
GroenGent Magazine
Verschijnt 4x per jaar | 35ste jaargang | Apri l  2019 - nr 1 | Afgiftekantoor Gent X

M A G A Z I N E

P209676



GROENGENT MAGAZINE APRIL 20192

2019 is het jaar van de ommekeer. Duizenden 
jongeren eisen een ernstig klimaatbeleid.  
Almaar meer mensen, al dan niet in gele hesjes, 
protesteren tegen de kloof tussen arm en rijk.

Ze hebben allebei overschot van gelijk. Het is 
fundamenteel onjuist om de zorg om het klimaat 
tegenover een warm sociaal beleid te stellen. Of 
zoals Gents klimaatschepen Tine Heyse onlangs 
in De Standaard zei: ‘Dat klimaat en sociaal  
beleid niet samengaan, is quatsch.’

Gentenaars renoveren en isoleren hun woningen 
massaal, en dat doen ze dankzij de adviezen, 
premies en leningen van Stad Gent. Het grootste 
deel van de premies gaat naar mensen met een 
beperkt inkomen. Gent werkt dus hard om  
klimaatneutraal te worden én verbetert tegelijk 
de woonomstandigheden van minder gegoeden.

Het is hoog tijd dat dit moedige Gentse beleid 
ook op Vlaams, federaal en Europees niveau 
ingang vindt. Een Vlaamse lage-emissiezone, 
een nationale inspanning voor vlot treinverkeer, 
een ernstig Europees mensenrechtenbeleid, daar 
kunnen we niet langer op wachten.

De verkiezingen van 26 mei zijn van levens-
belang. Voor het klimaat, voor een zorgzaam 
sociaal beleid, voor onze toekomst. Daarom vraag 
ik je: help Groen de verkiezingen winnen. Jouw 
steun maakt het verschil. Praat met je buren, 
geef dit boekje door, laat je stem horen.  
Het is nu of NU!

 
Evita Willaert, 
 federaal parlementslid  
en tweede op de Oost-Vlaamse Kamerlijst
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Moeder is ziek. De dokters  
maken zich ernstig zorgen. ‘Als dit blijft duren,’ 
mompelen ze, en dan vallen ze stil. De kinderen 
zijn wakker en kijken de dokters met grote  
ogen aan.
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Iedereen telt
‘Discriminatie tekent levens,’ zegt Fourat Ben Chikha (4e plaats op de Vlaamse lijst). ‘Of je nu  
gediscrimineerd wordt om je geaardheid of om je afkomst: het raakt mensen tot in het diepst van hun 
ziel. Het is daarom hoog tijd dat we in Vlaanderen, net zoals in Gent, de strijd tegen discriminatie 
sterk opdrijven.’ 
Enkele maatregelen uit het Groen-programma: meer coaching voor bedrijven, meer informatie over 
slachtofferrechten, strengere straffen en beter zichtbare lokale meldpunten.

Fietsen x5
‘Ook op vlak van mobiliteit kan Vlaanderen nog wat leren van Gent,’ zegt Fourat. ‘Groen stelt dan ook 
voor om de Vlaamse investeringen in fietsen te vervijfvoudigen.’

‘Dat is inderdaad hoognodig,’ zegt Filip Watteeuw (lijstduwer). ‘Die investeringen moeten deel uit- 
maken van een doordacht mobiliteitssysteem. Daarbij is er dag en nacht een alternatief voor de privé- 
auto. Stevige investeringen in openbaar vervoer, maar ook collectieve taxidiensten en autodelen  
maken deel uit van het systeem dat Groen voor ogen heeft.’

Fourat: ‘Doordat we vooral investeren in openbaar vervoer, voetgangers en fietsers helpen we in de 
eerste plaats mensen voor wie mobiliteit niet vanzelfsprekend is. We stellen bovendien een actieplan 
op tegen vervoersarmoede.’

Filip: ‘De Europese nachttreinen nieuw leven inblazen is ook erg belangrijk, dat kan meteen gepaard 
gaan met het afbouwen van korte vliegverbindingen.’

