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Duurzame 
 mobiliteit,
  nu of nooit!

    Het Gentse  
klimaatadaptatieplan

   Een zomer vol  
spelende kinderen
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De doorgaans rustige zomermaanden 
kenden in 2016 een merkwaardig woelig 
verloop. Europa werd opgeschrikt door 

een aantal bloedige terreuraanslagen, in Turkije 
werd een staatsgreep afgewend en Italië werd 
getroffen door een dodelijke aardbeving. In eigen 
land gebruikten sommige partijen de zomerluwte 
om het ene politieke ballonnetje na het andere 
op te laten. Daarbij werd haast gewedijverd voor 
het voorstel dat de meeste vrijheden (kledij, 
meningen of het recht op juridische bijstand bij 
arrestaties) zou inperken. 
 
 
 

In Gent zelf werd de zomer ingezet met ophef 
rond de bank en vastgoedmakelaar Optima. Meer 
dan 10 jaar geleden was Optima de oorspron-
kelijke projectontwikkelaar achter het huidige 
Ghelamco voetbalstadion. Al snel rezen er vragen 
rond de contacten die lokale Gentse politici in 
het verleden hebben gehad met Optima-baas 
Jeroen Piqueur en deontologische fouten die 
daarbij mogelijks werden gemaakt. Voor Groen 
is openheid en transparantie in deze zaak uiterst 
belangrijk. Om die reden werken we constructief 
en kritisch mee in de speciaal opgerichte  
Optima-commissie. Tot dusver (eind september) 
zijn geen harde elementen rond belangen- 

vermenging of bevoordeling naar boven  
gekomen. Uit de eerste hoorzittingen blijkt wel 
dat het nodig is om de gedragsregels voor lokale 
politici verder aan te scherpen om de hoogst  
mogelijke transparantie te verzekeren. Groen 
Gent zal zich voluit inzetten om binnen de com-
missie tot de nodige aanbevelingen te komen.

 
 
 
 
Wouter Vanhove 
Voorzitter Groen Gent
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Gent draagt kindvriendelijkheid hoog in het 
vaandel,” zegt schepen van Onderwijs, 

Opvoeding en Jeugd Elke Decruynaere, “en 
wanneer kan je dat beter tonen dan tijdens de 
zomervakantie?” 

Naast de Sint-Niklaaskerk werd een tijdelijke 
speel- en chillzone ingericht, compleet met 
zandbak, glijbaan en schommels. Onder de 
Stadshal waren kinderen de eerste twee weken 
van augustus koning.

Ook de Pretfabriek was een absolute voltreffer. 
Gemiddeld gaven dagelijks 150 tot 200 stads- 
kinderen het beste van zichzelf op het gocart- 
parcours, in de knutselhoek of tijdens een bos-
spel. Hoewel de Jeugddienst dit nog maar voor 
de tweede zomer organiseerde, vinden zeer veel 
ouders hun weg naar deze speelpleinwerking.

Schepen Decruynaere: “Zo maken we van Gent 
stap voor stap een echt kindvriendelijke stad, 
waarin elk kind kan doen wat het het liefst doet: 
spelen.”

Nog nieuw deze zomer was de start van de 
Bijspelerij in Gent, waarbij oudergroepen met 
een beurtrol de opvang verzekeren voor elkaars 
kinderen. Het Stadsbestuur nam daarbij een 
faciliterende rol op zich. Op die manier speelt de 
Stad in op de nood aan vakantieopvang met oog 
voor nieuwe mogelijkheden.

Ondertussen werd op vele scholen hard gewerkt aan 
GRAS-speelplaatsen. Deze ‘GRoene Avontuurlijke Speel-
plaatsen’ toveren over heel Gent betonnen speelplaatsen om 
tot uitdagende parkjes met veel groen en speelelementen. Al 
39 scholen hebben zo’n speelplaats. Tegen het eind van de 
legislatuur zal de helft van alle basisscholen een avontuurlijke 
speelplaats hebben.

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

We maken van Gent stap voor stap 
een echt kindvriendelijke stad, waarin 
elk kind kan doen wat het het liefst 
doet: spelen.

