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GROENKRANT VOOR GROOT-GENT

STERKE KANDIDATEN
 
Federaal Parlementslid Stefaan Van Hecke uit Merelbeke en Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman uit Oudenaarde 

zijn respectievelijk lijsttrekker van de federale en Vlaamse lijst. Groen Gent schuift naast onze 2 topkandidaten en onze 

federale lijstduwer schepen Filip Watteeuw, nog een aantal ervaren kandidaten naar voor: voorzitter Jong Groen Bram 

Van Braeckevelt (1ste opvolger federaal) en ervaren gemeenteraadsleden Bram Vandekerckhove (1ste opvolger Vlaams) 

en Dirk Holemans (1ste opvolger Europa). Daarnaast staan er enkele opvallende kandidaten op de Groen-lijsten die sym-

bool staan voor de samenleving waar Groen voor staat. Zo staan Zeneb Bensafia (7de plaats Vlaams), Steven Vromman 

(15de plaats Vlaams), Fadimé Köse (19de plaats Vlaams), Karla Persyn (24ste plaats Vlaams)  en Yasmina Beldjoudi (4de 

opvolger Vlaams) op de Vlaamse lijst. Cengiz Cetinkaya (9de plaats federaal) en Chris Marijns (18de plaats federaal) 

versterken de federale lijst.

» Lees verder pag. 5, 6 en 8

De Gentse kandidaten van Groen 

voor de Federale, Europese en 

Vlaamse verkiezingen zijn op dit 

moment volop de boer aan het 

opgaan om ons pleidooi voor een 

sociaal-ecologische verandering in 

België, Europa en Vlaanderen aan 

de man te brengen. Evita Willaert, 

2de plaats federaal, en Sara Mat-

thieu, 3de plaats Vlaams leggen in 

deze Groenkrant uit wat voor hen 

de inzet zijn van deze verkiezin-

gen. Onze Gentse schepenen Filip 

Watteeuw - die ook lijstduwer is 

op de federale lijst - en Tine Heyse 

leggen uit wat een sterkere Groene 

vertegenwoordiging in het federale, 

Europese en Vlaamse parlement 

voor het stadsbestuur van Gent zou 

kunnen betekenen.

» Lees verder pag. 2, 3 en 4

Verschijnt 4x per jaar - 30ste jaargang - April 2014, nr. 01 - Afgiftekantoor Gent X

BELGIE - BELGIQUE
P.B.-P.P.
GENT X
2/5412

P 209676

Niet bestelbare zendingen terugsturen naar Groen Gent – Ombeekhof 32, 9040 Sint-Amandsberg

SAMEN BETER DOEN



2   GroenGent magazine / APRIL 2014

NIEUWE GENERATIE GROENEN

Binnenkort trekken we met zijn allen opnieuw 

naar de stembus, ditmaal voor de Europese, 

federale en Vlaamse verkiezingen. Voor Gent 

staat er veel op het spel. Afgelopen jaren is er 

in onze stad een sterk sociaal-ecologisch beleid 

gevoerd dat investeert in een kindvriendelijke, 

mobiele en klimaatneutrale stad. Dit beleid kan 

versterkt worden, als ook de hogere overheden 

mee op de kar springen. Er is daarom nood aan 

een sterkere Groene vertegenwoordiging in het 

Europees, federaal en Vlaams Parlement. Zo 

kan de druk voldoende hoog worden gehouden 

om het juiste beleid te voeren, een beleid dat 

inzet op de zwakkeren in onze samenleving, op 

fietsers, op mensen die op een wachtlijst staan 

voor een sociale woning of kinderopvang. Groen 

Gent schuift twee jonge talenten naar voor om 

die handschoen op te nemen, Evita en Sara. Zij 

voeren een nieuwe generatie aan van Groenen 

die het werk van Vera Dua en van onze Groene 

schepenen verder zetten. 

Louis Depoorter - voorzitter GroenGent
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‘WE MOETEN DE STILSTAND DOORBREKEN’

VERKIEZINGEN 2014

Telt Gent binnenkort twee Groene parlementairen? Als het van fractievoorzitter in de 
OCMW-raad, Evita Willaert en gemeenteraadslid Sara Matthieu afhangt wel. Beide jonge 
talenten gaan er alleszins voor. Evita staat op de 2de plaats op de federale lijst en Sara op 
de 3de plaats op de Vlaamse lijst. ‘Groen in Gent bewijst dat een ander beleid mogelijk is’, 
zeggen ze in koor.

