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GROENKRANT VOOR GROOT-GENT

VERDER IN DIT NUMMER:
 
Onze mandatarissen blijven opkomen voor een beter openbaar vervoer, Gent krijgt meer en mooiere openbare 

parken, de provincie heeft een windplan en ook in onze stad is delen het nieuwe hebben. Onder het motto ‘Van oud 

naar nieuw’ stellen we ons nieuw bestuur en de nieuwe fractievoorzitters voor, we blikken terug op een geslaagde 

nieuwjaarsreceptie, en kijken uit naar drie boeiende Groencafé’s.
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Niet bestelbare zendingen terugsturen naar Groen Gent – Krommepopulierstraat 16, 9030 Mariakerke

GENT KLIMAATSTAD

In januari werd het nieuwe klimaatplan door de gemeenteraad goedgekeurd. Het plan bundelt de acties van de stad die moeten 

bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot met minstens 20 % tegen 2019. Dit kadert in onze ambitieuze doelstelling om 

een klimaatneutrale stad te zijn tegen 2050. Tegen dan zou de stad geen negatieve impact meer mogen hebben op het klimaat. 

Volop inzetten op klimaatneutraliteit draagt bovendien ook bij tot een leefbare stad.
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VAN OUD NAAR NIEUW

Als kersvers voorzitter van Groen Gent is het een genoegen 

om u het allerbeste voor 2015 toe te wensen. Ook Groen Gent 

gaat dit jaar van oud naar nieuw. Met de start van een nieuw 

partijbestuur, het aantreden van nieuwe fractieleiders in 

zowel de gemeente- als de OCMW-raad, en de goedkeuring 

van ons ambitieus klimaatplan blijft Groen Gent ook in 2015 

de bakens uitzetten. Veel leesplezier! 

WOUTER VANHOVE, VOORZITTER GROENGENT
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KRACHTLIJNEN VAN HET GENTSE KLIMAATPLAN 

De twee belangrijke pijlers van het 

klimaatplan zijn het verminderen van 

het energieverbruik en het verhogen van 

lokale hernieuwbare energieproductie. 

Het klimaatplan zet vooral in op acties 

die een structurele oplossing beogen 

op lange termijn. Er is bovendien heel 

bewust gekozen voor een sociaal 

klimaatbeleid door extra middelen ter 

beschikking te stellen voor kwetsbare 

gezinnen. Via een duurzame voedsel-

strategie, wil de stad op dat vlak haar 

CO2-voetafdruk verkleinen. Ook wil de 

stad in de komende jaren ruimte ter 

beschikking stellen voor initiatieven 

van burgers, organisaties en bedrijven 

rond energiebesparing en duurzame 

energieproductie want we zijn ervan 

overtuigd dat een klimaatneutraal Gent 

enkel in samenwerking mogelijk is. 

STEUN AAN ENERGIEZUINIGE RENOVATIE

Het energieverbruik van de Gentse huishoudens is verantwoordelijk voor 

ongeveer 25 % van de CO2-uitstoot van onze stad. Om onze klimaat-

ambities waar te maken, willen we het aantal energierenovaties ver-

dubbelen en het energieresultaat bij elke renovatie opdrijven. De stad 

Gent voorziet diverse instrumenten om zijn inwoners te ondersteunen in 

deze verbouwingen. Het gaat hier niet alleen om financiële ondersteuning 

via premies en goedkope leningen. Vele mensen voelen zich geremd door 

de rompslomp die gepaard gaat met renovatie en dus voorzien we ook 

uitgebreide technische ondersteuning en ontzorging. Voor kwetsbare 

gezinnen zijn meer middelen voorzien om hen te ondersteunen in hun 

energiezuinige verbouwingen, zoals extra premies en begeleiding.