Klimaat: paKt 2030
Daarmee zijn we bij een derde belangrijk thema waar Vlaanderen een groot verschil kan maken. 
 ‘Op vlak van klimaat zijn er dringend ernstige inspanningen nodig,’ zegt Fourat. ‘Het goeie nieuws is 
dat je op heel wat vlakken doeltreffend maatregelen kan nemen voor het klimaat: wonen, mobiliteit, 
industrie enzoverder. Groen heeft een berekend en ambitieus klimaatplan, paKt 2030. Het is een zeer 
omvattend plan met onder andere een hervormde ruimtelijke planning, klimaatcontracten met  
gemeentebesturen en – alweer naar Gents voorbeeld – een inhaalbeweging om onze woningen  
energiezuinig te maken met behulp van heldere premies, leningen en advies. Zo wordt iederéén beter 
van ons sociale klimaatbeleid.’

VLAANDEREN  
KLEURT GROEN
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‘Maar ik haal elke dag verse bloemen,’ klaagt een tante. 
‘Het is niet mijn schuld als ze niet beter wordt.’ 

‘En ik verf haar nagels,’ zegt een andere tante.  
‘Hoezo, ik doe niet genoeg?’

De kinderen knarsen met de tanden.

FOURAT BEN CHIKHA
4E PLAATS VLAAMS PARLEMENT

FILIP WATTEEUW
LIJSTDUWER VLAAMS PARLEMENT
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De tantes zetten pantoffels klaar, schuiven de televisie bij het bed en 
pompen moeder vol goede raad, maar wat ze volgens de dokters echt 
nodig heeft, dat geven ze haar niet. ‘De apotheek is te ver!  
Het medicijn is te duur! We weten niet zeker of het zal werken!’ loeien 
de tantes door elkaar.

Eerlijk welvarend
‘Een tweede belangrijke opdracht: onze  
welvaart beter verdelen en zorgen voor een 
duurzame en rechtvaardige fiscaliteit. Het 
gezin waarin men geboren wordt, is nog altijd te 
bepalend voor de levensstandaard. Een lasten-
verschuiving van arbeid naar vermogen zorgt 
voor een rechtvaardige fiscaliteit en voor extra 
kansen voor mensen in moeilijke situaties.  
Het is ook totaal onaanvaardbaar dat we mensen 
uitkeringen geven die onder de armoedegrens 
liggen. Die laagste uitkeringen moeten dus  
absoluut omhoog.’

Werken moet lonen, en dus verlaagt Groen de 
lasten op arbeid, vooral bij de lage inkomens. 
Van de grootste vermogens vraagt Groen een 
faire bijdrage. 

Evita: ‘We maken vervuilen duurder. De overheid 
kan de markt en de burger door een verschuiving 
van fiscale lasten naar duurzame alternatieven 
begeleiden. Denk aan het oneerlijke concur-
rentievoordeel voor luchttransport of aan de 
fiscale voordelen voor salariswagens. Dat laatste 
vervangen we door een mobiliteitsbudget voor 
iedere werknemer.’

Werkbaar werk
‘Er is op federaal vlak ontzettend veel werk aan 
de winkel,’ zegt Evita Willaert, die als tweede op 
de federale lijst staat.

‘Een zeer belangrijke prioriteit voor de volgende 
regering: werk maken van gezonde loopbanen 
in gezonde bedrijven. Tijdskrediet, ouder-
schapsverlof, minder administratieve lasten, het 

recht op redelijke aanpassingen voor iedereen: 
er zijn heel wat mogelijkheden om werkbaar 
werk vooruit te helpen en bedrijven daarbij te 
ondersteunen. Groen werkte ook een realistisch 
alternatief uit voor het basisinkomen waarmee 
het gemakkelijker wordt om je eigen arbeidsduur 
te kiezen.’

