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De Gentse politiek stond enkele weken 
terug in de nationale schijnwerpers. 
Tom Balthazar nam ontslag nadat hoge 

vergoedingen voor zitjes in bovenlokale structu-
ren aan het licht kwamen. Vele Groen-leden  
spraken ons aan om hun ongenoegen te  
ventileren. Terecht. De hoge vergoedingen en de 
onfrisse investeringen van deze structuren staan 
volledig haaks op de eerlijke en transparante  
politiek waar Groen steevast voor pleit. Het kar-
tel met sp.a. kwam onder druk. Toch oordeelden 
de leden van Groen Gent op 15 februari dat we 
in het stadsbestuur de voorbije jaren goed met 
sp.a. hebben samengewerkt. En dat we ook voor 
de toekomst in progressieve samenwerking met 
sp.a de sleutel zien voor een gezond, groen en 
kindvriendelijk Gent. Maar gewoon de bladzijde 
omdraaien alsof er niets gebeurd was, kon ook 
niet. Daarom koppelden we de verderzetting van 
het kartel aan duidelijke voorwaarden voor  
eerlijke en transparante politiek. Een moedig 
besluit. De Groene politieke moed komt ook 

met de invoering van het Circulatieplan stevig 
uit de verf. Dat plan maakt een gedurfde omslag: 
autoverkeer rijdt zoveel mogelijk langs de stads-
ring en de R4, terwijl straten en pleinen in de 
stad meer ruimte krijgen voor wandelen, fietsen, 
groen, spelen en ontmoeten. Met die moedige 
stappen van moedige politici maken we van Gent 
een stad waarin het elke dag beter leven is.
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Brugfiguren verbeteren de communicatie tussen scholen en ouders. En het is een  
succesverhaal, nu al 20 jaar lang. Met veel erkenning en waardering van de Stad.

“EEN BRUGFIGUUR BETEKENT DE 
WERELD VOOR ONS”
Een brugfiguur betekent een extra paar  
helpende handen voor de school en voor ouders 
een vertrouwenspersoon. Brugfiguren zorgen 
dat alle ouders op oudercontact geraken, doen 
huisbezoeken en bemiddelen bij moeilijkheden. 
Interculturele communicatie is het vertrekpunt, 
maar in de praktijk werken de brugfiguren voor 
alle kinderen.

 

Wat begon met een handvol medewerkers 
groeide uit tot een volwaardig team. Dankzij een 
recente uitbreiding werken nu niet minder dan 41 
Gentse basisscholen en acht secundaire scholen 
met een brugfiguur. Dat is uniek in Vlaanderen. 

Sinds kort zijn alle brugfiguren in dienst van de 
Stad Gent. Dat zorgt voor meer werkzekerheid en 
betere werkvoorwaarden. Het vermindert ook de 
planlast voor de scholen. Voor de brugfiguren is 
het een verdiende erkenning, voor de verschil- 
lende onderwijsnetten een blijk van vertrouwen. 

“Sinds kort zijn alle brugfiguren 
in dienst van de Stad Gent. Dat 
zorgt voor meer werkzekerheid 
en betere werkvoorwaarden.”  
Elke Decruynaere

BRUGGEN SLAAN TUSSEN 
OUDERS EN SCHOLEN



GROENGENT MAGAZINE MAART 20175

De Stad Gent werkt al langer goed samen met 
alle onderwijsnetten: zowel met het katholiek als 
met het officieel onderwijs, stedelijk, provinciaal 
of gemeenschapsonderwijs, en met de onafhan-
kelijke scholen. Elders kijkt men met grote ogen 
naar de samenwerking van de Gentse Centra 
voor Leerlingenbegeleiding. Vanuit eenheid in 
verscheidenheid gaan we voor een gezamenlijk 
doel: voor alle kinderen en jongeren in Gent het 
beste onderwijs bieden. 
 
