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STEM 3 X GROEN

FILIP WATTEEUW,
LIJSTDUWER KAMER

Zondag 25 mei is het zover. Zal de sociaal-ecologische verandering in Gent zich 

doorzetten naar Vlaanderen, België en Europa? En zal Gent Evita Willaert en Sara 

Matthieu naar het Parlement sturen? Dat hangt ook van jou af. Help je ons mee 

door 5 andere Gentenaars te overtuigen om drie maal Groen te stemmen?

EVITA WILLAERT,
2DE PLAATS KAMER

SARA MATTHIEU,
3DE PLAATS VLAANDEREN
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TIME TO ACT
VERKIEZINGEN 2014

De veranderingen die in Gent plaatsvinden, zijn fundamenteel. 

In Gent kiest het stadsbestuur voor de fietsers, het openbaar 

vervoer en de voetgangers. Waar het past, ontmoedigen we het 

autoverkeer langzamerhand. Gent wil klimaatneutraal zijn tegen 

2050 en heeft ook de ambitie om de meest kindvriendelijke stad 

van Vlaanderen te worden. Groen Gent is dè stuwende kracht 

achter dit nieuwe stadsproject van sociaal-ecologische 

verandering dat het stadsbestuur sinds de gemeenteraads-

verkiezingen op poten zet. 

Maar de ambities van Groen rijken verder. Om het samen beter te 

doen, willen wij dit sociaal-ecologische project exporteren naar 

Vlaanderen, België en Europa. Groen wil een rechtvaardig fiscaal 

systeem waarbij de lasten op arbeid worden verschoven naar 

een belasting op het rendement van vermogens en een radicale 

strijd tegen fiscale fraude. De wachtlijsten in de kinderopvang, 

onderwijs en zorg pakken we echt aan en de volgende Vlaamse 

regering moet duidelijk kiezen voor investeringen in fietspaden, 

in openbaar vervoer en meer natuur. 

Daar is meer Groen voor nodig in het Parlement. Ook vanuit Gent. 

Evita Willaert (2de plaats Kamer) en Sara Matthieu (3de plaats 

Vlaams) werken momenteel hard in respectievelijk de OCMW-

raad en de gemeenteraad. Zij maken kans om verkozen te worden, 

maar er moet voor elke stem worden gevochten. 

Daarom doen we deze oproep. Stuur Groen Gent naar het Parle-

ment. Overtuig minstens 5 vrienden, familieleden, kennissen of 

gewone Gentenaars om 3 x Groen te stemmen. Laat ons samen 

de sociaal-ecologische verandering van Gent naar Vlaanderen, 

België en Europa brengen.
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VERKIEZINGEN 2014

TOPKANDIDATEN GROEN OOST-VLAANDEREN 
ROEPEN OP OM 3X GROEN TE STEMMEN

Filip Watteeuw kiest voor veilig en comfortabel fietsen, voor meer en 

stiptere trams en bussen. Hij kent zijn dossiers, benoemt problemen en 

pakt ze ook aan.  “Wat in Gent kan, moet ook in Vlaanderen en federaal 

kunnen. Met meer Groen in het parlement zorgt Vlaanderen voor meer 

tramlijnen, betere fietsinfrastructuur en veiligere gewestwegen en 

krijgen we federaal een mobiliteitsbudget voor iedereen, in plaats van 

bedrijfswagens voor enkelen. Voor een moderne mobiliteit in Gent is er 

ook meer Gent in Brussel nodig. Stem daarom op 25 mei 3 keer Groen.”

FILIP 
WATTEEUW  
Lijstduwer Kamer 
en schepen van 
Mobiliteit en 
Openbare Werken

“Groen wil een socialer én groener beleid. De klassieke tripartite onder 

premier Di Rupo brengt keer op keer een goed-nieuwsshow. Maar de 

dagelijkse realiteit van vele mensen is minder rooskleurig. De Groenen 

in het Gentse bestuur bewijzen nochtans dat het beter kan.”

“Daarom zijn deze verkiezingen cruciaal, ook voor Gent. Heel wat mensen 

in Gent leven in armoede. Om hier iets aan te doen  is een sterke Groen-

fractie nodig in de Kamer. De federale regering schiet ernstig tekort 

op het vlak van sociaal beleid. Op initiatief van huidig OCMW-onder-

voorzitster Evita Willaert stemde de Gentse OCMW-raad een motie 

om leefloonbedragen te verhogen tot een menswaardig niveau. Een 

belangrijk en lovenswaardig initiatief waar een sterke Groen-fractie 

met Evita in de Kamer voor zal pleiten, ook voor de rest van ons land.”