GROEN IN DE KAMER
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Gezonder
Evita stelde onlangs haar boek ‘Gezonde loop- 
banen’ voor. ‘Gezond is een woord met een  
brede betekenis. Het gaat over hoe we werken, 
het gaat over zingeving en natuurlijk gaat het 
ook over milieu en klimaat. paKt 2030, ons  
omvattende klimaatplan, versnelt de renovatie 
van woningen, met extra aandacht en maat- 

regelen voor mensen die het niet breed hebben. 
We maken het openbaar vervoer stipter en  
schoner, en voeren een ambitieus energiebeleid. 
Wil je weten hoe een krachtdadige federale  
regering eruitziet? Lees op groen.be ons  
nauwgezet uitgewerkte verkiezingsprogramma!’

“Een zeer belangrijke 
prioriteit voor de volgende 
regering: werk maken van 
gezonde loopbanen in 
gezonde bedrijven.”

EVITA WILLAERT
2E PLAATS KAMER
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Dat is de druppel. De kinderen slaan hard op de tafel, allemaal  
tegelijk, net zolang tot de tantes eindelijk luisteren.  

De verkiezingen zijn nu heel dichtbij. Heel wat mensen hebben nog niet beslist voor wie ze 
zullen stemmen. Vandaag is het ideale moment om stemmen te winnen voor een krachtig 
klimaatbeleid, voor een sociaal Europa en een gezond Vlaanderen.

Uit onderzoek weten we dat heel wat onbesliste kiezers mogelijk voor Groen zouden  
stemmen… als wij hen maar overtuigen. Jij maakt het verschil:

1  SPREEK MENSEN A AN

Op het werk, op de bus, op een familiefeest: een aangenaam gesprek is overal welkom. Wees warm  
en positief, stem je argumenten af op je gesprekspartner:

JIJ MAAKT HET VERSCHIL

2 SOCIALE MEDIA:  VERTEL WA AROM JE VOOR GROEN KIEST

Deel de groene berichten, of beter nog: geef je eigen kiestip!

‘Het groene klimaatplan zal voor 80.000 jobs zorgen.’

‘Op 26 mei kies ik voor Evita: werkbaar werk en eerlijke fiscaliteit!’

‘Met Groen in de federale regering wordt discriminatie eindelijk écht aangepakt!’

‘Ik stem voor Groen: de Vlaamse fietsinvesteringen x5, dát hebben we nodig!’

‘Een gezonder, menselijker en eerlijker Europa: ik kies Groen!’

‘Als de Europese groenen sterk staan, kunnen we grote fraude echt bestrijden en 
zorgen voor miljarden aan investeringen.’
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Dan zegt de jongste: ‘Het medicijn is niet te duur. Niet als jullie elk 
een deel betalen. En vergeet die nagelverf.’

3 HANG EEN AFFICHE A AN JE R A A M

Geef onze kandidaten een smoel, maak hen bekend!

Affiche bestellen? Mail naar wouter.vanhove@groen.be

Het zijn ontzettend belangrijke verkiezingen. Deze laatste weken zijn cruciaal. Jouw steun zorgt mee 
voor een frisse wind in de Vlaamse en federale regering en in Europa. 

Wouter Vanhove 
Voorzitter Groen Gent

EVITA EN SARA OP CAMPAGNE!

‘Onze Gentse kandidaten hebben een mooie glimlach, mijn huis ziet er zo vrolijk uit!’
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Dankzij Europa kennen we een nooit geziene vrede, stabiliteit en welvaart. Maar  
vandaag staat Europa onder druk door de migratiecrisis, de oneerlijke concurrentie  
en fiscale fraude. 

Sara Matthieu, eerste opvolger op de Europese lijst, heeft een groot hart voor Europa.  
‘Ik ga voluit voor een ander Europa: een Europa van mens en milieu, geen Europa dat  
zich beperkt tot markt en munt. En daarvoor hebben de groenen grote plannen.’

Haar broer zegt: ‘De apotheek is niet te ver. Als jullie op pad zouden 
gaan in plaats van ruzie te maken over welke bloemen bij het behang-
papier passen, dan waren jullie er al geweest.’

