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De droom van een gezonde, groene en 
kindvriendelijke stad gaf ons in 2012 
vleugels. Met de steun van een grote 

groep progressieve Gentenaars kon Groen toe-
treden tot het stadsbestuur. De droom kwam uit! 
Zes jaar later is het soms nog in de ogen wrijven 
om de veranderingen te zien. Met Groen aan 
het roer werden gedurfde keuzes gemaakt. We 
werden een echte voortrekkersstad op vlak van 
klimaat en lokale voedselstrategie. We werkten 
het capaciteitstekort in het onderwijs en de 
kinderopvang grotendeels weg. Kindvriendelijk-
heid is nu de leidraad bij alle beslissingen in de 
stad. Met het Parkeer- en Circulatieplan maken 
we duidelijke keuzes voor een toekomstgerichte, 
veilige en aangename Gentse mobiliteit.
Tegelijk blijven we dromen. De stad blijft 
in beweging en nieuwe uitdagingen bieden 
zich aan. Te veel mensen vinden bijvoorbeeld 
geen goede woning, of wonen in ronduit slechte 
omstandigheden. Dat kan beter, menselijker en 

eerlijker. Bovendien hebben 
we de voorbije jaren 

heel wat op de rails 
gezet waar we de 
komende jaren verder 
aan willen werken, 

zoals veiliger verkeer in de deelgemeenten of het 
verder uitbouwen van onze voedselstrategie. 
Laten we niet vergeten dat niets defi nitief 
verworven is. Andere politieke krachten in Gent 
willen de klok terugdraaien. Dat laten we niet ge-
beuren! Aan ons de uitdaging om de Gentenaars 
verder te laten dromen. Aan ons de uitdaging 
om de Gentenaars ervan te overtuigen dat een 
keuze voor Groen een keuze is voor groenere 
buurten, straten met speelruimte en zorg voor 
wie zorg nodig heeft. Dáárom is dit verkiezings-
jaar van cruciaal belang. Het wordt een jaar van 
keihard werken, want de stad van onze dromen 
krijgen we niet voor niets. Het lukt alleen als we 
er allemaal samen invliegen. Ik ben er klaar voor. 
Kunnen we ook op jou rekenen?

Voorzitter Groen Gent

VERDER DROMEN, VERDER WERKEN

eerlijker. Bovendien hebben 
we de voorbije jaren 

heel wat op de rails 
gezet waar we de 
komende jaren verder 
aan willen werken, 
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Meer leerlingen? 
Meer scholen! 

Een keten van voordelen

De Groene stempel 
op deze legislatuur

Fietspaden: 
het gaat vooruit 

Gent plasticvrij

Zuiderlicht 
opent de deuren

Arbeidsmarkt 
moet toegankelijker

Raadslid in de kijker: 
Sara Matthieu

Ik vrijwillig, wij vrijwilligen, 
jij vrijwilligt?
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TeamGent @TeamGent9000
Gentenaars getuigen de komende weken over de verbeteringen die ze zien in 
onze stad en hun dromen voor de toekomst. Vandaag is Dries (28 jaar) aan 
het woord. Ontdek zijn droom! loom.ly/z8219wo #TeamGent
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Meer leerlingen? 
     Meer scholen!

Hilde nodigt enkele vrienden uit voor een etentje. Wanneer ze aan tafel gaan, blijken er 
twee stoelen te weinig. ‘Ik weet het’, zegt Hilde. ‘Maar ik dacht dat jullie misschien wel bij 
de buren konden eten. Vind je dat goed?’

Klinkt gek? Is ook gek. Toch is dat ongeveer wat 
er dreigde te gebeuren in het onderwijs. Tot 
twee jaar geleden waren er meer kindjes die als 
‘instappertjes’ startten in het onderwijs dan dat 
er vrije plaatsen waren. Stad Gent investeerde 
gelukkig fors in uitbreiding en de resultaten daar-
van worden intussen voelbaar. 

