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 In Gent nu ook  
een stadsbouwmeester

 Op weg naar  
een proper Gent

Het nieuwe  
    parkeerplan
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De Optima-commissie, die moest oor- 
delen of in het verleden deontologische 
fouten werden gemaakt in de contacten 

tussen Gentse politici en vastgoedmakelaars, 
heeft haar werkzaamheden beëindigd. Deon-
tologische fouten werden niet gevonden, wel 
duidelijke slordigheden en onvoorzichtigheden. 
De commissie oordeelde daarom dat de deonto- 
logische regels moeten aangescherpt worden. 
Bovendien bleek dat de keuze van vastgoed- 
partners en ontwerpers voor grote projecten,  
zoals het Ghelamco-stadion, niet altijd even 
transparant verloopt. Dat is onder meer omdat 

het zich afspeelt via internationale vastgoed-
beurzen, zoals die in Cannes. Groen pleit al 
langer voor een stadsbouwmeester die, zoals in 
Antwerpen en Brussel, de architecturale kwa-
liteit bij grote projecten mee moet bewaken en 
waar nodig ter discussie stellen. De keuze voor 
een stadsbouwmeester staat daarom in het 
huidige bestuursakkoord. De besluiten van de 
Optima-commissie gaan nu in dezelfde richting. 
Daarom drong Groen er binnen het schepen- 
college op aan om er versneld werk van te maken. 
Nu de nodige budgetten zijn voorzien, kan waar-
schijnlijk tegen eind 2017 een Gentse stadsbouw-
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meester aan de slag. Hij of zij zal op zoek gaan 
naar een kwaliteitsvolle consensus tussen de 
verschillende visies op stedelijke architectuur  
en projectontwikkelingen. Zo wordt meteen ook 
het broodnodige stedenbouwkundige debat  
binnen de stad op de voorgrond gebracht.

 
 
 
 
Wouter Vanhove 
Voorzitter Groen Gent

INHOUD
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De hogere parkeertarieven doen mensen nadenken over hoe ze zich 
verplaatsen: moet ik echt met de auto tot in het centrum? Schepen 
Filip Watteeuw: “Voor sommigen kan het niet anders, maar voor veel 
mensen zijn er aantrekkelijke alternatieven. Het komt er nu op aan 
om die zo bekend mogelijk te maken.”

In het nieuwe Parkeerplan krijgen bewoners meer parkeerruimte. Bezoekers betalen iets meer. Het 
basisprincipe: hoe verder van het centrum, hoe goedkoper je parkeert. Hoe meer mensen dat weten, 
hoe beter.

HET PARKEERPLAN 
HEEFT JE NODIG

ALTERNATIEVEN
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Met filmpjes op AVS en een speciale krant voor 
alle Gentenaars spaart de Stad kosten noch 
moeite om iedereen te overtuigen. Maar zoals 
het cliché wil: mond-tot-mond- 
reclame werkt het best. En daar zit een belang- 
rijke opdracht voor al wie de groene omwen-
teling van de Gentse mobiliteit een warm hart 
toedraagt. Spreek met je familie, vrienden, col-
lega’s… over de mogelijkheden om op een andere 
manier naar Gent te komen. Niet iedereen kent 
het gemak van de gratis park-and-ride-parkings. 
Nog te weinig mensen kennen de voordelen van 
autodelen of de betaalbare prijs van een busa-
bonnement. Te weinig mensen weten dat je ook 
na een concert nog de bus kan nemen, dat je met 

de tram helemaal naar het UZ kan, en dat  
mensen met een gehandicaptenkaart boven-
gronds overal gratis parkeren. 

Het Parkeerplan is een stap naar een veilige, 
gezonde en rechtvaardige mobiliteit. Kan een 
leefbaar en bereikbaar Gent ook op jou rekenen? 

Meer info:  
https://stad.gent/mobiliteitsplan/het-parkeerplan

 
Filip Watteeuw 
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 
Filip.Watteeuw@groen.be

TIP!
Op 15 december ging een gloednieuw fietspad open van de Drongense-
steenweg naar de Blaarmeersen. Het vormt een onderdeel van de fiets- 
route Westerringspoor. Fietsers kunnen dankzij deze route binnenkort 
vlot en veilig van Wondelgem naar het Sint-Pietersstation. Onderweg 
geniet je van parels als de Westerbegraafplaats en de Bourgoyen, én je 
ontdekt het nagelnieuwe stadsdeel Alsberghe-Van Oost.

