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Adresgegevens wijzigen?
Ga je verhuizen? Een vergissing gezien op het adresetiket? Of wil je de Groenkrant niet langer 
ontvangen? Alle wijzigingen kan je doorgeven via info@groengent.be of 09 266 54 65

Beste leden, 

Het is mij als kersvers voorzitter een hele eer om deze nieuwe Groenkrant te mogen inleiden.  
Het nieuwe partijbestuur staat klaar om samen met jullie aan de slag te gaan en te werken voor  
een groener Gent.

Daarbij kunnen we niet zonder jullie: een politieke partij wordt gedragen door haar leden en  
sympathisanten. Het zijn jullie die in de campagne op schok gaan om mensen te overtuigen van deur 
tot deur, het zijn jullie die aan de stations flyeren, het is jullie energie die Groen de grootste partij  
van Gent maakte.

Voor ons als nieuw bestuur is het dan ook belangrijk dat we samen kijken hoe we die energie nog  
meer laten vrijkomen. Daarom willen we in de eerste jaarhelft van 2020 werken aan de organisatie en  
structuur van onze lokale groep. We gaan samen de uitdagingen aan om onze partij beter in de verf te 
zetten: in het bestuur, op straat en in sociale media.

Dat willen we zo veel mogelijk participatief doen: via de lokale afdelingen van Groen Gent, de Gentse 
politieke raad en een ledenvergadering. Hou dus zeker jullie brievenbus en mailbox in de gaten, zodat 
we ook op jouw mening en inzicht kunnen rekenen.

Ondertussen bolt het leven natuurlijk verder, en klinken we op 11 januari het nieuwe jaar tegemoet. 
Als nieuw partijbestuur hopen we jullie allemaal te zien om samen het glas te heffen, nieuwjaars- 
zoenen uit te wisselen en gewoon gezellig samen te zijn.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Van Lysebettens 
Voorzitter Groen Gent 10

Een meerjarenplan  
om fier op te zijn! Nieuws in beeld

De nieuwe gemeenteraad

YEZ! De LEZ!

Naar een propere  
Brugse Poort!

“Een plek op school voor elk 
kind, een antwoord op elke 
hulpvraag, een uitgestoken 
hand: Gent investeert fors  
in kansen.”

Dany Neudt, Gentenaar en de nieuwe 
ondervoorzitter van Groen
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EEN MEERJARENPL AN  
OM FIER OP TE ZIJN! 

Aan het woord: de bekende sociologe Bea  
Cantillon over het armoedeplan van de Vlaamse 
regering, of beter: over de totale afwezigheid  
van een armoedeplan. In een interview in  
De Standaard (26/10) zei ze ook: ‘Ongelijkheid  
is het probleem, meer ongelijkheid is niet  
de oplossing.’

Een week eerder stelde het Gentse stadsbestuur 
zijn meerjarenplanning voor. Wij hebben wél een 
plan. In één zin samengevat: wij doen wél wat 
nodig is.

GENT BESTRIJDT AR MOEDE

Veertigduizend mensen in Gent leven in finan-
ciële armoede. De voorbije jaren heeft Gent 
heel wat ondernomen, maar het is duidelijk dat 
iedereen, lokale en bovenlokale besturen, een 
versnelling hoger moet schakelen. 

De strijd tegen kinderarmoede wordt een speer-
punt van dit nieuwe bestuur. Door samenwer-
king met scholen, moeten gezinnen in armoede 
sneller gedetecteerd worden en de nodige hulp 
krijgen van het OCMW. Het jeugdwelzijnswerk 
wordt versterkt voor kwetsbare jongeren die in 
het gewone jeugdwerk uit de boot vallen. 

Mensen met weinig middelen vinden nog maar 
moeilijk een woning. Daarom wordt het budget 
voor wonen verdriedubbeld: 92 miljoen aan 
investeringen, met duidelijke focus op mensen 
met minder middelen. Hulp bij het betalen van 
de energiefactuur, proactief rechten toekennen 
(zoals verhoogde steun), meer middelen voor 
armoedeverenigingen, mensen vlotter laten 
genieten van sport en cultuur, vervoersarmoede 
aanpakken… Dát is een armoedeplan.

‘We hebben de strijd tegen  
armoede opgegeven.’