TROEVEN

Onderwijsschepen Elke Decruynaere: ‘Met hulp 
van de Vlaamse Regering en door uitzonderlijk 
grote inspanningen van de Stad slagen we erin 
om alle kindjes een plek te bezorgen. En niet zo-
maar een plek: we willen dat ouders kunnen kie-
zen voor een buurtschool naar hun hart. Dat is in 
andere steden wel even anders. Het is een grote 
troef dat we in Gent zo’n rijk aanbod hebben aan 
scholen, waaronder heel wat methodescholen.’

MIDDELBA AR

De uitbreiding was vooral nodig in het basison-
derwijs. Als je alle extra plaatsen optelt, komt dat 
overeen met één extra basisschool per jaar. 

Maar kindjes worden natuurlijk groot, dus ook 
voor het middelbaar onderwijs is uitbreiding aan 
de orde.

In 2018 zijn er 4800 plaatsen voor 4400 jongeren. 
Er is dus nog plaats genoeg. Toch moest Gent 
ingrijpen om kamperende ouders aan populaire 
scholen te vermijden. Gent nam als een van de 
eerste steden de moedige beslissing om te starten 
met een online aanmeldingssysteem. Anders dan 
in Antwerpen  doen alle scholen vrijwillig mee, 
voor de rest is het systeem identiek. Daardoor 
kunnen ouders in één keer al hun voorkeur-
scholen doorgeven. Schepen Decruynaere: ‘Wij 

Gent nam als een van 
de eerste steden de 
moedige beslissing om 
te starten met een online 
aanmeldingssysteem.
Elke Decruynaere
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nemen hier als stad een voortrekkersrol op. Zo 
maken we het niet alleen gemakkelijker voor 
ouders, maar houden we ook de vinger aan de 
pols. Als er capaciteitsproblemen komen, kunnen 
scholen sneller ingrijpen. Door deze moedige 
beslissing hebben we niet alleen kampeertoestan-
den maar ook grote chaos vermeden. Intussen 
blijkt dat op 10 scholen het aantal eerste keuzes 
veel groter was dan de vrije plaatsen.’

SOCIALE MIX

Elke Decruynaere: ‘Ik hoopte daarbij ook op de 
Vlaamse regering te kunnen rekenen. Het zou 
handig zijn als bijvoorbeeld de inschrijvingsda-
tum voor heel Vlaanderen gelijktijdig valt. Nu 
proberen regio’s elkaar voor te zijn en dat komt 
de schoolkeuze niet ten goede. Ook mogen we 
voor het secundair niet met het afstandscriteri-

um werken, wat voor onbegrip zorgt bij ouders. 
Terwijl we in Gent moedig beleid voeren, liet 
Minister Crevits zich gijzelen door de N-VA die 
elk streven naar sociale mix uit het inschrijvings-
decreet wil en ‘in ruil’ elke andere verbetering 
onmogelijk maakt. Nochtans hebben we in Gent 
positieve ervaringen met een sociale mix. 70% 
van de ouders staan hier positief tegenover, 88% 
van de ouders geven aan tevreden te zijn over de 
aanmeldingsprocedure.’

Alles over online aanmelden vind je via  
meldjeaan.gent.be 

Elke Decruynaere 
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 
elke.decruynaere@groen.be
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Minder transportkilometers en meer lokale werkgelegenheid. Beter eten, en weten wat je 
eet. Herwaardering van de landbouw(er). Meer groen nabij en in de stad: korteketenvoed-
sel heeft niets dan voordelen.

Initiatieven rond lokale voeding vinden in Gent 
een vruchtbare bodem. Allerlei voedselteams, 
zelfplukboerderijen, overdekte voedselhallen… 
Het zijn maar enkele voorbeelden uit een lange 
lijst korteketenprojecten. 

