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SAMEN DE STAD MAKEN

BOERENHOF
Van parking tot buurttuin

INNOVATIE DOOR 
PARTICIPATIE

DEMOCRATIE KAN 
JE LEREN

ALS DE WERELD
(POLITIEK)
OP JE DORPEL STAAT

EEN GLOEDNIEUW 
DORPSPLEIN
voor en door de 
bewoners van Drongen

STILLE WAKE VOOR
TERREURSLACHTOF-
FERS

BOER MICHIEL
over de grond 
van de zaak
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In de stad van de toekomst wordt het beleid niet enkel door 
politici gemaakt. Groen Gent wil in het stadsbestuur dan ook 
een echte voortrekker zijn van participatie en basisdemocratie. 

Dat gaat met vallen en opstaan. Nu we halfweg de bestuurs-
periode zitten, werpen we in deze editie een blik op hoe we samen 
met de Gentenaars economisch, sociaal en ecologisch een duurza-
me vorm geven aan Gent. Ook de komende 3 jaar gaan we er samen 
stevig tegen aan!

Wouter Vanhove
Voorzitter Groen Gent

n de stad van de toekomst wordt het beleid niet enkel door 
politici gemaakt. Groen Gent wil in het stadsbestuur dan ook 
een echte voortrekker zijn van participatie en basisdemocratie. 

periode zitten, werpen we in deze editie een blik op hoe we samen 
met de Gentenaars economisch, sociaal en ecologisch een duurza-
me vorm geven aan Gent. Ook de komende 3 jaar gaan we er samen 

WOORD VOOR AF

INHOUD

Groenkrant_restyle_v13.indd   3 7/12/15   10:18



GROENGENT MAGAZINE DECEMBER 20154

S A M E N  S T A D  M A K E N
©

 L
ie

ve
n 

Bl
an

ck
e

Groenkrant_restyle_v13.indd   4 7/12/15   10:18



GROENGENT MAGAZINE DECEMBER 20155

S A M E N  S T A D  M A K E N

Beleidsparticipatie anno 2015. Dat gaat soms niet zonder slag of stoot. Dat is meer dan 
de gebruikelijke infoavond. Dat is van bij het begin samen met de buurt plannen maken en 
durven bijsturen. Op verschillende plekken in de stad worden concrete stappen gezet. Hier 
het relaas van hoe bewoners in twee Gentse wijken mee hún stad van de toekomst maken.

In Ledeberg begon alles met het nieuws dat de 
doe-het-zelfzaak Standaert, ingesloten tussen 

de Langestraat en de Hoveniersstraat, haar 
winkel, parking en bijhorende loodsen verkocht. 
Toen in 2013 bekend raakte dat de eigenaar het 
binnengebied wou verkopen zag ‘Ledeberg doet 
het zelf ’ het levenslicht. Buurtbewoners droom-
den van een nieuwe invulling die naast wonen 
ook ruimte biedt voor ontmoeting en ontspan-
ning. 

Het stadsbestuur besliste een deel van het terrein 
te kopen en afgelopen september werden de 
ontwerpplannen voorgelegd aan de buurtgroep. 
Een Geefwinkel, een koffiehuis, creadagen, 
boerenmarkt, fietslessen, yogales… De buurt is in 

beweging en de inwoners van Ledeberg zelf zijn 
er de motor van. De hoop is nu dat de nieuwe 
invulling het krachtige samenspel tussen Gente-
naars blijvend kan versterken. 

Zover zijn ze in de Brugse Poort nog niet. Noch-
tans is er al jarenlang sprake van de herontwik-
keling van de Meibloemsite. In 2011 kocht een 
private ontwikkelaar de voormalige bowlingzaal 
en meubelfabriek aan die deel uitmaakten van 
een groot binnengebied in het hartje van de Brug-
se Poort. De eerste plannen van de private pro-
jectontwikkelaar zorgden voor grote controverse 
en nadien lag alles enkele jaren stil. Een tweede 
poging stootte recent op hevige protesten in 
september. Op enkele dagen tijd schreven bewo-
ners bijna 400 bezwaarschriften bijeen. De buurt 
snakt naar meer ruimte. Zij zien de ontwikkeling 
van dit grote binnengebied als een unieke kans. 
Eind oktober maakte het Schepencollege bekend 
dat de Stad de bezwaarschriften ernstig neemt. 
De Meibloemsite wordt niet verkaveld.

Elke Decruynaere 
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Beleidsparticipatie anno 
2015. Dat gaat soms niet 
zonder slag of stoot.

