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Schoolmaaltijden,
een eerste stap

in de goede richting

Doorbraak
groot skatepark

voor Gent

Kinderen 
vragen duurzame

mobiliteit

Gent: kind- en jeugdvriendelijke stad
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EEn jEuGdiG pErSpEctiEf

Met de zomer in aantocht staan weer heel wat activiteiten op 

stapel voor de Gentse kinderen en jongeren. We zijn dan ook 

heel blij dat onze ambitie om van Gent de meest kind- en jeugd-

vriendelijke stad te maken, in april concreter werd in een fors 

en uitgebreid actieplan van het stadsbestuur. In dit nummer 

gaan we dieper in op de stappen die we nu al zetten en de grote 

uitdagingen waar we nog voor staan. Veel leesplezier! 

WoutEr VanhoVE, VoorzItter GroeN GeNt
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gent: kind- en jeugdvriendelijke stad

WErk aan dE WinkEl!
 
In oktober 2014 kreeg Gent het label 

“kindvriendelijke gemeente”. De jury 

loofde de aandacht voor kindvriendelijk-

heid door alle stadsdiensten en de aan-

stelling van een Kindersecretaris. Maar 

Gent wil nog een tandje bijsteken. 

hoe wil je Gent kindvriendelijker maken?

elke Decruynaere (schepen van Jeugd): 

Alles start met luisteren naar de jongste 

Gentenaars. zij willen veilig verkeer met 

minder auto’s en meer fiets. en ruimte 

om te spelen. Niet alleen het aantal 

parken of speeltuinen telt: ze moeten ook 

proper zijn. een aantrekkelijke stad voor 

jonge gezinnen kan alleen met voldoende 

kinderopvang, scholen en betaalbare 

woningen. We toetsen straks belang-

rijke beslissingen op hun gevolgen voor 

kinderen. Meer dan 30 acties richten zich 

tegen kinderarmoede of jeugdwerkloos-

heid. De 182 acties zijn een zaak van de 

hele bestuursploeg. Maar het lukt alleen 

als alle Gentenaars het mee dragen.

hoe belangrijk is dit voor Groen?

Groen denkt ook aan de komende 

generaties. De Gentse bevolking wordt 

jonger: meer dan een kwart is nu jonger 

dan 25 jaar. De stad is fantastisch om op 

te groeien, maar voor een leefbare stad 

voor kinderen en jongeren moeten we 

haar herdenken. Met slimme ruimtelijke 

planning, want ruimte en groen zijn 

schaars. We gaan de uitdaging aan, met 

het hele stadsbestuur.

opgroeien in de stad is niet evident. We 

komen ook op voor maatschappelijk 

kwetsbare kinderen en jongeren. Het 

Gentse jeugdwelzijnswerk helpt ons de 

stem van die kinderen en jongeren te 

versterken en tegemoet te komen aan hun 

noden en behoeften. De stad zal hier niet 

besparen. Dat is een politieke keuze. ook 

de Vlaamse besparingen op jeugdbeleid 

en flankerend onderwijsbeleid schuiven 

we niet door naar scholen of jeugdwerk.

die kindvriendelijke ambitie kan het 

stadsbestuur alleen niet waarmaken…

Dat kan alleen met de inspanningen 

van alle Gentenaars: jongeren die zich 

inzetten in de 155 erkende jeugdwer-

kingen, de jeugdraad als belangrijke 

partner, de 200 peters en meters die 

100 speelstraten organiseren, de vrij-

willigers van het Klimaatverbond of 

iedereen die zijn schouders zet onder een 

Leefstraat. Het gaat ook over respect 

en samenwerking tussen generaties. De 

Kindersecretaris kan hier een belangrijke 

rol spelen. elk idee om Gent kind- en 

jeugdvriendelijker te maken is bij haar 

welkom.

NOVEMBER 2012 

Kindvriendelijkheid 
in bestuursakkoord

FEBRUARI 2014 

Kindvriendelijkheid nieuw
in missie Stad Gent 

OKTOBER 2014 

Gent ontvangt label
“kindvriendelijke steden en
gemeenten” van minister

Sven Gatz (Open Vld)

JANUARI 2015 

Start
Kindersecretaris

MEI 2015 

Ontwerp-Actieplan Gent:
Kind- en Jeugdvriendelijke Stad

14 speerpunten
182 acties
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GEnt, Stad Voor allE kindErEn 

“Kinderen leven in armoede, omdat hun ouders arm zijn”, stelt Liliane De Cock, fractieleider 

van Groen in het oCMW. Daarom wil het Gentse oCMW de strijd tegen kinderarmoede inbedden 

in een globaal beleid tegen armoede. Liliane denkt hierbij aan de versterking van het Sociaal 

