
GroenGent Magazine
Verschijnt 4x per jaar | 33ste jaargang | Juni 2017 - nr 2 | Afgiftekantoor Gent X

 Gent steunt (op)  
       Gentenaars

M A G A Z I N E

P209676



GROENGENT MAGAZINE JUNI 20172

Steeds meer Gentenaars doen het samen. 
Allerlei deel- en ruilprojecten schieten als 
paddenstoelen uit de grond. Buurt- 

bewoners slaan de handen in elkaar om  
ontmoetingsplaatsen te creëren, parken te  
verfraaien of (tijdelijk) vrijgekomen plekken  
in de stad in te richten.

In zijn boek Vrijheid & Zekerheid breekt Dirk 
Holemans een lans voor deze herwonnen auto-
nomie. Ecologisten laten de samenleving liever 
niet afhangen van de grillen van de markt of van 
een al te sturende overheid. Autonome burgers 
verbinden mensen en dragen zo bij aan vrijheid 

en zekerheid voor 
de inwoners van 
de stad.  
Internationaal 

expert Michel  
 

Bauwens vond recent maar liefst 500 burger- 
initiatieven in Gent. 

Zijn onze politici dan overbodig geworden?  
Zeker niet. Groen wil de plekken en de mogelijk-
heden voor duurzame initiatieven door de Gente-
naars stimuleren en obstakels wegwerken.  
Dat betekent ook: zorgen wegnemen van de 
inwoners. Duurzaam verbouwen is bijvoorbeeld 
vaak een helse klus. De Gentse Energiecentrale 
biedt begeleiding en advies op maat. Dampoort 
KnapT OP is dan weer een slimme manier om  
renovatie financieel te ondersteunen voor  
mensen met minder middelen..

Een zorgzaam Gent betekent ook zorgen voor 
alle inwoners. De zelfontplooiing van de Gen-
tenaars is pas echt geslaagd als alle groepen ten 
volle kunnen deelnemen aan het maatschappe-
lijke leven. Het nieuwe Circulatieplan vergroot 
het aantal manieren om je te verplaatsen. Het 
toont aan dat een zorgzaam beleid samen met de 
gedrevenheid van de Gentenaars de weg bereidt 
naar een betere stad! 

Voorzitter Groen Gent
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Gent klimaatneutraal maken lukt alleen als we allemaal samenwerken: burgers,  
organisaties, bedrijven en Stad Gent. Veel mensen zijn overtuigd van de noodzaak om  
actie te ondernemen. Maar hoe begin je eraan? Stad Gent ontwikkelde heel wat  
instrumenten die energiebesparing voor iedereen mogelijk maken. 

Het energieverbruik in onze woningen veroor-
zaakt een groot deel van de Gentse CO₂- 
uitstoot. Daarom is het erg belangrijk om ze 
energiezuiniger te maken. Goed voor minder 
CO₂, maar ook voor onze portemonnee. Voor 
energiezuinige verbouwingen zijn er heel wat 
premies die variëren naargelang het inkomen. 
Elke Gentenaar krijgt voor energiezuinige  
ingrepen bovendien een lening aan 1 %, voor 
kwetsbare gezinnen kan het zelfs renteloos.

ENERGIECENTR ALE
Gaat u verbouwen? Klop dan zeker eens aan bij 
de Energiecentrale, opgericht door het huidige 
bestuur. De Energiecentrale geeft niet alleen  
antwoorden op allerlei kleine energievragen, 
maar verstrekt daarnaast zeer uitgebreid reno-
vatieadvies, ook bij u thuis. Zelfs bij het zoeken 
naar aannemers en het nakijken van offertes 
biedt de Energiecentrale hulp. Op die manier 
vallen heel wat rompslomp en zorgen weg bij de  
verschillende fases van uw verbouwingen. 

HERNIEUWBARE ENERGIE
Het verminderen van ons energieverbruik  
betekent een belangrijke stap om onze klimaat- 
doelstelling te halen. Daarnaast is het ook  
belangrijk om in te zetten op hernieuwbare  
energie. Zo wil Gent het aandeel in lokale  
energieproductie fors opdrijven. Ook hierbij  

Elke Gentenaar krijgt voor 
energiezuinige ingrepen een 
lening aan 1%, voor kwetsbare 
gezinnen kan het zelfs 
renteloos.