‘Korte keten’ betekent: de rechtstreekse verkoop 
van land- en tuinbouwproducten aan de consu-
ment. In principe komen er dus geen tussenscha-
kels zoals groothandelaars of veilingen aan te 

pas. Je weet waar je selder vandaan komt en hoe 
die is gekweekt, en de boer krijgt er een eerlijke 
prijs voor. Ook voor het milieu is de korte keten 
een goede zaak.

STEUN

Tine Heyse, onze milieu- en klimaatschepen: 
‘Een zichtbare, kortere voedselketen is een van 
de speerpunten van onze stedelijke voedselstra-
tegie Gent en Garde. We steunen projecten daar-

Een keten
van voordelen

Bij korte keten weet je waar je voedsel vandaan komt en hoe het gekweekt wordt.
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om op verschillende manieren: zo geven we niet 
alleen financiële steun, we maken bijvoorbeeld 
ook gronden vrij.’

Samen met OCMW-voorzitter Rudy Coddens 
gaf schepen Heyse onlangs het startschot voor 
landbouwproject Het Boerencollectief in Afsnee. 
Maar liefst tien hectare OCMW-grond wordt er 
omgespit tot bio-zelfplukboerderij voor groente 
en klein fruit. Een lokale veehouder gebruikt een 
deel van de grond voor haverteelt. Al in april kun-
nen de Gentenaars de eerste resultaten oogsten.

SCHA ALVERGROTING

En daar blijft het niet bij. Schepen Heyse: ‘De 
verschillende korteketenprojecten richten zich 
nog vaak op de individuele consument. We zetten 
nu de stap naar horeca, handel en grootkeukens. 
Daarvoor gaat de Stad een samenwerking aan 
met een privéondernemer.’

Op die manier krijgt lokale voeding een stevige 
boost. Stad Gent trappelt niet ter plaatse, maar 
wil hier al in september mee aan de slag gaan.

Schepen Heyse: ‘Korteketenvoedsel maakt op  
tal van gebieden echt een groot verschil:  
milieu-impact, gezonde landbouw, voedsel- 
bewustzijn enzoverder. Wie denkt dat lokaal 
beleid maar wat gerommel in de marge is, heeft 
het helemaal mis. Door fors te investeren in 
korteketenvoedsel zetten we een betekenisvolle 
stap vooruit naar een gezond, economisch (en 
letterlijk) bloeiend en klimaatneutraal Gent.’

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

“Gent is een voorloper in 
het promoten van fairtrade 
voeding, staat gekend als 
de veggie hoofdstad van 
Europa en heeft met ‘Gent 
en Garde’ een omvattende 
voedselstrategie ontwikkeld.” 
Milan Urban Food Policy Pact
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De eerste editie van Leefstraten 
startte met 2 straten, in 2016 

waren het er al 18. 

Tijdens de Gentse Feesten haalt IVAGO al 20 
ton minder afval op dan in 2013. Jaar na jaar 

worden de feesten properder, en in 2018 zijn de 
Gentse Feesten helemaal wegwerpbekervrij.

Subsidies voor Groene en Avontuurlijke 
Speelplaats (GRAS). Ondertussen heeft 

al bijna de helft van de Gentse basis-
scholen een groene speelplaats, een 

GRAS-revolutie! 

Lancering Restorestje.  
Vandaag doen al 116 Gentse 

restaurants mee. 

Zone 30 in de hele Gentse binnenstad. 
Op een jaar tijd daalde het aantal 

ongevallen met 10%.
Dampoort KnapT OP:  

noodkopers in Sint-Amandsberg
ondersteunen bij de broodnodige

renovatie van hun woning.  
Verder gezet in 2017.

Lancering Gentse zonnekaart. Check hoe geschikt jouw dak 
is voor zonnepanelen. Meer dan 24.000 Gentenaars deden 
dit al. Je kan ook de energiezuinigheid van je huis nakijken 

via de tool ‘Check je Huis’. Hier maakten al  
105.000 Gentenaars gebruik van.