Veertigduizend mensen in Gent leven in financiële armoede. 
De voorbije jaren heeft Gent heel wat ondernomen, maar het is 
duidelijk dat we een versnelling hoger moeten schakelen.
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GENT GEZOND, OOK IN 2050

Een gezonde geest in een gezond lichaam,  
daarvoor trekken we drie keer zoveel middelen 
uit met absolute prioriteit voor het psychisch 
welzijn van jongeren, gratis eerstelijns- 
psychologen in de wijkgezondheidscentra en 
preventie van zelfdoding. Onze stad is hard op 
weg naar klimaatneutraliteit en daar werken we 
onder meer aan met de uitrol van een groene 
warmtestrategie. Nieuwe parken, groenere en 
nettere straten, een lage-emissiezone (die nog 
uitgebreid zal worden), de versnelde overstap 
naar duurzame mobiliteit: zo maken we onze 
lucht gezonder en onze omgeving aangenamer.

EEN STAD VOL K ANSEN

Een plek op school voor elk kind, meer brug- 
figuren op school, een antwoord op elke hulp-
vraag, een uitgestoken hand: Gent investeert 
fors in kansen.

Mensen met een migratieachtergrond zijn nog te 
vaak slachtoffer van racisme en discriminatie op 
de woon- en arbeidsmarkt, daarom worden de 
praktijktesten verdergezet en uitgebreid. Extra 

kansen creëren we via aangepaste trajecten op 
de werkvloer. 

Het middenveld speelt een onvervangbare 
rol om mensen te laten participeren aan onze 
samenleving en om het bestuur bij de les te 
houden. Daarom blijven we investeren in hun 
ondersteuning. 

De Gentenaars beslissen samen met hun buren 
zelf over hun wijkbudget. Daarvoor werd meer 
dan zes miljoen euro opzij gezet. Dit is één van 
de vele nieuwe manieren om de Gentenaars 
dichter bij hun beleid te betrekken. Zij kennen 
hun wijken het best, en mogen dus gerust hun 
expertise inzetten om te bepalen waarvoor ze de 
middelen willen gebruiken. We zorgen ervoor 
dat kinderen, jongeren en minder mondige  
burgers hierbij ook aan bod komen. Al deze  
nieuwe initiatieven en opgeschroefde ambities 
zijn broodnodig. Een aangename stad is dat 
alleen als ze zorg draagt voor ál haar inwoners. 
Met dit meerjarenplan treedt Gent met  
opgeheven hoofd de toekomst tegemoet.

Een plek op school voor elk kind, een antwoord op elke 
hulpvraag, een uitgestoken hand: Gent investeert fors in kansen.
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NA AR EEN PROPERE  
BRUGSE POORT! 

De Groen-afdeling Brugse Poort-Rabot-Mariakerke organiseert regelmatig discussie- 
avonden of acties over een thema dat leeft in onze wijken.

Er borrelden heel wat bruikbare ideeën naar  
boven, zoals het uitbreiden van het gebruik van 
de Billiecup (herbruikbare koffiebeker) of 1% 
van het budget voorzien voor afvalpreventie en 
sensibilisering, zoals ook GMF vraagt.

Naar het voorbeeld van de zwerfvuilactie in het 
Kokerpark, een aantal jaar geleden, kwam het 
voorstel om dergelijke acties samen met buurt-
bewoners te organiseren. Andere voorstellen: een 
pilootproject met statiegeld voor blikjes en plas-
tic flesjes, filmpjes over sluikstorten en affiches 
met heldere pictogrammen.

Op 9 september kwamen ongeveer vijftig leden 
en sympathisanten bijeen om ideeën te spuien 
over het Gentse afvalbeleid. Een belangrijke aan-
wezige: Bram Van Braeckevelt, onze schepen voor 
afvalbeleid en voorzitter van IVAGO. Ook Iris 
Verschaeve van het Gents MilieuFront (GMF) 
tekende present. 

In verschillende groepjes werden de volgende 
thema’s aangekaart: afvalpreventie, sensibili-
sering, handhaving, infrastructuur, de rol van 
burgers, de rol van het middenveld en afval- 
verwerking/recyclage.

Natuurlijk ging het ook over handhaving, het 
sluikstuk van het afvalbeleid. Er is duidelijk 
vraag naar meer handhaving om de pakkans te 
verhogen. Kunnen er fietsende zwerfvuilcoaches 
ingezet worden? Schepen Van Braeckevelt gaf 
een woordje uitleg over de moeilijkheden van ca-
meratoezicht. Zo is het niet altijd eenvoudig om 
mensen te identificeren op nachtelijke beelden.

De schepen lichtte ook een tip van de sluier over 
de vele plannen rond preventie, sensibilisering, 
handhaving en recyclage. Zo krijgen ongeveer 
25% van de Gentse gezinnen gratis afvalzakken 
als sociale correctie, ondersteunt de stad 250 
netheidcharters in alle Gentse wijken, en volgt 
men de Gentenaars op die foutief of nooit afval 
buiten zetten. Wat recyclage betreft reageerden 
veel aanwezigen tevreden op de aangekondigde 
mobiele recyclageparken. Dat zijn recyclage- 
parken die op bepaalde dagen in de buurt staan.

