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Er komt geen gigantisch winkelcentrum op 
The Loop, het enorme terrein tussen Ikea 
en Flanders Expo. Jarenlang stond Groen 

politiek alleen in het verzet tegen dit mega- 
lomane plan. Het zogenaamde outletcenter zou 
voor grote verkeersproblemen zorgen.  
Ook voor de Gentse handelaars was het zeker 
geen geschenk: het winkelbezoek aan Gent  
dreigde beperkt te blijven tot het outletcenter.  
Het stadsbestuur besliste recent dat het winkel-
centrum er definitief niet komt. Een verstandige 
beslissing. 
We kunnen nu dus met zijn allen beginnen  
nadenken over wat we met dit enorme terrein 
gaan doen. Ruimte voor ondernemen, wonen en 
groen: er zijn heel wat mogelijkheden. Wat het 
ook wordt, wat Groen betreft moet er alleszins 
een maatschappelijk draagvlak voor zijn.  
We maken daarom werk van een uitgebreid  
inspraaktraject, want Groen wil dat de  
Gentenaars hun mening kunnen geven.  
Groen heeft de ambitie om Gentenaars te  
verenigen rond en te betrekken bij politieke 

projecten. Democratie is meer dan eens om de 
zes jaar een stem uitbrengen. In deze Groenkrant 
gaan we wat dieper in op hoe burgerparticipatie 
de voorbije jaren in Gent vorm kreeg. Het is een 
verhaal van vallen en opstaan. Een ding is zeker: 
de komende bestuursperiode willen we de  
Gentenaars vaker betrekken 
bij het beleid.

 
 
Voorzitter Groen 
Gent

NIEUWE K ANSEN VOOR THE LOOP

TeamGent @TeamGent9000
@BrocajErgys tijdens intergenerationeel debat op Team Gent evenement:  
Gentenaars, welke leeftijd dan ook, maken #Gent. Zij zijn allemaal #TeamGent
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In Gent gaat niets verloren. Of toch al zeker 200 
ton voedsel minder dan vroeger. Met het project 
Foodsavers slaan Stad Gent en het OCMW sinds 
maart de handen in elkaar om voedselover-
schotten zo veel mogelijk te verdelen onder 
Gentse armoedeverenigingen. Dagelijks halen 
OCMW-medewerkers op 17 plaatsen over- 
schotten op, waaronder in supermarkten uit  
de Gentse regio op de veiling in Roeselare. In 
een gekoeld depot, op de voormalige UCO-site 

in Wondelgem, voeren medewerkers in opleiding 
eerst een kwaliteitscontrole uit. Daarna sorteren 
ze de overschotten. In totaal krijgen 45 Gentse 
armoedeverenigingen voedseloverschotten, voor-
al sociale restaurants en voedselbedelings- 
initiatieven.

MILIEU

Tine Heyse is trots op dit project. “Voedsel- 
verspilling heeft een grote impact op het milieu. 

redde al meer dan 200 ton voedsel   
    van de vuilnisbak

F O O D S A V E R S  G E N T
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Volgens berekeningen van de voedsel- en land-
bouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) 
staat 100 ton voedselverspilling vermijden gelijk 
aan 254 ton minder CO² uitstoot. Voeding heeft 
een belangrijke impact op het klimaat, zowel 
door het gebruik van energie als van grondstof-
fen. Bovendien is het compleet onverantwoord 
om zo veel kwaliteitsvol voedsel te verspillen, 
zeker als je weet dat veel Gentenaars in armoede 
leven en geen geld hebben voor vers en gezond 
eten.”

WERK

Foodsavers is in die zin een duidelijk voorbeeld 
van een win-winsituatie. Naast de vermeden 
voedselverspilling biedt het project ook werk- 
gelegenheid aan verschillende mensen die 
moeilijk toegang vinden tot de gewone arbeids-
markt. Zo zullen er in 2017 twee mensen worden 
opgeleid en werkervaring opdoen als logistiek 
medewerker. Hiervoor werkt Stad Gent samen 
met de VDAB. 