Beslissing tot invoering  
lage-emissiezone (LEZ)  

vanaf 2020.

Eerste Fair Fashion festival, 
intussen al 3 edities.

OCMW Gent kent een premie toe 
aan ouderen  die niet in staat zijn 
om de kosten van een assisten-

tiewoning te betalen. 

Klimaatplan goedgekeurd.  
Ambitie: klimaatneutraal  

tegen 2050.

Opnieuw nachtbussen  
in Gent!

Gent krijgt officieel het label 
‘Kindvriendelijke stad’.

DE GROENE STEMPEL  
  OP DEZE LEGISLATUUR

zomer
2013

april 
2015

april 
2015

zomer
2014

januari 
2015

2016

maart 
2015

januari 
2015

januari
2014

mei 
2015

oktober
2014

januari 
2015

januari 
2016
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Een nieuw systeem van aanvullende 
financiële hulp. Voortaan meer steun voor 

mensen en gezinnen met grote noden.

Start Parkeerplan. De parkeerdruk 
voor Gentenaars daalde  

met gemiddeld 15% in het  
betalend gebied.

April 2016: Eerstesteenlegging van  
Hippo’s hof en Basisschool De Regen-
boog. Ondertussen al 1597 plaatsen bij 
sinds september 2013, met nog 1700 

plaatsen extra in komende jaren.

Maaseikplein wordt  
zit- en speelplein.

Nieuw online platform voor kinder- 
opvang bundelt alle opvang- 

initiatieven voor kinderen  
van 0 t.e.m. 3 jaar in Gent: zoektocht 

naar een geschikte opvangplaats 
wordt veel eenvoudiger.

Met de Wasstraat erbij hebben 
we nu acht Schoolstraten. Deze 

zijn autovrij aan het begin en 
einde van de schooluren.

Januari 2018: Het aantal autodelers 
is op drie jaar tijd verdubbeld dankzij 

het Autodeelplan. Ambitie: 20.000 
tegen 2020.

Het Wintercircus wordt verwarmd 
door de aarde. 34 boorgaten van  

150 meter diep verkoelen het  
Wintercircus en de Krook in de zomer, 

en verwarmen ze in de winter.

December 2017: Gent treedt als eerste 
grote Vlaamse stad toe tot de Statie-

geldalliantie. In deze alliantie bundelen 
Nederlandse en Vlaamse verenigingen 

en gemeenten de krachten om statiegeld 
op drankverpakkingen te eisen. 

Nieuwe speelcontainer  
Bargiebrug, intussen al  

5 speelcontainers in Gent.

Nachtopvang specifiek  
voor gezinnen met kinderen 

opent de deuren.

Invoering Circulatieplan:  
voor een veilige, gezonde  

en aangename stad.

Nieuwe leverancier voor lekkere, 
gezonde en duurzame school-

maaltijden.

Invoering gezond vieruurtje  
in Stedelijk Onderwijs.

Lancering klimaatadaptatieplan.  
Deze legislatuur kwamen er al  

43.000 m2 groendaken bij.

april
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mei
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mei
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mei
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maart
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2017

Foodsavers: voedseloverschotten 
worden opgehaald en herverdeeld. 

Foodsavers viel al 2 keer in de prijzen

maart
2017

april
2017
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  FIETSPADEN:

Rozemarijnonderdoorgang: fietsers en 
wandelaars vermijden zo het drukke kruispunt 
Coupure – Rozemarijnstraat.

Fietspad Lange Velden in Wondelgem: een 
comfortabel en veilig fietspad opent in mei.

Parkbosbruggen: Deze twee fiets- en wandelbruggen 
openen in mei. Fietsers uit Sint-Denijs-Westrem, De 
Pinte en Sint-Martens-Latem raken veilig en snel naar 
het werk of naar school. De bruggen vormen ook een 
belangrijke schakel voor de fietssnelwegen tussen 
Gent – Deinze en Gent – Oudenaarde.