GRAS-speelplaatsen toveren over heel Gent 
betonnen speelplaatsen om tot uitdagende parkjes 
met veel groen en speelelementen

GRAS-REVOLUTIE

EEN 
ZOMER 

VOL
SPELENDE 
KINDEREN

D U U R Z A M E  M O B I L I T E I T,  N U  O F  N O O I T !
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In april 2017 treedt het Gentse Circulatieplan in 
werking. Het Circulatieplan maakt, net als het 

Parkeerplan, deel uit van het Mobiliteitsplan: een 
allesomvattende oplossing voor het grote mobi-
liteitsvraagstuk van onze stad. Daarnaast horen 
ook mobiliteitsplannen voor de deelgemeentes, 
een kwalitatief fietsbeleid en de uitbouw van een 
fijnmazig openbaar vervoernet bij het Mobi- 
liteitsplan. Volgens schepen van Mobiliteit en 
Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen) kan 
het belang ervan niet genoeg worden benadrukt: 
“Iedereen verplaatst zich, dus mobiliteit belangt ons 
allemaal aan. Een moderne stad is voor iedereen 
bereikbaar, gezond en veilig. Elke Gentenaar zal de 
voordelen vanaf april ondervinden.”

Almaar meer Gentenaars (en bezoekers)  
schakelen slim en nemen de fiets, wandelen of 

gebruiken het openbaar vervoer. Zij maken deel 
uit van een trend die het aanzicht van de stad 
fundamenteel verandert. Het Circulatieplan geeft 
deze tendens een stevige boost, legt the man with 
a plan Filip Watteeuw uit: “De binnenstad wordt 
verdeeld in 7 sectoren. Zo stimuleren we chauffeurs 
om de meest logische weg naar hun bestemming te 
kiezen. Verkeer dat niet in de binnenstad moet zijn, 
volgt voortaan de Ring. Daardoor komt er meer 
ruimte vrij in het centrum: wandelen en fietsen wordt 
een pak veiliger, het openbaar vervoer schiet beter 
op.”

Steden als Groningen en Munster hebben de 
voorbije jaren al de moed opgebracht om hun 
mobiliteitsbeleid grondig te herdefiniëren. Wie er 
recent op bezoek ging, zal opgelucht ademhalen 
dat ook Gent voortaan in dit rijtje thuishoort.

FIETSEN IN GENT WORDT KEIWIJS
Dankzij het nieuwe Mobiliteitsplan en de zone 30 
in onze binnenstad gaat het aantal auto’s en hun 
snelheid omlaag. Dat is goed nieuws voor de vele 
fietsers in onze stad. Dit zijn er al veel –  
30 % van de Gentenaars gebruikt de fiets – maar 
om nog meer mensen te overtuigen, zijn veilige 
en aangename fietsroutes cruciaal. Schepen van 
Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw: 
“Er komt de komende maanden en jaren nog onge-
lofelijk veel fietsinfrastructuur bij: denk bijvoorbeeld 
aan de fietstunnel onder de Dampoort, de fietsbrug 
aan de Zuiderpoort of de fietsonderdoorgang aan de 
Nieuwevaartbrug.” 

Ook verschillende belangrijke fietsassen worden 
aangepakt in het plan. In de verkeersvrije winkel-
straten stap je af van je fiets tijdens de winkel- 

uren, zodat voetgangers er comfortabel kunnen 
wandelen.  
Gemeenteraadslid Sara Matthieu beaamt: “Als 
overtuigd fietser ben ik blij dat het Mobiliteitsplan 
voluit de kaart van de fietser trekt. Een belangrijke 
stap om van Gent een echte fietsstad te maken.” 

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

Sara Matthieu 
Fractievoorzitter ad interim 
Sara.matthieu@groen.be

Hoe meer mensen slim schakelen, hoe beter het Mobiliteitsplan zal slagen. Praat over de 
beste fietsroutes naar je werk, neem de bus met je vrienden en benadruk de voordelen van een 
bereikbare en leefbare stad. Informatie vind je op  
http://stad.gent/mobiliteitsplan/veelgestelde-vragen

Nog vragen? Bel naar de Mobiliteitslijn: 09/210 10 30. Bedankt voor je hulp!

HET MOBILITEITSPLAN: 
  een kwestie van vooruitgang

      GEZOCHT: 
Ambassadeurs (m/v/x) van het Mobiliteitsplan
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Paul Calmeyn uit Oostakker is 69 jaar en fervent fietser: “Voor korte afstanden in de stad gebruik ik 
steevast de fiets. Met mijn fietskar kan ik heel gemakkelijk boodschappen doen. De auto neem ik af en 
toe voor lange afstanden en als ik zwaar materiaal moet vervoeren. Mijn zoon woont in het centrum 
en als ik bij hem ga klussen, moet dat soms noodgedwongen met de auto. Al is dat minder leuk: met 
de fiets ben ik altijd sneller (lacht). Ik heb hoge verwachtingen voor de binnenstad bij het nieuwe 
Circulatieplan. Nu al voel ik de inspanningen die gedaan worden voor de fietser in de stad.”

