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In 2018 trekken Groen en sp.a in Gent opnieuw samen naar de kiezer. Dat beslisten de congressen 
van beide partijen op 11 juni en daarmee is het nieuws officieel. 
Al in november 2015 spraken de leden van Groen Gent zich positief uit over het bestuurswerk van 

de Groene  schepenen en raadsleden. Logisch dus dat we in het stadbestuur verder willen werken aan 
de toekomst van Gent. En dat kan door de krachten te bundelen met sp.a.  

De verkiezingen zijn  natuurlijk nog veraf. Ruim de tijd  om met onze leden 
en alle Gentenaars te bouwen aan een nieuw programma voor de stad. 
Intussen timmeren we verder aan een fair en gezond Gent. Met een nieuw 
mobiliteitsplan, een lage emissiezone of nieuwe scholen en crèches. En we 
zoeken Gentse antwoorden op uitdagingen als radicalisering of de opvang 
van vluchtelingen.  

Steden zijn broeiplaatsen voor een duurzame toekomst. Daarom focussen 
we in deze Groenkrant op hernieuwbare energie in Gent.

Wouter Vanhove 
Voorzitter Groen Gent
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Gent is bijzonder aantrekkelijk. Jaar na jaar 
stijgt het aantal inwoners,  bezoekers en 

studenten. En er werken ook almaar meer men-
sen in de stad. 

Dat zet de  bereikbaarheid en de leefbaarheid 
van de stad onder druk. Ook omdat veel mensen 
een auto meebrengen. Filip Watteeuw, schepen 
van Mobiliteit en Openbare Werken: “Voor veel 
bewoners is het niet eenvoudig om een parkeer-
plaats te vinden in de buurt van hun woning. Het 
parkeerplan brengt daar verandering in, onder 
meer met grotere bewonerszones en nieuwe 
zones voor betalend parkeren.”

Wie langere tijd wil parkeren, gebruikt beter de 
ondergrondse parkeergarages. Betalend parke-
ren wordt uitgebreid. Er komen vier tariefzones: 
rood, oranje, geel (omgeving van een station) 
en groen. Hoe verder van het centrum, hoe 
goedkoper. Om winkelende bezoekers voldoende 
parkeerplaats te bieden, geldt in de commerciële 
straten een aangepast parkeerregime. Tussen 9 
en 19 uur zal men er maximaal drie uur kunnen 
parkeren. En natuurlijk bieden ook de Park-

and-Rides (P+R) aan de rand van de stad een 
volwaardig alternatief.

Tegen eind 2016 is alles klaar.

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

Filip Watteeuw 
Schepen van Mobiliteit en Openbare werken 
filip.watteeuw@groen.be

In april 2016 lanceerde de Stad Gent een ambi-
tieus Autodeelplan met  heel wat voordelen voor 
autodelers. 

Zo komen er heel wat parkeerplaatsen bij voor 
autodelen. En autodelers krijgen een parkeer-
kaart waarmee ze overal in Gent gratis kunnen 
parkeren. 

Gent wil tegen 2020 minstens 20.000 mensen 
laten autodelen. Vandaag gebruiken al 5.500 
Gentenaars dat systeem en daarmee zijn we 
de grootste autodeelstad in Vlaanderen. Filip 
Watteeuw: “We willen de drempel om te kiezen 
voor autodelen  zo laag mogelijk leggen, want het 
is een erg duurzame en goedkope manier om je 
te verplaatsen.”

 EEN NIEUW  
 PARKEERPL AN
              VOOR GENT

Voor veel bewoners is het niet 
eenvoudig om een parkeerplaats 
te vinden in de buurt van hun 
woning. Het parkeerplan brengt daar 
verandering in.

