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Gent, solidair met
de vluchtelingen

Korte keten
en afvalarm

Klimaattop
in Parijs

De mobiliteitsrevolutie:
Gent springt mee op de trein
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Het conflict in Syrië en de vluchtelingencrisis grijpen naar de keel. Gelukkig kwam er 

een brede golf van solidariteit op gang, ook tegen een hardvochtige rechtse stroom 

in. Ook het Gentse stadsbestuur zet zijn schouders onder de opvang en integratie van 

vluchtelingen. Gent is immers geen eiland. Hier kijken we naar Gentse thema’s voorbij 

de stads- en landsgrenzen. Vorige maand kwamen Groene raadsleden uit Europese 

steden bijeen in Helsinki om ervaringen en ideeën uit te wisselen. In de zoektocht naar 

antwoorden op belangrijke uitdagingen als klimaat, hernieuwbare energie, mobiliteit 

en duurzame economie, plaatst Gent zich op één lijn met andere Europese steden 

waar groenen het verschil maken. Veel inspiratie dus! 

Wouter VanhoVe, VOORzITTER GROEn GEnT
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revolutie in de mobiliteit: gent springt
op de trein!

Steeds meer steden beseffen dat de 

mobiliteit anders kan. zo kozen onder 

meer Kopenhagen, Freiburg, Helsinki, 

en Utrecht voor verregaande creatieve 

manieren om de stad duurzaam, aange-

naam en leefbaar te maken. Stappers, 

trappers en openbaar vervoer staan 

centraal. 

Duurzame mobiliteit vraagt een ambiti-

eus plan voor de lange termijn. Kopen-

hagen staat bekend als hét school-

voorbeeld van een autovrije stad. Al in 

de jaren 1960 installeerde Kopenhagen 

voetgangerszones in het centrum. Van-

daag fietst de helft van de bevolking er 

elke dag naar het werk. In Gent schreven 

we 18 jaar geleden geschiedenis met 

onze voetgangerszone, vandaag zetten 

we een grote nieuwe stap. 

Ook investeren in nieuwe infrastructuur 

is noodzakelijk. Freiburg startte in 1979 

een uitgebreid programma met inves-

teringen in meer trams en een enorm 

netwerk van fietspaden. Het hele cen-

trum werd ingericht als autovrije zone. 

Filip Watteeuw, Groene schepen van 

mobiliteit en openbare werken: “In Gent 

investeren we, ondanks een moeilijke 

financiële toestand, bewust heel wat 

middelen in nieuwe fiets- en voetpaden.”

Sara Matthieu, gemeenteraadslid 

voor Groen: “Voldoende draagvlak en 

actief communiceren over het nieuwe 

mobiliteitsplan is cruciaal. De Stad Gent 

werkt hier intensief aan en baseert zich 

op de ervaringen van steden die eerder 

voor de omslag kozen. We bouwen stap 

voor stap aan het draagvlak via infor-

matiemomenten en vooral door dialoog 

met de burgers.”
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In februari keurde de Gentse gemeenteraad het mobiliteitsplan goed. Daarmee kiest Gent 
duidelijk voor een leefbare en bereikbare stad. Daarmee neemt onze stad in Vlaanderen het 
voortouw van een heuse mobiliteitsrevolutie. Wat leren we van andere Europese steden die 
ons voor gingen?
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sociaal

gent, solidair met de vluchtelingen

Wat Doet Gent? 

Het Gentse stadsbestuur zette een 

task force aan het werk met het OcMW, 

de stad, en het middenveld. Samen 

organiseren ze de opvang en behuizing 

van vluchtelingen, hun integratie in de 

samenleving en de coördinatie van de 

noodhulp. Met die maatregelen wil onze 

stad vluchtelingen uit conflictgebieden 

goed opvangen en begeleiden. Bijkomende 

plaatsen voorzien is de eerste zorg. En 

de eerste resultaten zijn er: er komen 

meer plaatsen in het stedelijk opvang-

initiatief, het OcMW zet noodwoningen in 

en de stad onderhandelt met de federale 

overheid om te kunnen beschikken over 

woningen in de vroegere rijkswacht-

kazerne. Tegelijk waken we erover dat de 

opvang niet ten koste gaat van andere 

prioritaire doelgroepen op de wachtlijst 

voor sociale huisvesting, zoals daklozen  

of gezinnen in een noodsituatie. Op langere 

termijn zullen erkende vluchtelingen zich 

in onze stad vestigen. zij hebben recht op 

financiële ondersteuning en op hulp om 

een plek te vinden in de samenleving, net 

als alle andere burgers. 