  Er staat 
geen leeftijd  
  op fietsen

De voorbije twee jaar ging mobiliteitsschepen Filip Watteeuw permanent in dialoog met de 
Gentenaars over het Circulatieplan. Op basis van die gesprekken kwamen er een aantal aan-
passingen. Professionele zorgverstrekkers zullen bijvoorbeeld 24 uur op 24 toegang hebben tot 
de voetgangerszone en mogen door de geknipte straten rijden. Er wordt ook een distributie-
platform opgezet, waarbij logistieke bedrijven, handelaars en leveranciers kunnen aansluiten 
als ze duurzaam en geclusterd leveren aan klanten in de voetgangerszone. Ook deze voertuigen 
mogen door de geknipte straten rijden. Voor senioren en mensen die minder goed te been zijn, 
worden er kleine, milieuvriendelijke busjes ingezet in de voetgangerszone. Ze zullen stapvoets 
rijden om mensen over kortere afstanden te verplaatsen.

LUISTEREN NAAR DE GENTENAARS

Representatief voor Gentse bevolking. Samenstelling is een goede verdeling 
qua leeftijd/geslacht/spreiding over verschillende wijken en deelgemeenten.

Komt vanaf juni 2017 elke 3 à vier maanden samen.  
Eerste samenkomst vóór april 2017, als kennismaking = burgerkabinet 0.

Open oproep om deel te nemen volgt in november 2016

• toegankelijkheid voetgangerszone
• bereikbaarheid binnenstad
• comfort en veiligheid fietser in de binnenstad
• doorstroming openbaar vervoer
• enzovoort...

Wordt begeleid door  
een externe voorzitter

  150 ONAFHANKELIJKE BURGERS 
Representatief voor Gentse bevolking

         BUIGT ZICH OVER  
VRAAGSTUKKEN/VERBETERPUNTEN/KANSEN 
    OVER EN VOOR HET CIRCULATIEPLAN

D U U R Z A M E  M O B I L I T E I T,  N U  O F  N O O I T !
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VOETEN DROOG
EN HOOFDEN KOEL

Ons klimaat verandert. Weerrecords sneuvelen 
één na één. Stad Gent levert al veel inspanningen 
om broeikasgassen terug te dringen, maar hele-
maal tegenhouden kunnen we de klimaat- 
verandering niet meer. Daarom moeten we ook 
Gent aanpassen aan de gevolgen van klimaat- 
verandering. We noemen dit klimaatadaptatie.

Klimaatverandering treft steden nog harder. De 
vele verhardingen in de stad, zoals gebouwen, 
straten en pleinen, houden de warmte vast. 
Dit ‘stedelijk hitte-eiland effect’ maakt dat het 
centrum van Gent gemiddeld 3 °C warmer is dan 
erbuiten. Op hete dagen kan dit zelfs oplopen tot 
maar liefst 8 °C. Maar er is meer. Zo komen er 
ook vaker extreme regenbuien voor.  
Een probleem voor onze riolen die de grote  
toestroom aan regenwater nog nauwelijks  
kunnen slikken. Tijd dus om te zoeken naar 
oplossingen. 

Op 16 oktober 2014 ondertekende Gent het  
Europese burgemeestersconvenant ‘Mayors 
Adapt’. Hiermee engageren we ons om maat-
regelen te nemen om de stad aan te passen aan 
klimaatverandering. Een eerste resultaat is het 
Gentse Klimaatadaptatieplan dat alle acties  
bundelt waarmee we Gent willen klaarmaken 
voor de toekomst. 

Ons aanpassen doen we door in te zetten op 
meer groen en water in de stad, door verhar-
dingen weg te werken, water vast te houden en 
in de bodem te laten wegsijpelen, en door meer 
schaduw te bieden. Stuk voor stuk maatregelen 
waarmee we niet alleen aan de toekomst werken 
maar ook vandaag een aangename, leefbare,  
gezonde en veilige stad creëren voor onze  
inwoners én onze bedrijven.

 
 

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

       Het Gents  
Klimaatadaptatieplan 

“Helemaal tegenhouden kunnen 
we de klimaatverandering niet. Ons 
aanpassen wel. Minder verharding, 
meer groen, meer schaduw en meer 
water zorgen voor een aangename 
stad nu en later.”