Elke Decruynaere 
Schepen voor Onderwijs, Opvoeding en Jeugd  
elke.decruynaere@groen.be 

“Interculturele 
communicatie is het 
vertrekpunt, maar in 
de praktijk werken de 
brugfiguren voor alle 
kinderen.”  
Elke Decruynaere
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   VOORKOMEN IS NOG  
ALTIJD BETER DAN GENEZEN

Minister De Block besliste om geen nieuwe wijk-
gezondheidscentra meer te erkennen.  
Een besparingsmaatregel. En dat is bijzonder  
jammer. Wijkgezondheidscentra bereiken 
immers mensen uit maatschappelijk kwetsbare 
groepen die anders moeilijk toegang krijgen tot 
de gezondheidszorg. In de centra staan huis- 
artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en 
sociaal werkers klaar met kwaliteitsvolle zorg 
voor iedereen, zonder enige financiële drempel. 

In Gent zijn er nu tien wijkgezondheidscentra. 
Dankzij hun wijkgerichte aanpak zijn zij zeer 
vertrouwd met de noden en de behoeften van 
mensen uit kwetsbare groepen. Wijkgezond-
heidscentra zijn veel meer dan huisarts- 
praktijken: behalve verzorgen en opvolgen van 
de gezondheidsproblemen van hun patiënten 
werken zij ook aan preventie. Zij informeren en 
sensibiliseren rond gezond gedrag van alledag, 
op maat van de mensen die zij bereiken. Om de 

centra hierin te ondersteunen, zorgt ook de Stad 
Gent sinds 2013 voor een subsidie. Bij de her-
nieuwing van de subsidieovereenkomst, onder-
streepte Zeneb Bensafia de belangrijke rol van de 
stad in de uitbouw van een lokaal gezondheids- 
beleid. Toegankelijkheid van de gezondheidszorg 
is een belangrijk aandachtspunt: het is een basis-
recht voor iedereen. En gezondheid gaat ook over 
“gezonde voeding”. Daarom besloot de Stad een 
extra steun te verlenen voor de ontwikkeling van 
een campagne en strategie rond “toeganke- 
lijke gezonde voeding”. De wijkgezondheids-
centra zijn bijzonder goed geplaatst om alle 
Gentenaars te sensibiliseren rond het belang van 
gezonde voeding voor een gezond leven. En om 
hen daarbij met concrete raad en daad te helpen.

 
Zeneb Bensafia 
Gemeenteraadslid 
zeneb.bensafia@groen.be

Toegankelijke 
gezondheidszorg is 
een basisrecht voor 
iedereen.
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   Het nieuwe  
Parkeerplan wérkt 

Het nieuwe Parkeerplan is intussen helemaal uitgerold in Gent. Dat betekent: grotere parkeerzones 
met meer voorbehouden parkeerplaatsen voor bewoners, een uitbreiding van het parkeerregime tot 
in Sint-Amandsberg, Brugse Poort en Rabot, en hogere parkeertarieven voor bezoekers. Tevreden 
burgers uit de Brugse Poort en het Rabot melden dat ze met het nieuwe parkeerregime voor het eerst 
sinds lang opnieuw een parkeerplaats vinden in de buurt van hun woning. Schepen van Mobiliteit 
Filip Watteeuw: “Het Parkeerplan creëert meer ruimte in de stad. Het betalend parkeren laat mensen 
nadenken over hoe ze zich op een andere manier kunnen verplaatsen.”

Gent op en top autodeelstad 
Vorig jaar lanceerde de Stad Gent, samen met de Gentse 
autodeelorganisaties, een ambitieus autodeelplan. Onder 
het motto ‘Gent op en top autodeelstad’ maakt men de 
Gentenaars warm voor het autodelen. Het doel: 20.000 
autodelers in Gent tegen 2020. Vandaag zijn er al 6.050 
autodelers. Filip Watteeuw: “Met elke autodeelwagen zijn 
er twaalf auto’s minder in het openbaar domein. Daarom 
maken we autodelen zo aantrekkelijk mogelijk: met een 
autodeelwagen kan je bovengronds overal gratis parke-
ren en elk jaar komen er een pak nieuwe voorbehouden 
autodeelparkeerplaatsen bij. In 2018 moeten dat er al 500 
zijn.”