SA MEN
DE STAD MAKEN
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 BOERENHOF
 van parking
  tot buurttuin

S A M E N  S T A D  M A K E N
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Enkele jaren geleden was Cengiz, met andere 
Groene mandatarissen, actief betrokken bij 

het buurtcomité van de Schommelstraat. Niet 
toevallig in diezelfde wijk. De buurtbewoners 
hadden toen uitzicht op een troosteloze rij 
garageboxen en na de afbraak daarvan zouden er 
80 nieuwe parkeerplaatsen komen. De bewoners 
sloegen de handen ineen en vroegen het stads-
bestuur om een groen binnengebied in de plaats 
van nieuw beton. De buurt haalde zijn slag thuis 
en in geen tijd kwamen er grasperkjes, groente-
tuintjes, een bloemenweide en zelf geknutseld 
tuinmeubilair. Ondertussen doken er steeds meer 
gaten op in de muren die de huizen in de Kwak-
kel- en Schommelstraat scheiden van de nieuwe 
tuin. Het terrein werd omgedoopt tot Boerenhof 
en ook bewoners van aanpalende straten zijn er 
welkom.

De boodschap van die buurtbewoners is duidelijk 
aangekomen, besluit Cengiz. Die mensen gaven 

aan dat ze bereid waren om samen mee aan onze 
stad te bouwen. En het stadsbestuur heeft die 
kans met beide handen gegrepen. 

Lees het hele interview in De Standaard
op www.groengent.be/node/391

Cengiz Cetinkaya
OCMW-raadslid

GRIJS MET EEN KLEURTJE

Samen beleid ontwikkelen gaat over de vraag hoe je de ‘doelgroep’ betrekt. Ook het OCMW beseft 
dat het hier kansen moet grijpen. Al jaren zet het OCMW zich in om ook senioren van buitenland-
se afkomst de weg te laten vinden naar de diensten- en woonzorgcentra. In de praktijk lukt dat 
nog veel te weinig. Onbekend blijkt onbemind. En dat geldt wederzijds, zowel voor de senioren 
als voor de voorzieningen. Wederzijds onbegrip is dan het gevolg. Daarom startte het OCMW met 
een nieuw initiatief rond diversiteit en ouderenzorg om het aanbod bij deze senioren bekend te 
maken. Tezelfdertijd luistert men ook goed hoe de senioren zelf hun oude dag ervaren en hoe een 
seniorenvoorziening er volgens hen moet uitzien. Enkele verpleegkundigen trokken op studie-
bezoek naar Turkije en pikten er veel goede praktijken op. De sleutel tot het welslagen ligt in de 
kwaliteit van de dialoog tussen de diensten en de senioren.

“Als je de mensen niet betrekt bij de maatschappij, keren ze zich ervan af”. Dat stelde 
OCMW-raadslid Cengiz Cetinkaya in een interview aan De Standaard. Dat naar aanleiding 
van twee homofobe incidenten in de Rabotwijk. Samen stad maken is niet altijd gemak-
kelijk, toch loont het meer dan de moeite.

Cengiz Cetinkaya
De boodschap van deze 
buurtbewoners is duidelijk 
aangekomen.
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Lab van Troje brengt duurzaam Gent dichterbij

De jongste drie jaar liep Lab van Troje in de 
kijker met de Leefstraat. Daarbij bouwen 

bewoners, organisaties of bedrijven hun straat 
een tijdlang om tot een autovrije of autoluwe 
‘droomstraat’, met ruimte voor ontmoeting, 
spel en groen. Zo scherpen de initiatiefnemers 
van Lab van Troje de verbeelding aan. Tegelijk 
tonen ze dat vernieuwing sneller ingang vindt als 
creatieve bewoners en de overheid samenwerken. 
Het project Leefstraat is een sterk voorbeeld 
voor de praktijk van co-creatie: het samen ont-
wikkelen van de stad.