Fietsstraat Bijlokekaai – Baertsoenkaai: Gent telt 
ondertussen 8 fietsstraten. In zo’n straat zijn auto’s 
te gast, ze moeten achter de fietsers blijven. Tegen 
2020 zullen er 40 fietsstraten zijn in Gent (komen er 
ook nog aan:  Coupure Links en Bagattenstraat)
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We zaten niet stil de laatste jaren: we tekenden, ontwierpen, onderhandelden en 
legden aan. Gent kreeg er meer dan 60 kilometer fietsinfrastructuur bij. Het werk is 
uiteraard niet af, heel wat straten moeten nog veiliger. Hierbij enkele van de meest 
opvallende fietsrealisaties van de laatste jaren:

het gaat vooruit

Buurtfietsenstalling Karperstraat: we investeren meer en meer in veilige 
fietsenstallingen, met het Fietsparkeerplan zorgen we dat uiteindelijk 
alle bewoners in de 19e-eeuwse gordel op 100 meter van hun huis een 
fietsenstalling hebben.

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

Nieuwe vrijliggende fietspaden Hundelgemsesteenweg 
(Ledeberg): gloednieuwe en veilige fietspaden.

Sint-Amandsberg: Tussen de Sleutelbloemstraat - 
Sint-Bernadettestraat en het Ombeekhof komt een 
fietspad. Goed nieuws voor de leerlingen van  de 
Stedelijke Basisschool Het Tandwiel.

Fiets – en wandeltunnel Dampoort: de werken 
zijn gestart. Als de tunnel af is, in het voorjaar 
van 2019, vermijden fietsers en voetgangers de 
Dampoort op de route Sint-Amandsberg-centrum.
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Plastic is overal. Het zwerft door onze straten, drijft in onze zeeën en belandt op ons bord. 
Het kost bovendien handenvol geld aan opruimwerk: maar liefst 24 euro per Vlaming. We 
moeten – en kunnen! – dit enorme probleem dringend aanpakken.

Raadslid Sara Matthieu lanceerde in de gemeen-
teraad het idee om als eerste grote stad lid te 
worden van de Statiegeldalliantie. Daarin bun-
delen Vlaamse en Nederlandse verenigingen en 
gemeenten de krachten om statiegeld te promo-
ten. Sara Matthieu: ‘Door statiegeld in te voeren 
zullen mensen hun drankverpakkingen niet meer 
zomaar op straat achterlaten. Je krijgt er namelijk 
geld voor terug. Vandaag zegt trouwens 80% van 
de Vlamingen voorstander te zijn van statiegeld. 
Waarop wacht de Vlaamse regering nog?’

De stad steunt ook de actie ‘mei plasticvrij’, waar-
bij je naar analogie met ‘dagen zonder vlees’ de 
uitdaging aangaat om een maand lang zo weinig 
mogelijk plastic te verbruiken. En we hebben als 

stad nog andere middelen om plastic te vermij-
den. Sara: ‘Elk jaar gebruiken we in België 1 mil-
jard plastic zakjes, een ramp voor de natuur. In 
Wallonië en Brussel is er al een verbod, maar in 
Vlaanderen geeft minister Schauvliege niet thuis. 
Laten we als stad het goede voorbeeld geven en 
plastic zakken van onze markten bannen.’