ooK jij Kan ietS Doen

Ook de Gentenaren zelf kunnen de 

vluchtelingen ondersteunen. Om te 

weten hoe je kunt helpen, stap je best 

naar één van de vele organisaties die 

zich engageren. En ook op de website 

van Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

www.vluchtelingenwerk.be vind je de 

nodige tips. Als de stad, het OcMW, het 

middenveld en de Gentenaars zelf zich 

inzetten, zullen we de vluchtelingen 

kunnen bieden wat ze nodig hebben: 

een warm welkom in onze stad.

Bram Van Braeckevelt en Liliane De cock

niemand kan voorbijgaan aan de beelden en de verhalen van mensen op de vlucht voor 
oorlogsgeweld. Wereldwijd zijn er vandaag bijna 60 miljoen mensen op de vlucht. Alle 
beleidsniveaus moeten hun verantwoordelijkheid nemen om vluchtelingen een waardige 
opvang te bieden. Ook de steden en gemeenten. Maar de nood aan opvang en begeleiding 
stelt onze stad voor bijkomende uitdagingen. Daarom dringt de Groene fractie in de OcMW- 
en gemeenteraad al langer aan op een proactieve aanpak om mensen op de vlucht te huis-
vesten en te ondersteunen.
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schepen elke decruynaere gastspreker
in Washington

Hoe kunnen we op school positief 

omgaan met de meertalige achtergrond 

van kinderen? Daarover publiceerde 

de Stad Gent in het voorjaar het boek 

Meertaligheid, een troef! Daarin vinden 

leerkrachten, ouders en andere geïn-

teresseerden een schat aan concrete 

handvatten, instrumenten en praktijk-

voorbeelden. Uitgangspunt is dat we 

er goed aan doen de moedertaal en 

culturele achtergrond van de kinderen 

naar waarde te schatten. Die rijkdom 

erkennen en benutten levert veel meer 

positieve resultaten dan straffen of 

negeren. Groene schepen van onderwijs, 

opvoeding en jeugd elke Decruynaere: 

“nederlands blijft de voertaal op onze 

scholen, maar we schieten niet meer in 

een kramp als kinderen een andere taal 

spreken. Integendeel, we maken van 

die meertaligheid net een troef om te 

werken aan betere schoolresultaten.”

De Koning Boudewijnstichting nodigde 

schepen Elke Decruynaere uit om die 

aanpak voor te stellen in Washington 

op het Transatlantic Forum Inclusive 
Early Years. Het congres draaide 

rond meertaligheid en meervoudige 

identiteiten. Die benadering maakt 

Gent in Vlaanderen tot pionier, maar 

internationaal staan we met onze 

Gentse strategie zeker niet alleen. 

Over heel de wereld zetten scholen in 

op meertaligheid als troef.

onderWiJs &
opvoeding

GentSe crèche Wint internationale VreDeSprijS

Een kinderdagverblijf dat een internationale prijs krijgt, dat 

gebeurt niet elke dag. Maar de jury van internationale experten 

voor de Evens Prijs voor Vredeseducatie 2015  was unaniem. 

De zichtbaarheid en toegankelijkheid in de buurt van Tier-

lantuin, de sterke samenwerking met de ouders én de buurt, 

en de diversiteit in het team overtuigden de jury. Ook de 

dagelijkse en vanzelfsprekende omgang met diversiteit en 

met andere talen zijn troeven. Schepen elke Decruynaere: 

“De prijs gaat in de eerste plaats naar de medewerkers van 

de Tierlantuin. zij geven elke dag het beste van zichzelf voor 

de baby’s en de peuters uit de Rabotwijk. Tezelfdertijd is dit 

een mooie gelegenheid te tonen dat het stadsbestuur niet 

alleen bekommerd is om het aantal plaatsen in de kinderop-

vang, maar dat ook de kwaliteit telt. Goede kinderopvang: 

daar plukt een kind zijn leven lang de vruchten van.”