Dit najaar krijgt Lab van Troje steun uit het Ste-
denfonds voor zijn zoektocht naar participatieve 
experimenten om de stad sneller duurzaam te 
maken. Het lab wil nieuwe experimenten rond 
buurteconomie of buurtparkings opzetten en 
nieuwe omgevingen verkennen, zoals winkel-

straten. Intussen maken de trekkers van Lab van 
Troje, samen met de stadsdiensten en andere 
partners, een grondige analyse van het succesvol-
le Leefstraat experiment. Daarmee kunnen alle 
betrokkenen samen bijleren over beleidspartici-
patie: door welke aanpak springt de hele buurt 
op de kar? Welke inzichten over mobiliteit en 
sociale cohesie levert dit op? Maar ook: op welke 
knelpunten botst het experiment?  Lab van Troje 
en de stad willen die knelpunten wegwerken om 
samen door te groeien naar duurzame Leefstra-
ten of zelfs Leefwijken

 
Meer informatie op  www.labvantroje.be 
 
Caroline Van Peteghem 
Gemeenteraadslid
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      Innovatie
              DOOR PARTICIPATIE
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Jongeren hebben het niet gemakkelijk bij de 
opbouw van hun ‘identiteit’, zeker niet in 

onze diverse samenleving. Democratie, burger-
schap en verdraagzaamheid zijn erg kostbare 
waarden die jongeren bij hun zoektocht best 
kunnen verwerven. Het onderwijs speelt in 
dat proces ongetwijfeld een belangrijke rol. De 
doe-tentoonstelling De Democratiefabriek die 
gedurende meer dan een maand haar tenten in 
Gent opsloeg, wilde hierbij helpen. De tentoon-
stelling daagde Gentse jongeren vanaf 14 jaar uit 
om hun eigen ideeën en meningen over contro-
versiële thema’s zoals identiteit, diversiteit of de-
mocratisch burgerschap te bespreken, samen met 
hun leerkrachten. De dialoog over die waarden is 
erg belangrijk, want ook voor de jongeren is de 
diversiteit een grote uitdaging. De grote opkomst 
voor de tentoonstelling toont aan dat dergelijke 
methodieken nodig zijn in de opbouw van een 
nieuwe ‘wij-cultuur’ en het opgroeien tot mondi-
ge én verdraagzame Gentenaars die diversiteit als 
een normale zaak beschouwen.

Zeneb Bensafia 
Gemeenteraadslid
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TREFDAG 
BEWONERS- 
INITIATIEVEN
 
Naast mijn engagement in Groen 
ben ik ook actief als een radertje van 
de bewonersgroep BuurtgeWoel in 
de Brugse Poort. Samen met mijn 
buren organiseerde ik op 10 jaar tijd, 
met veel vallen en opstaan, meer dan 
65 activiteiten. Ook andere bewo-
nersgroepen in de buurt zijn heel 
actief, maar hebben het niet steeds 
gemakkelijk. Daarom organiseerde 
een ploeg van 4 bewonersgroepen 
op 7 november een trefdag voor be-
wonersinitiatieven om ideeën uit te 
wisselen, inspiratie op te doen, en te 
leren van elkaar. Maar liefst 55 men-
sen die 28 verschillende initiatieven 
vertegenwoordigen, namen deel aan 
deze uitwisselingsdag. We hadden 
het rond uitwisselingstafels onder 
andere over diversiteit, buren berei-
ken, actief engageren, positieve en 
‘mislukte’ acties. Een groot succes! 
Het begint soms bij een enkeling en 
het eindigt bij een trefdag, dat is de 
sterkte van een echte deelstad.

Miguel Lyssens-Danneboom

  DEMOCRATIE
   kan je leren
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Gewapende conflicten in Afrika en het Midden Oosten zijn voor niemand nog een 
‘ver-van-mijn-bed-show’. De grootste vluchtelingenstroom sinds WOII brengt deze  
nu dichtbij. Hoewel het aantal vluchtelingen dat naar Europa komt slechts een fractie 
is van het totaal, is het ook voor de Europese Unie een historisch hoge instroom. 
Terwijl onze vertegenwoordigers in hogere overheden menswaardige langetermijn-
oplossingen op de agenda zetten, is het ook op het lokale niveau alle hens aan dek. 
Wat gebeurt er in Gent?

Er is veel solidariteit. Dat is duidelijk te voelen 
bij initiatieven voor steun aan de vluchtelin-

gen in Brussel en Calais. Infoavonden, benefieten 
en bewustwordingsacties bereiken veel mensen. 
Heel wat Gentenaars willen een handje toesteken 
bij een goed onthaal van deze mensen. Daarom 
organiseerde In-Gent vzw samen met andere 
middenveldorganisaties een informatieavond. 
Dat kadert ook in de aanpak van de gezamenlijke 
taskforce van Stad en OCMW die de komst van 
de vluchtelingen voorbereidt. 

