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Veel blije gezichten op zaterdag 26 mei in 
het Bijgaardepark in Sint-Amandsberg. 
Het kartel sp.a-Groen trapte de campag-

ne op gang met een lijvig programma, het resul-
taat van intensief overleg met onze leden; sterker 
nog, álle Gentenaars konden ideeën aanleveren. 
Dat leverde 200 pagina’s op vol frisse,  
ambitieuze en gedurfde ideeën voor Gent. 

Gent is wat we delen. We zijn solidair met alle 
Gentenaars, en delen ook onze zorg en verant-
woordelijkheid voor een kindvriendelijke,  
groene en veilige stad. Voor Groen gaan deze 
verkiezingen dan ook over hoe we Gent nog  
eerlijker, menselijker en gezonder kunnen 
maken. Daarover gaat de campagne, daarover 
gaat ons programma. In deze Groenkrant gaan 
we daar wat dieper op in. Natuurlijk zijn onze 
plannen voor Gent veel uitgebreider dan wat hier 
aan bod komt. Wie meer wil dan proeven,  
vindt het uitgebreide programma op  
gentiswatwedelen.gent.

 We blikken tevreden terug op de realisaties van 
dit stadsbestuur. Samen met 

sp.a willen we ervoor 

zorgen dat Gent een progressieve stad blijft. 
Een stad waar mensen kiezen voor positieve 
samenwerking en niet voor afbraakpolitiek. We 
trekken naar de verkiezingen met een ijzersterk 
programma en achttien ijzersterke Groene 
kandidaten op de kartellijst. De komende weken 
en maanden leer je hen kennen tijdens politieke 
cafés, acties en huis-aan-huisbezoeken. Opgelet: 
hun enthousiasme werkt aanstekelijk!

Hoe gemotiveerd ze ook zijn, er zijn meer dan 
achttien mensen nodig om de verkiezingen te 
winnen en verder te werken aan een groen Gent. 
We hebben jou nodig: je handen en voeten om 
onze folders te bussen, je ramen om onze affiches 
op te hangen, je creatieve brein voor acties en 
teksten, je mond om onze ideeën uit te dragen. 
Vrijwilligers vormen de rode draad doorheen 
onze werking. Heb jij een mond, een raam,  
helpende handen? Laat het me weten via  
wouter.vanhove@groen.be 
 
 
 
(trotse) Voorzitter Groen Gent

GENT IS WAT WE DELEN

We hebben  
    jou nodig
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Mobiliteit:
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  Mobiliteit:  
het gaat vooruit!

Het openbaar vervoer zelf in handen nemen, de snelwegen wegwerken uit de stad, een 
plan op maat voor elke deelgemeente… Nee, het Circulatieplan in het centrum was zeker 
niet het laatste ambitieuze plan van de Gentse groenen!

WOONWIJKEN

Filip Watteeuw, schepen van mobiliteit en vijfde 
op de kartellijst: ‘De Gentse mobiliteit is de voor-
bije jaren indrukwekkend gewijzigd. Hoog tijd om 
ook in de deelgemeenten te zorgen voor veilige 
en aangename straten.’

 9 Sluipverkeer weren uit deelgemeenten en 
woonwijken

 9 Elke kern vlot en veilig bereikbaar, ook met 
duurzame vervoermiddelen

 9 Specifieke routes voor vrachtverkeer

LOK A AL OPENBA AR VERVOER

Schepen Watteeuw: ‘We hebben overtuigend 
bewezen dat we zelf onze mobiliteit kunnen 
organiseren. Jammer genoeg hinkt het openbaar 
vervoer achterop. De verbinding van het centrum 
met de rand moet absoluut beter. Daarom doen 
we het zelf:’ 

 9 Oprichting van een stadsregionale vervoers-
maatschappij

 9 Frequente verbinding tussen rand en centrum
 9 Meer comfort: minder wachten, aangename 
haltes, goede informatiesystemen
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FIETSEN

Gent investeerde de voorbije jaren 15 miljoen 
euro in fietsinfrastructuur, wat zorgde voor  
spectaculair meer fietsers. De Gentse fietsers 
vragen terecht om die investering te behouden.

