OCMW 

blijft nog altijd stijgen, van 83,2 miljoen naar 

93,9 miljoen euro. Binnen dat budget is er 10 

miljoen ruimte voor de versterking van het 

sociaal beleid en voor armoedebestrijding.

Verlies wegwerken betekent ook zoeken 

naar bijkomende inkomsten. De meest 

lokale belastingen en retributies zijn sinds 

2007 niet meer aangepast geweest. De 

index ligt ondertussen 15 procent hoger, 

wat betekent dat een verhoging met 15 

procent de tarieven alleen terug op het 

niveau van 2007 brengt.  

SOCIALE CORRECTIES
VOOR LAGERE INKOMENS
Omdat de retributies wel degelijk door 

de Gentenaars worden betaald voor de 

dienstverlening van de stad, heeft Groen 

ervoor geijverd dat ze alleen worden 

geïndexeerd (dus enkel 15 procent hoger). 

Er komen op vraag van Groen ook grotere 

sociale correcties voor de zaken waar 

Gentenaars geregeld beroep op doen. 

Via een vrijetijdspas zullen voortaan alle 

Gentenaars met lagere inkomens kunnen 

genieten van verminderde tarieven voor 

sport en cultuur. Het stadsbestuur zal 

ook het systeem van de gratis huisvuil-

zakken voor Gentenaars met een laag 

inkomen uitbreiden ten voordele van 

grotere gezinnen. Al bij al zal de Gente-

naar in 2019 op jaarbasis gemiddeld nog 

geen 18 euro per inwoner meer betalen 

aan retributies.

Bij de lokale belastingen ligt het anders. 

Het gaat in hoofdzaak om beleidsbelas-

tingen zoalsleegstand, reclame, citytax 

of taksen die de Gentenaars niet treffen. 

Het gaat dan onder meer ombanken, 
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TOEKOMSTGERICHT BUDGET

Gent blijft investeren in een kindvriendelijke stad, 

een andere mobiliteit, een klimaatneutrale stad 

en de strijd tegen armoede. Dit is de belangrijkste 

conclusie na de lange onderhandelingen over de 

inkomsten en uitgaven van de stad Gent voor 

de periode 2014 – 2019. Het harde werk van de 

Groene schepenen en hun medewerkers heeft 

ervoor gezorgd dat de investeringsbudgetten 

gevrijwaard zijn gebleven. De politieke boodschap 

erachter is duidelijk. De stadsfinanciën op orde 

zetten, ja, maar om te kunnen investeren in de 

toekomst. Tweede belangrijke boodschap is dat 

de Gentenaars die het moeilijk hebben niet de prijs 

betalen van deze oefening. Meer nog: het budget 

maakt ruimte vrij om hen kansen te geven om 

aan de armoede te ontsnappen. Derde belangrijke 

boodschap is dat de stad Gent haar verantwoor-

delijkheid neemt in de strijd tegen de opwarming 

van de aarde. Dit budget is daarmee de eerste 

aanzet tot de realisatie van het engagement 

naar onze kiezers toe. De komende jaren zullen 

de schepenen druk bezig zijn met de uitvoering 

van de sociaal-ecologische plannen. Na zes jaar 

moet Gent groener, milieu-en fietsvriendelijker en 

socialer zijn.

Louis Depoorter - voorzitter GroenGent
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AMBITIES VOOR SOCIAAL-ECOLOGISCH 
STADSPROJECT BLIJVEN OVEREIND

BEGROTING STAD GENT

De meerderheidspartijen in Gent bereikten midden november een overeenkomst over het 
stadsbudget 2014-2019. Forse besparingen maken deel uit van die overeenkomst. Toch lukt 
het Groen om de ambities uit het bestuursakkoord op sociaal-ecologisch vlak om te zetten 
in een pak nieuwe beleidsinitiatieven. De keuze om van Gent een kindvriendelijke stad te 
maken, om een ander mobiliteitsbeleid te realiseren en om een grote stap richting klimaat-
neutrale stad te zetten zijn daarmee met harde cijfers in het budget ingeschreven.  
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brandstoftanken, enz.. Vandaar dat Groen 

akkoord ging met een verhoging van 

gemiddeld ongeveer 20 procent. Dat is 5 

procent boven de indexering. Op jaarbasis 

levert dit samen 13,5 miljoen op tegen 

2019. Enkel de aanvullende personen-

belasting (stijgt mee met lonen) en de 

opcentiemen op de onroerende voorhef-

fing (worden rechtstreeks geïndexeerd) 

blijven wat ze waren. 