ENERGIEREDUCTIE EN
HERNIEUWBARE ENERGIE

In Gent streven we naar een verdubbeling van de lokaal 

geproduceerde hernieuwbare energie tegen 2019 (van 

7.5 % in 2011 naar 15 % in 2019). Uit een studie van 2011 

blijkt er nog veel potentieel te zijn voor energiebronnen 

zoals zon, wind, bodem, lokale duurzame biomassa en 

restwarmte. Gent zet in op 3 sporen om een hogere her-

nieuwbare energieproductie te bekomen. Enerzijds willen 

we een groter draagvlak creëren en burgerparticipatie 

mogelijk maken voor windenergie. Aangezien er nog veel 

potentieel is voor het nuttig inzetten van restwarmte 

van bedrijven, wil de stad de ontwikkeling van warmte-

netten verder faciliteren. En als laatste wil de stad 

ook instrumenten inzetten om burgers en bedrijven bij 

te staan om zelf hernieuwbare energie op te wekken. In 

het voorjaar wordt een zonnepotentieelkaart gelanceerd 

die Gentenaars laat zien of hun dak geschikt is voor het 

plaatsen van zonnepanelen.

PROVINCIAAL WINDPLAN
EN EFFECTEN VOOR GENT 

De provincie Oost-Vlaanderen heeft een windplan 

opgesteld, een plan waarbij via een uitgebalanceerde 

indeling in voorkeurzones en windmolenvrije zones, een 

boost zou moeten worden gegeven aan de inplanting 

van windturbines in Oost-Vlaanderen. In het plan hoopt 

men het draagvlak bij de bevolking te vergroten door 

de participatie van burgers aan de projecten mogelijk 

te maken, minimaal voor 10 %. In Gent is een zone 

in Zwijnaarde afgebakend als voorkeurzone, en met 

EnerGent staat een burgercoöperatieve te trappelen 

om te investeren, als het van Groen afhangt voor veel 

meer dan 10%. Geëngageerde inwoners moeten in hun 

eigen energie kunnen voorzien, los van de Electrabels 

van deze wereld! 

GROEN STEUNT DE KLIMAATZAAK

Dat er dringende en drastische actie nodig is om de op hol slaande klimaatverandering tegen te 

gaan is alom bekend. Jammer genoeg tonen de nieuwe regeringen op dit vlak zeer weinig ambitie 

en wordt de keuze richting hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en duurzame mobiliteit niet 

gemaakt. Heel wat burgers nemen het niet langer dat onze politici weigeren dit urgente probleem 

aan te pakken. Samen met een aantal bekende klimaatactivisten ging in de Gentse Vooruit op 1 

december de Klimaatzaak van start. Daarbij worden de verschillende regeringen van het land voor 

de rechtbank gedaagd wegens schuldig verzuim precies omdat ze nalaten de nodige maatregelen 

te nemen, hoewel ze de wetenschappelijke onderbouwing van de klimaatverandering accepteren. 

Groen voorzitter Meyrem Almaci was een van de eersten om mede-eiser te worden in dit proces. 

Ruim 12000 burgers hebben dit voorbeeld gevolgd en ook Groen steunt volop dit burger-initiatief 

om te komen tot een afdwingbare klimaatwet.   Meer info: www.klimaatzaak.be
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NMBS LAAT PENDELAARS IN KLEINE STATIONS
IN DE KOU STAAN

Op 6 december 2014 werd Wouter Vanhove 

verkozen tot nieuwe voorzitter van Groen 

Gent. Hij draait al sedert 2012 volop mee in 

de partij en is onder andere ook voorzitter 

van de Werkgroep Europa van Groen. 

Maaike Blancke, eerder actief bij Jong 

Groen Gent, is de nieuwe partijsecretaris. 

Samen met de nieuw verkozen vrijwilligers 

Helena Schoeters, Joris Wauters, Tim 

Vanhove, Robert Crivit en Ilona De Meyere 

treedt een nieuwe, jonge bestuursploeg 

aan die haar schouders wil zetten onder 

het groene project voor onze stad. Het 

nieuwe partijbestuur wil verder inzetten 

op de politieke werking van de Groenleden 

en de 7 lokale afdelingen van Groen Gent, 

op de dialoog met het Gentse middenveld 

en lokale ondernemers, die partners zijn in 

ons beleid, en op de verbreding en diversi-

fiëring van onze leden. Tenslotte wil het 

nieuwe partijbestuur nadrukkelijk oud 

voorzitter Louis Depoorter bedanken voor 

zijn jarenlange, tomeloze inzet voor Groen 

Gent. Bedankt Louis, het ga je goed, met 

alle projecten binnen en buiten de partij!
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Op 14 december verliep het dagelijkse 