De meest bruikbare voorstellen van de avond 
worden zeker meegenomen bij de opmaak van 

de beleidsplannen. Over horeca en sigaretten-
peuken bijvoorbeeld, zal er zeker iets terug te 
vinden zijn.

Een vruchtbare avond dus! Groen Brugse 
Poort-Rabot-Mariakerke volgt het afvalthema 
zeker verder op. Wil je meewerken aan een 
aangename wijk? Kom dan zeker eens naar onze 
maandelijkse samenkomsten!

De meest bruikbare 
voorstellen van de avond 
worden zeker meegenomen 
bij de opmaak van de 
beleidsplannen.

L A AT VAN JE HOREN BIJ EEN  
VAN ONZE LOK ALE VOOR ZIT TERS:  

Brugse Poort – Rabot – Mariakerke (Jan): janlescrauwaet@skynet.be
Gent Stad (Matthias): matthiasvanwichelen@gmail.com 
Sluizeken – Muide – Wondelgem (Dieter): dieter.wildemauwe@telenet.be 
Sint-Amandsberg – Oostakker (Caroline): carol.van.peteghem@gmail.com 
Gent Sint-Pieters – Zwijnaarde (Anton): antonvandaele@hotmail.com 
Drongen (Bart): jorisbart@hotmail.com
Gentbrugge – Ledeberg (Jurgen): jurgen.sanctobin@gmail.com 
Groen Gent (Jeroen): jeroen.vanlysebettens@groengent.be
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DANY NEUDT,  GENTENA AR EN  

DE NIEUWE ONDERVOORZIT TER VAN GROEN

Feestcongres 10 jaar Oikos:  
The new eco-nomics

Dany, de partij verder uitbouwen: hoe begin  
je daaraan?
We hebben na 26 mei een politiek-strategische 
analyse gemaakt en ook gekeken hoe we de 
partij zelf kunnen versterken. De voorbije jaren 

is het aantal lokale werkingen fors gestegen. 
Schitterend, maar: die mensen hebben onvoor-
stelbaar veel werk. Dankzij onze overwinning 
op 26 mei hebben we extra financiële ruimte. 
Die willen we in de eerste plaats gebruiken om 

Hoe ziet de economie van de toekomst eruit? 
Blijft een goed leven voor iedereen mogelijk  
binnen de grenzen van de planeet? Welke nieuwe 
infrastructuren ondersteunen duurzame levens-
stijlen, met respect voor het Zuiden? En hoe 
kunnen we solidair zijn met de toekomstige  
generaties? Vanuit die vragen organiseert 
Denktank Oikos haar tiende verjaardag met een 
feestcongres mét inhoud. Laat je meevoeren naar 
nieuwe denkbeelden van inspirerende denkers.

Met de Britse econoom Jason Hickel, de Duitse 
expert klimaatbeleid Maja Göpel, de hoofd- 
econoom Triodos Nederland Kees Vendrik en uit 
eigen land psycholoog Paul Verhaeghe en  
journaliste Tine Hens.

 
Vooruit, 28 januari om 20u

Alle info: www.oikos.be

Het was indrukwekkend om te zien, op zaterdag 19 oktober, hoe de verzamelde Groen- 
leden de enorme hal van Tour & Taxis vulden. Een mooi bewijs van hoe onze partij de 
voorbije jaren groeide en bloeide. Groen koos er een nieuw partijbestuur, met onder meer 
Hafsa El-Bazioui, en ook een (onder)voorzitter. Meyrem Almaci blijft de komende jaren het 
voornaamste gezicht van Groen. Ondervoorzitter en Gentenaar Dany Neudt zal samen met 
duizenden militanten en honderden mandatarissen de partij verder uitbouwen.

Tien jaar Denktank Oikos: geen terugblik - blijven zorg dragen voor de toekomst

de lokale werkingen te ondersteunen. Ook de 
sociale media moeten opnieuw een plek worden 
waar onze mensen zich goed voelen. In die zin 
blijf ik dus wat ik al was: basismilitant.

Wat deed je dan al bij Groen?
Ik werd lid van Agalev toen ik nog bij mijn 
ouders in Heist-Aan-Zee woonde. Ondertussen 
ben ik al flink wat jaren actief in de Gentse  
afdeling. Sinds enkele jaren werk ik ook  
professioneel voor de partij, eerst als kabinets- 
chef voor Elke Decruynaere en daarna voor 
Bram Van Braeckevelt. Daarvoor werkte ik 
onder meer als directeur van het Gentbrugse 
bedrijvencentrum De Punt, en nog eerder  
als coördinator van de antiracismevereniging 
Kif Kif.