Raadslid Sara Matthieu (plaats 14): ‘De snelle 
fietsverbindingen naar de stad en tussen de deel-
gemeenten zijn van groot belang. Ook comforta-
bel je fiets kunnen parkeren is een must voor een 
echte fietsstad!’

 9 3 grote overdekte fietsenstallingen in het 
centrum

 9 Fietsenstallingen in de woonwijken
 9 Fors blijven investeren in fietspaden,  
-bruggen en -tunnels

CENTRUM

Het Circulatieplan was een belangrijke stap naar 
een aangename en autoluwe stad. Wat zijn de 
volgende stappen?

 9 B401, E17 in Gentbrugge: snelwegen weg  
uit de stad

 9 De ring wordt een stadsboulevard met  
meer groen 

 9 Vanaf 2025 enkel nog elektrische taxi’s

‘Als papa van drie kinderen merk ik elke 
dag hoe belangrijk de verbeteringen zijn 
op vlak van mobiliteit. De voorbije  
jaren lanceerde ik samen met mijn buren 
projecten als bakfietsdelen en een mobili-
teitswerkgroep in het Rabot. Zeer leerrijke 
ervaringen voor de verdere uitbouw van 
een echte fiets- en wandelstad!’

Koen Janssens  
Arbeider, 39j 

plaats 47

‘Als wandelaar, fietser en ook als onder-
nemer met verschillende zaken in het 
centrum ben ik een groot voorstander van 
het Circulatieplan. Het is zoveel aan- 
genamer in het centrum nu. Tijd voor  
autoluwe straten in álle woonkernen!’

Yves De Moor  
Zelfstandig zaakvoerder Moor&Moor, 46j 

Plaats 50

    leerrijke 
ervaringen



GROENGENT MAGAZINE JUNI 20186

Klimaatopwarming, energiecrises, veilige voeding… De uitdagingen op vlak van energie en 
klimaat zijn niet min. Gent toonde de voorbije jaren dat de omslag naar een duurzame stad 
echt mogelijk is. We blijven het voortouw nemen met ambitieuze plannen!

ZONNESTAD

Klimaat- en energieschepen Tine Heyse (achtste 
op de lijst) windt er geen doekjes om: ‘We maken 
van Gent een echte zonnestad en verdubbelen 
het aantal zonnepanelen.’ Hoe doen we dat?

 9 Praktische hulp voor wie zelf  
zonnepanelen legt

 9 Versnelde collectieve aanpak, met aandacht 
voor wie niet zelf kan investeren

 9 Power to the people: coöperatieven in handen 
van burgers

VERWAR MEN

Ons bijzonder ambitieus plan – Gent klimaat- 
neutraal tegen 2050 – kan alleen slagen als we 
onze stad fossielvrij maken. Daarvoor is een 
verwarmingsrevolutie nodig. Verwarmen zonder 
aardgas wordt de nieuwe norm:

 9 Klimaatneutrale nieuwbouwwijken, niet  
langer aangesloten op aardgas

 9 Pilootprojecten in bestaande wijken:  
verwarmen op basis van warmtenet, bodem-
warmte, warmtepompen en zonneboilers

 9 De Energiecentrale helpt nog meer  
Gentenaars energiezuinig renoveren 

VOEDING

Tine Heyse: ‘Ook onze lokale voedselstrategie 
maakt deel uit van het klimaatbeleid. Er zijn in 
onze stad al heel wat initiatieven rond duurzame 
voedselproductie en –consumptie, korte keten 
en het tegengaan van voedselverspilling. Dat 
bouwen we verder uit.’ 

 9 We verbinden de initiatieven, zorgen voor 
schaalvergroting en werken hindernissen weg

 9 Minstens 30 hectare van de landbouwgronden 
in eigendom van Stad Gent of OCMW wordt 
ingezet voor stadsgerichte landbouw

 9 Voedselverspilling voorkomen en aanpakken 
met meer voorbeeldprojecten zoals  
Foodsavers

Power to the people!
Het is onze energie, onze voeding
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‘Practise what you preach: een goed  
motto voor elke politicus. Ik koop lokaal, 
organiseer mijn verplaatsingen zonder 
auto… Onze stad klimaatneutraal maken 
tegen 2050 doen we allemaal samen, 
Gentenaars én Stad! Met Foodsavers 
redde Tine Heyse 300 ton voedsel van 
de vuilnisbak. Daaraan wil ik enthousiast 
meewerken in de gemeenteraad!’