GOEDKOOPST

DUURST

TARIEFZONES PARKEREN

Dampoort -  
Sint-Amandsberg 
vanaf 9 mei

Alle andere 
bewonerszones 

volgen in het najaar

Ledeberg - 
Gentbrugge 
vanaf 23 mei

Buurt ten noorden van 
station Gent-Sint-Pieters

vanaf augustus

Buurt ten zuiden van 
station Gent-Sint-Pieters

vanaf 4 juli 

Nieuw Gent 
vanaf 6 juni

Oostakker

Wondelgem

Mariakerke

Drongen

Sint-Denijs-Westrem

Zwijnaarde

AUTODELEN 
 IS DE MAX!

(Visserij/Trekweg/Drongenstationstraat/ 
     as Henegouwenstraat-Voldersstraat- 
       Zwartezusterstraat/ Tweebruggenstraat)

Een Gents gezin beschikt  
    gemiddeld over

Binnen 19de eeuwse gordel:

1 tuinman op de fiets/1 poetsdienst op de fiets/1 schilder op de fiets/vroed-
vrouwen op bezoek met de bakfiets/1 fietscafé/1 fietskeuken/5 fietskoerier-
diensten/5 fietsverhuurorganisaties/1 fietsdeelsysteem voor kinderfietsen

van de Stad Gent op de openbare 
weg. Aan de stations Dampoort en 
Gent-Sint-Pieters kunnen er nog eens 

gestald worden.

(suggestiestroken/fietspaden/ 
 onderdoorgangen)
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Wetenschappelijk onderzoek alarmeert: 
steeds meer kinderen lijden aan ernstig 

overgewicht. Ook tv-programma’s als Over Eten 
wijzen ons op een probleem. Daarom schakelen 
we over op  fruit, groenten, granen en zuivel. De 
impact is niet min: de dienst Kinderopvang alleen 
al verbruikte tot nu per jaar niet minder dan twee 
ton of 8.000 potten choco.

Met campagnes als De Bende van Burger Boef 
en een project met Vita Mike als gezicht, werkt 
de Stad Gent al enkele jaren rond gezondheid. 
De Wijkgezondheidscentra spelen hierin een 
belangrijke rol. De campagnes bereiken niet 
alleen stedelijke scholen maar ook die van het 
katholieke net en het gemeenschapsonderwijs. 
Partners in crime vinden we vooral in de wijken 

Sluizeken-Tolhuis-Ham, Rabot, Bloemekeswijk 
en Sint-Amandsberg.

Schepen Elke Decruynaere: “De gezondheid van 
de kinderen belangt natuurlijk alle ouders aan. 
Tegelijk zien we dat kinderen van thuis uit elke 
dag fruitsap meekrijgen of hun neus ophalen voor 
schoolmaaltijden. Ook daaraan willen we werken. 
De gezonde vieruurtjes zijn een eerste stap.”

Jouw ervaringen en suggesties delen via sociale 
media? #gezondbegonnenishalfgewonnen #gent

 
Elke Decruynaere 
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 
Elke.Decruynaere@groen.be

Jong geleerd is oud gedaan, dacht schepen Elke Decruynaere. En ze besliste in alle stedelijke 
scholen en crèches een punt te maken van gezonde voeding. Ouders en medewerkers waren 
ook al vragende partij voor een alternatief voor de boterham met choco als vieruurtje.
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s BANANEN & PER ZIKEN 
    VERVANGEN 2 TON CHOCO
BANANEN & PER ZIKEN

         Klimaatstad Gent gaat voor  
     VERDUBBELING  
LOK ALE HERNIEUWBARE  
 ENERGIEPRODUCTIE

S A M E N  S T A D  M A K E NG R O E N E  E N E R G I E  V O O R  G E N T
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In het Gents klimaatplan 2014-2019 zijn niet al-
leen acties opgenomen om onze CO2-emissies 

te verminderen, maar wordt ook ingezet op het 
verhogen van onze hernieuwbare energieproduc-
tie. Tegen 2019 streven we naar een verdubbeling 
in vergelijking met 2011: een groei van 7,5% naar 
15% lokale hernieuwbare energieproductie (ten 
opzichte van de huishoudelijke energievraag). 
De stad zet daarom initiatieven op om Gentse 
energieproductie op basis van zon, wind verder 
aan te moedigen.