MOND -TOT-MOND

Schepen Filip Watteeuw is genomineerd voor de verkiezing van mobiliteits- 

persoonlijkheid 2016! Stem je mee? Alle info vind je op  

www.duurzame-mobiliteit.be/artikel/verkiezing-mobiliteitspersoonlijkheid-2016
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Gent en Garde, het initiatief van schepen 
van Milieu Tine Heyse, heeft verschillen-

de duurzame voedselstrategieën ontwikkeld. 
Logisch dat ook aandacht  besteed wordt aan hoe 
we in Gent voedselverspilling kunnen voor- 
komen. Het probleem van voedseloverschotten 
overstijgt Gent en vraagt een structurele aanpak. 
Maar dat mag de Stad en het OCMW niet verhin-
deren om samen lokale oplossingen te zoeken  
zodat verse groenten en fruit voortaan niet 
zomaar verspild worden maar terecht komen bij 
mensen die er het meeste nood aan hebben. 

HOE GA AT DIT ALLES  
IN ZIJN WERK?
In eerste instantie zal er voornamelijk samen- 
gewerkt worden met de groenten- en fruit- 

veiling in Roeselare en minstens één grote lokale 
supermarktketen. In een tweede fase is het de  
bedoeling om ook voedseloverschotten bij  
andere lokale spelers op te halen. Uiteindelijk, zo 
wordt nu ingeschat, zou er zo jaarlijks tot 100 ton 
voedseloverschotten een nuttige eind- 
bestemming kunnen krijgen.

SA MEN MET OCMW
Het voedsel wordt opgehaald, op een veilige  
manier getransporteerd, opgeslagen & herver-
deeld. Het Gentse OCMW zet hiervoor in op een 
sociaal project waarbij 10 tot 12 doelgroep- 
medewerkers worden tewerkgesteld. Zij zullen 
het voedsel ophalen & opnieuw leveren aan o.a. 
de voedselbanken en aan sociale restaurants waar 
het voedsel verwerkt wordt in de aangeboden 

VOEDSELVERSPILLING  
   VOORKOMEN



GROENGENT MAGAZINE DECEMBER 20167

maaltijden. En ook aan de KRAS-diensten, dit 
zijn 15 Gentse organisaties die mensen in  
armoede ondersteunen.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat dit project 
samenwerkt met reeds bestaande initiatieven. 
OCMW-raadslid Evita Willaert: “Dit project moet 
een meerwaarde hebben voor alle betrokkenen. 
Door allen samen te werken gaat zo weinig  

mogelijk voedsel verloren, en creëren we extra 
tewerkstelling. En de grootste winst is dat dit 
voedsel voortaan zoveel mogelijk terecht komt 
bij die mensen die er het meeste baat bij  
hebben.” 
 
Evita Willaert  
OCMW-raadslid  
Evita.Willaert@groen.be

“Deze samenwerking is een concreet project, 
waardoor goed voedsel niet verloren gaat en terecht 
komt bij mensen die er het meeste baat bij hebben.”  
Evita Willaert
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Kristiaan Borret is een ervaren stadsbouwmeester: eerst in Antwerpen en sinds 2015 in 
Brussel. De geknipte man om te vertellen wat de meerwaarde van zo’n functie is.  
Nu ook stad Gent binnenkort zijn eigen stadsbouwmeester zal hebben, ging raadslid  
Dirk Holemans met hem in gesprek. 

  STADSBOUWMEESTER  
 MOET VAN VELE M ARKTEN 
     THUIS ZIJN
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Uw opdracht is de kwaliteit te verhogen van  
stedenbouwkundige projecten, hoe ziet u dat?
Als bouwmeester zet je vooral in op andere  
manieren van werken, het gaat zeker niet in de 
eerste plaats over mijn eigen smaak. Kwaliteit  
bereik je door transparante processen op te 
zetten voor nieuwe projecten, via een wedstrijd. 
Daar heb je een jury die oordeelt maar ook reken-
schap aflegt. Als bouwmeester zorg je er voor dat 
de opdrachtgevers hun projecten zo goed moge-
lijk omschrijven. Dat is een belangrijke rol naar 
de overheid. In feite ben je een matchmaker:  
je verbindt goed omschreven projecten met  
uitstekende uitvoerders.