Wat is voor jullie de inzet van de 
verkiezingen?

EVITA: ‘We hebben recent in de OCMW-

raad een motie goedgekeurd om de ver-

vangingsinkomens te verhogen tot boven 

de armoedegrens. Ook de minimumlonen 

moeten omhoog. Het debat gaat over 

hoe we dit gaan financieren en dat is voor 

mij de inzet van de verkiezingen. Groen is 

voor een vermogensrendementsbelasting. 

Daardoor zullen de sterkste schouders 

de zwaarste lasten dragen. Dit zal de 

belastingen eerlijker maken.’

SARA: ‘De inzet op het Vlaams niveau 

gaat over het doorbreken van de stil-

stand, want we staan in Vlaanderen 

van in de wieg tot in het rusthuis op een 

wachtlijst en we staan daarnaast ook nog 

eens uren in de file. Dit is onaanvaardbaar. 

Er is nood aan een sterke groene partij om 

dit immobilisme te doorbreken.’

Groen zit in Gent in de meerderheid. 

Kan het federale en Vlaamse be-
stuursniveau iets leren van Gent?

SARA: Je ziet in ieder geval dat er in Gent 

allesbehalve sprake is van stilstand. 

Onze schepenen zetten in op een kind-

vriendelijke, klimaatneutrale en mobiele 

stad. In Gent is de transitie naar een duur-

zame stad ingezet. Maar om nog verder te 

kunnen gaan, heb je de steun nodig van de 

Vlaamse regering. Dan kunnen we echt die 

groene switch maken in het beleid. Alleen 

maakt die Vlaamse regering vandaag nog 

vaak de verkeerde keuzes, dat moet anders 

en beter!

EVITA: Nu worden de kosten van de hogere 

overheden doorgeschoven naar de steden. 

Bijvoorbeeld wat de jeugdwerkloosheid 

betreft. Dit jaar alleen al klopten er door 

de verlenging van de wachttijd  van 9 naar 

12 maanden 200 jongeren meer aan bij het 

OCMW. En jongeren die, ondanks hun in-

spanningen, na drie jaar geen job gevonden 

hebben, zullen hun uitkering verliezen 

begin 2015. Ook voor hen rest enkel nog 

het OCMW. Dit is zelfs geen stilstand maar 

achteruitgang. Het staat in schril contrast 

met het feit dat wij in Gent wel onze 

verantwoordelijkheid nemen. Door het ver-

hogen van de aanvullende financiële steun 

met prioriteit voor gezinnen met kinderen 

bijvoorbeeld. Eigenlijk willen we hier op 

lokaal vlak bijpassen waar het federale 

niveau tekort schiet. Dan kunnen we dat 

toch beter federaal aanpakken, door de 

vervangingsinkomens boven de armoede-

grens te tillen. 

Welke rol spelen de Groene 
schepenen hierin?

EVITA: Elke Decruynaere zet als Schepen 

van Jeugd alleszins zwaar in tegen 

kinderarmoede. Niet enkel met de actie 

tegen de lege boterhamdozen, maar 

ook met de inzet van brugfiguren die 

de link moeten vormen tussen thuis en 

school. Vlaams Minister van Armoede 

Ingrid Lieten heeft weliswaar extra 



middelen vrijgemaakt, alleen jammer dat 

die middelen vaak enkel worden ingezet 

voor de inzet van extra personeel en niet 

rechtstreeks gaan naar de mensen die het 

geld nodig hebben. 

SARA: Onze schepenen doen het 

inderdaad anders. In Antwerpen kiest 

de Vlaamse Regering met de Ooster-

weelverbinding, tegen de wil van de 

bevolking in, voor meer auto’s vlak bij de 

stad. In Gent willen we onze stadsauto-

strade, het zuidviaduct, net afbreken. 

Filip Watteeuw heeft als Schepen van 

Mobiliteit er ook voor gezorgd dat de 

nachtbussen terug rijden in Gent, waar 

ze elders in Vlaanderen geschrapt 

blijven door besparingsdrift. En Schepen 

van Milieu Tine haalde 17,5 miljoen euro 

binnen om Gent klimaatneutraal te ma-

ken, terwijl Vlaams Minister van Milieu 

Joke Schauvliege lucht in het buiten-

land gaat aankopen omdat haar eigen 

milieubeleid faalt. 

Als jullie verkozen zijn, wat worden 
jullie prioriteiten?