Meer informatie over autodelen: www.autodelen.gent.

In de Muinklaan vind je de eerste autodeelhub van Gent
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    CIRCULATIEPLAN  
MAAKT GENT SOCIALER

Enkele minder bekende effecten  
 van het Circulatieplan

Het Circulatieplan heeft tot doel om het doorgaand autoverkeer te weren uit de binnenstad. 
Welke voordelen biedt het wonen in een autoluwe stad?

Een sociaal rechtvaardige stad 
Een auto is duur. Niet iedereen kan of wil een eigen wagen kopen. Door evenwicht te creëren, 
maken we wandelen, fietsen en het openbaar vervoer aantrekkelijker. Minder autoverkeer in de 
binnenstad zorgt voor minder stresserende situaties. Dus minder conflicten tussen fietsers en  
automobilisten. Er komen ook vijf voetgangersstraten die tussen 11 en 18 uur alleen toegankelijk 
zijn voor voetgangers. Ook hier dus geen conflicten meer met andere weggebruikers. 

Ook als u niet goed te been bent, kunt u genieten van het autovrij gebied. Er zijn voorbehouden 
parkeerplaatsen aan de ingang van het gebied. De gratis Wandelbus helpt u vervolgens verder in 
het autovrij gebied. Zo kunt ook u rustig winkelen of een terrasje doen. 

De Wandelbus zorgt ervoor dat iedereen kan genieten van het autovrij gebied.
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In een autoluwe stad ben je ook buitenshuis thuis.

Een kindvriendelijke stad 
Een autoluwe stad is veiliger en gezonder. Fietsen naar school 
wordt aangenamer en er komt meer ruimte voor groen en 
meer ruimte om te spelen in de stad. Zo komt er na de zomer 
een grote zandbak voor kinderen op het Maaseikplein, in de 
schaduw van de Sint-Baafskathedraal.

Een bruisende stad 
Organiseert jouw buurtcomité een bloemenmarkt? Of houd je een straatbarbecue met de 
buren? In een autoluwe stad kan dat veel gemakkelijker. Tel uit je winst met een groter 
autovrij gebied. Op de plaatsen waar de knip gaat op doorgaand autoverkeer, komen er 
nieuwe plekken om te genieten van de stad. 

Een autoluwe stad is ook goed voor de plaatselijke handelaars: voetgangers en fietsers 
kiezen veel meer voor buurtwinkels. De verhouding tussen kosten en baten van stedelijke 
investeringen in infrastructuur voor fietsen levert vele keren meer op dan investeren in 
infrastructuur voor auto’s. En om het helemaal mooi te maken: de waarde van woningen 
stijgt naarmate het aantal auto’s in de wijk daalt.
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FIETSAMBASSADE GENT 
          GAAT VAN START

In de zomer van 2017 gaat De Fietsambassade Gent van start. De Fietsambassade bundelt alle 
fietsgerichte partnerschappen in Gent, zoals StudentEnMobiliteit en Max Mobiel, in één organisatie 
voor fietsdienstverlening. En de nieuwe organisatie is meer dan de som van de delen. Schepen Filip 
Watteeuw: “We versterken onze rol als toonaangevende fietsstad in Vlaanderen. We maken van De 
Fietsambassade ook een informatiepunt voor alle vragen en informatie over het gebruik van de fiets. 

De organisatie zal ook nieuwe initiatieven aanmoedigen die 
fietsen in Gent stimuleren.”

Sara Matthieu: “In Gent heerst stilaan een echte fietscultuur, 
dat zie je ook aan de komst van echte fietscafés. Ook hande-
laars en dienstverleners kiezen almaar vaker voor de (bak)
fiets als eerste vervoersmiddel. Stuk voor stuk initiatieven 
die we met De Fietsambassade Gent willen ondersteunen en 
promoten.”