KLIMAATNEUTRAAL GENT
Stad steunt 
     Gentenaars
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ondersteunen we de Gentenaars: met de Gentse zonnekaart kan elke inwoner kijken of zijn dak  
geschikt is voor zonnepanelen. En via de Gentse warmtefoto kunt u nagaan hoeveel warmteverlies er 
is langs uw dak. 

Daarnaast ondersteunt de Stad groepsaankopen van zonnepanelen, zoals door de Provincie 
Oost-Vlaanderen en door de energiecoöperatie Energent (onder de naam Gent Zonnestad). Samen 
met heel wat partners zoeken we ook naar oplossingen om huurders en kwetsbare gezinnen mee te 
laten genieten van zonne-energie. Op die manier bieden we de mogelijkheid aan alle Gentenaars om 
zelf mee te werken aan een klimaatneutraal Gent. 
 
 
 
Tine Heyse 
Schepen van Milieu, Energie en Noord-Zuid  
tine.heyse@groen.be

De Energiecentrale geeft niet 
alleen antwoorden op allerlei 
kleine energievragen, maar 
verstrekt daarnaast zeer uitgebreid 
renovatieadvies, ook bij u thuis.

De zonnekaart geeft aan op welke daken in 
Gent het rendabel is om zonnepanelen te 
plaatsen.

Meer info: 
www.energiecentrale.gent 
www.zonnestad.energent.be 
www.klimaat.stad.gent/zonnekaart
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‘Dampoort knapT OP’ 
helpt noodkopers bij renovatie

Je huis opknappen als je er zelf het geld niet voor hebt? Stad, OCMW en Samenlevings- 
opbouw slaan de handen in elkaar voor een creatieve oplossing.

Een betaalbare én goede woning vinden blijft 
een van de moeilijkste uitdagingen voor men-
sen met een laag inkomen. Een minderwaardige 
woning kopen om zeker een dak boven het hoofd 
te hebben, biedt even soelaas, maar vaak blijft 
er geen geld over voor renovaties. OCMW Gent 
en Samenlevingsopbouw lanceerden daarom het 
project Dampoort knapT OP.

De noodkopers krijgen maximum dertigduizend 
euro ter beschikking om, onder deskundige 
begeleiding, hun woning kwaliteitsvoller en 
energiezuiniger te maken. Later, als ze het huis 
verkopen, betalen ze het geld terug, samen met 
een deel van de meerwaarde. Zo vloeit het geld 
terug naar het fonds zodat nieuwe kandidaten 
hun woning kunnen vernieuwen. 

Bij aanvang stortte OCMW Gent 300.000 euro 
in het fonds. Hiermee werden tien huizen onder 
handen genomen. Na een erg positieve evaluatie 
maakt onder andere schepen van Milieu, Energie 
en Klimaat Tine Heyse extra middelen vrij om elf 
bijkomende woningen te renoveren. 

“Regelmatig zien we op het OCMW dossiers 
waarbij de noodkopers hun wooncomfort niet  
op eigen kracht kunnen verbeteren”, stelt raads-

lid Liliane De Cock. “Dit initiatief biedt hen de 
kans om hun leefomstandigheden drastisch te 
verbeteren.”

 
Liliane De Cock 
Fractievoorzitter OCMW 
liliane.decock@groen.be

Dirk Holemans 
Gemeenteraadslid 
dirk.holemans@groen.be 

Noodkopers komen niet tot de noodzakelijke renovatiewerken. Het project 
Dampoort knapT OP biedt hen hierbij ondersteuning. 
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  Meer doen voor  
wie meer nodig heeft 

Recent was er heel wat te doen over de aanvullende steunverlening van OCMW’s aan hun cliënten. 
OCMW’s bepalen zelf waarvoor ze, in aanvulling op het leefloon, tussenkomen. Gent doet meer voor 
wie meer nodig heeft. 

“Hoe kan het dat je in gemeente A wel bijdraagt voor je ouders in een woonzorgcentrum en in  
gemeente B niet?”, was de toon van de discussie. Het debat breidde zich ook uit naar andere vormen 
van financiële tussenkomst, zoals medische kosten en extra schoolkosten.