Steunfonds dat tussenkomt in de schoolkosten van kinderen in moeilijke situaties. en aan 

de inschakeling van organisaties die ouders en kinderen helpen bij het huiswerk. De kosteloze 

toegang tot de stedelijke vakantiewerking Pagadderke biedt deze kinderen kansen op ont-

spanning. “Door zelf acties te organiseren en bestaande initiatieven te ondersteunen, willen 

we onze stad voor alle kinderen beter maken”, besluit Liliane.

tHeMa

hoE GEnt hEt VErSchil maakt

De uitbouw van Gent tot kindvriendelijke stad vormde ook een 

opvallende rode draad in de budgetbesprekingen dit voorjaar. 

zo besliste de stad om de Vlaamse besparingen op de werkings-

middelen voor jeugdbeleid en flankerend onderwijsbeleid 

niet door te schuiven naar de scholen en het jeugdwerk. De 

Dienst Kinderopvang breidt uit met 20 bijkomende voltijdse 

medewerkers. ook de algemene invoering van de zone 30 is 

zeer actueel. en in de ambitie om van Gent dé Fair trade Capital 

te maken, vergeten we de kinderen niet. De stad wil bijzonder 

attent zijn voor de rechten van kinderen en jongeren in het 

zuiden. Het nieuws over de herkomst van de nieuwe kasseien 

in de omgeving Korenmarkt toont aan hoe belangrijk dat is. Het 

educatieve aanbod in het Vredeshuis wil kinderen en jongeren 

bewust maken van de universele kinderrechten.
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scHoolMaaltijden, een eerste stap
in de goede ricHting

De werkgroep Stadslandbouw voerde 

actie voor schoolmaaltijden met lokale, 

ecologische en fair trade producten. 

Gemeenteraadslid Steven Vromman en 

schepen elke Decruynaere proefden mee 

van de maaltijd van restaurant Avalon.

Gent zet een belangrijke stap om de 

schoolmaaltijden duurzamer te maken én 

betaalbaar te houden. De maaltijden zullen 

voor minstens 15 procent biologisch zijn. 

We zullen werken met seizoenproducten. 

tonijn, pangasius en tilapia gebruiken we 

niet meer: tonijn is overbevist en de kweek 

van pangasius en tilapia gebeurt op een 

ecologisch onverantwoorde manier. We 

kiezen voor fair trade producten en doen 

mee aan de actie tegen voedselverspilling. 

Naast Donderdag Veggiedag houden we bij 

de menu’s rekening met het effect op de 

ecologische voetafdruk en de duurzaam-

heid van het transport. en we stimuleren 

de sociale economie, en ecologische en 

sociale innovatie. 

Met dit alles zetten we een belangrijke 

stap in de goede richting. een duidelijk 

signaal. Maar voor een fundamentele 

hervorming van onze lokale voedsel-

voorziening is meer tijd nodig. Bioboeren 

en andere aanbieders zijn niet altijd klaar 

voor grote opdrachten. We dringen ook 

bij de europese Unie aan om steden toe 

te laten lokale productie als voorwaarde 

in overheidsopdrachten op te nemen. 

Intussen zoekt de stad verder onder 

andere via een bredere marktverkenning 

naar mogelijkheden om meer fundamen-

tele hervormingen door te voeren.

Mandatarissen
aan de slag

StEEdS mEEr GEntSE ScholEn aan dE SlaG mEt moEStuinEn

Meer dan de helft van de Gentse basisscholen heeft een moestuin. 

om de scholen hierin te ondersteunen, organiseert Stad Gent work-

shops Moestuinieren op school voor ouders en leerkrachten. Naast de 

gratis workshops voorziet de stad ook coaching op maat rond teelt-

keuze en de keuze van materialen. Schepen van Milieu tine Heyse: 

“Afgelopen schooljaar kregen tien scholen begeleiding. Volgend 

schooljaar komen daar nog een tiental scholen bij. Door moestuinen 

op school te stimuleren, laten we de Gentse scholieren spelender-

wijs kennismaken met het kweken van seizoensgebonden voedsel.” 

De workshops en begeleiding passen binnen de doelstellingen van 

Gent en Garde, de duurzame voedselstrategie van Stad Gent.
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Leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar 

van de basisschool Henri D’haese presen-

teerden op 5 mei hun ideeën aan schepen 

tine Heyse om Gent klimaatneutraal te 

maken. een promoteam voor autode-

len, alternatieve energie-opwekkers, 

coole vuilnisbakken, vergeten groenten 

en straatverlichting op zonne-energie 

passeerden de revue. Het populairste 

voorstel was de kidspool, een trefpunt om 

samen op een veilige manier naar school 

te fietsen, skaten, steppen of rolschaat-

sen. Het concept van een carpoolparking, 

maar dan op kindermaat en zonder auto’s. 