pendelen naar het werk voor heel wat 

Gentenaars anders dan voorheen. Hun 

vertrouwde trein werd in het nieuwe 

vervoersplan van de NMBS koudweg 

afgeschaft. Zo’n schrapping van een lijn 

is meer dan een louter administratieve 

beslissing, dit heeft een reële impact op 

het dagelijkse leven van de gedupeerde 

pendelaar. Op de website ‘Trein 9050’ kan 

je een aantal getuigenissen lezen, zoals 

die van Stijn, die niet langer zijn kinderen 

naar school kan brengen en op tijd op 

het werk kan komen. Of Celien, die haar 

kinderen ‘s avonds voor bedtijd nauwelijks 

nog een uur zal kunnen zien. Ondanks het 

positieve nieuws dat het aantal verbind-

ingen in het station Gent-Sint-Pieters 

erop vooruit gaat, worden de kleinere 

stations het kind van de rekening.  

Met name de stations Gentbrugge, 

Drongen, Wondelgem en Merelbeke zien 

een onaanvaardbare achteruitgang in hun 

bediening en rechtstreekse verbindingen. 

Daarom werd in de Gemeenteraad een 

motie gestemd op initiatief van de meer-

derheid en gesteund door CD&V en N-VA. 

Deze vraagt een herziening van het ver-

voersplan, een herstel van het aanbod in 

de voorstadstations en een kwaliteitsver-

betering van de stations zelf. Gemeente-

raadslid Sara Matthieu: “Om een echte 

modal shift  te realiseren en mensen te 

overtuigen de 

auto te laten 

staan, moet je 

hen voldoende 

comfort, 

bereikbaar-

heid en vlotte 

verbindingen 

bieden. Dat 

de NMBS met 

dit nieuwe vervoersplan de pendelaars in 

de kleine stations in de kou laat staan en 

treinen schrapt waar er eigenlijk bij zouden 

moeten komen, is niets minder dan 

onbegrijpelijk.”
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VERJONGING EN ERVARING AAN HET HOOFD VAN DE GROENFRACTIES

Groen Gent gaat 2015 in met nieuwe complementaire equipe van verjonging en ervaring. 

Naast nieuwe partijgezichten en het vertrek van Bram Vandekerckhove uit de gemeente-

raad, staan twee nieuwe fractieleiders in OCMW en gemeenteraad klaar om samen met 

de Gentenaars verder werken aan een groenere en meer sociale stad. 

Bram Vandekerckhove verlaat de gemeenteraad om zich op zijn nieuw professioneel 

engagement te kunnen focussen. Hij zal in de fractie gemist worden als kleurrijk 

figuur met expertise rond cultuur, stadontwikkeling en participatie. Hij blijft actief 

partijlid. 

Dirk Holemans geeft de fakkel van het fractieleiderschap door om zich meer toe te leggen op zijn rol als directeur van de 

groene denktank ‘Oikos’. Met Bram Van Braeckevelt werd gekozen voor verjonging. Hij werkt als vakbondsverantwoordelijke 

en was tot voor kort nationaal voorzitter van Jong Groen. Hij zet als raadslid zijn tanden in een kind- en jeugdvriendelijk Gent 

en komt op voor mensen in kansarmoede, ook tot de arbeidsmarkt. 

Nadat Evita Willaert verkozen werd in het federaal parlement nam Liliane De Cock het fractieleiderschap over van Evita – 

die raadslid blijft. Binnen haar politieke carrière van meer dan 20 jaar is Liliane is sedert 2013 OCMW raadslid. Zij werkt als 

docente in het volwassenenonderwijs. Liliane wordt ook lid van het Vast Bureau en plaatsvervangend voorzitter.

De fracties danken Evita en Dirk voor hun pionierswerk als eerste fractieleiders in de meerderheid en Bram voor zijn 

jarenlange inzet.