E X TRA FINANCIËLE TUSSENKOMSTEN, EEN NOODZAAK

Het leefloon ligt nog altijd ver onder de armoedegrens. Een alleenstaande mama met twee kinderen 
kan met haar leefloon en de kinderbijslag niet rondkomen: haar inkomen ligt ongeveer 250 euro onder 
de armoedegrens. We zorgen in Gent daarom voor aanvullende steun. Het Gentse OCMW doet dat 
omdat het bovenlokale niveau – in dit geval de federale regering – nalaat te doen wat moet: de rege-
ring maakte er nog altijd geen werk van om het leefloon eindelijk op te trekken. 

Wanneer dat medisch noodzakelijk is, en mensen onvoldoende eigen middelen hebben, komt het 
OCMW tussen in de betaling van de ziekenhuisfactuur. We kiezen er in Gent ook bewust voor om 
geen financiële bijdrage voor de rusthuisfactuur te vragen aan mensen wiens ouder(s) het woonzorg-
centrum niet kunnen betalen. Dat sommige senioren een te laag pensioen krijgen, wil het OCMW niet 
afwentelen op de kinderen.

 
Evita Willaert 
OCMW-raadslid 
evita.willaert@groen.be

“Hoe kan het dat je in gemeente A wel bijdraagt voor je ouders 
in een woonzorgcentrum en in gemeente B niet?”
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   KINDEROPVANG:  
MEER PLAATSEN EN MEER PERSONEEL

Het stadsbestuur doet grote investeringen voor de kleinste  
Gentenaars. Het aantal plaatsen in de kinderopvang groeit, en  
de kwaliteit en toegankelijkheid verbeteren. En er is nog meer  
goed nieuws voor kinderbegeleiders én ouders.

Met 1.168 opvangplaatsen voor baby’s en peuters 
is de Stad zelf de grootste organisator van kinder-
opvang in onze stad. Goed voor bijna een kwart 
van het aanbod en heel wat kwaliteit. 

Die aandacht voor kwaliteit is niet nieuw. In de 
jaren 70 startte Stad Gent met een pedagogische 

begeleidingsdienst voor scholen 
en kinder- 
opvang. Intussen staan 7 peda-
gogisch begeleiders de kinderop-
vang bij. Een thema dat nu veel 
aandacht krijgt is inclusie. Ouders 
wiens kindje meer zorg nodig 
heeft, kunnen terecht bij de Stad 
voor extra ondersteuning. Ook 
taalstimulering is een hot topic. 
Zo kunnen de kleintjes al een 
aardig mondje meepraten als ze 
starten op school.

Een hardnekkig misverstand is dat twee- 
verdieners niet welkom zijn in de stedelijke 
opvang. In werkelijkheid hebben twee op drie 
ouders een job. Wat wel klopt, is dat de Stad  
extra inspanningen doet zodat ook ouders zon-
der werkzekerheid of met andere problemen, be-

Ouders wiens kindje meer 
zorg nodig heeft, kunnen 
terecht bij de Stad voor extra 
ondersteuning.

STAD GENT L ANCEERT BABYSPOTS

BabySpots zijn rustpunten in de stad waar mama’s en papa’s hun 
baby kunnen voeden en verluieren. Een overzicht van alle locaties is 
terug te vinden op de website gezonde.stad.gent. 
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roep kunnen doen op kinderopvang. Dat is hard 
nodig want anders komen de kindjes niet, terwijl 
goede kinderopvang precies voor kwets- 
bare kinderen een wereld van verschil maakt.

Wist je trouwens dat Gent internationaal gekend 
is voor de inzet op kwaliteit en toegankelijkheid? 
Niet toevallig verwelkomt onze stad dit najaar 
honderden internationale experts op een  
conferentie over het thema kinderopvang. 

Toch blijft het elke dag hard werken voor de 
kinderbegeleiders. Goed nieuws voor hen is dat 

zij er nu collega’s bij krijgen. Voortaan  
organiseert Gent drie keer per jaar sollicitatie-
procedures voor begeleiders in de voorschoolse 
én in de buitenschoolse opvang. 