De kinderklimaatraad is het slotstuk van 

het traject Klimaatkids, waarbij Gentse 

scholieren onderzoeken wat klimaat-

verandering en een klimaatstad is. De 

leerlingen en leerkrachten worden daarbij 

digitaal begeleid door een klimaatcoach.
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j1000: kindErEn En jonGErEn zélf aan hEt Woord

J1000 wordt een Gents participatietraject met 1000 kinderen en jongeren. een sleutelmoment is het Jeugdcongres, dat 

samenvalt met het congres Child in the City in november 2016. Dat is een internationaal congres over de kindvriendelijke stad 

voor professionals en academici. Daar zal dus niet enkel over jongeren worden gepraat, maar ook met hen. J1000 mondt in 

2017 uit in een slotmoment met een selectie uit alle voorstellen om Gent nog kind- en jeugdvriendelijker te maken. Inspiratie 

haalt de jeugddienst bij de G1000. Kernwoorden zijn ‘rebels’ en ‘van onderuit’. Gentse jeugdculturele actoren, jongeren en 

jeugdorganisaties, leerlingenraden en wijkgerichte fora spelen daarbij een sleutelrol.

kliMaatkids presenteren kliMaatacties 
op kinderkliMaatraad

partijnieuws
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kinderen vragen duurzaMe Mobiliteit

Mandatarissen
aan de slag

mEEr GEzinSWoninGEn in GEnt

Gent wil ruimte creëren voor gezinnen met kinderen. Het juiste aanbod van woningen is hierbij erg belangrijk. en daar knelt het 

schoentje: de trend op de bouwmarkt is net om steeds meer appartementen te bouwen. Daarom staat in het bestuursakkoord 

duidelijk de ambitie dat bij nieuwbouw het aandeel gezinswoningen omhoog moet, met aandacht voor nieuwe woonvormen, 

zoals schakelwoningen. Dit zijn bijvoorbeeld twee woningen boven elkaar, die elk een toegang hebben op het gelijkvloers, en 

een tuin. om dat doel te bereiken, ontwikkelde de stad onder meer de woningtypetoets. Dat kader voor nieuwbouw toetst of 

appartementen wel op hun plaats zijn. en met effect, want meer dan één derde van de bouwplannen die in aanmerking kwamen 

voor de toets, zijn aangepast naar gezinsvriendelijke eengezinswoningen. 
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Lekker met de bal spelen in je eigen 

straat. of van de glijbaan roetsjen terwijl 

mama en papa met de buren babbelen 

en alvast de barbecue aansteken. Veilig 

met je mooie, nieuwe fiets naar school 

kunnen rijden. Niet bang moeten zijn van 

snel rijdende auto’s wanneer je de straat 

wil oversteken. een kindvriendelijke stad 

vraagt een duurzame visie op mobiliteit. 

raadslid Sara Matthieu legt uit: “De leef-

straten zijn een ongelofelijke meerwaarde 

voor gezinnen met kinderen. Steeds meer 

scholen organiseren ook samen met de 

stad een Schoolstraat: zo leren we kinderen 

van jongs af aan kiezen voor stappen en 

trappen in een veilige omgeving. Door de 

volledige binnenstad zone 30 te maken 

wordt het voor iedereen veiliger om te 

wandelen en te fietsen.”
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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

Met adil naar de filM 
Groen Gent sluit zich niet op in het stadhuis. We blijven 

de politieke stem van een breed gedragen, inclusief 

sociaal en ecologisch project. en dat willen we tonen 

aan alle Gentenaars. op 25 maart organiseerde zeneb 

Bensafia samen met de afdeling Groen Gent binnenstad 

een filmvoorstelling in de Sphinx bioscoop. ze kozen 

voor de film Image van regisseurs Adil el Arbi en Bilal 

Fallah. Best wel een spannende film die zich afspeelt 

in Brussel. De zaal was tot de nok gevuld. Als kers op de taart tekenden beide 

regisseurs zelf present! Na de film volgde een interessante gedachtewisseling 

over samenleven in de stad, de verschillen tussen Brussel en Gent en of er in 

film altijd een politieke boodschap moet zitten. zowel Groenleden als sympathi-

santen konden de film bijzonder smaken.