©
 G

ER
T 

A
R

IJ
S



Gent en andere steden zullen zich bij de 

klimaatbijeenkomst in Parijs duidelijk 

laten horen. Steden zijn niet alleen 

verantwoordelijk voor 80 procent van 

de uitstoot, ze zorgen ook mee voor 

oplossingen. De burgemeester van 

Parijs, Anne Hidalgo, wil dit jaar de 

grootste bijeenkomst ooit organiseren 

van burgemeesters en lokale leiders. Die 

historische gebeurtenis moet tonen dat 

lokale overheden doelgerichte acties 

ondernemen in de klimaatstrijd. Maar 

steden kunnen het klimaatprobleem 

niet alleen oplossen: ook hogere over-

heden moeten hun verantwoordelijkheid 

nemen. Daarom zullen de steden bij de 

conferentie in Parijs aandringen op een 

ambitieus internationaal akkoord.

Ook de Gentse Groene schepen van 

Milieu, Klimaat, Energie en noord-zuid 

tine heyse trekt naar Parijs: “Als 

voorzitter van het stedennetwerk 

climate Alliance pleit ik voor een 

sterkere rol voor steden maar even-

zeer voor een ambitieus internationaal 

klimaatbeleid”. ze presenteert er ook 

het klimaatplan van de stad Gent. Met 

een hele reeks acties wil de stad Gent 

tegen 2019 de uitstoot met 20 procent 

verminderen. 

In hun streven naar klimaatneutraliteit 

zetten de steden binnenkort een vol-

gende stap: midden oktober lanceren zij 

het nieuwe Burgemeestersconvenant. 

Steden die dat convenant ondertekenen, 

engageren zich om tegen 2030 op hun 

grondgebied de uitstoot met 40 procent 

te verminderen. Steden nemen dus het 

voortouw. Maar ze willen ook meer steun 

van de hogere overheden. zo is er een 

doortastende Europese aanpak nodig ten 

aanzien van de grote bedrijven, want het 

Europese emissiehandelssysteem schiet 

tekort. Die problematiek vraagt een 

wereldwijde aanpak.
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klimaattop pariJs: pleiten voor een
ambitieus klimaatakkoord

klimaat
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milieu

ontdek nieuWe Winkels die inzetten op
korte keten en afvalarm

Lees je Het klein verzet van Tine Hens 

dan valt op dat voedsel overal mensen 

in beweging brengt. Ook in het Gents 

Klimaatplan is voeding belangrijk. Als 

meer Gentenaars kiezen voor bio, sei-

zoenproducten, minder vlees en minder 

verpakking, beperken we onze ecolo-

gische voetafdruk. Bovendien steun je 

bij de korte keten de lokale economie: 

rechtstreeks contact tussen producent en 

consument vraagt veel minder voedsel-

kilometers en produceert veel minder 

verpakkingsafval. 

Gent heeft een uitgebreid netwerk van 

biowinkels, boerenmarkten, zelfoogst-

boerderijen, eerlijke eethuizen en afhaal-

punten van korte-ketenproducten. Er 

zijn ook nieuwe concepten. In Steendam 

startte de verpakkingsarme winkel 

ohne met een assortiment van afval-

arme bio-voeding, zoveel mogelijk lokaal 

geproduceerd. Klanten brengen herbruik-

bare potjes en zakken mee om aankopen 

te verpakken. In de Bourdon Arcadegalerij 

opende Biomarkt Be o een versmarkt 

met een seizoenaanbod aan korte-keten-

fruit en -groenten en voeding in bulk. net 

zoals Bio-Planet werkt BE O samen met 

sociale kruideniers waar mensen met 

een beperkt budget terecht kunnen. 

Dankzij die initiatieven zien we de afzet-

markt voor landbouwproducten uit onze 

eigen streek groeien en vinden bewuste 

stadsbewoners meer eerlijke producten 

tegen een eerlijke prijs.

caroline Van Peteghem

De leeStip Van DirK holeManS

Wat heeft een Gents burgerinitiatief voor stadslandbouw te maken met Griekenland? En 

wat heeft de energiecoöperatie EnerGent met Denemarken? Dat weet je na het lezen van 

Het Klein Verzet. In dit boek doet journaliste Tine Hens verslag van haar reis door Europa, op 

zoek naar burgers die hun toekomst in eigen handen nemen. En ze zijn met veel, die elk op hun 

manier de handen uit de mouwen steken. Soms letterlijk. Wist je dat de fundamenten voor de 

eerste windmolen in Denemarken met de schop zijn uitgegraven? Bovendien: die molen draait 

nog altijd! Onderschat dus nooit je eigen kracht. Een boek vol hoop in onzekere tijden, een 

uitgave van EPO in samenwerking met Denktank Oikos. De mustread van dit jaar!