SARA: Ik wil het beleid rond duurzame 

mobiliteit, energie en natuur verbeteren. 

De stilstand doorbreken op het vlak van 

mobiliteit wordt de grote uitdaging. Daar-

naast ervoor zorgen dat mensen die hun 

energiefactuur niet meer kunnen betalen, 

worden geholpen, door te investeren in 

hernieuwbare energie enin betere isolatie. 

Specifiek voor Gent denk ik aan een dos-

sier dat Vera Dua als Minister van Natuur 

destijds in gang heeft gestoken, namelijk 

de realisatie van de stadsbossen. Er ver-

dwijnt in Vlaanderen immers nog steeds 

meer bos dan er bijkomt.

EVITA: Als ik verkozen ben, wil ik een 

parlementair zijn die vertrekt vanuit de 

praktijk. In de OCMW-raad voel ik dat ik 

soms op muren stoot. Daarom wil ik de 

dingen op het federale niveau veranderen. 

Er is echt nood aan een rechtvaardiger 

beleid dat mensen niet uitsluit maar 

kansen geeft. Daar wil ik met hart en ziel 

voor werken. 

Hoe schatten jullie je kansen in?

EVITA: We hebben in Gent bij de vorige 

verkiezingen erg goed gescoord, nu is 

het alle hens aan dek om die twee extra 

zetels te halen. We kunnen echt elke 

stem gebruiken. Zowel voor de federale, 

Vlaamse als Europese lijst. 

SARA: Stem dus 3 x groen. (lacht)
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NIEUWE VLAAMSE REGERING MOET VOOR 
TRENDBREUK IN MOBILITEIT ZORGEN

DE NIEUWE FEDERALE REGERING MOET DE BEDRIJFSWAGENS 
EN DIESELWAGENS TERUGSCHROEVEN

Schepen van Milieu Tine Heyse hoopt op een goed resultaat voor Groen in de komende 
verkiezingen. ‘Want we hebben nood aan ambitie op het vlak van klimaat en milieu in 
Vlaanderen, in België en in Europa’, aldus Tine Heyse. 

‘Om Gent klimaatneutraal te kunnen maken hebben we nood aan een ambitieus Vlaams en federaal 

klimaat- en milieubeleid. Als stad willen we echt inzetten op het energiezuiniger maken van woningen, 

maar de slechte woonblokken moeten via Vlaamse middelen voor sociale stadsvernieuwing aangepakt 

worden. De verderzetting en verbetering van goedkope leningen voor energierenovaties (FRGE-leningen) 

zijn cruciaal voor de aanpak van energiearmoede. Steun voor de uitrol van warmtenetten is belangrijk. 

En een schonere lucht krijgen we alleen als we de bedrijfswagens en dieselwagens terugschroeven. De 

problematiek van fijn stof, roet en stikstofoxides moet worden aangepakt door, naast lokale maatregelen, 

te investeren in trams en openbaar vervoer. Ook permanente snelheidsverlaging op autosnelwegen in 

dichtbevolkte buurten van Gent en maatregelen voor industriële hotspotzones zullen hiertoe bijdragen.’

TINE HEYSE / SCHEPEN VAN  KLIMAAT, MILIEU, ENERGIE EN NOORD-ZUID

Filip Watteeuw wil als lijstduwer voor de Kamer het belang van de verkiezingen voor 
Gent onderstrepen. Hij wil ook de jonge Gentse talenten Evita Willaert en Sara Matthieu 
in het parlement. 

In korte tijd werkte Filip Watteeuw zich 

op als vast waarde in het Gents schepen-

college. Hij gaf al snel aan welke richting 

hij uit wil met Gent. Hij maakte fietsroutes 

veiliger door het Wilsonplein autovrij te 

maken en de Voldersstraat te knippen, 

voerde de ‘Rechtsaf door Rood’-regeling 

voor fietsers in en binnenkort rijden er 

opnieuw nachtbussen in Gent. Daarbo-

venop kwam de vertramming van lijn 3 en 

7 in een stroomversnelling. Het Gentse 

stadsbestuur zet zo sterk in op openbaar 

vervoer, fietsers en voetgangers omdat 

Gent bereikbaar én leefbaar zou blijven. 