Sara Matthieu  
Gemeenteraadslid 
sara.matthieu@groen.be

 Gent  
PLASTICVRIJ

“Door statiegeld in te 
voeren zullen mensen hun 
drankverpakkingen niet 
meer zomaar op straat 
achterlaten.” 
Sara Matthieu
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Groen trekt al jaren mee aan de kar voor een vernieuwende en eigentijdse aanpak binnen 
de ouderenzorg. Het onlangs geopende nieuwe OCMW-Woonzorgcentrum Zuiderlicht in 
Mariakerke is een mooi voorbeeld van een moderne aanpak. Helaas is het nieuwe centrum 
voorlopig maar gedeeltelijk open.  De Vlaamse Overheid wil besparen en subsidieert daar-
om pas vanaf oktober bijkomende plaatsen. Onbegrijpelijk, als je weet hoe groot de nood 
aan opvang voor oudere mensen is. 

OP M A AT VAN DE BEWONER 

Momenteel draaien drie kleinschalige leefgroe-
pen voor ouderen die gespecialiseerde zorg nodig 
hebben: één voor bewoners met jongdementie, 
één voor 65-plussers met een verstandelijke 
beperking en één voor 65- plussers met een psy-
chiatrische problematiek. De andere leefgroepen 
gaan volop voor behoud van de autonomie van de 
bewoners: ze behouden zoveel mogelijk zelfstan-
digheid, en krijgen meer verantwoordelijkheid en 
inspraak bij hun dagelijkse bezigheden. 

DUUR Z A A M

Het nieuwe Woonzorgcentrum is een toonvoor-
beeld van duurzaam bouwen. De 500 zonnepane-
len op het dak leveren elektriciteit. Verwarmen 
of koelen van het uitstekend geïsoleerde gebouw 
gebeurt via ondergrondse energieopslag: over-

tollige koude of warmte wordt tijdelijk opgesla-
gen in de ondergrond en ingeschakeld wanneer 
nodig. Al deze maatregelen samen maken van het 
WZC een lage-energiegebouw met hoge levens-
kwaliteit. 

EN BETA ALBA AR VOOR IEDEREEN

Bij dit alles blijft de betaalbaarheid van de dienst-
verlening gegarandeerd. Wanneer de oudere 
zelf onvoldoende middelen heeft om de factuur 
te betalen, wordt deze kost niet op de kinderen 
verhaald, maar komt het OCMW tussen in de 
factuur. Voor Groen moet kwaliteitsvolle dienst-
verlening betaalbaar blijven.

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

  ZUIDERLICHT 
OPENT DE DEUREN 
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De werkloosheid daalt, het gaat beter met de 
economie. Helaas biedt niet elke job een degelijk 
loon of correcte voorwaarden. Denk maar aan 
flexi-jobs, uitzendarbeid of schijnzelfstandigheid 
waardoor werknemers onvoldoende sociale rech-
ten kunnen opbouwen. Voor andere werknemers 
blijft de afstand tot de arbeidsmarkt te groot. 

Gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt zet zich 
al jaren in om de afstand tot de arbeidsmarkt 
te verkleinen zodat ook kwetsbare doelgroepen 
een job vinden en een maatschappelijke bijdrage 
kunnen leveren. 

Dat doet Bram vaak tegen de stroom in. Zo 
begeleidde het Plaatselijk Werkgelegenheids-
Agentschap (PWA) in Gent jarenlang Gentenaars 
voor wie een reguliere job onhaalbaar blijkt. De 
hervorming van minister Muyters (N-VA) toont 
helaas hoe kortzichtig de Vlaamse Regering met 
tewerkstelling voor kwetsbaren omgaat door hen 
onhaalbare verwachtingen op te leggen. 

In Gent kiezen we om de activiteiten die 
‘Wijkwerkers’ (de vroegere PWA-ers) kunnen 
uitvoeren, breder te maken dan vanuit Vlaande-
ren wordt voorzien. Zo kunnen ze hier voortaan 
ook poetsen in een organisatie, boodschappen 
doen voor particulieren… Tegelijk verhogen we 
hun vergoeding met eigen middelen. Door dit 
engagement willen we Gentenaars die verder 
van de arbeidsmarkt staan extra kansen geven. 
En willen we hen perspectief geven op zinvolle 
engagementen waarbij ze mee het verschil maken 
in de samenleving. 