Hoort daar ook een maatschappelijk debat bij?
Absoluut, kwaliteit vraagt om een gesprek en dat 
moet je organiseren. Met debatten in alle open-
heid en een duidelijk verslag. Hierbij hoort ook 
de vaststelling dat we zien dat nieuwe burger- 
organisaties professionele medespelers worden 
in het proces, denk maar aan Ringland in  
Antwerpen of PicnicTheStreets in Brussel. Het 
gaat hier om positief ingestelde actoren die 
werken voor het algemeen belang. Ik zoek die 
groepen ook op, ze reiken ideeën aan voor andere 
vormen van projectontwikkeling.

We zien dat de bevolking groeit in steden,  
hoe ga je daar mee om?
We hebben nood aan projecten van gerichte 
verdichting. Ik bedoel hiermee niet de klassieke 
hoogbouw, want over hoogbouw moet je erg 
genuanceerd denken. Het is wiskundig bewezen 
dat een klassiek bouwblok van 6 verdiepingen 
meer woningen oplevert dan een hoogbouw op 
dezelfde plek. Rond zo’n toren moet je immers 
veel open ruimte laten.

Naast de stadsvernieuwing in de 19de eeuwse 
gordel is er ook nood aan projecten in de 20ste 
eeuwse gordel. Denk aan oude verkavelingen.  
We moeten het beeld van de stad verruimen: als 
we de voorstad betere voorzieningen geven zoals 
goed openbaar vervoer, krijgen we een grotere 
maar meer duurzame stad. Zo halen we de  
gezinnen terug naar de stad, want de stadsvlucht 
is nog steeds aanzienlijk

Dirk Holemans 
Gemeenteraadslid  
Dirk.Holemans@groen.be

Lees het volledige interview na op www.groengent.be

“Het is wiskundig bewezen 
dat een klassiek bouwblok 
van 6 verdiepingen meer 
woningen oplevert dan een 
hoogbouw op dezelfde plek. 
Rond zo’n toren moet je 
immers veel open ruimte 
laten.” 
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  “Goed samenleven is mensenwerk.  
Het Stadsbestuur zet daar extra op in.” 
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EXTRA INZET OP
EERSTELIJNSDIENSTVERLENING

Goed nieuws bij de budgetopmaak 2017: Gent maakt in budgettair krappe tijden 20 
miljoen vrij voor nieuwe beleidsmaatregelen. Daarbij kiest het Stadsbestuur voor inzet op 
eerstelijnswerking ten dienste van de Gentenaars.

Welke keuzes worden gemaakt? Er komen 30 
extra agenten. Een keuze voor nabije politie in 
plaats van militairen op straat. Naast veiligheid 
werkt de politie bovendien ook aan de leefbaar-
heid van de buurten. Denk daarbij aan de strijd 
tegen overlast (geluid, zwerf- en sluikstort) en 
verkeersveiligheid. Tegelijk is er extra aandacht 
voor diversiteit. 

Groen-fractieleider Bram Van Braeckevelt: “Blij 
dat daar nu een punt van gemaakt wordt. Het is goed 
dat het politiekorps midden in de samenleving staat 
en voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig is.”

“Ook straathoekwerk en de buurtstewards 
breiden uit met acht mensen die belangrijk 

maatschappelijk werk verrichten. Het jeugdwel-
zijnswerk wordt versterkt.” Sommige jongeren en 
kinderen hebben zeer aanklampende begeleiding 
nodig maar botsen op Vlaamse wachtlijsten of 
nefaste gevolgen van de vermaatschappelijking 
van de zorg. 

Schepen Elke Decruynaere: “Gent zet met deze uit-
breidingen en de acht bijkomende kinderbegeleiders 
en 3,5 nieuwe brugfiguren in scholen duidelijk extra 
in op maatschappelijk werk en preventie.” 
 