De betrokkenheid van vele Gentenaars toont 
dat er een draagvlak is voor solidariteit in Gent 
en dat creatieve burgers tot mooie oplossingen 
komen, zelfs als hogere overheden in gebreke 
blijven; de afbouw van opvangcentra de voorbije 
periode was kortzichtig.

Ook het stadsbestuur blijft niet bij de pakken 
zitten. Het aantal opvangplaatsen voor vluch-
telingen die net zijn aangekomen, stijgt. Eens 
erkend, begint voor deze mensen de zoektocht 
naar een woonplaats, werk, een school,… om  
zo een plek in onze samenleving te verwerven. 
Vooral hier verwachten we een  instroom vanaf 
2016. Onder leiding van OCMW voorzitter Rudy 
Coddens bereidt Gent zich voor op de komst van 
mensen die al erkend zijn als politiek vluchteling. 
Maar dit zal uiteraard niet eenvoudig zijn, gezien 
bijvoorbeeld de grote huisvestingsproblematiek 
die Gent al jaren kent. De Stad onderzoekt elke 
mogelijkheid voor opvang en integratie.

Meteen reiken we de hand naar de Gentenaars 
die hun steentje willen bijdragen om de vluch-
telingen warm welkom te heten. Er zijn veel 

      Als de 
    WERELD(POLITIEK) 
          op je dorpel staat
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mogelijkheden: het onthaal verzorgen, taalles-
sen organiseren, voedsel verdelen, onderdak 
bieden, fi nancieel steunen, peter- of meterschap 
opnemen... De vele Gentse organisaties die zich 
inzetten voor de vluchtelingen kunnen jouw 
steun hard gebruiken. Wil je ook de handen uit 
de mouwen steken? Spreek hen aan (alle contact-
gegevens vind je op www.groengent.be/organi-

satiesvluchtelingen) en laten we als Gentenaars 
samen verder bouwen aan een warme en diverse 
stad. 

Bram Van Braeckevelt en Liliane De Cock
Fractievoorzitters
Gemeente- en OCMW-raad

S A M E N  S T A D  M A K E N

“Het beeld van de kleine Aylan Kurdi, 3 jaar oud, aangespoeld op het Turkse 
strand, was mijn trigger. Ik moest iets doen, meer doen dan enkel kleding 
wegschenken aan vluchtelingen. 

Ik besloot om mijn netwerk te benutten en mijn vrienden aan te spreken om 
financieel bij te dragen om voeding aan te kopen. Twee weken later reed ik samen met twee 
vriendinnen met twee volgeladen auto’s met voeding en kledij (dankzij een Gentse Turkse 
groothandel) richting Calais en Duinkerke. We stopten eerst in Calais om de voeding te leveren 
aan de vrijwilligers die voor de maaltijden van de kampbewoners zorgen. Vervolgens deelden 
we gericht het materiaal uit. 
De rit werd verder gezet richting Duinkerke met hetzelfde doel en dezelfde werkwijze.
Deze actie bleef niet éénmalig en wordt tot op vandaag verder gezet. Twee maal per maand 
rij ik met volgeladen auto’s naar Calais en Duinkerke. Lokale vrijwilligers houden ons op de 
hoogte van de noden en de situatie in het kamp. To be continued…”
Nadia El Allaoui

Groenkrant_restyle_v13.indd   11 7/12/15   10:18



GROENGENT MAGAZINE DECEMBER 201512

S A M E N  S T A D  M A K E N

Het Drongenplein ligt er de jongste jaren 
troosteloos bij. Een heraanleg dringt zich 

op. Dat is ook de mening van de inwoners van 
Drongen. En hoe moet het nieuwe plein er uit-
zien? Ook daarover hebben ze ideeën. Dat lieten 
ze al duidelijk blijken. Filip Watteeuw, schepen 
van Mobiliteit en Openbare Werken, besloot 
om samen met de bewoners aan de slag te gaan. 
Eind 2014 waren er twee ‘open ateliers’ waar alle 
Drongenaars welkom waren. Er werd gediscussi-
eerd, geknipt en geplakt. De ruimtelijke ontwer-
pers van de Stad werkten verder op de ideeën van 
de open 

ateliers. Ze verfijnden de ideeën en discussieer-
den met een klankbordgroep van deelnemers aan 
de ateliers. Een jaar en ettelijke klankbordgroe-
pen later ligt het definitieve ontwerp voor het 
Drongenplein op tafel. In 2016 starten de werken 
en in de loop van 2018 moet het vernieuwde plein 
klaar zijn. Het nieuwe Drongenplein wordt mooi 
groen, met spelprikkels en zitbanken. Een plein 
voor en door de Drongenaars.