Anton Vandaele  
Student Sociaal Werk, 23j 

plaats 41

‘Van Gent een zonnestad maken, als  
ingenieur fotonica zie ik dat helemaal 
zitten! Gent klimaatneutraal maken lukt 
alleen als we de fossielen bewaren voor 
Jurassic Park. Door slim gebruik van de 
schaal van de stad en de kracht van het 
individu maken we van Gent nog meer  
de echte klimaathoofdstad.’

Jeroen Van Lysebettens  
ICT-architect Big Data, 32j 

plaats 23

enthousiast 
   meewerken

Het project Foodsavers redde al 300 ton voedsel van de vuilnisbak.
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Met een positieve aanpak kan je bergen verzetten. Hafsa El-Bazioui kan ervan mee- 
spreken. Ze behaalde onlangs haar diploma maatschappelijk werker – en dat met een 
veeleisende job en twee kinderen. ‘Motivatie motiveert,’ zegt Hafsa. ‘Dat geldt zeker voor 
kinderen: hen laten geloven in zichzelf maakt een wereld van verschil. Ik wil meewerken 
aan een beleid dat gelooft en investeert in onze jeugd.’

ONDERWIJS

Een springplank en geen zeef. Een ontdek-
kingsreis. Voor Elke Decruynaere, schepen van 
onderwijs, opvoeding en jeugd én aanvoerster 
van Groen Gent, is het duidelijk: ‘Onderwijs, écht 
goed onderwijs, helpt elk kind vooruit,  
zowel de knappe bol als degene die wat extra 
steun nodig heeft.’ 

Investeren in capaciteit - een plaats voor elk 
kind - blijft ook de komende jaren een priori-
teit. Groene programmapunten voor nog betere 
ondersteuning:

 9 Zittenblijven als standaardmaatregel  
afschaffen, scholen en klassen zo organiseren 
dat kinderen voorop kunnen lopen of net 
gericht meer tijd en hulp krijgen

 9 Extra brugfiguren, extra steun aan scholen om 
vroegtijdig schoolverlaten aan te pakken

 9 Een breed naschools aanbod aan opvang en 
activiteiten op elke Gentse school

Gent,
de beste plek om op te groeien

‘Als leerkracht en coördinator van vzw 
Sportaround zie ik elke dag hoe belangrijk 
het is dat kinderen en jongeren kansen 
krijgen om zich op een positieve manier te 
ontwikkelen. Toegang tot onderwijs en  
buitenschoolse activiteiten zijn cruciaal. 
Brede scholen met een wijs aanbod en 
brugfiguren die jongeren naar dat aanbod 
leiden maken het verschil!’

Bert Misplon  
Leerkracht Lichamelijke Opvoeding, 29j  

plaats 35

 bergen 
verzetten
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SPEELRUIMTE

Schepen Decruynaere: ‘De voorbije jaren spitten 
we de helft van alle speelplaatsen in het  
basisonderwijs om tot groene en avontuurlijke 
speelplaats: dat succes breiden we uit. We zorgen 
ervoor dat kinderen en jongeren nog meer  
kunnen genieten van onze publieke ruimte.’

 9 Subsidies aan kinderdagverblijven voor  
buitenspeelruimte

 9 Schoolspeelplaatsen worden buurtparken
 9 Meer en vernieuwde speelzones, water en 
straatmeubilair om mee te spelen 

JEUGD

Kleine kinderen worden groot. Er is dus meer 
nood aan initiatieven voor tieners: zowel een 
versterking van het bestaande aanbod, als ruimte 
voor experimenten. Zo vindt ieder wat wils in 
onze diverse stad. 