Met de voedselstrategie ‘Gent en Garde’ werkt 
Stad Gent al verschillende jaren aan een verduur-
zaming van het lokale voedselsysteem. Voedsel- 
verspilling vermijden hoort daar ook bij. Zo vond 
in 2014 het Niets is Verloren Festival plaats waar-
bij er met voedseloverschotten gekookt werd 
voor maar liefst vijfduizend Gentenaars. In 2015 
werd het Restorestje gelanceerd, dat onder- 
tussen in meer dan honderd Gentse horecazaken 
verkrijgbaar is. Foodsavers geeft verder vorm 
aan de Gentse voedselstrategie door structureel 
werk te maken van een zinvolle herverdeling van 
voedseloverschotten.

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

Voeding heeft een belangrijke 
impact op het klimaat. 
100 ton voedselverspilling 
vermijden staat gelijk aan  
254 ton minder CO2 uitstoot.
Tine Heyse
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Gent kiest duidelijk voor meer veiligheid. Een 
keuze die andere stadsbesturen minder vlot ma-
ken, wat niet zonder gevolgen blijft. ‘We hadden 
een duidelijk plan aan het begin van de bestuurs- 
periode: Gent verkeersveiliger maken’, zegt Filip 
Watteeuw, schepen van Mobiliteit. ‘En dat is ge-
lukt. Natuurlijk is het werk nog lang niet af, maar 
de cijfers zijn alvast veelbelovend: we tellen 28% 
minder ongevallen in het centrum van Gent.’  
De eerste grote stap was de invoering van de 
zone 30 in de binnenstad. ‘Een belangrijke 
voorwaarde voor meer verkeersveiligheid is 

handhaving. Hiervoor werken we nauw samen 
met de politie, die mobiele flitspalen inzet om de 
zone 30 te laten naleven’, zegt raadslid Bram van 
Braeckevelt, die zich al jaren verdiept in ver-
keersveiligheid.

VERDER WERKEN

Er kwamen ook heel wat fietsstraten en school-
straten bij. De invoering van het Circulatieplan 
was een nieuwe mijlpaal, en ondertussen kwam 
er fors meer en veiliger fietsinfrastructuur. Gent 
investeert maar liefst 1 miljoen euro in de aanleg 

Verkeersveiligheid
op de goede weg

2015 2016

Zone 30 in de hele binnenstad

119 km extra fietspaden,
90.000 m2 vernieuwde  

voetpaden
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op de goede weg

Minder  ongeval len
2016 10% minder ongevallen, 

2017 28% minder ongevallen in 
de binnenstad

van veilige schoolomgevingen en in het veiliger 
maken van 10 zwarte kruispunten. Binnenkort 
komt er ook een charter voor werftransport, 
op aangeven van raadslid Sara Matthieu. Door 
dat charter rijdt er tijdens spitsmomenten geen 
zwaar vrachtverkeer meer in straten met een 
school of in fietsstraten. Daar komt nog bij dat 
de Stad een gloednieuwe minderhinderwer-
king opstartte, die de veiligheid verbetert van 
onbeschermde weggebruikers bij werkzaamhe-
den.Filip Watteeuw: ‘We concentreerden ons 
de voorbije jaren vooral op de binnenstad, want 

daar tellen we het grootste aantal voetgangers en 
fietsers. De komende jaren nemen we heel wat 
maatregelen in de deelgemeenten, want ook daar 
willen we de verkeersveiligheid sterk verbeteren.’

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

2017

Circulatieplan in de binnenstad 10 extra fietsbruggen en -tunnels

2018

2019
en verder

verkeersluwe deelgemeenten
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WAT LEREN WE UIT HET BURGERBUDGET?

De ideeën die het Burgerbudget naar boven 
bracht, tonen de dromen en verlangens van de 
Gentenaars. Thema’s die opvallend vaak terug-
komen: buurtgroen, laagdrempelige plekken om 
elkaar te ontmoeten, kinderen prikkelen om te 
ontdekken en solidariteit met nieuwkomers of 
mensen in armoede. Dat stimuleert ons om nog 
meer voor die thema’s op te komen. 