Wat wind betreft, zullen er in Gent in de ko-
mende jaren nieuwe turbines worden gebouwd, 
vooral in de haven maar er zijn ook nog andere 
opportuniteiten (Zwijnaarde,…). Belangrijk 
hierbij is dat er een breed draagvlak bestaat 
voor windenergie. Zo kan de mogelijkheid van 
rechtstreekse participatie van burgers worden 
voorzien bij het bouwen van nieuwe windturbi-
nes.  We zijn dan ook blij dat er twee jaar geleden 

een energiecoöperatieve in Gent werd opgericht 
om burgers onder meer te laten investeren in 
hernieuwbare energie. 

Ook wat zonne-energie betreft is er nog heel 
wat potentieel. Ook al worden kleinschalige 
installaties niet meer gesubsidieerd, zonnepa-

nelen blijven een rendabele investering. Stad 
Gent wil bewoners, bedrijven en organisaties 
aanmoedigen om zoveel mogelijk zonnepanelen 
op hun dak te leggen en daarin willen we hen zo 
goed mogelijk ondersteunen. In 2015 lanceerde 
de stad de online zonnekaart. Via die kaart kan 
elke Gentenaar bekijken of het dak van zijn of 
haar woning, bedrijf of gebouw geschikt is om 
zonnepanelen te plaatsen en hoeveel elektrici-
teit hiermee kan worden opgewekt. Stad Gent 
heeft ook de groepsaankoop van de provincie 
Oost-Vlaanderen actief ondersteund. 1.150 Gen-
tenaars toonden hun interesse om hieraan deel 
te nemen. Gentenaars kunnen ook een beroep 

doen op een energielening hiervoor. Het proef-
project ‘Buurzame Stroom’ kijkt ondertussen 
hoe een collectief project met zonnepanelen kan 
worden opgestart in St-Amandsberg… Burgers 
kunnen er samen voor zorgen dat er in hun wijk 
meer zonnepanelen (bv op daken van bedrijven) 
gerealiseerd worden.

Klimaatstad Gent zet ook in op het gebruik van 
warmtenetten hierbij wordt restwarmte (van 
industriële processen of afvalverbranding) ge-
bruikt voor verwarming, sanitair warm water, … 
voorwoningen en bedrijven. In Gent zijn er reeds 
een aantal warmtenetten werkzaam, zoals het net 

Tegen 2019 streven we 
naar een verdubbeling 
in vergelijking met 2011: 
een groei van 7,5% naar 
15% lokale hernieuwbare 
energieproductie.

   GENTSE BIOMASSACENTRALE STRUIKELT.  

     GEEN IMPACT OP GENTSE  
HERNIEUWBARE ENERGIEDOELSTELLING

De Vlaamse regering besliste om geen 
groenestroomcertificaten te geven aan de 

geplande biomassacentrale in de Gentse haven. 
Dit maakt dat de centrale niet meer rendabel is.

Wat was de rol van de stad Gent in het dossier 
van de Gentse biomassacentrale BEE? 

Gezien BEE een klasse 1 bedrijf is, leverde de 
stad Gent zelf geen vergunning af en was haar rol 
beperkt tot adviesverlening. In de ganse discussie 
rond de toekenning van de groenestroomcerti-
ficaten was de stad ook niet betrokken. Groen is 
steeds kritisch geweest ten aanzien van groot-
schalige biomassacentrales.  Schepen Tine Heyse 

zorgde ervoor dat indien de centrale er toch zou 
komen, deze zou moeten voldoen aan duidelijke 
duurzaamheidscriteria. Die duurzaamheidscri-
teria zijn in de concessieovereenkomst opgeno-
men. 