MANDATARISSEN
AAN DE SLAG

TOEKOMSTSTRAAT IN GENT DEELSTAD

Het is toch geen toeval dat ik voor het eerst kennis maakte met een ‘buurtfietskar’ in de ‘Toekomststraat’? Delen is aan een 

steile opmars bezig: van autodelen, fietsdelen en samenhuizen tot het delen (of ruilen) van informatie, gereedschap, kleren, 

een tuin of maaltijd. In zowat alle domeinen van ons privé- en werkleven is het vandaag mogelijk om kennis, producten of 

ruimte te delen met anderen. Toegang hebben tot een product wordt belangrijker en 

waardevoller dan het product zelf te bezitten. Van onderuit groeiende deelinitiatieven 

kunnen bovendien een parallelle economie creëren, complementair aan de bestaande. 

Omdat lokaal verankerde initiatieven kunnen helpen om van Gent een sociale en 

klimaatneutrale stad te maken, vindt de Groen fractie het erg belangrijk om een ge-

paste omkadering en stimulansen te voorzien. Inspiratie voor ‘Gent Deelstad’ zoeken 

we bij sharing cities wereldwijd zoals Seoul (in Zuid-Korea) en Medellín (in Colombia) 

en bij iedereen die wil meedenken = Groen Café Gent Deelstad 31/03

CAROLINE VAN PETEGHEM, GEMEENTERAADSLID GROEN GENT

©
 IL

IE
N

 V
A

N
 D

EN
 E

Y
N

E

NIEUW PARTIJBESTUUR VOOR GROEN GENT

PARTIJNIEUWS



6   GroenGent magazine / FEBRUARI 2015 FEBRUARI 2015 / GroenGent magazine   7

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 CAFÉS ZORGEN VOOR DEBAT IN GENT 

GENT IN BEWEGING – EEN ANDERE MOBILITEIT
WOENSDAG 11 FEBRUARI 2015 - 20u - Gruut - Grote Huidevettershoek 10, 9000 Gent

Gent zet vandaag opnieuw een historische stap wat betreft mobiliteit. Met het 

nieuwe Mobiliteitsplan kiezen we resoluut voor een andere en meer duurzame 

mobiliteit voor Gent, en verhogen we de leefkwaliteit en bereikbaarheid van 

de stad. De zone 30 en het voetgangersgebied worden uitgebreid, er komt een 

betere doorstroming van het openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur wordt 

versterkt. Doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk geweerd uit de binnenstad. 

Op dit Groen café is iedereen welkom om met schepen Filip Watteeuw van 

gedachten te wisselen over het Mobiliteitsplan.

GENT KLIMAATSTAD
DINSDAG 10 MAART 2015 - 20u - Gruut - Grote Huidevettershoek 10, 9000 Gent

Gent heeft de ambitie om een klimaatneutrale stad te zijn tegen 2050. In januari 

werd het nieuwe Gentse klimaatplan goedgekeurd door de gemeenteraad. Tegen 

2019 wil de stad zijn lokale CO2-uitstoot verminderen met minstens 20 % tov 2007. 

Tijdens dit Groen café zal samen met schepen Tine Heyse ingegaan worden op de 

acties uit het nieuwe klimaatplan die zullen bijdragen om die 20 % CO2-reductie te 

bereiken. 

GENT DEELSTAD
DINSDAG 31 MAART 2015 - Gruut - Grote Huidevettershoek 10, 9000 Gent

Willen we minder verbruiken en verspillen, dan is meer delen de boodschap! 

Samen met experts, gebruikers van deelinitiatieven en andere geïnteresseerden 

wil Groen onderzoeken welke omkadering en stimulansen nodig zijn om van Gent 

een echte ‘deelstad’ te maken.