Maar om echte mobiliteitsresultaten te 

boeken moeten ook hogere overheden 

mee werken en dus wil Filip Watteeuw 

meer groenen in de parlementen. FILIP: 

‘In het Vlaams Parlement kunnen zij er 

voor zorgen dat Gent van De Lijn krijgt 

waar het recht op heeft. Meer trams en 

bussen dus. In het federaal parlement 

kunnen zij de sponsoring van autobezit- 

en gebruik via de bedrijfswagens stop-

pen. Want zolang dat systeem bestaat 

blijft het hier dweilen met de kraan open. 

Daarom ben ik lijstduwer op de fede-

rale lijst van Groen.’ Als Schepen van 

Mobiliteit en Openbare Werken kijkt hij 

met belangstelling uit naar de vorming 

van de Vlaamse regering. ‘Ik hoop dat de 

volgende Vlaamse regering kiest voor 

een trendbreuk naar een duurzame mo-

biliteit. Maar zonder een sterke groene 

fractie in het parlement zal dit wellicht 

niet gebeuren.’ Filip hoopt verder dat er 

schot komt in de dossiers Dampoort en 

het afsluiten van de fly-over aan het 

Zuid.

FILIP WATTEEUW, SCHEPEN VAN

MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

LIJSTDUWER FEDERALE LIJST
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VERKIEZINGEN 2014



Begin dit jaar werd in Vlaanderen een 

nieuw record verbroken, helaas in 

negatieve zin. Nooit eerder deze eeuw 

was de jeugdwerkloosheid hoger. Er zijn 

15.000 jongeren méér werkloos van 5 jaar 

geleden. Vooral kortgeschoolde jongeren 

worden aan hun lot overgelaten. In geen 

enkel OESO-land werken laaggeschoolden 

minder dan in België, nergens is de kloof 

tussen de kansen voor laag- en hoogge-

schoolden groter dan in Vlaanderen. 

Eén op zeven jongeren verlaat het 

onderwijs zonder diploma. Maar dat was 

blijkbaar niet voldoende voor de Vlaamse 

regering om een doortastende onder-

wijshervorming in te voeren die voor 

alle scholen van toepassing is. En dat is 

eigenlijk onbegrijpelijk. Bovendien moeten 

jongeren nu een jaar wachten op een 

uitkering als ze geen job vinden na hun 

studies en – ondanks alle inspanningen – 

verliezen ze deze uitkering na 3 jaar én is 

er verstrengde controle.  

BRAM VAN BRAECKEVELT: ‘Jongeren ver-

dienen beter. De inzet van de verkiezing 

voor Groen is een echte onderwijsher-

vorming die nodig is om minder jongeren 

zonder diploma te hebben op de arbeids-

markt. We zorgen voor kansen voor jonge-

ren in echte stages in bedrijven in plaats 

van beloofde stages op papier. Jobs voor 

jongeren creëren we met een loonkost-

verschuiving en een vacatureplan.’

BRAM VAN BRAECKEVELT

1STE OPVOLGER FEDERAAL

VERKIEZINGEN 2014

JONGEREN VERDIENEN BETER 

Voorzitter Jong Groen en 1ste opvolger op de federale Groenlijst Bram Van Braeckevelt wil 
een doortastende onderwijshervorming om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. 
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EEN SOCIAAL, DUURZAAM EN INNOVATIEF WOONBELEID

‘Er is nood aan  meer betaalbare en energiezuinige woningen in Vlaanderen’, aldus ge-
meenteraadslid en 1ste opvolger voor het Vlaams Parlement, Bram Vandekerckhove. 

Goed leven begint bij een aangename, gezonde en veilige leefomgeving. Daarvoor zijn een 

duurzame mobiliteit, meer groene ruimte, en zeker ook meer betaalbare, goede en energiezuinige 

woningen, nodig. Voor Groen gemeenteraadslid en eerste opvolger voor het Vlaams Parlement 

Bram Vandekerckhove is kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor iedereen een speerpunt. 

“Kijk naar Gent waar de bevolking in 2013 tot boven de 250.000 inwoners groeide, maar ook de 

stadsvlucht van dertigers met kinderen blijft. Een sociaal, duurzaam en innovatief woonbeleid 

moet het aanbod kwalitatieve en betaalbare woningen vergroten en helpen gezinnen in de stad 

te houden.” De overheveling van de woonbonus en de huurwetgeving naar Vlaanderen is het 

moment om nieuwe keuzes te maken. Denken we maar aan een opwaardering van de huurmarkt 

met een maximumfactuur voor huur, huursubsidies o.b.v. richthuurprijzen en een uitbreiding 

van de sociaal verhuurkantoren. Maar ook durven innoveren. Zo wilt Groen een algemeen beleidskader voor Community Land Trusts 

waardoor de scheiding van eigendom van grond en woning de woning betaalbaar blijft. Daarnaast zet Groen in op het gezond maken 

van de sociale huisvesting, het zuiniger omspringen met onze ruimte en het mogelijk maken van collectief wonen.’