Goed nieuws ook voor de ouders: voortaan 
bundelt het Kinderopvang Punt alle info voor wie 
een plekje zoekt: www.kinderopvangpunt.gent

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

Het aantal plaatsen in de kinderopvang groeit en de kwaliteit en toegankelijkheid verbeteren.
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We verplaatsen ons om naar het werk of naar school te gaan, om vrienden te bezoeken, 
om de kinderen van aan de zijlijn aan te moedigen… Maar die verplaatsingen zijn niet van-
zelfsprekend voor wie niet goed te been is of voor wie het financieel moeilijk heeft. Mensen 
die door hun beperkte mobiliteit niet ten volle kunnen deelnemen aan het maatschappelijk 
leven, kampen met vervoersarmoede. Gent pakt dit op verschillende manieren aan.

MINDER MOBIEL

Het stadsbestuur neemt maatregelen om te  
vermijden dat een handicap mensen verhindert 
om zich vlot te verplaatsen.

 9 De Minder Mobielen Centrale van Stad Gent 
zorgt voor betaalbaar vervoer voor mensen 
met fysieke en financiële mobiliteits- 
problemen. 

 Maatregelen 

TEGEN VERVOERSARMOEDE

Dankzij het TrottoirActiePlan rijdt Raymond voortaan vlotter door de Hilarius Bertolfstraat.
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 9 Dankzij extra voorbehouden parkeerplaatsen 
voor mensen met een handicap en de gratis 
Wandelbus – die vanaf september dagelijks 
rijdt – kunnen ook gehandicapten zich vlot 
verplaatsen binnen het autovrij gebied. Voor 
wie in het autovrij gebied woont en bijvoor-
beeld zorg nodig heeft, is er een aangepaste 
vergunningenregeling.

 9 Binnenkort kan je onder de Stadshal behalve 
een buggy ook een rolstoel lenen.

FINANCIEEL

Ook wie om financiële redenen te maken krijgt 
met vervoersarmoede, kan rekenen op steun van 
de Stad.

 9 In Vlaanderen reizen kinderen tot zes jaar 
gratis met het openbaar vervoer. In Gent is  
dat tot veertien jaar. De Stad trekt hiervoor  
1.1 miljoen euro per jaar uit en maakt voor 
heel wat gezinnen op die manier een  
belangrijk verschil.

 9 Wie niet goed te been is en een beperkt 
inkomen heeft, krijgt in onze stad goedkope 
taxicheques.

 9 Heb je een auto nodig maar kan of wil je er 
zelf geen kopen? Dan kan je je hart ophalen bij 
het Autodeelplan. Stad Gent betaalt je lidgeld 
terug en je parkeert gratis in de hele stad.

VOETPADEN

Investeren in voetpaden vormt de basis om te 
zorgen voor een vlotte mobiliteit voor iedereen. 
Voor heel wat mensen is te voet de belangrijkste 
of zelfs de enige manier om zich te verplaatsen: 
Gentenaars die graag te voet door hun stad wan-
delen, of mensen met een rollator bvb, voor wie 
een busrit te lastig is, … 

Met het TrottoirActiePlan zorgt Stad Gent voor 
een versnelde aanpak van de Gentse voetpaden. 
Jaarlijks krijgt ongeveer 90.000 vierkante meter 
voetpad een grondige make-over. In de plaats van 
hinderlijke drempels, verzakkingen en kapotte 
tegels komen comfortabele vlakke voetpaden met 
blindengeleiding.

 
Meer weten? 
www.mobiliteit.stad.gent/minder-mobiel

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

“Met het TrottoirActiePlan 
zorgt Stad Gent voor een 
versnelde aanpak van de 
Gentse voetpaden. Jaarlijks 
krijgt ongeveer 90.000 
vierkante meter voetpad een 
grondige make-over”
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BUURTINITIATIEVEN  
Verbinden en inspireren 

Wondelgem Swingt zet de ‘W100’ op, een gesprek met honderd inwoners van verschillende leeftijden 
en met verschillende sociale of culturele achtergronden. Wat hen bindt: de verantwoordelijkheid voor 
de plaatsen die ze delen. De sociaal regisseur en de wijkregisseur helpen bewoners contacten leggen 
buiten hun kennissenkring. 