 
 
Elke Decruynaere 
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 
Elke.Decruynaere@groen.be

“Blij dat daar nu een punt van gemaakt 
wordt. Het is goed dat het politiekorps 
midden in de samenleving staat en voor 
iedereen toegankelijk en laagdrempelig 
is.”

“Gent zet met deze uitbreidingen en 
de acht bijkomende kinderbegeleiders 
en 3,5 nieuwe brugfiguren in scholen 
duidelijk extra in op maatschappelijk 
werk en preventie.”
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Een circulaire stad gaat efficiënter om met grond-
stoffen, energie en afval. Door kringlopen te 
sluiten creëert ze een duurzame en zelfreguleren-
de relatie met onze omgeving. Ook Gent springt 
mee op de kar. Op de trefdag licht Urban Smart 
Farm toe hoe zij hier werk van maken in Gent. 
Ze maken gebruik van oude zeecontainers om 
kruiden, groenten, vissen en schaaldieren op een 

duurzame manier te kweken in de stad. Raadslid 
Sara Matthieu: “Urban Smart Farm maakt van 
afval weer voedsel en bovendien wordt water 
en energie erbij gerecupereerd. Zeer terechte 
winnaars dus van de Korte Keten-wedstrijd die 
Schepen Tine Heyse organiseerde.”

Sara Matthieu

“Het was fijn een leerkracht en scholier zelf aan het woord te horen. Professor 
Agirdag kaderde hun persoonlijke ervaringen. Hij legde de vinger op de wonde 
maar bracht ook een hoopgevend verhaal, ongelijke onderwijskansen zijn geen 
natuurwet: het kan anders! Het is fijn te merken dat onze schepen van Onderwijs 
Elke Decruynaere daar ook een speerpunt van maakt.”

Bram van Braeckevelt

GELIJKE KANSEN IN HET ONDERWIJS 

TREFDAG   

SAMEN WERK MAKEN VAN DE CIRCULAIRE STAD
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“Mensen vooruit helpen, hen sterker maken doe je door voldoende middelen en de 
juiste hulp te garanderen, dat is en blijft de kernopdracht van het OCMW. Daarom 
is het echt noodzakelijk het (federaal bepaald) leefloon op te trekken naar de  
armoedegrens. En door een onvoorwaardelijke toekenning van het leefloon  
zouden sociaal werkers meer kunnen investeren in emancipatorische hulp- 
verlening en dat is - gezien de maatschappelijke noden – erg nodig.”

Evita Willaert

Steeds meer steden starten projecten om de stad slimmer te maken en daarmee leef-
baarder, duurzamer en beter bereikbaar. Nieuwe digitale instrumenten kunnen inspelen op 
groeiende stedelijke uitdagingen. 

Een thema dat bij de Gentse Groenen erg leeft, 
zo werd duidelijk op de Trefdag.  
Enkele voorbeelden die aan bod kwamen:

 ³ Meer commons: als een stad gegevensdata-
banken aanlegt, wordt kennis gemeengoed  
en kunnen ontwerpers/ontwikkelaars er mee 
aan de slag.

 ³ Veerkracht: een voorwerp repareren in plaats 
van weggooien? Met online informatie over 
de onderdelen, maken we in een lokale repair 
shop een 3D-print van het kapotte onderdeel. 

 ³ Sociale innovatie: de stad beter maken voor 
iedereen, dat zetten we voorop. Nieuwe 
websites nodigen bewoners uit om voorstellen 

tot de stad te richten of om op het beleid te 
reageren. Meer en meer Gentenaars zullen 
hier gebruik van maken. Echter, veel mensen 
hebben nog geen toegang tot of onvoldoende 
kennis over zo’n webplatforms. Participatie 
serieus nemen betekent dus ook voldoende 
investeren in offline contacten. 

Caroline Van Peteghem

EEN ONVOORWAARDELIJK LEEFLOON?

SMART CITY KLEURT GROEN
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‘Een proper Gent’, is een persoonlijke missie van schepen Tine Heyse. Sinds mei 2016 
zet de afval-intercommunale IVAGO nog meer in op het opruimen van zwerfvuil en sluik-
storten. Dit doen ze met 20 nieuwe medewerkers, netheidscoaches, extra ophaalrondes 
en straatstofzuigers. Harder inzetten op opruimen alleen is echter niet voldoende. Tegen 
sluikstorters moet ook doortastend worden opgetreden. Een aantal bijkomende sensibilise-
rende en bestraffende acties moeten het sluikstorten een halt toe roepen.