Jobs, jobs, jobs? Graag. Maar dan wel op voor-
waarde dat elke Gentenaar perspectief krijgt.

 
 
 
Bram Van Braeckevelt 
Fractieleider 
bram.vanbraeckevelt@groen.be 
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VAN WA AR KOMT JE PASSIE VOOR POLITIEK?

Ik werd geboren in een groen politiek nest. Op mijn elfde zat ik al gedichtjes te schrijven 
over milieuvervuiling in het bureau van mijn moeder in het parlement. Toen al wist ik: dit is 
waar je de wereld beter kan maken.

WAT IS JOUW POLITIEKE DROOM VOOR GENT ? 

Dat de E17 in Gentbrugge verdwijnt om plaats te maken voor parken, stadslandbouw en 
nieuwe woningen.

WAT IS JE FAVORIETE OBJEC T ? 

Mijn fiets. Met mijn haren in de wind vrolijk de file voorbij rijden, dat geeft een zalig gevoel 
van vrijheid.

WAT DOE JE TER ONTSPANNING?  

Ik ben een culturele veelvraat. Een mooie tentoonstelling of een knap toneel-
stuk: daar haal ik energie en zuurstof uit. Het helpt me ook de dingen vanuit 
een ander perspectief te bekijken. Muziek is een basisbehoefte, voor elke 
gemoedstoestand heb ik een favoriete soundtrack.

WAT IS JOUW GUILT Y PLEASURE?  

Ik ben een trotse Gentenaar met Aalsterse roots. Daarom keer ik elk 
jaar drie dagen terug naar mijn geboortestad om carnaval te vieren. 
Dat en kaastaart, ik moet dringend Filip Watteeuws recept eens te 
pakken krijgen.

FAVORIETE ZIN?  

“Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt.” Van Jeroen Brouwers.

.

RAADSLID IN DE KIJKER:

Sara Matthieu
• 36 jaar
• Woont in Gentbrugge, met lief Jasper en kat Bali
• Werkt als fractiesecretaris in het Brussels Parlement
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Veilig fietsen. Gezonde lucht. Een eerlijke economie. Redenen genoeg om Groen Gent een 
handje te helpen. Wat denken onze vrijwilligers? 

IK VRIJWILLIG, WIJ VRIJWILLIGEN,  
JIJ VRIJWILLIGT?

ZIN OM MEE TE DOEN?  
M A AK MEE HET VERSCHIL VOOR EEN GROENER GENT!

Meer info? wouter.vanhove@groen.be 

‘Het worden heel belangrijke – en spannende- verkiezingen. 
Voor mij is het logisch dat ik mijn steentje bijdraag aan 
de campagne, want ik wil dat Groen goed scoort. Filmpjes 
maken is mijn beroep, en ik doe dit met plezier vrijwillig 
tijdens de campagne.’ 
Marlene Elgueta Aguilera – videast

‘Het is nu eens etiketten plakken, dan weer een krantje 
bussen, of meefietsen op een fietstocht of een picknick 
organiseren… Altijd anders, altijd gezellig!’ 
Frank Bombeke, voorzitter Groen Gent Stad

Het hoogtepunt van mijn Groen-carrière? Winnaar 
van de dessertenwedstrijd op het jaarlijkse etentje, 
met mijn groene prinsessentaart. De kers op de 
taart van mijn engagement! 
Dirk Spelier – Groen Drongen

‘Dikke lol, veel vrienden én voor een doel waar ik 100% in 
geloof? Tuurlijk ben ik vrijwilliger bij Groen! De partij is voor 
mij als een familie. Vanaf de eerste minuut voelde ik me als 
vrijwilliger sterk gewaardeerd.’ 
Magali Staelens, secretaris Gent Stad

Voor zeven uur paraat aan het station voor 
onze Valentreinactie. Mét de glimlach! 