Aan de kant van de uitgaven bespaart 

het stadsbestuur op personeelskosten, 

werkings- en energie-uitgaven. Het 

energieverbruik moet jaarlijks met 3 pro-

cent omlaag. Op voorstel van Groen werd 

de besparingen op de werkingsuitgaven (13 

miljoen) meer in de tijd gespreid. Dit zorgt 

ervoor dat er voldoende financiële ruimte 

is om de steun naar het middenveld toe 

bijna volledig te vrijwaren van besparingen. 

Belangrijk voor alle organisaties die op het 

terrein werken aan armoedebestrijding 

en maatschappelijke integratie of die het 

uitgebreide cultuuraanbod in deze stad 

realiseren.

Er komen overigens geen naakte ont-

slagen. De 21 miljoen euro besparing op 

personeel gebeurt door het slechts ge-

deeltelijk vervangen van wie de organisatie 

verlaat. Het aantal personeelsleden bij de 

stad Gent zal dalen van 4.434 voltijdse 

medewerkers begin 2013 naar om en bij de 

4.000 in 2019. De grote daling is voor een 

deel ook het gevolg van de stijging van het 

personeelsaantal in de vorige legislatuur 

met een 350-tal medewerkers. Wat toen in 

feite indruiste tegen soortgelijke afspraken 

over gedeeltelijke vervangingen. 

EXTRA PERSONEEL BIJ
ONDERWIJS EN OCMW
Belangrijk is dat deze terugval voor een 

groot deel gecompenseerd wordt door 

personeelsuitbreidingen elders. Bij het 

Stedelijk Onderwijs zullen er 81 medewer-

kers bijkomen, bij het OCMW maar liefst 221. 

Globaal vermindert het aantal personeels-

leden bij de stad Gent en aanverwante 

diensten uiteindelijk maar met 107. 

Daardoor komt er ook geld vrij voor nieuw 

beleid, op heel diverse vlakken. Binnen het 

stedenfonds wordt er bijvoorbeeld jaarlijks 

2,4 miljoen euro ingeschreven voor nieuwe 

projecten die de hefbomen moeten vormen 

voor het nieuw sociaal-ecologisch beleid. 

Voorbeelden zijn de kindersecretaris, het 

stadsdistributiecentrum en de foodcouncil. 

Het investeringsniveau is overigens op 

hetzelfde niveau gebleven als in de vorige 

legislatuur. De stad zal uit eigen middelen 

465 miljoen euro investeringen realiseren. 

Daarbij is niet minder dan 102 miljoen euro 

voorzien voor nieuw beleid (klimaatbeleid, 

groene energie, investeringen in capaciteit 

voor scholen en kinderen, fietsinfrastruc-

tuur, stadsvernieuwing, wonen, nieuwe 

parken). Tot slot wordt er ook inzake on-

derhoud een serieuze inhaalbeweging ge-

daan. Dit komt vooral de schoolgebouwen 

en het wegenonderhoud ten goede omdat 

de kredieten respectievelijk op jaarbasis 

stijgen met 2 en 5,5 miljoen euro.

MARC HEUGHEBAERT,

KABINETSCHEF ALGEMEEN BELEID
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DE TOEKOMST IS AAN DE JEUGD

OOK OCMW MAAKT JUISTE KEUZES IN MOEILIJKE TIJDEN

Ook het OCMW-bestuur kwam met haar meerjarenplanning naar buiten. De bijdrage van de stad aan het 

OCMW blijft de komende jaren stijgen, zij het minder dan verwacht gezien de noodzakelijke besparingen. 

‘Maar met dit beperkter budget slagen we er wel in de ambities van het bestuursakkoord te verankeren’, 

zo stelt OCMW-fractieleider Evita Willaert. ‘Al is dat niet in de gewenste mate’.

De meest noodzakelijke investeringen, zoals het nieuwe woonzorgcentrum in Mariakerke en de assistentiewoningen, blijven 

behouden. Convenanten met middenveldorganisaties worden gerespecteerd. Het aantal woningen van het sociaalverhuurkantoor 

stijgt van 113 naar minstens 138. 

Omdat een leefloon niet volstaat om menswaardig te leven, verhoogt het OCMW de aanvullende steun, met prioriteit voor gezinnen 

met kinderen. Samen met de verhoging van het aantal artikel 60-tewerkstellingen, is dat cruciaal voor Groen. ‘Het zijn onze speer-

punten, omdat we overtuigd zijn dat dit mensen in armoede echt vooruit kan helpen’, besluit Evita Willaert.