In 1960 werd de Reep dichtgegooid. Tijd om 
de rivier terug open te maken en ruimte te 
creëren voor water.
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De drie Rabottorens waren jarenlang een 
baken in Gent. Hun bouw stond voor 

sociale vooruitgang. In de jaren ’70 waren de 
woontorens de ideale oplossing om goedkope en 
kwaliteitsvolle huisvesting te bieden aan heel wat 
arbeiders. 

Vandaag zijn de normen van wooncomfort echter 
heel wat geëvolueerd. Ook op vlak van energie-
zuinigheid scoorden de torens slecht. Daarnaast 
waren de torens sterk uitgeleefd, zodat een duur-
zame oplossing zich opdrong. Daarom besliste de 
sociale huisvestingsmaatschappij Woningent tot 
vernieuwbouw. De eerste toren is ondertussen 
afgebroken, de tweede volgt snel.

In de plaats komt een hedendaags complex met 
acht energiezuinige gebouwen. Tussen de  
gebouwen zullen er gemeenschappelijke tuinen 
voor de sociale huurders aangelegd worden en 
worden verbindingen tussen Rabot en de  
Opgeëistenlaan gemaakt. 

De eerste steen van de eerste toren werd recent 
gelegd. Zo krijgt het Rabot een nieuw baken, deze 
keer van sociaalecologisch wonen in de 21ste 
eeuw.

Dirk Holemans 
Gemeenteraadslid  
Dirk.Holemans@groen.be 

Gentse senioren met een migratieachter-
grond zijn al te lang een ‘onbereikbare’ 

doelgroep gebleven van het Gentse OCMW. De 
Groen-fractie kaartte dit hiaat in de dienst- 
verlening al vaak aan en maakt er nu werk van. 

Groen OCMW-raadslid Cengiz Cetinkaya, zelf 
van Turkse komaf, trok mee aan de kar. Met de 
nota ‘Senioren met een migratieachtergrond’ is 
drie jaar geleden een nieuwe weg ingeslagen. Er 
zijn heel wat acties genomen om ouderen met 
een migratieachtergrond en het OCMW dichter 
bij elkaar te brengen. 

Eén van de genomen maatregelen zijn zitdagen 
bij verenigingen van mensen met een migratie- 
achtergrond. Met een bereik van 280 extra  

Gentenaren, is het project op de goede weg.  
Het OCMW en de verenigingen geven aan dat het 
project er in slaagt de Gentse senioren met een 
migratieachtergrond te bereiken. 

 Het project slaagt erin om een nieuwe groep 
Gentse senioren met een migratieachtergrond te 
bereiken. Daarom breidt het OCMW de zitdagen 
binnen de verenigingen verder uit. Ook zal een 
extra personeelslid zich specifiek richten op deze 
meest kwetsbare groepen van Gent en zal de  
goede samenwerking verder uitgebouwd worden.

 
Cengiz Cetinkaya 
OCMW-raadslid  
Cengiz.cetinkaya@groen.be 

Oorlog, vluchten en hoop zoeken in een ander land. Het is voor niemand een evidente zaak. Zeker 
niet voor minderjarigen. Gent laat oorlogsvluchtelingen echter niet in de kou staan. Het OCMW 

en het Stadsbestuur nemen extra maatregelen om hen snel op weg te helpen naar een job en woning. 
Maar er is ook aandacht voor de specifieke situatie van jonge vluchtelingen.

Het stadsbestuur investeert daarvoor extra budget in het Gentse jeugdwelzijnswerk, onder impuls van 
schepen van Jeugd Elke Decruynaere. Op die manier kunnen de jeugdwelzijnswerkers van vzw Jong 
meer nieuwkomers bereiken en ondersteunen. Ze zijn voor de jongeren een vertrouwd gezicht die 
voor hen opkomen als het nodig is. Zo versterken ze de jongeren zodat ze als volwaardige burgers in 
Gent een mooie toekomst kunnen uitbouwen. De extra helpende hand vanuit het stadsbestuur maakt 
die goede start mee mogelijk.

Bram van Braeckevelt  
Fractievoorzitter 
Bram.vanbraeckevelt@groen.be 

JONGE OORLOGSVLUCHTELINGEN 

NIEUWE SOCIALE WONINGEN  

OP SITE RABOTTORENS

GENT WERKT AAN CULTUURSENSITIEVE ZORG
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Gemeenteraadslid Steven Vromman neemt 
met spijt in het hart afscheid van de 

Gentse gemeenteraad. Een nieuwe professionele 
uitdaging maakt de combinatie met een politiek 
mandaat helaas erg moeilijk. Steven: “Ik blijf 
volop achter het bestuursakkoord staan en zal 
mij ook actief blijven inzetten voor Groen Gent. 
Ik merk alleen dat de combinatie van een job als 
zelfstandig performer en consultant moeilijk te 
combineren valt met het tijdsintensieve engage-
ment van gemeenteraadslid. En uiteraard blijf ik 
in de toekomst werk maken van een ecologisch 
en sociaal rechtvaardig Gent, maar dan zonder 
politiek mandaat.” Steven laat zich opvolgen 

door OCMW-raadslid Cengiz Cetinkaya. Cengiz 
stapt hiermee definitief over naar de gemeente-
raad. Zijn plaats in de OCMW-raad wordt  
ingenomen door Steven Rommel.