Echo’s uit de Wijk, actief in de Dampoortwijk en de Brugse Poort, is op de Publica Awards 2017  
uitgeroepen tot ‘meest verbindende buurtinitiatief ’. Ook hier staan diverse benaderingen van  
gedeelde plaatsen centraal. Echo’s uit de Wijk geeft buurtbewoners een eenvoudig fototoestel en 
stuurt ze op verkenning in hun wijk, op zoek naar beelden en ontmoetingen. Het resultaat zie je  
verschijnen op leegstaande panden. Voorbijgangers putten er verbeelding uit. 

Caroline Van Peteghem 
Gemeenteraadslid 
caroline.vanpeteghem@groen.be

VERSTERKEN VAN HET BUURTLEVEN 

De Stad wil de buurtcentra extra leven inblazen. In een drietal wijken krijgen verenigingen en  
bewonersgroepen toegang tot de buurtsecretariaten om hun activiteiten voor te bereiden. 

 Zeneb Bensafia: “De verbondenheid van mensen met hun buurt is vaak minder sterk dan vroeger.  
Het is dus zoeken naar nieuwe modellen om die opnieuw te stimuleren. Met de vernieuwde toegangs-
regeling ondersteunen we initiatieven van burgers, en zeker initiatieven die mee vorm geven aan onze 
samenleving. Het kan ook de basis vormen voor nieuwe partnerschappen tussen de betrokken  
bewonersgroepen, verenigingen en de Stad.”

Zeneb Bensafia 
Gemeenteraadslid 
zeneb.bensafia@groen.be

Dampoort Gent 2017 - Echo’s uit de wijk - foto Hannelore De Grande
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Divers personeelsbeleid:  
   grenzen verleggen

Tegen 2020 moet 30 procent van de nieuwe medewerkers van de Groep Gent van buiten-
landse herkomst zijn. Minstens 2 procent van alle medewerkers moet uit personen met 
een beperking bestaan. Dat zijn de streefcijfers die de Stad en het OCMW zichzelf opleg-
gen in het nieuwe diversiteitsactieplan. 

Stad Gent en het OCMW (samen Groep Gent) 
streven naar een beleid van evenredige arbeids-
participatie: de werkvloer als afspiegeling van de 
diverse samenleving. Dit plan telt een zestigtal 
verschillende acties om de diversiteit van het 
personeel te verhogen, maar ook om de samen-
werking tussen de diverse personeelsleden te 
verbeteren. 

Cengiz Cetinkaya: “De Groep Gent is met 8.000 
werknemers een van de grootste werkgevers van 
Oost-Vlaanderen. We bevorderen de samen- 
werking tussen de werknemers, onder andere 
door een beter onthaal van nieuwe medewerkers 
(bijvoorbeeld door een buddysysteem), nul- 
tolerantie voor discriminatie, en het aanpakken 
van pesten en ongewenst seksueel gedrag.  
Door vacatures via meer diverse kanalen te  
verspreiden, bestaande wervingsprocedures 
kritisch te belichten en aan te passen, wijkgerich-
te jobbeurzen en dergelijke, mikken we op een 
diverse instroom van nieuwe medewerkers. Ook 
onder gehandicapten, vijftigplussers en andere 

kansengroepen zijn er heel wat mensen met 
 talenten die de Stad goed kan gebruiken, maar 
met de huidige middelen bereiken we hen  
onvoldoende. Dit plan brengt daar eindelijk 
verandering in.”

 
 
Cengiz Cetinkaya 
Gemeenteraadslid 
cengiz.cetinkaya@groen.be
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Tijdens de Gentse Feesten is een bezoek aan  
de Willem De Beersteeg een absolute must.  
Vzw CirQ zorgt er al jaren voor een absurd  
perspectief op de actualiteit. In 2016 stond  
de vluchtelingencrisis met BataHlan centraal, 
met medewerking van een zeventigtal asiel- 
zoekers en erkende vluchtelingen. Refu Interim 
werd als interimbureau een blijver. Het helpt 
asielzoekers en erkende vluchtelingen om zich 
als vrijwilliger in te zetten in de culturele, sociale 
en vrijetijdssector. Bram Van Braeckevelt ging in 
gesprek met coördinator Farah Laporte.