 9 Gent Europese Jongerenhoofdstad: een motor 
voor tientallen projecten

 9 Huis van de Jeugd in het Baudelopark:  
kloppend hart van het Gentse jeugdbeleid

 9 Participatie stimuleren: coaching voor eigen 
projecten van jongeren

Motivatie motiveert. Dat geldt zeker voor 
kinderen: hen laten geloven in zichzelf 
maakt een wereld van verschil. Ik wil  
meewerken aan een beleid dat gelooft  
en investeert in onze jeugd.

Hafsa El-Bazioui 
Personeelsverantwoordelijke, 30j 

plaats 26
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Voor en door Gentenaars

Gent is wat we delen: dat geldt ook voor hoe we onze stad besturen. Gentenaars slaan 
de handen in elkaar om kinderopvang te organiseren, speelstraten in te richten, groen te 
onderhouden... Dat verdient alle steun vanuit het stadhuis!

PARTICIPATIE

Fractieleider Bram Van Braeckevelt (plaats 11): 
‘Zes jaar in de gemeenteraad leert me dat het 
beleid pas echt slaagt als je het samen met de 
Gentenaars plant en uitvoert. De deuren van 
het stadhuis openen zorgt voor betere en meer 
succesvolle beslissingen.’

 9 Gentenaars meer betrekken bij planning en 
uitvoering lukt enkel met degelijke informatie,  
voor iedereen vlot toegankelijk en begrijpelijk 

 9 Nieuwe vormen van inspraak en participatie, 
zodat ook jongere en minder mondige  
Gentenaars gehoord worden 

 9 Schepenen leggen hun plannen voor aan de 
Gentenaars en middenveldorganisaties tijdens 
een hoorzitting

BURGERINITIATIEVEN

Groen wil dat Gentenaars het heft meer in eigen 
handen kunnen nemen.

 9 Gentenaars kunnen hun voorstellen  
makkelijker voorleggen aan het bestuur

 9 Medezeggenschap bij grote stads- 
vernieuwingsprojecten 

 9 Voluit steunen van burgerinitiatieven,  
zowel praktisch als in het toekennen van  
verantwoordelijkheden

 

 

‘Gevelbank’, gestart door vier Gentenaars, heeft als doel de Gentse straten charmanter en gezelliger te maken. www.gevelbank.be 
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BETROKKENHEID

Tine De Moor, commons-experte (plaats 44):  
‘Er bestaan vele vormen van betrokkenheid van 
burgers bij het beleid waar telkens andere  
afspraken tussen Stad en burger bij passen.’  
Groen wil deze betrokkenheid zo veel mogelijk 
kansen geven: 

 9 Gentenaars adviseren het bestuur (Burger-
kabinet, inspraakavonden) en Gentenaars 
beslissen mee, zowel op wijkniveau als bij 
wijkoverstijgende initiatieven

 9 Gentenaars krijgen het vertrouwen om  
belangrijke buurtinitiatieven zelf te dragen 

 9 Gentenaars zijn beleidspartners, zoals bij 
energie- of wooncoöperaties of autodeel- 
initiatieven; Stad Gent steunt en kan zelfs 
klant worden van burgerinitiatieven

Buurthuis op Wieltjes in Wondelgem is één van de winnaars van het Burgerbudget. 
Met het mobiele buurthuis organiseren ze verschillende activiteiten in de buurt. 
www.wondelgemswingt.be

Tine De Moor  
commons-experte 

plaats 44

vele vormen van   
 betrokkenheid
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De federale regering bestrijdt de armen, niet de armoede. In Gent pakken we armoede echt 
aan. We nemen een brede waaier aan initiatieven, zoals aanvullende steun die leefloners 
uit de armoede houdt. Groen wil armoede nog meer structureel aanpakken.

ÉCHTE STEUN

Federaal parlementslid Evita Willaert (plaats 52): 
‘Mensen ontsnappen niet aan armoede door hen 
een tikkeltje minder arm te maken. Echte steun 
vereist drastisch ingrijpen. Daar moeten we nog 
meer werk van maken.’ 