DEELFIETSEN, LEENBUGGY’S EN LEENROL STOELEN 
Om mensen te ondersteunen om zich duurzaam te verplaatsen, komen er nieuwe deel- en leen- 
systemen. Binnenkort krijgt Gent een eigen deelfietsensysteem. Vanaf 1 juli 2017 komen er deelfietsen 
aan een groot aantal park-and-rides. In eerste instantie komen er in totaal 100 deelfietsen op P+R 
Gentbrugge,The Loop/Expo, P+R Watersportbaan, P+R Bourgoyen, P+R Hekers, P+R Galveston en P+R 
Muide. Later komt er een uitbreiding van zowel het aantal fietsen als het aantal locaties. Een deelfiets 
moet je altijd terugbrengen naar het startpunt. “Een bewuste keuze, want het is niet de bedoeling dat 
er dagelijks bestelwagens rondrijden om fietsen over en weer te brengen. Dat zou ecologisch niet veel 
steek houden,” zegt Filip Watteeuw.

En vanaf april kan je gratis een buggy of rolstoel lenen onder de Stadshal. De enige voorwaarde is dat 
je vooraf online reserveert. Dat kan via www.max-mobiel.be.

Filip Watteeuw 
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 
filip.watteeuw@groen.be
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ENERGIE UIT AFVALWATER  
      aan de Schipperskaai

Aan de Schipperskaai verrijst vanaf 2019 een nieuwe woonwijk met ongeveer 400  
woningen, een school, een kinderdagverblijf en een sporthal. De wijk De Nieuwe Dokken 
krijgt een vernieuwend en duurzaam energiesysteem op basis van het eigen afvalwater  
en keukenafval, en de restwarmte van het naburige bedrijf Christeyns.

De Nieuwe Dokken wordt een klimaatneutrale 
wijk. De nieuwe woonwijk produceert zelf groene 
warmte op basis van keukenafval en afvalwater.  
Via vacuümtoiletten wordt het zogenaamde 
‘zwart water’ ingezameld. Samen met vermalen 
keukenafval gaat dat naar een vergister die de 
afval omzet in biogas. Dat biogas levert op zijn 
beurt warmte en elektriciteit. Het zogenaamde 
‘grijs water’ van bad en douche, gaat na zuivering 
naar een warmtepomp die de warmte uit het  

water recupereert. Grijs en zwart afvalwater  
kunnen samen één derde van de warmtevraag 
van de gebouwen dekken. Dit vernieuwend 
systeem “Zero Afval Water met Energie- en 
Nutriënten Terugwinning” of ZAWENT  zorgt 
bovendien voor de zuivering en het hergebruik 
van afvalwater.

De rest van de verwarming voor de wijk komt van 
restwarmte van het naburige bedrijf Christeyns. 
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Door het ontslag van Tom Balthazar (sp.a), waren er een aantal verschuivingen in de gemeenteraad. 
Sven Taeldeman (sp.a) volgt Tom Balthazar op als schepen en Chris Maryns-Van Autreve (Groen) 
legde op de gemeenteraad van februari de eed af als nieuw gemeenteraadslid.

Chris is 68 jaar en woont in Mariakerke. Zij was actief in de financiële sector en heeft ervaring met 
ethisch bankieren. Eind 2016 zetelde ze al een tijdje in de gemeenteraad als vervangster van Bram  
van Braeckevelt tijdens zijn ouderschapsverlof. 

Welkom Chris!

 
Chris Maryns-Van Autreve 
Gemeenteraadslid 
chris.marynsvanautreve@groen.be

CHRIS MARYNS-VAN AUTREVE  

LEGT EED AF ALS GEMEENTERAADSLID

Bij de productie van hygiëneproducten door dat 
bedrijf komt warmte vrij die nu verloren gaat. In 
de toekomst gebruiken we die restwarmte om te 
zorgen voor de resterende twee derde van de no-
dige warmte in de nieuwe wijk. Een lokaal warm-
tenet verdeelt de warmte naar de gebouwen.