Waarom Refu Interim?
Met Refu Interim ondersteunen we vluchtelingen 
in het uitbouwen van een netwerk en het ontwik-
kelen van hun talenten. Op een laagdrempelige 
manier gaan ze aan de slag in een culturele  
organisatie die vrijwilligers zoekt.  
Zo steken ze ook wat Nederlands op en vinden  
ze aansluiting bij een vrijwilligerswerking.  
Vluchtelingen worden vaak te negatief bekeken, 

wij willen hun enorme potentieel in de verf 
zetten en organisaties aanzetten om hen in hun 
werking op te nemen.

Hoe gaan jullie te werk?
Eind maart 2017 organiseerden we een kennis-
makingsfestival, 220 kandidaten kregen een 
intakegesprek. We peilden naar hun ervaring en 
interesses, en wat ze het liefst willen doen:  
werken achter de bar, in de keuken, aan het 
onthaal, als handige harry of als artiest. Daarna 
volgden verschillende testmomenten zodat we 
konden inschatten of ze al klaar zijn om aan de 
slag te gaan, of nog extra opleiding en begeleiding 
nodig hebben. 

Hoe loopt de samenwerking met de  
verschillende actoren?
Er zijn natuurlijk heel wat organisaties die voor 
en met vluchtelingen werken: OCMW, VDAB, 
CAW, Inburgering en Integratie... Met hen zitten 
we samen om goed van elkaars werking op de 
hoogte te zijn, en waar mogelijk samen te  
werken. Zo organiseert de VDAB hier binnen-
kort een teamdag, en bekijken we hoe zij onze 
werking kunnen ondersteunen. Het belangrijkste 
is dat we de mensen een duwtje in de rug kunnen 
geven, en de vaak lange periode tussen aankomst 
en een echte job kunnen overbruggen met een 
eerste werkervaring en vooral een goede portie 
motivatie, humor en goesting. 
 
 
Bram Van Braeckevelt 
Groen Fractieleider 
bram.vanbraeckevelt@groen.be

VLUCHTELINGEN AAN DE SLAG



Ik ben even oud als de wet op maatschappelijke dienstverlening. We delen niet alleen het  
geboortejaar, ik onderschrijf ook volmondig de doelstelling. Deze wet garandeert het recht 
op een menswaardig bestaan voor iedereen, een opdracht voor het OCMW in elke  
gemeente. We moeten deze wet koesteren en versterken. 

Met mijn engagement als raadslid zet ik mij in om dit recht voor elke Gentenaar te  
realiseren. Mijn thema’s zijn financiële steun en begeleiding, ouderen- en gezondheidszorg 
en wonen. Het is bemoedigend om te zien dat de sterke ploeg van het OCMW al deze 
ambities...

Een project dat mij na aan het hart ligt is ‘Groepswonen voor senioren’. Deze nieuwe 
woonvorm richt zich tot Gentse 65-plussers die zelfstandig willen samenwonen als  
huurder. Eind 2018 start op Meulestede een  pilootproject. Zo maakt het 
OCMW co-housing betaalbaar voor senioren met een kleiner inkomen. Een 
ander sterk initiatief is het sociaal verhuurkantoor (SVK) dat eigenaars de 
rompslomp van het verhuren uit handen neemt en in ruil de woning  
aanbiedt aan lagere huurprijs. Ik hoop dat in de toekomst meer huis- 
eigenaars op deze manier hun huis willen verhuren. Op die manier krijgen 
mensen met minder middelen meer kans op een goede woning.

RAADSLID IN DE KIJKER:

Steven Rommel
• 40 jaar en 20 jaar actief bij Agalev en Groen
• Woont samen met Ann in Gentbrugge 
• 2 kinderen en 3 pluskinderen
• Stafmedewerker bij Samenlevingsopbouw Vlaanderen
• OCMW-raadslid sinds oktober 2016 in opvolging van Cengiz Cetinkaya
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AGENDA
14 oktober  

Festival Groen – sp.a. Gent
17- 18 november  

Schakelcongres van Groen 

SFEERBEELDEN TAKE OFF 22 APRIL

Op de Take Off van 22 april kwamen meer dan 
200 leden van Groen en sp.a. Gent samen om 
nieuwe ideeën te formuleren voor een leefbaar, 
eerlijk en gezond Gent. De leden van beide  
partijen leverden meer dan 300 frisse ideeën  
aan voor de opmaak van het toekomstige  
verkiezingsprogramma”.