 Met de zomervakantie breekt een politiek wat luwere periode aan. Noteer alvast 

in je agenda het ledencongres van 14 november 2015. Dan blikken we terug op drie 

jaar bestuursdeelname. en we tekenen de krijtlijnen uit voor de komende jaren.

waar naartoe Met de kinderen deze zoMer? 
Met de Pretkamjonet en de Speelse wijken trekt 

de Jeugddienst de wijken in. Na de succesvolle 

start vorig jaar opent De Pretfabriek ook opnieuw 

de deuren bij het rozenbroekenpark. De maximum-

prijs is 5 euro, vooraf inschrijven hoeft niet en er 

is busvervoer. Het volledige aanbod van de 155 

Gentse jeugdverenigingen is te vinden in de brochure Megazomer Maxifun of bij 

de infobalie van de Jeugddienst. 

De dienst kinderopvang van de Stad Gent organiseert vakantieopvang voor bijna 

4.000 kinderen. omdat de vraag groter is dan het aanbod krijgen kleuters voorrang. 

Samen met Free-time organiseert de Stad ook vakantiekampen in vier scholen. 

Schepen elke Decruynaere: “Voor volgende zomer wil ik op dat spoor verder. In 

samenwerking met het jeugdwerk, sportdiensten en alle aanbieders wil ik tot een 

kwaliteitsvol en betaalbaar aanbod komen voor alle kinderen in Gent.” 

en geen zomervakantie zonder Gentse Feesten, met dit jaar voor het eerst het 

openingsmoment voor kinderen.

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 
ruben Vanhaverbeke
tel: 0486 86 72 69
ruben_vanhaverbeke@hotmail.com 

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
onderstraat 22, 9000 Gent 
tel: 09 266 54  65 
fractie.groen@gent.be

» colofon

rEdactiE: Wouter Vanhove (coördinatie), 
Lore Provoost, tim Vanhove, robert Crivit, 
Liesbet De Weder

BijdraGEn door: Wouter Vanhove, 
elke Decruynaere, tine Heyse, Filip Watteeuw, 
Liliane De Cock, Steven Vromman, Sara Matthieu, 
Dirk Holemans, Bram Van Braeckevelt

EindrEdactiE: Wouter Vanhove

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

ik wil lid worden

Voor het luttele bedrag van 10 euro 

word je al lid van Groen. Interesse? 

Stuur onderstaande bon naar Groen, 

Krommepopulierstr. 16, 9030 Mariakerke 

naam En Voornaam:

adrES:

tEl/GSm:

of stuur een mail met naam, adres 

en telefoonnummer naar:

gent@groen.be
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proEfprojEct VErkEErScirculatiE in dE Buurt tuSSEn VoSkEnSlaan
En kortrijkSEStEEnWEG

Sinds midden april 2015 loopt er een proefproject in de wijk tussen de Voskenslaan en de 

Kortrijksesteenweg om het sluipverkeer te weren. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw: 

“Het proefproject kwam er na een intensief participatietraject tussen buurtbewoners en de 

diensten van de Stad Gent. er zijn drie lussen gecreëerd door middel van paaltjes. Voertuigen 

die van de Voskenslaan naar de Kortrijksesteenweg willen, kunnen niet meer de kortste weg 

nemen door de woonstraten. Het is zeer interessant om te zien wat een dergelijk proefproject 

teweeg brengt. een immense dynamiek, zowel positief als negatief. We kunnen hier heel 

veel uit leren voor volgende projecten.” De wijk is dichtbevolkt en er wonen veel kinderen. In 

juli evalueren de buurtbewoners dit proefproject. elke gedomicilieerde buurtbewoner vanaf 

16 jaar en ondernemers uit de buurt kunnen meestemmen over het lussenplan. 

8   GroenGent magazine /  JUNI 2015

nieuwjaarsreceptie

doorbraak groot skatepark voor gent

Als Gent gaat voor een jeugdvriendelijke 

stad, dan kan een deftig skatepark niet 

ontbreken. en waarom bouwen we niet 

meteen het grootste en mooiste skate-

park van heel het land? Dat komt er in de 

Blaarmeersen, tegen 2018. Bouwen ge-

beurt in overleg met de skaters zelf. eén 

van de skaters in de voormalige tondelier-

site is ernst De Lanoye. Fractieleider Bram 

Van Braeckevelt sprak met hem.

hoe belangrijk is dit nieuw skatepark?

“enorm belangrijk. We wachten al jaren 

op een degelijke accommodatie en 

ondertussen zien we wel realisaties in 

veel kleinere steden. Ik zal pas juichen 

als ik het effectief zie staan, maar het 

feit dat er 600.000 euro is vrijgemaakt, 

is zeker positief.” 

Wat betekent dit voor de skaters zelf? 

“Veel hangt natuurlijk af van de invulling. 

Voor mij hoeft het niet het grootste van 

het land te zijn, als we er maar ons ding 

kunnen doen. De aantrekkingskracht van 

een goed skatepark wordt onderschat. 

Daarom is het goed dat we betrokken 

worden.”
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