Filip Watteeuw 
Schepen van Mobiliteit en Openbare werken

EEN GLOEDNIEUW DORPSPLEIN
voor en door de bewoners van Drongen

Het troosteloze Drongenplein wordt in 2016 heraangelegd
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De verschrikkelijke aanvallen in Parijs op 
13 november hebben ons allemaal enorm 

geschokt en diep bedroefd. “Het geplande doden 
van meer dan honderd volledig onschuldige 
mensen, is van een onvoorstelbare wreedheid 
waar je heel stil en tegelijk erg boos van wordt,” 
reageert Groen-voorzitster Meyrem Almaci op de 
aanslagen in Parijs. “Onze gedachten en oprechte 
medeleven gaan uit naar alle slachtoffers, hun 
familie en naasten.” De Gentse Lente organiseer-
de op zondag 15 november een serene, stille wake 
aan het stadhuis  voor de slachtoffers in Parijs, en 

voor alle andere onschuldige slachtoffers van re-
cente aanslagen van IS, zoals die in Suruç, Ankar, 
Sharm-al-Sheik en Beiroet. Hoopgevend zijn de 
afkeurende reacties over alle gemeenschappen en 
grenzen heen. Terroristen willen een tweespalt 
drijven tussen gemeenschappen. Ze zullen niet 
slagen. Het passend antwoord op nietsontziende 
gruweldaden schuilt niet in haat of holle oorlogs-
retoriek, maar in meer democratie, meer dialoog, 
meer verbinding binnen en tussen de gemeen-
schappen en een politieke oplossing voor de 
conflicten in het Midden Oosten.

STILLE WAKE VOOR
terreurslachtoffers
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Zeven jaar geleden ging boer Michiel van start met zelfoogstboerderij het Wijveld aan de 
rand van Gent, in Destelbergen. Hij werkt volgens de principes van Community Supported 
Agriculture (CSA) of gemeenschapslandbouw. Daarbij engageren de gebruikers zich om de 
boer een eerlijk en gegarandeerd loon te voorzien. In ruil voorziet de boer in een uitgebreid 
aanbod van biologische groenten. Michiel was ook betrokken bij de start van Gent en Gar-
de en is dus goed geplaatst om te praten over de rol van de stad in de voedselvoorziening.

Hoe gaat het met het Wijveld?
Zeer goed, dank je wel. We hebben een mooi 
oogstjaar ondanks de droge zomer en het lange 
zachte najaar. En we moeten gezinnen die graag 
willen klant worden verwijzen naar een wacht-
lijst. Dat wijst erop dat het publiek voor eerlijke 
en gezonde voeding uit de buurt nog steeds aan 
het groeien is.

Toen je zeven jaar geleden startte, was dit het twee-
de gelijkaardig initiatief in Vlaanderen. Intussen zijn 
er een veertigtal. Er kunnen er dus nog bij?

Zeker. Ik ben blij dat er nu met Oogstgoed ook 
in Gentbrugge een project gestart is. Er zijn nog 
altijd jonge boeren die graag willen beginnen en 
in Gent zijn er veel consumenten die een eerlijke 
prijs willen betalen voor hun voedsel. Het groot-
ste probleem is het gebrek aan grond. Als er al 
eens een stukje grond vrij komt, wordt het vaak 
ingepalmd voor privégebruik, om paarden te hou-
den of voor andere recreatiedoelen. De stedelijke 
overheid zou hierin een rol kunnen spelen door 
voorwaarden te stellen. Het lijkt me logisch dat 
we goede grond rond de stad gebruiken om de 

BOER MICHIEL
OVER DE GROND
VAN DE ZAAK
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stad te voeden. Het liefste op een biologische 
manier, met respect voor de biodiversiteit en 
een kortere voedselketen. Als we ons voedsel 
dichtbij kunnen telen, moeten we het niet van 
ver aanvoeren.

Die doelstellingen zien we ook bij Gent en Garde, 
de voedselstrategie van de stad Gent. Hoe kijk jij 
hiernaar?
Het is belangrijk dat de stad inzet op sensi-
bilisering en educatie rond eerlijk en gezond 
voedsel, rond korte keten en voedselverspilling. 
We moeten niet verwachten dat stadslandbouw 
in staat is om de stad te voeden, maar via het 
onderwijs en andere campagnes kan Gent en 
Garde respect voor voedsel en voor de boer sti-
muleren. Door zelf ook via scholen af te nemen 
van boeren die werken volgens de principes 
van de gemeenschapslandbouw kan de stad die 
sector een flinke versterking geven.