BRAM VANDEKERCKHOVE / 1STE OPVOLGER VLAAMS
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VERKIEZINGEN 2014

GROE(N)TEN UIT GENT

	

SOLDEN IN OOST-VLAANDEREN

Het provinciebestuur onderzoekt de overname van de Provinciale sport- en recreatiedomeinen 
door TMVW. Groen, in de persoon van provincieraadslid Elisabet Dooms, kijkt kritisch toe.  

De Provinciale domeinen, Puyenbroeck, Het Leen en De Gavers, zijn het uithangbord van de Provincie Oost-Vlaanderen.  De uitbating en 

het bezit ervan werd nooit in vraag gesteld.  Integendeel, in de nabije toekomst worden verschillende gemeentelijke domeinen over-

genomen.  Het afstaan van 1/5 van het patrimonium is gedurfd te noemen en voor Groen is een privatisering dan ook niet opportuun.  

‘Dit is geen goed bestuur. Een intercommunale is een samenwerking van gemeenten, met ondersteuning van de provincie. Kerntaken 

op hen afschuiven, hoort daarbij niet’, zegt provincieraadslid Dooms.  

De provinciale fractie vindt TMVW ook niet de beste partner.  De drinkwaterintercommunale baat zwembaden uit, legt sport-

terreinen en andere aanverwante faciliteiten aan, maar is ook actief als investeerder, schaduwbankier en neemt de schulden 

over van gemeenten.  De intercommunale zit op een hoge berg schulden: zij nam al voor € 736 miljoen investeringen over van de 

gemeentes.  

‘Groen Oost-Vlaanderen is tegen een overname van een zeer groot deel van het patrimonium van de Provincie Oost-Vlaanderen.  Dit 

getuigt niet van goed bestuur, het ondermijnt de taken van de Provincie en zal op nog niet zo lange termijn terug komen in het gezicht 

van de Provincie en haar burgers’, besluit Elisabet Dooms. 

ELISABET DOOMS / PROVINCIERAADSLID

Eind maart voerde Groen actie op de Korenmarkt van Gent voor een duurzame voedselketen. 
Dirk Holemans, 1ste opvolger op de Europese lijst van Groen motiveert de actie : ‘Europa 
moet gezond en voedzaam eten aan een eerlijke prijs stimuleren.’

Voedsel toont hoe onze wereld in elkaar 

zit. Wie de voedselketen controleert, 

beïnvloedt het leven van iedereen. En 

deze macht is grotendeels in handen van 

multinationals die inzetten op winst ten 

koste van de consument, de boer en het 

leefmilieu. En het Europese beleid onder-

steunt deze massaproductie.

Groen staan voor een ander beleid: voor 

gezond en voedzaam eten aan eerlijke 

prijzen, voor duurzame landbouw die 

zorgt draagt voor haar omgeving. Daarom 

organiseerden Bart Staes en Dirk Hole-

mans op 29 maart het event Groe(n)ten 

uit Gent. En ze kregen steun van bekende 

koks die lekkere hapjes klaarmaakten 

met verlepte en afgedankte groenten. 

Zo werd voedselverspilling aangeklaagd: 

wist je dat 30 procent van voedsel wordt 

weggegooid? De talrijke opkomst toont 

dat veel mensen de groene visie onder-

steunen. Er werd ook lokaal gebrouwen 

bier geschonken. Want Gent maakt werk 

van stadslandbouw. Europa steunt deze 

stedelijke initiatieven nog onvoldoende, 

net als de autonomie van de boeren. Voor 

Groen moeten boeren en burgers terug 

greep krijgen op voedselproductie, van 

het zaad over het veld tot op ons bord. Dit 

was ook de boodschap van de aanwezige 

ngo’s wiens standjes duidelijk in de smaak 

vielen van de aanwezigen.

DIRK HOLEMANS /

1STE OPVOLGER EUROPA
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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 IN CAMPAGNE 

Groen Gent trapte de campagne af met een drie Groene Café’s waarbij het inhoudelijke 

debat centraal stond. De debatten gingen over Werk, een Europees basisinkomen en 

stadsvernieuwing en mobiliteit. Tientallen aanwezigen woonden de Groene Café’s bij 

wat meteen een goeie start is van de campagne.