De beslissing van de Vlaamse overheid rond BEE 
heeft echter geen impact op de hernieuwbare 
energiedoelstelling van de stad. In het geval de 
biomassacentrale van BEE er toch zou gekomen 
zijn, zou de energieproductie niet meegeteld 
worden in onze hernieuwbare energiedoelstelling 
gezien de productie niet beschouwd werd als lo-
kale hernieuwbare energie. De biomassa die zou 
worden gebruikt, zou worden geïmporteerd.
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  GENTSE FEESTEN 
STEEDS DUURZAMER

        VANAF 2020  
LAGE EMISSIEZONE IN GENT

Gentenaars feesten graag, daarover zijn 
we het met z’n allen eens. Probleem: dat 

feesten zorgt nu nog altijd voor een gigantische 
afvalberg van vooral plastic wegwerpbekers.

Groen wil duurzame Gentse feesten. Daarom wil 
de stad tegen 2018 geen wegwerpbekers meer 
tijdens de Gentse Feesten. Vorig jaar al werkte 
7 van de 14 feestkernen zonder wegwerpbekers 
en dat was meteen goed voor een enorm positief 
resultaat in de afvalcijfers. IVAGO veegde in 2015 
85 ton afval van de straten en pleinen, dat is 10 
ton minder dan in 2014. 

Dit jaar kiest ook vzw Trefpunt met de steun 
van de stad resoluut voor herbruikbare bekers in 
het Baudelohof. Dat betekent maar liefst 35.000 
plastic wegwerpbekers minder op de afvalhoop. 
Gemeenteraadslid Sara Matthieu: “Gent toont 
zich eens te meer een voortrekker in duurzame 
cultuurbeleving. Genieten van een pintje tijdens 
de feesten in een duurzame beker is voor mij 
dubbel genieten.”

Sara Matthieu 
Gemeenteraadslid 
Sara.matthieu@groen.be
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Het Gentse stadsbestuur voert in 2020 een 
Lage Emissiezone in. Voertuigen die veel 

roet uitstoten zijn dan niet meer gewenst in de 
zone 30 van de Gentse binnenstad. 
Vooral oude dieselwagens veroorzaken die  
vervuiling en daarom is een lage emissiezone  
een van de meest effectieve maatregelen voor 
een betere luchtkwaliteit. Het invoeren ervan 
zal de gezondheid van de Gentenaars positief 
beïnvloeden. 

Hiermee zetten we een nieuwe stap naar een 
meer gezonde en beter leefbare stad. Door nu 
al de lage emissiezone aan te kondigen, kunnen 
Gentenaars en Gentse bedrijven zich geleidelijk 
en tijdig aanpassen. Vanaf januari 2017 rolt Stad 
Gent een informatiecampagne uit en een pakket 
van ondersteunende maatregelen. 

van EDF Luminus of het net tussen Ivago en UZ 
Gent. Naast een uitbreiding van het warmtenet 
van Ivago worden er een bijkomend warmtenet 
voorzien bij Stora Enso en Volvo en één bij de 
nieuwe stadsontwikkeling aan de Oude Dokken. 
Er is ook steeds meer interesse voor kleinschalige 
initiatieven op buurtniveau. Maar er is nog meer 
mogelijk : daarom werkt de Stad Gent nu een 
Warmtenetstrategie uit.  
 
Tine Heyse 
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid 
Tine.heyse@groen.be

Burgers kunnen er samen 
voor zorgen dat er in hun 
wijk meer zonnepanelen 
(bv op daken van bedrijven) 
gerealiseerd worden.
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      NIEUW IN GENT: 

Parklets om op te spelen
De Gentse leefstraten zijn tijdelijke experimenten waarbij bewoners hun straat ombouwen tot de 
straat zoals zij die het liefst zouden zien. 

Met die aanpak won Gent prijzen en aandacht in de internationale pers. Hoe kunnen we anders om-
gaan met mobiliteit en het openbaar domein? Dat is de kernvraag. De leefstraten zijn al aan hun vierde 
editie toe: overal is er meer en beter contact tussen de bewoners van de straat. Kinderen kunnen 
onbelemmerd spelen en de mensen gebruiken opnieuw het openbaar domein. 

Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Elke Decruynaere: “We trekken dit idee door: we laten 
tien parklets maken die overal in de stad kunnen staan. Zo kunnen kinderen fijn spelen en kunnen 
ouders een praatje maken met elkaar. Dat past in onze ambitie om de meest kindvriendelijke stad te 
worden.”

“We doen een oproep aan de Gentenaars om een originele naam te bedenken voor deze mobiele parklets” zegt Filip  

Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, “en natuurlijk mogen Gentenaars ook suggesties doen om de 

parklets te plaatsen. Zo kunnen we naar hartenlust experimenteren met nieuwe speelplekken in de stad.”  

kindersecretaris@stad.gent 
                          Alle suggesties welkom!

GROENGENT MAGAZINE JUNI 201612
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Kiezen tussen flessenvoeding en borst- 
voeding mag geen kwestie zijn van je  

inkomen. Daarom komt het OCMW nu ook  
tussen in de huur van een elektrische of de  
aankoop van een handmatige kolf.  
Die regeling komt er op vraag van Groen 
OCMW-raadslid Evita Willaert en overleg- 
platform Kwetsbaar Zwanger Groot-Gent.  
“Een belangrijke stap in de promotie van borst-
voeding, ook voor kwetsbare mama’s,” zegt 

vroedvrouw Hanne Devos. “Borstvoeding is, ze-
ker in het begin, niet altijd gemakkelijk en soms 
heb je een afkolfapparaat nodig. Ook als de baby 
naar de opvang gaat en de mama opnieuw meer 
buitenhuis actief is. De Wereld 
gezondheidsorganisatie raadt zes maanden 
uitsluitend borstvoeding aan. De voordelen zijn 
bekend: baby’s zijn minder allergisch en  
bouwen een grotere weerstand op. Borstvoeding 
is hygiënisch en bovendien gratis. Vandaag start 
65 procent van de jonge moeders met borst- 
voeding, maar bij kansarme mama’s is dat slechts 
35 procent.” Nu het OCMW tussenkomt in een 
kolftoestel is borstvoeding ook voor kwetsbare 
mama’s de goedkoopste keuze voor de goede 
start die die mama’s hun kind willen geven.

Evita Willaert 
Federaal parlementslid en Gents OCMW-raadslid  
Evita.willaert@groen.be

Vorig jaar kwam aan het licht dat bij de heraanleg  van de Korenmarkt en het Braunplein on-
gewild Indische kasseiën uit illegale groeves waren gebruikt. De verontwaardiging was groot. 

Dat strookt immers niet met het duurzame en sociale beleid van onze stad. In de gemeenteraad 
werd daarom door alle democratische fracties een motie ingediend. Deze motie roept de betrokken 
overheden op om de sociale en ecologische criteria meer afdwingbaar te maken. De Stad Gent neemt 
die criteria maximaal op in de bestekken. Aan ontwerpers vraagt de Stad om meer bewust om te gaan 
met de problematiek. Ook de oprichting van een kennispunt, gezamenlijke Vlaamse criteria, audits 
ter plekke en betere richtlijnen bij openbare aanbestedingen maken deel uit van de oplossing. Sara 
Matthieu: “Onze stad is in volle ontwikkeling en koestert grote ambities voor de openbare werken. 
De motie zorgt er niet alleen voor dat we trots mogen zijn op mooie, toegankelijke en groene pleinen 
maar ook voor eerlijke en duurzame pleinen.”  

Sara Matthieu  
Gemeenteraadslid - Sara.matthieu@groen.be

“Wanneer ik mij de toekomst voorstel, vind ik als cultuurwerker vaak inspiratie bij beelden 
die kunstenaars neerzetten. De nieuwe theatermonoloog van Ontroerend Goed, over een 
wereld nadat de mensen zijn verdwenen, is bijvoorbeeld een aanstekelijke speelse en poëti-
sche denkoefening.”