Boer Michiel
Het is toch logisch om 
goede grond rond de stad 
te voorzien om de stad te 
kunnen voeden.

GENT EN GARDE

Twee jaar geleden lanceerde Stad Gent als eerste Vlaamse stad een eigen voedselstrategie  
onder de naam Gent en Garde. Deze strategie wil het lokale voedselsysteem duurzamer  
maken. Dat kadert dan weer binnen het ruimere doel om van Gent tegen 2050 een klimaat- 
neutrale stad te maken. 

Schepen Tine Heyse: “De manier waarop we ons voedsel telen, verwerken, transporteren en 
de resten ervan verbruiken, heeft een grote impact op onze CO2-uitstoot. Bovendien is voedsel 
een zaak van iedereen, ongeacht leeftijd, inkomen of achtergrond.”

Vandaag bestaan er al tal van initiatieven rond duurzame voeding en stadsgerichte landbouw:  
hoeveverkoop, voedselteams, groenteabonnementen, boerenmarkten… naast Donderdag Veg-
giedag of Fair Trade-campagnes. Ook zelfoogstboerderijen kaderen perfect binnen de Gentse 
voedselstrategie. Zij zijn niet alleen duurzaam, maar  ook een ontmoetingsplaats, tussen boer 
en consument en tussen consumenten onderling. Op de zelfoogstboerderij kunnen Gentenaars 
met eigen ogen zien hoe hun voedsel wordt geteeld. Nu al zijn er drie zelfoogstboerderijen in 
het Gentse: Het Wijveld in Destelbergen, Rawijs in Lochristi en Oogstgoed in Gentbrugge.

Tine Heyse, Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid
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Steven Vromman 
Gemeenteraadslid

Groenkrant_restyle_v13.indd   15 7/12/15   10:18



GROENGENT MAGAZINE DECEMBER 201516

S A M E N  S T A D  M A K E N

Op 14 november maakten meer dan honderd 
leden op een geanimeerd congres een gron-

dige evaluatie van de deelname van Groen Gent 
aan het stadsbestuur. Het congres was een eind-
punt van verschillende leden- en afdelingsverga-
deringen. De leden tonen zich bijzonder trots op 
de omslag die Groen in deze stad heeft teweegge-
bracht. Ze zien Gent als een sociaal-ecologische 
voorbeeldstad. De huidige samenwerking met de 
sp.a werd als geslaagd beoordeeld. Het congres 
gaf iedereen dan ook zin om er de komende drie 
jaar met veel enthousiasme verder in te vliegen. 
Met de invoering van het mobiliteitsplan en de 
ambitie om van Gent een klimaatneutrale, k

indvriendelijke en meer sociale stad te maken, 
ligt nog heel wat werk op de plank. Het congres 
legde daarbij nog eens de nadruk op verbinding 
en samenwerking. Groen Gent heeft de ambitie 
met alle Gentenaars de stad van morgen mee 
vorm te geven. Drie jaar geleden bleken de groe-
nen de changemaker in de Gentse politiek. Met 
het congres spreken de leden van Groen in Gent 
de wil uit om dat te blijven! 

Via nieuwe ideeën en samenwerking, om 
het verschil te blijven maken.

NIEUWJA ARSRECEP TIE
GROEN GENT

Groen Gent zet het nieuwe jaar 
feestelijk in. We nodigen je graag uit 
op onze nieuwjaarsreceptie in de 
Sint-Pietersabdij op zaterdag 9 januari 
vanaf 17u. 

Graag inschrijven via 
www.groengent.be/nieuwjaarsreceptie

OPMERKELIJK
62 organisaties, zelfstandigen en BV’s spreken 
steun uit voor het mobiliteitsplan.
Met de campagne ‘Wij zeggen Ja’ spreken  62 vereni-
gingen en zelfstandigen (en hun aantal groeit nog) hun 
steun uit voor het mobiliteitsplan. Maaike Cafmeyer 
en Ilse De Koe uit Bevergem zijn het gezicht van de 
campagne. Ze zien het mobiliteitsplan als een eerste 
en noodzakelijke stap in de evolutie naar een autoluwe 
stad. En zeggen daarom “Ja”.
www.wijzeggenja.gent

op drie jaar meebesturen in Gent
GROEN FIER
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