De campagne zelf is intussen ook op gang gekomen met politieke salons in 

de plaatselijke afdeling, acties zoals ‘Groe(n)ten uit Gent’ en de actie aan het 

Dampoortstation tegen de afschaffing van de Brusselexpress. Wil je affiches 

van kandidaten of op een andere manier meehelpen met de campagne, stuur een 

mail naar gent@groen.be

WOUTER VAN BESIEN STELT BOEK VOOR IN GENT

Voorzitter Groen Wouter van Besien komt naar Gent om zijn boek voor te stellen. Hij 

gaat ook in debat met econoom Koen Schoors en bedrijfsleider van de producent van 

lingerie Van de Velde, Ignace Van Doorselaere. De boekvoorstelling gaat door op dins-

dag 6 mei om 20u in zaal de Torrepoort aan de Poel in centrum Gent. De organisatie is 

in handen van de sociaal-ecologische denktank Oikos en 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), 
Evita Willaert, Dirk Holemans en Lore Provoost

BIJDRAGEN DOOR: Tine Heyse, Bram 
Vandekerckhove, Bram Van Braeckevelt en 
Dirk Holemans
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GEDREVEN KANDIDATEN GROEN GENT

De verkiezingen gaan over inhoud, maar het zijn de kandidaten die de boodschap van Groen 
vertolken. Hieronder de Gentse kandidaten voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen.

FEDERALE LIJST

1STE PLAATS / STEFAAN VAN HECKE

2DE PLAATS / EVITA WILLAERT

1STE OPVOLGER / BRAM VAN BRAECKEVELT

9DE PLAATS / CENGIZ CETINKAYA 

Beroep: arbeider en syndicaal 

afgevaardigde ABVV

Engageert zich voor: ‘Ik wil de strijd 

aanbinden tegen discriminatie op de 

werkvloer.’

18DE PLAATS / CHRIS MARIJNS

Beroep: gepensioneerd, één van de 

oprichters van Triodosbank

Engageert zich voor: ‘Een verdere re-

organisatie van de banken is nodig. We 

hebben banken nodig in dienst van de 

samenleving en de economie die in volle 

transparantie werken.’

VLAAMSE LIJST

1STE PLAATS / ELISABETH MEULEMAN

2DE PLAATS / BJORN RZOSKA 

3DE PLAATS / SARA MATTHIEU

1STE OPVOLGER / BRAM VANDEKERCKHOVE

7DE PLAATS / ZENEB BENSAFIA

Beroep: ambtenaar provincie Oost-

Vlaanderen

Engageert zich voor: ‘Eerlijke kansen voor 

iedereen’

15DE PLAATS / STEVEN VROMMAN

Beroep: Low Impact Man

Engageert zich voor: ‘Voor meer geluk met 

een kleinere ecologische voetafdruk’

19DE PLAATS / FADIME KÖSE

Beroep: Deskundige ministerie van 

Onderwijs en Vorming

Engageert zich voor: ‘Onze gezondheid, 

onze omgeving, onze kinderen en wij 

allemaal verdienen een betere wereld en 

een betere politiek.’

24STE PLAATS / KARLA KRISTINA PERSYN

Beroep: Bediende

Engageert zich voor: ‘Armoedebestrijding 

door een leefbaar inkomen,een waardige 

job,duurzame en betaalbare energie,gepaste 

zorg en een eerlijker belastingstelsel. Daar 

kiezen we toch samen voor?’

4DE OPVOLGER  / YASMINA BELDJOUDI

Beroep: Coördinator Vlaamse Vereniging 

van Studenten

Engageert zich voor: ‘Ik wil niet langs 

de zijlijn toekijken, maar opkomen voor 

degelijk democratisch onderwijs en voor 

sociale gelijkheid.’

EUROPESE LIJST

1STE PLAATS / BART STAES

2DE PLAATS / PETRA DE SUTTER

1STE OPVOLGER / DIRK HOLEMANS

Van links naar rechts en 

telkens van onder naar 

boven: Dirk Holemans, 

Karla Persyn, Fadime 

Köse, Cengiz Cetinkaya, 

Zeneb Bensafia, Yasmina 

Beldjoudi, Evita Willaert, 

Bram Vandekerckhove, 

Chris Maryns, Sara 

Matthieu, Filip Watteeuw, 

Bram Van Braeckevelt en 

Steven Vroman.