SOLIDAIRE STAD

Investeringen in kinderopvang en schoolgebouwen en op de koop toe de komst van een kinder-
secretaris. Dat zijn voor schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Elke Decruynaere de 
belangrijke elementen in het budget voor de komende jaren. Ook voor de iets oudere jeugd zit er 
heel wat in de pijplijn. 

Kindvriendelijkheid staat sinds dit jaar niet 

alleen voorop in de nieuwe missie van de 

stad Gent. Deze ambitie zit nu ook gebe-

tonneerd in het budget. Met een inhaal-

operatie voor schoolgebouwen, uitbreiding 

van de kinderopvang en de start van de 

kindersecretaris maakt Gent er werk van.

Kleine kinderen worden groot,dus voorziet 

schepen Decruynaere ook in jeugdlokalen. 

In het Rabot krijgt El Paso een nieuwe 

stek en in Sint-Amandsberg komt er naast 

school De Vlieger een spiksplinternieuw 

nieuw lokaal voor De Bonte Was. Voor de 

jeugd van Mariakerke en Wondelgem is in-

tussen de eerste steen van de polyvalente 

zaal naast zwembad Neptunus gelegd. 

Met subsidies geeft schepen Decruy-

naere jeugdverenigingen ook een 

duwtje in de rug om zelf aan de slag 

te gaan. Zo start de Jeugdbond voor 

Natuur- en Milieustudie (JNM) straks 

met een nieuwbouw bij de Bourgoyen-

Ossemeersen. In de nieuwe lokalen van 

Chiro Tijl en Nele zal de jeugd kunnen 

logeren bij de ingang van de Vinder-

houtse bossen en naast schoolhoeve 

De Campagne. 

Ook in het hartje van de stad wordt 

overnachten in jeugdlokalen straks 

mogelijk. FOS De Zebra’s bouwt net 

naast het Baudolopark. Dit alles komt 

in plaats van een jeugdverblijfcentrum 

in de Leopoldkazerne. ’Jammer dat we 

dus geen gebruik gaan maken van de 

Leopoldkazerne, want dat was ook mooi 

geweest’, zegt Elke Decruynaere, ‘maar 

met de keuze die we maken slaan we 

twee vliegen in een klap : het lokale 

jeugdwerk voorzien van nieuwe lokalen 

én de overnachtingsmogelijkheden voor 

kinderen en jongeren uitbreiden.’

Ten slotte blijft er ook aandacht gaan naar 

de meest kwetsbaren. In tegenstelling tot 

andere steden en gemeenten wordt er in 

Gent niet bespaard op het jeugdwelzijns-

werk. Vzw Jong, Het Leebeekje en Habbe-

krats kunnen hun goede werk verderzetten.

©
 2

O
P

3 © IMAGEDESK



EXTRA MIDDELEN VOOR KLIMAAT EN ENERGIEARMOEDE 
Gent wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid Tine Heyse: ‘Om de Gentenaars 

en Gentse bedrijven te begeleiden in de transitie naar klimaatneutraliteit maken we een extra budget vrij van 17 miljoen euro. 

Dit zetten we in voor energiebesparing, een bijdrage in de productie van lokale hernieuwbare energie en warmtenetten en het 

verduurzamen van ons voedselsysteem.’ Verder voorziet schepen Heyse bijkomende energiepremies voor burgers voor in totaal 

6,6 miljoen euro. Die worden enerzijds op het niveau van Groot-Gent ingezet. Anderzijds komt er in het stadsvernieuwingsgebied 

Dampoort/Sint-Amandsberg een specifieke geïntegreerde woon- en energiepremie. Schepen Heyse 

: ‘Zo kunnen we concrete stappen zetten om de wijk klimaatneutraal te maken.’ Het klimaatbeleid 

pakt ook de energiearmoede aan, onder meer door specifieke premies en trajectbegeleiding voor wie 

het niet breed heeft en een budget te voorzien voor het energiezuiniger maken van sociale woningen. 

Nieuw is ook dat er een specifieke subsidieregeling komt voor initiatieven om collectief aan energie-

besparing en hernieuwbare energie in de Gentse wijken te werken.