 9 Aanvullende financiële steun voor elke  
Gentenaar die onvoldoende heeft om mens-
waardig te kunnen leven, extra financiële 
ondersteuning voor gezinnen met kinderen

 9 Begeleiding als velcro: mensen niet loslaten 
creëert meer kansen en perspectieven 

 9 (Preventieve) schuldbemiddeling voorkomt 
opstapelende (huur)schulden

AUTOM ATISCH 

Een gekend probleem: wie hulp het meeste nodig 
heeft, vraagt er het minst om. Daarom wachten 
we in Gent niet langer tot mensen komen  
aankloppen. 

 9 Actief mensen zoeken die recht hebben op 
steun en hen automatisch rechten toekennen

 9 Elke beleidsnota checken op het effect op 
mensen in armoede 

 9 Ziek maakt arm en arm maakt ziek, geestelijk 
en lichamelijk: meer preventieve en  
laagdrempelige gezondheidszorg

WONEN

Raadslid Cengiz Cetinkaya (plaats 17): ‘Voor veel 
mensen is het huren van een degelijke woning in 
de stad onbetaalbaar geworden. Het Masterplan 
Wonen pakt dit nijpende plaatstekort aan’:

 9 90 miljoen euro voor meer goedkope en  
energiezuinige huurwoningen

 9 Verdrievoudiging huurwoningen HuurInGent 
en verdubbeling van het aantal woningen van 
het Sociaal Verhuurkantoor tegen 2025

 9 Uitbreiding van initiatieven voor de meest 
precaire groepen op de huisvestingsmarkt,  
zoals Housing First en het tijdelijk  
inzetten van leegstaande sociale woningen

Strijden tegen armoede,   
      niet tegen armen
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‘Al je geld afgeven voor een woning die niet deugt: veel 
mensen hebben geen andere keus. Als vrijwilliger bij  
armoede- en gehandicaptenorganisaties zie ik  
voortdurend de nood aan goedkope en kwaliteitsvolle 
sociale woningen. Daar zal ik met hart en ziel voor  
strijden!’

Karla Persyn   
Gepensioneerd, 66j 
plaats 32

‘Ik ondervond aan den lijve dat armoede 
geen keuze is, maar een onrecht dat je 
de mogelijkheid ontneemt om je dromen 
waar te maken. Mensen steunen om hun 
leven zelf te sturen, daar gaat het om. Een 
alleenstaande ouder laat je niet ploeteren, 
maar geef je meteen de steun waar hij/zij 
recht op heeft. Een kwetsbare jongere laat 
je niet los als die 18 wordt, maar blijf je 
begeleiden. Dát is een sociaal beleid.’

Fourat Ben Chikha   
Beleidsmedewerker, 37j 

plaats 29

‘Soms hebben mensen pech in het leven 
door ziekte,  armoede, onveiligheid...  
Zij verdienen onze respectvolle, betaalbare 
en warme zorg. Als huisarts in een wijk- 
gezondheidscentrum en later als  
psychiater heb ik me ingezet voor de 
meest kwetsbare mensen en dat wil ik 
verder doen in de gemeenteraad.’

Anita De Winter  
Psychiater, 64j  

plaats 38

Strijden tegen armoede,   
      niet tegen armen

met hart en ziel  
  voor strijden
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Groen beleid:
    groene resultaten!

COLOFON

Redactie: Wouter Vanhove, Bouke Billiet, Lore Provoost,  
Dirk Spelier

Bijdragen door: Wouter Vanhove, Filip Watteeuw, Koen Janssens, 
Yves De Moor, Tine Heyse, Anton Vandaele,  
Jeroen Van Lysebettens, Elke Decruynaere, Hafsa El-Bazioui,  
Bert Misplon, Bram Van Braeckevelt, Tine De Moor, Evita Willaert, 
Karla Persyn, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter

Beelden: Gert Arijs, Gevelbank - www.gevelbank.be,  
Balder Deschildre, Buurthuis op Wieltjes - Wondelgem Swingt 
 
 

 
 
Drukkerij: Druk in de Weer/Gedrukt met inkt op plantaardige basis
op Circle Offset, papier van 100% gerecycleerde vezels

Vormgeving: www.debarbaren.be

VU: Wouter Vanhove 
Krommepopulierstraat 16, 9030 Mariakerke

Gent is opnieuw verkozen  
tot Fietsstad
juryprijs, publieksprijs én drie deelawards