STEFAAN 
VAN HECKE  
Lijsttrekker
Kamer

“Een democratisch, sociaal, groen en vredevol Europa. Dat komt er 

alleen met voldoende Groen in het parlement. Wij staan voor een 

Europa dat gericht investeert in sectoren die jobs creëren en klimaat-

verandering tegengaan. Voor een Europa met minder markt en munt, 

maar meer mens en milieu.”

BART 
STAES  
Lijsttrekker
Europees Parlement

“In Gent zorgt Groen in het bestuur voor een groenere stad en pakken we de 

wachtlijsten aan. Een sterke Gentse vertegenwoordiging in het parlement 

kan die aanpak vanuit Vlaanderen verder stevig ondersteunen.”

“Hoe groter de Groen-fractie, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen. 

Daarom is het belangrijk dat het aantal verkozenen stijgt. Voor Oost-

Vlaanderen is de derde zetel, die van Sara Matthieu, in zicht. Sara zet zich 

in de Gentse gemeenteraad in voor milieu en mobiliteit. Haar gedreven-

heid op die thema’s zal een versterking zijn voor onze fractie.”

ELISABETH 
MEULEMAN  
Lijsttrekker
Vlaams Parlement
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VERKIEZINGEN 2014

STUUR EVITA NAAR  DE KAMER!

MANTRA:
“IT ALWAYS 
SEEMS IMPOSSIBLE
UNTIL IT’S DONE.” 
(MANDELA)

2
PLAATS
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EVITA
WILLAERT

De groene prinses van de armoedebestrijding en 

voorvechtster van meertaligheid op school.

Herkent je talent en weet dit prachtig onder woorden 

te brengen.

Evita wordt razend van de kloof tussen arm en rijk. 

“In 1998 was het vermogen van de rijkste 10 procent 

Belgen 50 keer zo groot als dat van de armste 10, 

nu is dat al 735 keer! Er moet een transparante en 

rechtvaardige fiscaliteit komen, waarbij we arbeid 

minder en vermogen en vervuiling meer belasten.” 

“De leeflonen liggen nu onder de armoedegrens. Het 

Gentse OCMW zal de steun bovenop het leefloon 

verhogen met prioriteit voor gezinnen met kinderen , 

maar het is de federale regering die de hoogte van de 

leeflonen bepaalt. De rekening komt nu bij de steden 

en gemeenten te liggen, terwijl deze solidariteit door 

het hele land moet gedragen worden.” 

“Als ik carte blanche kreeg, dan moeten ook de minimum-

lonen omhoog, want als werk dé weg is om uit de 

armoede te geraken, moet daar een eerlijk loon voor 

betaald worden.”

In haar dromen verwenst ze politici die de illusie 

koesteren dat de draagkracht van de aarde on-

eindig is. “Vervuiling en de klimaatsverandering 

grijpen overal om ons heen, niet enkel in verre  

landen, maar ook dichtbij. Vraag maar aan de Engelsen 

wiens huis onder water liep door wekenlange regens. 

Of de Antwerpenaren, bij wie de ‘A’ staat voor ‘kinderen 

aan de aerosol’.”

Bram Van Braeckevelt steunt Evita in haar strijd voor meer 

gelijkheid.  “Jongeren verdienen beter: zoals een degelijk 

inkomen en niet het afschaffen van de wachtuitkering. En 

projecten om jeugdwerkloosheid tegen te gaan.”

BRAM VAN 
BRAECKEVELT  
1ste opvolger
Kamer

STUUR EVITA NAAR  DE KAMER!

Dirk Holemans ziet het nog groter. “Minimumlonen zijn nodig 

in elk Europees land. Over de hele unie verdienen werknemers 

gelijk loon voor gelijk werk. Een sociaal-ecologisch project voor 

de hele unie…”

DIRK
HOLEMANS  
1ste opvolger
Europees Parlement

“Met Evita in het parlement zouden we een Gentse versie 

van Meyrem Almaci erbij hebben in Brussel. Gedreven door 

verontwaardiging, gespijsd met bakken dossierkennis, niet 

op haar mondje gevallen en uiterst sympathiek!”

ELKE
DECRUYNAERE  
Schepen van Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd
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VERKIEZINGEN 2014

STUUR SARA NAAR HET  VLAAMS PARLEMENT!

MANTRA:
“BE THE CHANGE 
YOU WANT TO SEE
IN THE WORLD.” 
(MAHATMA GANDHI)

3
PLAATS
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SARA
MATTHIEU

Sara Matthieu maakte ooit zelf een glazen plafond om 

de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan de kaak 

stellen. Één keer per jaar verlaat ze onze stad om terug 

te keren naar Aalst en drie dagen te vieren. Wij denken 

dat ze daar stiekem traint voor de Gentse Feesten.