De coöperatieve DuCoop zal het systeem  
exploiteren, met participatie van de project- 

ontwikkelaar, Farys, de investeerder en later ook 
de bewoners.

Schepen van Klimaat en Milieu Tine Heyse is 
trots dat we met dit vernieuwend energiesysteem 
een klimaatneutrale wijk kunnen realiseren. “Een 
klimaatwerkgroep van het Gents klimaatverbond 
heeft het concept mee op de kaart gezet met 
een eerste studie voor de Oude Dokken. Bij de 
zoektocht naar een private partner gaven we die 
studie mee aan alle kandidaat-ontwikkelaars. Een 
mooi voorbeeld van hoe bottom-up participatie 
mee kan leiden tot vernieuwende ontwikkelingen 
voor een klimaatneutrale wijk.”

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

“Een mooi voorbeeld van hoe 
bottom-up participatie mee 
kan leiden tot vernieuwende 
ontwikkelingen voor een 
klimaatneutrale wijk.”  
Tine Heyse
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Klare taal graag
Laagdrempelige en duidelijke communicatie is 
belangrijk. OCMW-fractieleidster Liliane  
De Cock en raadslid Evita Willaert vinden dit 
noodzakelijk om OCMW-cliënten verder op 
weg te helpen. Wettelijk verplichte bepalingen 
kunnen uitnodigingen of beslissingen van het be-
stuur echter erg ambtelijk en minder begrijpelijk  
maken, zeker voor mensen die minder taal- 
vaardig zijn. Binnen de Lokale Adviescommissie 
(LAC), een wettelijk verplicht orgaan waarin 
Liliane en Evita zetelen, gingen ze met deze 
moeilijkheid aan de slag.  

Wie de waterfactuur niet kan betalen, wordt uit-
genodigd op het LAC Water om een afbetalings- 
plan  te bespreken. Mensen riskeren anders 
afsluiting. Een dergelijk plan moet uiteraard ook 
financieel haalbaar zijn voor mensen, die vaak al 
andere schulden hebben. Soms loopt de factuur 

hoog op omdat er een lek is; het LAC raadt dan 
aan om een lektest te doen. 

Liliane De Cock: “De cliënten moeten begrijpen 
wat we hen vertellen, tijdens een gesprek kan 
de informatie nogal overweldigend zijn. Mensen 
de mogelijkheid geven nadien alles rustig na te 
lezen, zou vanzelfsprekend moeten zijn.”  
Op initiatief van Evita en Liliane komt er daarom 
een folder met pictogrammen, die de werking van 
het LAC op een begrijpelijke wijze uitlegt. 

“Als deze folder erin slaagt complexe informatie 
bevattelijk te maken voor de cliënten, moet dit 
ons bestuur aanzetten ook elders hiermee aan 
de slag te gaan, stelt Evita. Mensen haken nog 
te vaak af, omdat ze het niet begrijpen. En dat 
moeten we verhelpen.”

 
Liliane De Cock 
OCMW-fractieleidster 
liliane.decock@groen.be

Evita Willaert 
OCMW-raadslid 
evita.willaert@groen.be 
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Gent is divers en kleurrijk. De weerspiegeling van de Gentse samenleving bij de Gentse politie is  
cruciaal voor het creëren van draagvlak bij alle Gentenaars. Maar tot vandaag slaagde men er niet in 
om meer Gentenaars met een migratieachtergrond aan te werven. Daarom onderstreepte Groen- 
fractieleider Bram Van Braeckevelt al meermaals dat het Gentse politiekorps diverser kan en moet. 
Ook de korpschef en burgemeester Termont (sp.a) erkennen dit ondertussen. Daarom lanceert de 
politie voor de volgende aanwervingsronde een rekruteringscampagne “100% (fl)ik” met daaraan 
gekoppeld twee job infodagen. Doel is een divers publiek warm maken voor een job bij de Gentse 
politie. Met de campagne richt de politie zich ook tot Gentenaars met een migratieachtergrond en 
men wil hen ondersteunen bij hun sollicitatie. De weg is nog lang en er zijn nog 
veel stappen nodig. Maar de geplande campagne is een zeer 
duidelijk en zichtbaar engagement van de politie om werk te 
maken van een Gentser politiekorps.