Openbare werken in Gent gebeuren 

telkens met aandacht voor integrale 

en duurzame heraanleg. ‘Er is voor de 

komende jaren 4 miljoen extra per jaar uit-

getrokken voor het onderhoud van wegen 

en voetpaden, de aanleg van pleinen, het 

wegwerken van zwarte verkeerspunten en 

voor veiligere schoolomgevingen. Zo bou-

wen we stukje bij beetje aan een beter en 

degelijker openbaar domein’, zegt schepen 

Filip Watteeuw.

Er wordt ook gestreefd naar meer sa-

menhang in de inrichting van de publieke 

ruimte. Dit vormt een algemene visie van 

de stad Gent op het gebruik van materia-

len, bijvoorbeeld het soort straatverhar-

ding, de keuze van het straatmeubilair en 

de beplanting. De inrichting wordt steeds 

afgestemd op het specifieke karakter van 

een bepaald stadsdeel.

TROTTOIRACTIEPLAN
Slechte trottoirs zijn vaak een bron van 

ongenoegen voor de Gentenaar. Ze zorgen 

voor een verminderde toegankelijkheid 

voor voetgangers. Daarom werken we met 

een vernieuwd en uitgebreid TrottoirActie-

Plan. Dit plan zorgt ervoor dat erg slechte 

voetpaden heel snel worden heraange-

legd. De komende jaren zullen er heel wat 

vierkante meters nieuw trottoir worden 

gelegd in onze stad.

NIEUWE CENTRUMPLEINEN IN 
DRONGEN EN OOSTAKKER
De stad Gent plant om de centrumpleinen 

in Drongen en Oostakker aan te pakken in 

de nabije toekomst. Concrete plannen zijn 

er nog niet, maar vast staat dat er veel 

aandacht zal gaan naar een kwalitatieve, 

duurzame heraanleg die evenwicht brengt 

tussen de noden van de bewoners en het 

duurzame openbaar karakter dat een plein 

moet uitstralen.

ECOSTAD

INVESTEREN IN EEN DUURZAAM EN 
KWALITEITSVOL OPENBAAR DOMEIN

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw duidt enkele prioriteiten aan 
die zullen worden gerealiseerd dankzij het investeringsbudget van openbare werken. 
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NATIONAAL/PROVINCIAAL

Nadat de verwarring rond de vergelijking 

van de personeelsafslanking op het ni-

veau van stad en aanverwante diensten 

en satellieten tussen Gent (-107 voltijdse 

medewerkers) en Antwerpen (1.420 

voltijdse medewerkers) was uitgeklaard, 

bleek overduidelijk dat er nog andere 

grote verschillen zijn tussen Gent en 

Antwerpen. Of om het met de woorden 

van Bart Eeckhout in De Morgen van 12 

november te zeggen: ‘Interessanter dan 

de gelijkenissen in het begrotingsbeleid 

zijn evenwel de vele verschillen. Het 

Antwerpse beleid is geïnspireerd op 

het Angelsaksische model van ‘small 

government, big society’. Belastingen 

worden afgetopt, de overheid samenge-

drukt, subsidies gekortwiekt en (deels) 

vervangen door vrijwilligerswerk. Gent 

bespaart ook, maar laat het  fiscale 

taboe los voor kleinere belastingen en 

bijdragen, terwijl de subsidies op peil 

blijven. Antwerpen weigert het tekort 

aan schoolplaatsen mee op te lossen, 

Gent zorgt zelf wel voor eigen plaat-

sen. Terwijl in Antwerpen naar de privé 

gekeken wordt, houdt Gent de regie van 

stadsvernieuwing stevig in de hand. 

Investeert Antwerpen in meer blauw op 

straat, dan zorgt Gent voor meer groen: 

meer fietspaden, meer klimaatneutrali-

teit, meer parken.’ Daar is weinig aan toe 

te voegen.

VERSCHILLEN BELEID TUSSEN GENT 
EN ANTWERPEN OVERDUIDELIJK

IN DE RAND VAN DE RAAD 

Door de krapte op de woningmarkt en om de huurkost te drukken wonen sommige OCMW-cliënten samen, zonder enige band met 

de andere bewoners en zonder een gemeenschappelijke huishouding. Liliane De Cock ijverde voor een actualisering van de regels 

en is tevreden dat deze mensen voortaan leefloon als alleenstaande in plaats van als samenwonende zullen krijgen. // 

Caroline Van Peteghem vroeg schepen van Jeugd Elke Decruynaere naar de aanstelling van een kindersecretaris. Elke bevestigde 

dat die er binnenkort komt. De kindersecretaris moet kinderen een stem geven bij belangrijke beslissingen van de stad. //