“Kunstenaars en kunstenorganisaties kunnen ook een rol opnemen in 
maatschappelijke verandering. De Gentse kunstenorganisaties hebben 
in de voorbereiding van hun nieuwe meerjarenplanning uitgezocht wat 
hun gedeelde dromen zijn. Een betere link maken met de diversiteit 
van de bevolking – etnisch-cultureel, sociaal en generationeel – kreeg 
de grootste prioriteit. En helemaal terecht! Ik wil mijn collega’s aan-
vuren om die droom te waar te maken en het stadsbestuur om dat 
traject goed te begeleiden.”

“Een prachtige droom die alvast is gerealiseerd, is De Olijfboom, een 
weggeefwinkel met ontmoetingsruimte in de Forelstraat. De Olijfboom 
groeide uit de solidariteitsacties van vrijwilligersorganisatie Een Hart 
voor Vluchtelingen. De warmte en de drive waarmee het team vrijwil-
ligers rond Evelyne zich inzet voor kwetsbare mensen, ontroert mij 
enorm. Sociaalartistieke werkplek Victoria Deluxe trok mee aan de kar. 
Zulke kruisbestuivingen mogen vaker opduiken...”

BORSTVOEDING  
VOOR ALLE JONGE MAMA’S MOGELIJK MAKEN

ONZE RAADSLEDEN... 
WIE ZIJN ZE? WAT DOEN ZE? WAT DRIJFT HEN?

ALLEEN NOG EERLIJKE STENEN IN GENT

Caroline Van Peteghem
GROEN RAADSLID

• is 38
• woont in Sint-Amandsberg
• in pauze tussen jobs
• houdt van verse groenten oogsten en koken, uitwaaien tijdens een  

looptoer of fietstocht, theater en de babbels achteraf
• volgt kunstenaars, socio-culturele en erfgoedorganisaties, buurtinitiatieven, 

sociale vernieuwers en creatieve ondernemers met veel interesse
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SAVE THE DATE!
 

21 september  
Boekvoorstelling Dirk Holemans. Vooruit, Sint-Pieters-Nieuwstraat 23, Gent.

26 november  
Fractie Trefdag. Zalen ACV, Poel 7, Gent.

Kwetsbare mensen, zoals vluchtelingen, dak-
lozen of mensen die de draad oppikken na 

een lange ziekte of revalidatie, zijn (na doorver-
wijzing) welkom in weggeefwinkel De Olijfboom 
in de Forelstraat. Ze krijgen  er niet alleen een 
starterspakket met kledij en huisraad, maar kun-
nen ook in de laagdrempelige ontmoetingsruimte 
terecht voor een kop koffie, een babbel of advies. 

Heb jij nog bruikbare sportkledij, schoenen of 
plastic opbergdozen? Kan je nog wat  toiletari-
kelen, pampers of (baby)voeding missen? Die 
spullen vult de weggeefwinkel graag aan. 

De Olijfboom, een loods in de Forelstraat 37, is 
open op dinsdag 9u-12u, donderdag 11u-16u en 
zaterdag 14u-18u. Op die momenten kun je spul-

len afleveren of kennismaken met de vrijwilligers. 
Misschien heb jij ook tijd om op die momenten 
bij te springen als ‘personal shopper’? Volg De 
Olijfboom via www.eenhartvoorvluchtelingen.be 
of op Facebook. 

Op de website https://solidair.stad.gent vind je 
ook nog oproepen van organisaties voor vluchte-
lingen en andere kwetsbare groepen. 

De Olijfboom is een initiatief van Een Hart voor 
Vluchtelingen vzw i.s.m. Victoria Deluxe, Kras 
vzw, Hart Boven Hard, Helping Hands Belgium, 
de verschillende opvanginitiatieven voor vluchte-
lingen (SOI, Seso en Reno), Stad Gent en OCMW 
Gent.

 GENTSE WEGGEEFWINKEL 

    DE OLIJFBOOM  
 KAN JOUW SPULLEN GEBRUIKENDeOlijfboom