Misschien heeft u ook al een praatje gemaakt met één van 
onze mandatarissen? Onze Groene raadsleden gaan van deur 
tot deur om te horen wat er leeft bij de Gentenaars.  
 
Wilt u zelf iets kwijt?  
Mail naar fractie.groen@stad.gent.

Een dag uit het leven van Zeneb Bensafia
18 SEPTEMBER – AUTOVRIJE ZONDAG

8u30: ontbijt met koffie. Ik ben geen mens zonder mijn koffie. Bij het online krantlezen 
stuit ik op een artikel over de rellen gisteren tijdens de betoging van extreemrechts in de 
Bloemekeswijk. De Turkse tegenbetogers spreken van provocatie. 

Zo’n voorvallen maken mij triest, maar sterken mij in mijn motivatie waarom ik aan politiek 
doe: werken aan een breder maatschappelijk draagvlak voor het samenleven in diversiteit, 
waar verschillen net als kwaliteiten aanzien worden.  

11u30: Ik spring op mijn fiets en tref mijn Groene collega’s onder de stadshal voor een 
picknick. Daarna laat schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw ons tijdens een fietstocht nu al 
dromen van een Gent na invoering van het circulatieplan. 

18u: even binnenwippen bij familie, samen een hapje eten, maar…

20u: niet te lang. De week staat volgeboekt met commissievergade-
ringen die ik nog wil voorbereiden. Vooral de maandelijkse commissie 
Welzijn, Werk en Milieu volg ik nauwgezet. Op dinsdag staat een over-
eenkomst tussen de Stad en vzw een Hart voor Vluchtelingen gepland, 
om vrijwilligers te ondersteunen die kwetsbare nieuwkomers helpen. 

Neen, de wereld zullen we in Gent niet veranderen, maar op lokaal vlak 
kunnen we toch wel het verschil maken.

STEVEN VROMMAN STOPT ALS GEMEENTERAADSLID

OPNIEUW VADERSCHAPSVERLOF VOOR BRAM VAN BRAECKEVELT

RAADSLID IN DE KIJKER:

UW MENING INTERESSEERT ONS!

Zeneb Bensafia
• Is 50
• Woont in het centrum van Gent
• Werkt voor de provincie Oost-Vlaanderen 
• Is geboeid door mensen. Van slag en soort.  

Ontmoeten, praten, luisteren,… is haar dada

Fractieleider voor Groen Bram van Braeckevelt is op 5 september vader geworden van een gezond 
meisje, Marit. Eind 2013 nam Bram ook al ouderschapsverlof op bij de geboorte van zijn zoontje. 

Dat was toen een primeur in de Gentse gemeenteraad, hij was de eerste man die zijn vaderschapsver-
lof opnam. Gemeenteraadslid Sara Matthieu neemt het fractieleiderschap tijdelijk over. Chris Maryns 
-  Van Autreve vervangt Bram als raadslid.

D U U R Z A M E  M O B I L I T E I T,  N U  O F  N O O I T !
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‘Samen stad maken’, daar willen we het graag met jou over hebben op de derde Trefdag van 
Groen Gent. Ook dit jaar bieden we je een boeiende mix van thema’s aan om je te laten  
inspireren, samen over te denken en te debatteren. Zij die liever de handen uit de mouwen 
steken, we plannen ook een activiteit voor de DOENERS. We voorzien gratis kinderanimatie, 
en als je dat wenst kan je fiets een opknapbeurt krijgen door de mobiele fietsenhersteller.  
Om 17.30 u sluiten we af met een receptie en een surprise-act.

Wanneer? Zaterdag 26 november. Start om 13u15, afsluitende receptie om 17u30.  
Waar? Zalen ACV, Poel 7, 9000 Gent. 

Hou onze website www.groengent.be in de gaten, daar zal het volledige programma binnenkort  
bekend gemaakt worden. En uiteraard kan je  je daar ook inschrijven.

  TREFDAG 

‘SAMEN STAD MAKEN’