EUROPA KLEURT GROEN!
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STERK SOCIAAL BELEID

Groen gaat voor een menselijker Europa, dus 
met een sterk sociaal beleidsplan. Dat brengt in 
heel Europa minimumlonen en -uitkeringen. Tot 
nu toe lag ‘Brussel’ vooral wakker van begrotin-
gen in evenwicht. Sara: ‘Europa hoort dezelfde 
aandacht te hebben voor de sociale vorderingen 
in de lidstaten. De EU kan de lidstaten aanzetten 
om meer te investeren in ziekenhuizen en scho-
len. De Europese groenen maken van sociaal 
beleid een kerntaak van Europa. Zo bieden we 
meer Europeanen een waardig leven en toegang 
tot stevig uitgebouwde sociale diensten.’

Ook het Europees Klimaatpact kan volgens Sara 
Europa een nieuw elan geven. ‘We willen een ge-
zond en klimaatneutraal Europa. We investeren 
in een Europees spoorwegnet tussen Europese 
hoofdsteden, een Europese digitale unie en 
infrastructuur voor hernieuwbare energie. We 

gaan ook voor een landbouw- en voedselbeleid 
met meer aandacht voor gezond voedsel, lokale 
jobs, dierenwelzijn, zuivere lucht, schoon water 
en gezonde, levende bodems.’ 

1 .000 MIL JARD

Menselijker, gezonder … en ook een eerlijker  
Europa. ‘De sterkste schouders dragen de 
zwaarste lasten,’ zegt Sara. ‘Met andere woor-
den: bedrijven betalen voortaan hun belastingen 
gewoon wél. We voeren de strijd tegen belasting-
fraude en -ontwijking flink op, want die kosten 
ons op dit moment jaarlijks 1.000 miljard euro. 
Dat is meer dan zes keer de totale Europese 
begroting! Dat zijn windmolens, spoorwegen en 
scholen die we anders wél hadden kunnen bou-
wen. Daarnaast kan Europa heel wat meer doen 
om wereldwijde afspraken af te dwingen die de 
kapitaalvlucht naar belastingparadijzen stoppen.’ 

En de oudste zegt: ‘Het medicijn zal werken. Elke dokter zegt het.  
Elke dokter!’

“Ik wil een Europa van mens en milieu, 
geen Europa dat zich beperkt tot markt 
en munt. En daarvoor hebben de 
groenen grote plannen.”

SARA MATTHIEU
1E OPVOLGER EUROPEES PARLEMENT
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Tantes die niet mee willen, vliegen aan de deur. De anderen stoppen 
hun gekissebis en hakken knopen door over wie wat gaat doen.  
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Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en 
Wonen: ‘Vanaf 1 januari 2020 mogen oude vervuilende 

auto’s het stadscentrum niet meer in. Zo maken we onze lucht heel 
wat gezonder. We beslisten al in 2016 om een lage-emissiezone in te 
voeren, maar plannen de invoering pas in 2020. Op die manier kunnen 
mensen zich uitgebreid informeren en voorbereiden, en profiteren van 
een brede waaier aan subsidies en premies.’

Lage-emissiezone,  
 grote milieuwinst
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De ene haalt een fiets, de ander zoekt uit hoe het medicijn het best 
wordt toegediend, de derde trekt haar jas al aan.
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De Gentse luchtkwaliteit verbeterde dankzij het Circulatieplan dubbel zo 
snel als in de rest van Vlaanderen. De lage-emissiezone is opnieuw een  
grote stap naar meer gezonde lucht. Door het bannen van oude diesel- 
wagens zal vooral het aantal roetdeeltjes stevig dalen. Daar winnen we  
allemaal bij, want roet is kankerverwekkend. Groen wil dat heel  
Vlaanderen een lage-emissiezone wordt. Gent geeft alvast het  
goede voorbeeld!