Nieuwe structuurvisie 2030
naar een klimaatrobuuste stad 
ontdek Gent 2030 op  www.ruimtevoor.stad.gent

Alle info over verkeer in Gent  
voortaan op één online platform:
www.verkeer.gent

Het Circulatieplan werkt
meer fietsers, meer busreizigers, minder auto’s – betere 
luchtkwaliteit, minder ongevallen - 55% van de Gentenaars 
vindt het Circulatieplan een goede tot zeer goede zaak

Nieuw kinderdagverblijf  
in de Brugse Poort
42 nieuwe plaatsen

Elk schooljaar een volledig 
schoolgebouw erbij
capaciteitsuitbreiding met 1597 plaatsen op 6 jaar

Gent is genomineerd voor  
de titel ‘European Green  
Capital 2020’
21 juni is D-Day!

100 extra plaatsen
voor Jenaplanschool De Kleurdoos

Gent aan zee
klimaatfestival aan de Bijloke  
lokt duizenden bezoekers

Nieuw werfcharter
vrachtwagens geweerd uit schoolomgevingen 
 tijdens de spits

Foodsavers overtreft  
alle verwachtingen
meer dan 300 ton voedseloverschotten  
opgehaald in 10 maanden tijd

Herbruikbare bekers  
op de Gentse Feesten
unieke aanpak in Europa voor  
zo’n megaorganisatie



 VIER OUDERE BROERS:  IDEALE OPVOEDING VOOR EEN POLITICA

Ten huize Willaert werd heel wat gedebatteerd. Zonder sterke argumenten haalde je aan 
de eettafel geen gelijk. Of het nu ging over de opkomst van extreemrechts, de doodstraf 
in de VS of Franse kernproeven in de Zuidzee… argumenteren moest je! De Golfoorlog 
van 1990 was de eerste gebeurtenis die me uit mijn kinderdroom haalde. De beelden van 
bombardementen en brandende oliebronnen zijn me altijd bijgebleven.

EEN STEM VOOR WIE NIET GEHOORD WORDT 

Actie is het beste strijdmiddel, dat geloofde ik al vroeg. Ik schreef tientallen brieven voor 
Amnesty International. ‘Dat haalt toch niks uit’, reageerden sommigen. De vele vrijlatingen 
bewijzen het tegendeel. Onrecht bestrijden werpt vruchten af, ook in de politiek.

TROTSE LEDEBERGENA AR

Ik woon graag in het volkse Ledeberg. Ik noem het met trots wel eens ‘Ledebronx’,  
omdat de diversiteit in Ledeberg me helpt om de vinger aan de pols te houden 
van wat er leeft. Ledebergenaars zijn doeners die graag de handen uit de  
mouwen steken: van het jaarlijkse carnaval tot het mee beheren van de  
vroegere Standaertsite.

MIJN DROOM VOOR GENT 

In armoede opgroeien tekent een mens voor het leven. In Gent strijden 
we keihard tegen kinderarmoede. Jammer genoeg werken de bovenlokale 
overheden tegen. Daarom laat ik mijn stem ook in het federaal parlement 
luid klinken wanneer men weer eens geld gaat zoeken bij wie het niet heeft: 
alleenstaande mama’s, werklozen, zieken… In Gent tonen we dat het  
anders kan!

RAADSLID IN DE KIJKER:

Evita Willaert
• 36 jaar
• Woont samen met Bram in Ledeberg
• Heeft een zoontje Guust en verwacht een tweede kindje
• OCMW-raadslid sinds 2011 en federaal parlementslid sinds 2014
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actie is het beste  
    strijdmiddel
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Sfeerbeelden van onze kick-off op 26 mei.  
Benieuwd naar ons volledige kartelprogramma? Surf naar gentiswatwedelen.gent  

Klaar met lezen? Overtuigd van onze plannen? Geef deze Groenkrant door aan andere Gentenaars!

GENT IS WAT WE DELEN

LEDENDAG   
Op 26 augustus is er voor alle leden en kandidaten een groot en vooral gezellig samenzijn.  

Hou de website in de gaten voor meer info! www.groengent.be