Zo komt er een sensibiliseringscampagne “Week tegen het zwerfvuil”. Sluikstortafval zal vaker worden 
doorzocht op zoek naar identificatiegegevens van de sluikstorten. Om daders van sluikstorten vaker te 
kunnen betrappen, kunnen bovendien op het hele Gentse grondgebied camera’s worden ingezet.  
Gestrafte daders zullen worden opgevolgd door hen te begeleiden in en het informeren over afval. Zo 
zal onwetendheid over de regels rond afval niet langer als een excuus voor sluikstorten kunnen  
gebruikt worden. Er komt een nieuw coördinatiepunt ‘Entiteit Netheid’ dat het beleid over sluik- 
storten en zwerfvuil zal coördineren. Tenslotte zal de politie op sluikstorten verhoogd inzetten.  
Ook komen er extra medewerkers bij de Gemeenschapswacht en de Juridische Dienst van de stad,  
die actief zwerfvuil en sluikstorten zullen opsporen en bestraffen.

Samen met het voorkomen van afval en het verder opruimen van zwerfvuil en sluikstorten, schakelen 
we een versnelling hoger op weg naar een propere stad!

Tine Heyse 
Schepen van Milieu, Klimaat en Noord-Zuid 
Tine.Heyse@groen.be

Nieuwe acties TEGEN SLUIKSTORTEN  
EN ZWERFVUIL



Een dag uit het leven van Cengiz Cetinkaya
MAANDAG 7 NOVEMBER

10 uur: Ondernemingsraad op het bedrijf. 
Zoals elke maand gaat straks de Ondernemingsraad door in de drukkerij waar Cengiz 
werkt. Ook op zijn bedrijf tracht Cengiz bruggen te slaan tussen mensen, tussen werk-
gevers en werknemers. Zachtjes als het kan, maar met iets meer gewicht als het moet. 
Samen met de andere syndicale verkozenen bereidt Cengiz de vergadering voor. 

14 uur: Cengiz heeft een afspraak bij een Turkse vzw. Hij ontmoet er een aantal  
senioren die weinig zicht hebben op de organisatie van de ouderenzorg in het Gentse.  
Cengiz beseft dat onze voorzieningen te lang hun deuren gesloten hielden voor deze  
medeburgers. Ondertussen is de sector in verandering, maar zij hebben 
een gids nodig om hen op weg te helpen. Vanuit zijn vorig mandaat als 
OCMW-raadslid heeft Cengiz de nodige kennis om hen wegwijs te maken. 
Samen zoeken ze naar goeie oplossingen. 

17 uur: even naar huis, waar zijn kleinzoon wacht om even met opa  
verstoppertje te spelen.

19 uur: Cengiz is sinds kort gemeenteraadslid en vanavond is het 
commissie Sport. Hij heeft bij de schepen een vraag ingediend om te 
weten hoe ver onze Buffalo’s staan met hun plan om de thuismatchen 
milieuvriendelijker aan te pakken. Teveel drank wordt nog in wegwerp- 
bekers geserveerd, en dat zou beter kunnen. Het antwoord van de schepen 
toont aan dat een overgang naar herbruikbare bekers niet evident zal zijn, 
maar ook niet onmogelijk. Cengiz zal dit zeker verder opvolgen.

21.30 uur: einde van de commissie, Cengiz trekt huiswaarts.

RAADSLID IN DE KIJKER:

Cengiz Cetinkaya
• Is 45, gehuwd, vader van 4 kinderen en grootvader van één kleinzoon
• Woont in Gent
• Werkt in een drukkerij in Tielt 
• Gelooft in de verbondenheid tussen de gemeenschappen en wil,  

waar hij kan, bruggen slaan. 
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SAVE THE DATE!
 
16 januari  
Boekvoorstelling ‘Overleven’  
van Petra De Sutter. Le Bal Infernal,  
Kammerstraat 6 in Gent om 20u.

29 januari  
Nieuwjaarsreceptie Groen en sp.a Gent.  
11u00 - 13u00 in de Vooruit.

Trefdag