VERVOLG

Heel wat projecten bleken tijdens de stemronde 
een groot draagvlak te hebben in de buurt of in 
de hele stad. 17 projecten krijgen een Burgerbud-
get. De oproep wakkerde bij heel wat initiatief-

nemers  het vuur aan. Het zou zonde zijn dat 
vuur nu te laten uitdoven. Groen vroeg naar de 
mogelijkheid bij de stadsdiensten om ‘afvallers’ 
toe te leiden naar andere financieringsmogelijk-
heden (zoals crowdfunding.gent). 

Het Burgerbudget is een boeiende stap in de 
groei van onze stad naar een partnerstad voor 
burgerinitiatieven. Maar we zijn er nog niet... 

In de fase waarin ideeën voor het Burgerbudget 
vorm krijgen, hebben we een stap gemist: buurt-
debatten waarin bewoners en allerlei verenigin-
gen hun dromen en noden tegen elkaar afwegen. 

Burgerbudget,  
  democratie in actie

 9 Gentenaars die samen een project willen opzetten om hun wijk beter te maken, konden dit 
voorjaar een Burgerbudget aanvragen tussen 20.000 en 150.000 euro. 

 9 Er kwamen 261 ideeën voor projecten binnen. Na de zomer bleven 105 projecten over van 
initiatiefnemers die hun idee concreet hadden uitgewerkt.

 9 Een stemronde voor alle Gentenaars vanaf 14 jaar en een beoordeling van experten kenden 
de projecten een score toe. 

 9 De voorziene pot van 1,35 miljoen euro werd verdeeld onder de best scorende projecten. 

 9 In de kernstad krijgen 7 projecten een Burgerbudget, in de 19de-eeuwse en 20ste-eeuwse 
gordel telkens 5. In totaal krijgen dus 17 wijkprojecten een Burgerbudget van de Stad.



GROENGENT MAGAZINE DECEMBER 20179

Wie weet kunnen daar meer projecten ontstaan 
rond ‘moeilijke’ thema’s zoals wonen en werken. 
Misschien komen daar andere prioriteiten boven-
drijven dan in de stemronde? We hopen dat Gent 

in volgende participatieprojecten het voorbeeld 
van het District Antwerpen volgt en ook zulke 
debatten organiseert.

ENKELE PROJECTEN DIE MET EEN BURGERBUDGET  
A AN DE SL AG GA AN

Buurthoeve De òntmoeting in Mariakerke / 20ste-eeuwse gordel
Time-out-initiatief Zwerfgoed gebruikt het Burgerbudget om 
oude stallen in de Beekstraat om te bouwen tot een buurt- 
hoeve. Jong en oud kunnen er samen werken, experimenteren, 
koken... 

Elk kind content in Gent / 19de-eeuwse gordel
De Sloep biedt opvoedingsondersteuning aan kansarme  
gezinnen. Dat gebeurt met veel respect voor de grote diversiteit 
in die groep: eenoudergezinnen, nieuw samengestelde  
gezinnen, generatiearmen, mensen zonder papieren,  
vluchtelingen, daklozen… Het Burgerbudget geeft De Sloep 
de mogelijkheid om meer vrijwilligers te coachen. Het doel? 
Samen met de vrijwilligers meer dan 1000 gezinnen helpen.

Caroline Van Peteghem 
Gemeenteraadslid 
caroline.vanpeteghem@groen.be

Een ZOOmerhuisje voor het  
Muinkpark / Kernstad
Het Muinkparkwijkcomité start met 
geïnteresseerde buren een mini-
buurthuis. Met het Burgerbudget 
knappen ze het rode huisje op dat 
midden in het Muinkpark staat. 
Buurtgerichte parkactiviteiten zoals 
een poëzienamiddag, een kinder-
vertelfestival, het uitlenen van 
sport- en spelmateriaal of gewoon 
de krant lezen bij een koffie, het kan 
er allemaal.
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Het zal je maar overkomen. Je huis staat tijdelijk 
leeg en wordt gekraakt. Je hebt het gevoel  
machteloos te staan. Deze situatie valt erg  
moeilijk te begrijpen en lokt veel kwaadheid uit.