PARTIJNIEUWS

» CONTACT

GROEN GENT
Krommepopulierstraat 16,
9030 Mariakerke
tel: 0472 24 78 18
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
Paul Pataer
tel: 0478 23 43 32
ppataer@telenet.be

GENTBRUGGE / LEDEBERG 
Luc Lammens
tel: 0475 21 95 57

SINT-AMANDSBERG / OOSTAKKER /
KANAALDORPEN 
Steven Rommel
tel: 0484 13 06 03
steven_rommel@telenet.be 

SLUIZEKEN-MUIDE-WONDELGEM 
Pieter Van Vooren 
tel: 0485 06 30 28
pieter.vanvooren@gmail.com 

BRUGSE POORT / RABOT / BLOEMEKENS-
WIJK / ROOIGEM / MARIAKERKE
Jan Lescrauwaet
tel: 09 236 11 22 
janlescrauwaet@skynet.be  

DRONGEN 
Maarten Huvenne
tel: 0497 89 25 87
maarten.huvenne@gmail.com

JONG-GROEN
Magali Staelens
tel.: 0472 37 33 37
magalistaelens@hotmail.com

GROENFRACTIE
Sint-Niklaasstraat 27/205, 9000 Gent 
tel: 09 266 54  65 
fractie.groen@gent.be

» COLOFON

REDACTIE: Wouter Vanhove (coördinatie),
Lore Provoost, Nancy Proot

BIJDRAGEN DOOR: Wouter Vanhove, 
Tine Heyse, Jan Fiers, Steven Vromman, 
Sara Matthieu, Caroline Van Peteghem, 
Bram Van Braeckevelt, Liliane De Cock, 
Dirk Holemans, Filip Watteeuw

EINDREDACTIE: Liesbet De Weder

FOTO’S: © Gert Arijs, Lien Van den Eyne

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

VU: Wouter Vanhove, 
Krommepopulierstraat 16, 9030 Mariakerke

THE LOOP

The Loop is en blijft een project van het 

vorige stadsbestuur. Wij zitten met veel 

bekommernissen maar de stad kan hier 

niet meer onder uit. “De conclusie is niet 

aangenaam maar wel duidelijk”, zegt  

schepen Filip Watteeuw. In 1998 verenigden 

grondeigenaars, onder wie Stad Gent, zich 

om een grootschalige ontwikkeling te 

realiseren. Het Outletcenter maakt daar 

deel van uit. Dit werd in 2007 vastgelegd 

in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. De stad 

engageerde zich verregaand in de jaren 

daarop. Zo beloofde de stad contractueel 

om een parkeergebouw te realiseren. Het 

Outletcenter nu beletten leidt tot zware 

schadeclaims. Filip Watteeuw: “Onder-

tussen proberen we wel de mobiliteit 

duurzamer te organiseren. We onder-

zoeken of we dat parkeergebouw kunnen 

gebruiken als P+R, de plannen voor 

fietspaden zijn in opmaak. We lobbyen 

voor een treinstation aan The Loop en we 

trekken de tramsporen door tot daar. ”

MANDATARISSEN
AAN DE SLAG
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OP WEG NAAR MEER GROEN IN GENT

Elke groenliefhebber weet het: in Gent is er veel te weinig Groen. En dat zowel in de buurt, de 

grotere wijk of op niveau van de stad. De Beleidsnota Groen van het Gentse Stadsbestuur biedt 

hier nu een duidelijk antwoord op. Voor het buurtniveau vertrekt de nota van de zogenaamde 

Groennorm: elke Gentenaar heeft recht op openbaar groen op vierhonderd meter van zijn woonst. 

Op wijkniveau komen er verschillende parken bij zoals het Bloemekenspark aan de Nieuwevaart, 

bestaande parken zoals het Baudelopark krijgen een mooie opknapbeurt. En de stad werkt ook 

aan de ontwikkeling van grote groenpolen, zoals het zuidelijk deel van de Gentbrugse Meersen. 

Gemeenteraadslid Dirk Holemans is genuanceerd positief over het plan: ‘Met dit plan komen er 

echt wel wat parken bij in Gent. En dat was hard nodig. Jammer dat de besparingen niet toelaten 

om al in deze legislatuur de Gentbrugse Meersen volledig te realiseren. Maar de trend is duidelijk: 

Gent krijgt meer groen. En dat verhoogt de levenskwaliteit in onze stad.’
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NIEUWJAARSRECEPTIE

KLINKEN OP ‘VAN OUD NAAR NIEUW’

2015
#hetkananders

dat toont Gent elke dag