Steven Vromman informeerde naar de evaluatie van een proefproject bij de stadsdiensten rond het poetsen met effectieve 

micro-organismen, een 100 procnet veilige en natuurlijke poetswijze. In de toekomst zal verder gewerkt worden met deze 

ecologische producten, tot tevredenheid van Steven.
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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

GROEN GENT SCHUIFT KOMENDE VERKIEZINGEN 
TALENT EN ERVARING NAAR VOOR 

Groen Gent schuift een mix van nieuwe en ervaren kandidaten naar voor tijdens 

de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen van 25 mei 2014. Daarmee gaat 

Groen Gent voor twee verkozenen. De Groenleden hebben begin december de ver-

kiesbare kandidaten aangeduid waarmee Groen naar de verkiezingen trekt. Oost-

Vlaanderen telt vandaag drie Groene parlementsleden : Stefaan Vanhecke is 

federaal Kamerlid en Elisabeth Meuleman en Bjorn Rzoska zetelen in het Vlaams 

Parlement. Zij staan nu respectievelijk op de eerste plaats Kamer, eerste plaats 

Vlaanderen en tweede plaats Vlaanderen. Net na de zetelende parlementsleden 

schuift Groen een aantal beloftevolle jongeren uit Gent naar voor. Fractievoor-

zitter voor Groen in de OCMW-raad Evita Willaert en gemeenteraadsleden Sara 

Mathieu en Bram Van Braeckevelt staan respectievelijk tweede plaats federaal, 

derde plaats Vlaanderen en eer ste opvolger federaal. Zij worden gesteund door 

drie ervaren mandatarissen uit Gent. Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit 

en Openbare Werken in Gent, is lijstduwer voor de federale lijst. Daarnaast zijn 

gemeenteraadsleden Bram Vandekerckhove en Dirk Holemans respectievelijk 

eerste opvolger Vlaanderen en Europa. Meer nieuws hierover in de volgende 

Groenkrant.

GROEN GENT VERWELKOMT U OP
HAAR JAARLIJKSE NIEUWJAARSRECEPTIE 

2013 was een bewogen jaar. Het eerste jaar dat Groen Gent deel uitmaakt 

van het schepencollege. De eerste stappen richting de sociaal-ecologische 

stad zijn intussen gezet. Voldoende redenen dus om terug te blikken op 

het voorbije jaar en vooruit te kijken naar de toekomst. Groen Gent nodigt u 

daarom uit om mee te klinken op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsreceptie is 

op zaterdag 11 januari om 17u in zaal Toreke, Vlotstraat 22 - 9000 Gent. 

Toegang is gratis.

PARTIJNIEUWS

» 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
Liesbet De Weder
tel: 0472 91 91 41

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 
Pieter Van Vooren 
tel: 0485 06 30 28 

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),
Liesbet De Weder en Lore Provoost

BIJDRAGEN DOOR: Elke Decruynaere, Filip 
Watteeuw, Tine Heyse, Marc Heughebaert
en Evita Willaert

EINDREDACTIE: Thea Swierstra
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GROEN EN GENT
HEBBEN (HET) GETROFFEN
Zonder Gentenaars, geen Gent. Zonder 

Gentenaars, zeker geen sociaal-ecolo-

gisch Gent. Groen wil het unieke Gentse 

stadsproject samen met zijn bewoners 

vormgeven 

en orga-

niseerde 

daarom op 

23 november 

haar allereer-

ste trefdag. 

Een groot 

succes, want 

zo’n 150 men-

sen kwamen 

meedenken, - 

en -discussiëren. Thema’s als kind-

vriendelijke stad, duurzame mobiliteit 

en klimaatneutraliteit stonden boven-

aan de agenda. Nationaal voorzitter 

Wouter Van Besien trapte samen met 

Gents fractievoorzitter Dirk Holemans 

de trefdag af. Daarna gingen Gente-

naars via dialoogtafels met de schepe-

nen en ‘denk mee’-workshops met de 

gemeenteraadsleden en mensen uit het 

middenveld in gesprek. Deze laatsten 

waren goed vertegenwoordigd: organi-

saties als Natuurpunt, Samenlevings-

opbouw, Recht op Wonen, DOK vzw, 

Econation en Ecopuur kwamen graag 

langs om mee te denken over thema’s 

als groen in de stad, armoedebestrijding 

en werk, economie, diversiteit, stads-

ontwikkeling en wonen. 
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