Het zal je maar overkomen. Je hebt kinderen 
maar geen dak boven je hoofd. Dus slaap je op 
straat of in het park. Natuurlijk voel je je dan  
onmachtig. Ook dit valt niet uit te leggen en 
zorgt voor grote verontwaardiging.

Met kwaadheid en verontwaardiging alleen 
lossen we deze problemen niet op. Meer nog, 
we moeten ons zelfs hoeden voor oplaaiende 
emoties. Want hoe gevaarlijk dat kan zijn, toont 
de gewelddadige raid op een gekraakt pand. 
Hooligans die het recht in eigen hand nemen is 
iets wat we absoluut kunnen missen. Net als de 
valse verhalen die bewust of onbewust werden 
verspreid. Zo bleek het huis aan het Stapelplein 
uiteindelijk niet bewoond.

Dakloosheid en kraken vragen vooral om  
krachtige politieke antwoorden. Het is belangrijk 
dat de heisa rond het kraken ervoor zorgt dat 

‘menswaardig wonen voor iedereen’ eindelijk 
centraal komt te staan. Er is nu een wet rond 
kraken. Dat zorgt voor meer duidelijkheid. Maar 
de moeilijke woonomstandigheden voor vele 
gezinnen zijn daarom niet verdwenen.  
De Vlaamse regeringspartijen die de kraakwet 
prioritair vonden, moeten nu ook op vlak van 
woonbeleid actie ondernemen. 

Voor Groen is een krachtig woonbeleid een  
absolute prioriteit. Nu en in de volgende  
bestuursperiode. De recente oprichting van de 
taskforce wonen was geen toeval. Bij kraken zijn 
er veel verliezers, maar als we dakloosheid en 
onzekere woonomstandigheden aanpakken, dan 
wint iedereen. Om dat te bereiken zijn veel inves-
teringen nodig. En vooral veel politieke moed.

Dirk Holemans  
Gemeenteraadslid 
dirk.holemans@groen.be

Bram Van Braeckevelt 
Fractieleider 
bram.vanbraeckevelt@groen.be 

KRAKEN
ZORGT VOOR VEEL VERLIEZERS 
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ZORGT VOOR VEEL VERLIEZERS 

DE PUZZEL VAN EEN  
RECHTVAARDIG ARMOEDEBELEID

1 op 5 kinderen groeit op in armoede. Om élk kind gelijke kansen te geven, om élk kind  
te geven waar het recht op heeft, is de maximale inzet nodig van élk beleidsniveau.  
Anders krijgen we de puzzel nooit gelegd.

Binnen het Federale en  
Vlaamse beleid schiet de zorg 
voor de meest kwetsbare 
werknemers tekort.  
De drempels richting werk 
worden enkel hoger.

De federale regering 
bespaart op de werk-
loosheidsuitkering voor 
jongeren.  
Meer jongeren vallen 
terug op het leefloon.

Stad en OCMW onder-
steunen noodkopers bij 
de renovatie van hun 
woning.

De Vlaamse regering 
plant de verhoging van 
de huurwaarborg van 
twee naar drie maan-
den. Dit maakt huren 
lastiger.

Gezinnen in  
armoede zijn 
slechter af met 
Vlaamse  
hervorming  
kinderbijslag.

OCMW Gent neemt 
extra maatschappelijk 
assistenten aan om het 
stijgend aantal cliënten 
op te vangen.

OCMW Gent trekt de 
nodige middelen uit 
voor de naschoolse  
begeleiding van  
kansarme gezinnen.

Gent voert nieuwe 
aanvullende  
financiële hulp- 
verlening in. Doel: 
leefloon dichter bij 
de armoedegrens 
brengen. 

OCMW Gent vecht 
tegen kinderarmoede 
en moeilijke woon- 
situaties via speciale 
wooncoaching voor 
gezinnen met kinderen.

De Vlaamse 
regering stelt 
de bouw van 
23.000 brood-
nodige sociale 
woningen uit 
tot 2025.

De federale regering belooft 
optrekking van het leefloon op 
te trekken naar de armoede-
grens... en beslist vervolgens 
dit niet uit te voeren.