Dirk Holemans
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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

klimaatmars 

Begin december zijn er in Parijs de 21ste internationale klimaatonderhandelingen. 

De verwachtingen zijn hooggespannen. Om de klimaatsverandering enigszins in te 

perken is het nu echt wel vijf voor twaalf. Het Kyotoprotocol heeft dringend een 

ambitieuze, rechtvaardige en mondiaal solidaire opvolger nodig. Daarom voeren 

we met Groen niet alleen een grote actie in het weekend van 21 en 22 november, 

op zondag 29 november reizen we met Groen Gent ook naar Parijs om deel te 

nemen aan een gigantische manifestatie. Wil je graag mee? Registreer je dan 

onder Klimaatmars op http://nl.climate-express.be/gamee met Bus-Gent als 

vervoerswijze en groepscode Groen Gent. Schepen Tine Heyse reist mee en geeft 

onderweg uitleg over de Gentse klimaatambities.

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,
Dirk Spelier

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, Jona Suys, iStock

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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intervieW

evita Willaert Weer aan de slag

Welkom terug! in juli presenteerde 

premier Michel de veelbesproken tax-

shift. Wat denk je van het resultaat?

Die tax-shift beloofde een bijdrage van 

de grootste vermogens, maar dat draaide 

uit op een grote teleurstelling. De factuur 

belandt wéér bij de gewone mensen. En 

fraudeurs met zwart geld in het buiten-

land krijgen door de fiscale amnestie 

een voorkeursbehandeling. Groen stelde 

zelf een alternatief voor: we willen meer 

investeren, minder besparen en een eer-

lijke bijdrage van de grootste vermogens, 

grootbanken, vervuilers, fraudeurs en spe-

culanten. Want er is wél een alternatief: 

het kan groener, socialer en efficiënter.

Deze regering heeft geen sociaal ge-

zicht. hoe kan je als oppositielid het 

verschil maken?

Je kunt zeker iets veranderen, al gaat het 

nooit zover als je zelf zou willen. De rege-

ring besliste om werkzoekende mantel-

zorgers het recht op vrijstelling om sociale 

redenen te ontnemen. Maar mantelzorgers 

zijn een essentiële schakel in het betaal-

baar houden van de zorg én in het leven 

van mensen die zorg nodig hebben. Onder 

druk van onze oppositie en het protest van 

het middenveld zag minister Kris Peeters 

zich verplicht om die maatregel terug te 

draaien. Het is niet leuk om te zien dat 

deze regering liever kibbelt dan te zoeken 

naar rechtvaardige oplossingen. En daar 

zijn de zwaksten de dupe van. Maar het 

geeft me ook de energie om te tonen dat 

het anders kan.

Welke plannen heb je voor de komende 

maanden in de Kamer?

Ik werk aan een plan rond werkbaar 

werk, want we hebben meer nodig dan 

wat kleine aanpassingen aan het huidige 

beleid. Er is nood aan een totaal nieuwe, 

21ste-eeuwse visie op loopbanen. Verder 

werken we aan een eigen wetvoorstel 

om de uitkeringen tot boven de armoede-

grens op te trekken. De regering zegt dat 

ze met een verhoging van de uitkeringen 

met 2 procent de afstand tot de armoede-

grens kleiner maakt. Maar dat is boeren-

bedrog: de armoedegrens steeg namelijk 

met 6 procent dus zitten die mensen nog 

4 procent verder af dan voorheen. Ik werk 

ook rond jongeren en werk en aan een 

tandemplan, een voorstel tot werkherver-

deling tussen ouderen en jongeren. 

Succes!
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na haar bevallingsverlof is Gents Kamerlid voor Groen evita Willaert weer klaar voor 
het nieuwe politieke jaar. We treffen haar in hartje Gent.