Bram Van Braeckevelt 
Gemeenteraadslid 
bram.vanbraeckevelt@groen.be

Airbnb rukt fors op in Gent. In 2009 was er nog geen sprake van en nu vind je al 800 Gentse logies 
op de website. En dat aantal stijgt snel. Niets op tegen dat mensen af en toe een kamer verhuren via 
Airbnb. Maar het probleem is dat steeds meer woningen permanent via Airbnb in de aanbieding staan. 
Daardoor zijn er nog minder appartementen en huizen beschikbaar op de Gentse woonmarkt, en dat 
zorgt dan weer voor een stijging van de huur- en verkoopprijzen.

Groen gemeenteraadslid Dirk Holemans bracht eind 2016 de problematiek in kaart en vroeg het stads-
bestuur om dit slim te reguleren. Daar is positief op geantwoord. Op suggestie van Dirk neemt Gent 
de regeling van Amsterdam over. Die Nederlandse stad beperkt het aantal dagen Airbnb-verhuur tot 
60 dagen per jaar. En als een verhuurplek overlast veroorzaakt kunnen buren aangifte doen. Zo gaat in 
deze fijne stad toerisme samen met aangenaam wonen.

Dirk Holemans 
Gemeenteraadslid 
dirk.holemans@stad.gent

GENTSE FLIKKEN MOETEN DIVERSER 

Airbnb: evenwicht tussen fijn verblijven  
                   en goed wonen in Gent



Wat mij drijft: de strijd tegen ongelijkheid. Niet iedereen komt gelijk aan de start van het 
leven. De samenleving moet deze ongelijkheid zoveel mogelijk wegwerken. Ik kreeg veel 
mogelijkheden en kansen, en ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om die in te zetten 
om de leefomstandigheden van anderen te helpen verbeteren.

Waar doe ik het voor: mijn opleiding en werkervaring leerden mij dat je mensen die het 
moeilijk hebben niet alleen helpt met geld. Je kan hen ook versterken, kansen geven en 
hun waardigheid herstellen. 

Waar ga ik nog voor: ik wil de rest van deze legislatuur nog gebruiken om de Aanvullende 
Financiële Hulp van het Gentse OCMW te verbeteren en te verankeren, en een oplossing te 
vinden voor dakloze gezinnen met kinderen.

Waar ben ik trots op: mijn gezin en hoe mijn kinderen en kleinkinderen in het 
leven staan. Natuurlijk ook op mijn politiek engagement: dat ik niet vanaf de zij-
lijn toegekeken heb maar tijd en energie besteed heb aan het Groene project. 

En dan dit nog: ik hoop dat ik wat stenen heb verlegd in de rivier!

RAADSLID IN DE KIJKER:

Liliane De Cock
• Is 61 jaar en al 23 jaar actief binnen Agalev en Groen.
• Woont in Gentbrugge met haar man Rudy.
• Heeft drie kinderen en vier kleinkinderen.
• Is docente volwassenonderwijs op rust.
• Is sinds 2014 fractieleider voor Groen in het OCMW.
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Drie jaar na de laatste verkiezingen, kijkt Groen stilaan vooruit naar de volgende legislatuur. 
Groen Gent wil verder bouwen aan een faire, leefbare, gezonde en groene stad. Concrete  
ideeën daarover werken we uit samen met kartelpartner sp.a.  Op 22 april komen Groen-  
en sp.a-leden samen op een startdag. Dan leggen we de eerste puzzelstukken voor ons  
programma voor de lokale verkiezingen van 2018. 

Alle leden welkom vanaf 9 uur in ‘De Punt’, Kerkstraat 108 in Gentbrugge. 

Meer info volgt op www.groengent.be.

‘Take off’
OP 22 APRIL SAMEN IN GESPREK OP DE 