OCMW Gent  
organiseert zitdagen 
op scholen en bereikt 
zo meer mensen.
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EXCLUSIEF:  GENTSE  
16-JARIGEN STEM MEN MEE 
In mei van dit jaar kelderde N-VA het stemrecht 
vanaf 16 jaar. De andere meerderheidspartijen 
binnen de Vlaamse Regering, CD&V en Open 
VLD, legden zich zonder veel morren neer bij het 
njet van hun coalitiepartner.  
De Gentse jongeren daarentegen lieten zich niet 
zomaar opzij zetten. Ergys Brocaj, ondertus-
sen achttien, riep het stadsbestuur op om een 
krachtig signaal te geven en vroeg een Gents 
experiment. 
Die oproep viel niet in dovemansoren bij het 
stadsbestuur van Gent. Op 14 oktober 2018 

kunnen ook Gentenaars vanaf 16 jaar hun mening 
geven.

JEUGD EN POLITIEK

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, 
Jeugd en Opvoeding: ‘Dit is een uitgelezen kans 
om burgerschapsvorming op scholen in de verf 
te zetten. Geen theorie over democratie maar 
jongeren echt informeren en hun mening laten 
vormen over welke toekomst zij zien voor onze 
stad.’

Alvast een knap initiatief van de Jeugdraad 
zelf: Onze Eeuw. “Oktober 2018: de eerste keer 

Stemrecht op 16
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waarbij kinderen geboren in het jaar 2000 zullen 
stemmen. Vanaf nu wordt het écht: Onze Eeuw!” 
Naast een eisenpakket en het klassieke verkie-
zingsdebat organiseert de jeugdraad op  8 mei 
samen met 1000 laatstejaars een dag rond verkie-
zingen, jongerenparticipatie en burgerschap.

MEER DAN BOLLETJE KLEUREN

Schepen Sofie Bracke, verantwoordelijk voor de 
organisatie van de verkiezingen, onderzocht de 
mogelijkheid tot deelname van minderjarigen aan 
de verkiezingen. Het is wettelijk niet mogelijk om 
hun stem mee te tellen. Wat is dan de meer-
waarde? ‘De Stad vraagt de mening van jongeren 

over een aantal thema’s’, zegt Groen-fractie-
leider Bram Van Braeckevelt, die als voormalig 
Jong Groen-voorzitter mee aan de kar trok van 
stemrecht 16. ‘Wat de jongeren te zeggen hebben, 
komt op die manier rechtstreeks onder de aan-
dacht van de nieuwe bestuursploeg.’

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

Bram Van Braeckevelt 
Fractieleider 
bram.vanbraeckevelt@groen.be 

‘Dit is een uitgelezen kans om 
burgerschapsvorming op scholen 
in de verf te zetten. Geen theorie 
over democratie maar jongeren echt 
informeren en hun mening laten 
vormen over welke toekomst zij zien 
voor onze stad.’
Elke Decruynaere
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Een pintje op de Gentse feesten drink je voortaan 
altijd uit een herbruikbare beker. Vanaf volgend 
jaar vind je op de Feesten geen enkele wegwerp-
beker meer. Het pintje smaakt dus dubbel lekker, 
want de afvalberg slinkt gevoelig en de straten en 
pleinen liggen er properder bij. Ivago heeft min-
der opveegwerk na een nacht Gentse Feesten, en 
dat is goed nieuws voor de belastingbetaler. 

Natuurlijk ondersteunen we de pleinorganisato-
ren die vandaag nog wegwerpbekers gebruiken in 

deze evolutie. Die maatregel trekken we ook door 
voor de horeca in de feestenzone. Zo zorgen we 
ervoor dat er geen ongelijkheid ontstaat onder 
de pleinorganisatoren. Raadslid Sara Matthieu: 
“Met deze beslissing toont Gent zich opnieuw 
voortrekker van een duurzaam feesten- en evene-
mentenbeleid.”

Sara Matthieu 
Gemeenteraadslid 
sara.matthieu@groen.be 

Schepen Tine Heyse, voorzitter van IVAGO, lan-
ceerde een nieuw instrument in de strijd tegen 
sluikstort: de meldingsapp sluikstort. Alweer een 
belangrijke stap richting Proper Gent.