Favoriet moment in de politiek: “Toen ik na heel wat 

vragen stellen in de gemeenteraad hoorde dat er toch 

bomen komen op de korenmarkt. Het lijkt een klein 

dossier, maar het staat symbool voor de leefbaarheid 

van onze stad: iedere Gentenaar heeft recht op zijn of 

haar boom!”

“Slechts 30 procent van de Oost-Vlamingen vindt 

op dit ogenblik een stuk natuur van 30 hectare op 

wandelafstand. Voor de Gentenaars is dat zelfs maar 

8 procent. De Vlaamse regering moet echt investeren 

in bossen en natuur, zodat onze kinderen nog een 

plaats hebben om te spelen en gezonde lucht in te 

ademen.”

“In Gent trekken we voluit de kaart van de fietser 

en het openbaar vervoer. Maar we hebben een 

Vlaamse Regering nodig die ons daarin volgt om een 

echte modal shift te realiseren. Het afbreken van 

het Zuidviaduct, het investeren in nieuwe tram- en 

buslijnen, een nieuwe fietsbrug over de Schelde: het 

zijn allemaal beslissingen die cruciaal zijn voor de 

leefbaarheid van onze stad.”

“Vandaag bouwt men de steun voor energiezuinige 

investeringen af. Door in te zetten op isolatie en 

andere energiebesparende maatregelen helpen we 

net het milieu vooruit. Zo zorgen we voor betaalbare 

energie voor iedereen.”

“Met meer Groen in het parlement krijg je een duurzame 

stadsontwikkeling op mensenmaat, zoals  in Gent. Betaal-

bare en kwalitatieve woningen met voldoende groene ruimte 

en betrokkenheid  van buurtbewoners bij veranderingen. Zo 

blijven gezinnen met kinderen in de stad.”

BRAM
VANDEKERCKHOVE  
1ste opvolger
Vlaams Parlement

STUUR SARA NAAR HET  VLAAMS PARLEMENT!

“De manier waarop we in Gent werken aan stadslandbouw, 

klimaat en energie toont dat het kan: goed leven met een 

kleinere voetafdruk en meer sociale rechtvaardigheid. Op 25 

mei maken we deze keuzes mogelijk op alle niveaus.”

STEVEN
VROMMAN  
Low Impact Man 
en 15de plaats 
Vlaams Parlement

“Om Gent klimaatneutraal te maken hebben we nood aan een am-

bitieus Vlaams, Belgisch en Europees klimaat- en milieubeleid. Om 

de fijnstofproblematiek aan te pakken, meer natuur en echte ipv 

schijnbossen te realiseren, vraagt veel meer daadkracht op Vlaams 

niveau. Een sterkere Groene aanwezigheid en Sara Mathieu in het 

Vlaamse parlement kunnen zeker het verschil maken.”

TINE
HEYSE  
Schepen van Milieu, Klimaat, 
Energie en Noord-Zuid
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GENTENAARS STEMMEN 3X GROEN

“Een positieve benadering van diversiteit geeft kansen aan mensen, 

zowel  op het vlak van wonen, studeren als werken.  Het zorgt voor 

sociale rechtvaardigheid en sluit armoede uit. 

Een klimaatneutrale stad is letterlijk van levensbelang voor iedereen;  

misschien is dit wel het thema dat prioriteit 

verdient, en waar Groen in de diverse parle-

menten moet voor gaan!”

CHRIS 
BENS  
Hand-in-Hand

“Ik wil dat onze kinderen opgroeien in een 

land waar geen plaats is voor racisme, waar 

iedereen gelijk wordt behandeld, ongeacht je 

afkomst, status, leeftijd, geaardheid, geloofs-

overtuiging en opleiding. Juist daarom stem ik 

overtuigd voor Groen, waarom nog twijfelen?”

AICHA
EL BACHIRI  
Inwoner van Gent

“De Vlaamse Regering moet zorgen voor een snellere realisatie van 

de 4 groenpolen rond Gent. Grote eenheden natuur dicht bij de stad 

in combinatie met een goed aanbod aan parken in de stad maken 

wonen in de stad aantrekkelijk. Met een sterkere vertegenwoordiging 

in het Vlaams Parlement kan Groen druk zetten om sneller tot die 4 

groenpolen te komen.”

PIETER
VAN VOOREN  
Milieuadviseur UGent

“Ik stem op Groen omdat deze partij het opneemt voor de zwaksten 

in de maatschappij: kinderen, ouderen, steuntrekkers, zieken en 

mensen met een beperking. Iedereen heeft het recht om te leven in 

een gezonde en groene leefomgeving. En iedereen heeft recht op een 

leven zonder wachtlijsten, niet alleen wie het kan betalen.”

RAYMOND 
DE FEYTER  
Inwoner van Gentbrugge

Raymond
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