Gent is de enige Belgische stad waar je een slooppremie kan krijgen 
voor je oude auto. Daarnaast betalen we busabonnementen terug 

en steunen we autodelers, er zijn subsidies voor elektrische 
auto’s en taxicheques. Bovendien komt er nog extra steun voor 
kansengroepen én voor de Gentse marktkramers. Gezond en 
sociaal gaan bij ons hand in hand!

Kom jij in aanmerking voor een van de vele subsidies 
en premies? Waar ligt de lage-emissiezone precies? Mag 

je met jouw auto nog het gebied in? Op www.lez2020.gent 
vind je alle info helder gebundeld!
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Plannen voor Gent

GENT, EUROPESE JONGERENHOOFDSTAD

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd: ‘We wer-
ken elke dag aan een kindvriendelijke stad. Daar 
voegen we nu ook de ambitie jeugdvriendelijk 
aan toe. Want kleintjes worden groot en ze zijn 
met almaar meer. We maken van 2024 het jaar 
van de jongeren, met de opening van het Huis 
van de Jeugd en de titel van Europese jongeren-
hoofdstad als kers op de taart. Het streven naar 
die titel zal zorgen voor een nieuwe dynamiek. 
Thema’s zijn participatie, burgerschap en jezelf 
kunnen zijn. 

Jongeren hebben recht op een eigen plek, ook 
in het centrum. Bij het Baudelopark krijgen de 
Jeugddienst, jeugdorganisaties, het Overkophuis 
en een jeugdverblijfscentrum hun Huis van de 
Jeugd. Door het jongerenaanbod en de betrok-
ken organisaties te bundelen, maken we een 
echte hotspot voor jongeren.’

Vier groene schepenen, vier keer grote plannen. Op de vorige pagina toonde Tine Heyse 
wat de invoering van de lage-emissiezone betekent. Wat hebben onze andere schepenen 
voor Gent in petto?
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De kinderen zijn wakker. Moeder is ziek, maar ze zijn vastberaden om 
voor haar te vechten. Het kan anders, dat weten ze zeker. Nog lang en 
gelukkig: ze geloven erin.

ARBEIDSPACT

Er zijn in Gent veel openstaande vacatures en tegelijk ook veel werkzoekenden. Deze zogeheten  
arbeidsmarktparadox maakt, samen met de digitalisering en automatisering, extra inspanningen 
voor de arbeidsmarkt noodzakelijk. Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk: ‘Met het Arbeidspact 
engageert de Stad zich samen met de vakbonden, werkgevers, VDAB en andere partners tot concrete 
maatregelen die leiden naar meer degelijke jobs. Een goede job is een belangrijke hefboom voor een 
gelukkig leven, net als een kwaliteitsvolle woning of een sterke opleiding. Zeker voor kwetsbare  
Gentenaars moeten we daarvoor alles op alles zetten.’

LEVENDE STR ATEN, OVER AL IN GENT!

Het Circulatieplan zorgde voor een wandel- en fietsvriendelijk stadshart. Ook de deelgemeenten  
vragen terecht om aangename straten. Het uitbouwen van een wandelnetwerk, sluipverkeer weren, 
extra fietsenstallingen plannen, speelplekken veilig met elkaar verbinden …  
Er komt heel wat kijken bij zo’n plan. Schepen Filip Watteeuw: ‘Elke deelgemeente heeft bovendien 
een volstrekt eigen aanpak nodig. We beginnen met Sint-Amandsberg en Ledeberg/Gentbrugge,  
waarvoor we al volop aan het werk zijn.’



GROENGENT MAGAZINE APRIL 201916

SAVE THE DATE 

GROENE GOLF IN GENT

Zaterdag 18/5, 10u, Bisdomplein

Klimaatregering nu of NU! Groen Gent haalt, een week voor de verkiezingen,  

alle toeters en bellen boven. Tot dan!

DE WAKKERE BUSTOUR

Woensdag 22/5, 16-22u, Kouter

De speech is van Meyrem Almaci, de muziek is live, en jij stelt vragen aan de Groene  

topkandidaten! Toon je steun voor Groen en kom naar deze gezellige namiddag.