De locatie aanduiden op een kaartje, enkele 
vragen beantwoorden, een foto nemen en de mel-
ding verzenden: zo snel is een sluikstort voortaan 
gemeld! Deze info komt terecht bij IVAGO, wat 
de planning van het opruimen veel gemakkelijker 
maakt.

De app dient enkel om sluikstort te melden, niet 
voor zwerfvuil, fietswrakken etc. Smartphone- en 

tabletgebruikers vinden de app ‘meldingsapp 
Gent’ in de Apple Store (iOS) of Play Store 
(Android). 

Sluikstort kan je ook nog steeds melden via:

 9 Telefoon IVAGO: 09 240 81 11
 9 Mail: info@ivago.be
 9 Website: https://stad.gent/meldsluikstort.gent

HERBRUIKBARE BEKERS OP DE GENTSE FEESTEN

SLUIKSTORT GEZIEN? MELD HET MET DE APP!

COLOFON
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EEN GOED LEVEN VOOR IEDEREEN, BINNEN DE GRENZEN VAN DE PL ANEET

Daarvoor ben ik al 20 jaar politiek actief. Niet omdat de politiek boven de hoofden van de 
mensen moet beslissen, integendeel. Groene politici willen net met de progressieve krach-
ten in de samenleving werken aan verandering. Een groene partij is voor mij de politieke 
vertaling van de onder- en tegenstroom in de samenleving, met bijzondere aandacht voor 
alle mensen die te maken hebben met onrechtvaardigheid.

MENSEN M AKEN DE STAD

Daar geloof ik echt in. Steden zijn de laboratoria van maatschappelijke verandering, de 
broeihaarden van sociale innovatie. Gent is daar een uitstekend voorbeeld van. Gentenaars 
zijn rebellen die graag samenwerken, ik zie ze graag bezig. Ik heb ook veel respect voor 
doeners uit het middenveld, die elke dag ondersteuning bieden aan mensen wiens basis-
behoeften nog niet vervuld zijn.

VRIJHEID & ZEKERHEID

Dat hebben we allemaal nodig, dat wens ik iedereen toe. Met de grote 
uitdaging, zoals ik in mijn gelijknamig boek uitwerk, dat we alles moeten 
veranderen om onze kinderen een goede toekomst te geven. Hoe we ons 
verplaatsen, hoe we voedsel produceren etc. Daar blijf ik de komende 
20 jaar aan werken.

.

RAADSLID IN DE KIJKER:

Dirk Holemans
• 52 jaar, woont in Drongen
• Coördinator van Oikos – Denktank voor sociaalecologische verandering
• Houdt van groene thee, goede boeken en lang lopen
• Een zwak voor de geschiedenis van Gent
• Gidst weleens een stadswandeling

GROENGENT MAGAZINE DECEMBER 201715
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Meer dan 500 Gentenaars deelden op zaterdag 14 oktober 2017, precies een jaar voor de gemeente-
raadsverkiezingen, hun ideeën voor Gent met het kartel sp.a-Groen. Bij de komende verkiezingen 
staat voor onze stad dan ook veel op het spel: “Elke dag tonen we hoe een progressief bestuur het 
verschil maakt”, aldus Elke Decruynaere. “Dat willen we ook in de toekomst zo houden, samen met 
vele Gentenaars. We geloven in de kracht van samenwerken.”

Heel wat thema’s kwamen aan bod: wonen, klimaatneutraliteit, armoedebestrijding, kindvriendelijk-
heid, mobiliteit, participatie, werk, cultuur… Het kartel presenteerde ook de voorlopige krachtlijnen 
van het programma. De vele ideeën, suggesties en actievoorstellen helpen om dat programma nog 
sterker te maken. Een dikke merci aan iedereen!

We zijn nu volop aan de slag met alle ideeën en stellen in april 2018 het programma voor.

#TEAMGENT

‘TEAM GENT EVENEMENT’:  
MEER DAN 500 GENTENAARS DENKEN MEE! 

SAVE THE DATE!
Nieuwjaarsreceptie

Zondag 28 januari – 11u – Vooruit