Meyrem en jij kozen ‘lef en hoop’ als slagzin.  
Leg uit!
Mensen verlangen meer dan ooit naar hoop. 
Groen is bij uitstek de partij om die hoop te 
bieden. Onze aanpak werkt. Kijk hoe we van 
Gent een klimaatneutrale en sociaal zorgzame 
stad maken, in Oostende de kinderarmoede 
bestrijden, of in Duffel een oude cinema tot 
gemeenschapscentrum omvormen.  
Stuk voor stuk groene succesverhalen. Zulke 
voorbeelden geven ons energie als partij en 
werken ook begeesterend voor nieuwe leden, 
nieuwe militanten en, binnen enkele jaren, 
nieuwe kiezers.
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Nieuws

GROENE HER A ANLEG OMGEVING  

BAGAT TENSTR A AT 

De broodnodige heraanleg van de Bagattenstraat 
en omgeving is van start gegaan! Begin november 
ging de schop in de grond op de as Sint-Barba-
rastraat/Pollepelstraat.

Het doel? Een groene, veilige en aangename leef-
omgeving. Voetgangers en fietsers krijgen meer 
plaats door de aanleg van woonerven en fiets-
straten, met veel bomen en struiken. Ook onder 
de grond worden de zaken op orde gezet door de 
aanleg van een gescheiden rioolstelsel.

Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw: ‘Eindelijk  
gedaan met het gerammel door de Bagatten-
straat. Het wordt een verademing voor voet- 
gangers en fietsers.’

GÉÉN WEGWERPBEKERS IN GENT

Vanaf januari 2020 zullen in Gent uitsluitend 
herbruikbare bekers worden aangeboden op 
evenementen en in de werking van de stad. ‘Een 
stap vooruit in duurzaam feesten en werken’, 
vindt Hafsa El-Bazioui van deze richtlijn uit het 
Vlaams uitvoeringsbesluit. ‘In Gent kennen we al 
langer dan vandaag de traditie van herbruikbare 
bekers op evenementen. En met resultaat, want: 
minder afval is meer plezier!’ Toch merkt Hafsa 
enkele aandachtspunten op in deze wetgeving. 
De uitbreiding naar andere herbruikbare cate-
ringmaterialen zoals borden en bestek, volgt pas 
in 2022. ‘Een gemiste kans. Daarom pleitte ik 
in de Gentse gemeenteraadscommissie om ook 
hiervoor vroeger over te schakelen op herbruik-
baar materiaal’, besluit Hafsa.

NIEUWE PRIJZEN VOOR HUISVUIL:  SORTEREN LOONT, VERVUILEN  

WORDT DUURDER

De P+MD-zak komt eraan. Dat betekent dat vanaf 1 januari al je plastic verpakkingsafval in de nieuwe 
blauwe zak mag in plaats van bij het restafval. Daardoor kan meer materiaal gerecycleerd worden.

WAT VERANDERT ER?

Doordat er meer in de P+MD-zak mag, zal er een kwart minder afval in de restafvalzak belanden. Om 
het sorteren aan te moedigen, wordt de restafvalzak lichtjes duurder. Doordat er meer afval in de véél 
goedkopere P+MD-zak mag, betalen mensen die goed sorteren, niet meer dan voordien.

Daarnaast verplicht Vlaanderen de gemeenten ook om vanaf 1 januari 2020 grofvuil betalend  
te maken.

SOCIALE CORRECTIE 

Gentenaars die het financieel moeilijk hebben, kunnen blijven rekenen op een sociale correctie. Die 
breiden we zelfs uit. Naast de bestaande sociale correctie voor restafval zal die vanaf nu ook gelden 
voor P+MD en grofvuil.

‘De prijsaanpassing zal enkel 
voelbaar zijn voor wie niet 
sorteert. Voor wie dat wel 
doet, verandert er financieel 
niets. De vervuiler betaalt.’
Bram Van Braeckevelt
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Onbegonnen werk? ‘Geenszins! De laatste maanden hebben we al heel wat zaken in gang gezet om de 
Gentenaar actiever te betrekken.’

 9 Het actualiteitsdebat start om 19 uur. Wanneer de gemeenteraadsleden debatteren over een actueel 
onderwerp in onze stad, dan gebeurt dit niet langer om 23 uur wanneer iedereen gaat slapen. Zo 
kan iedere Gentenaar live het debat volgen zonder dat hij op zijn nachtrust moet inboeten. 

 9 Commissies gaan naar de Gentenaar. Als een commissie vergadert over een onderwerp dat gelinkt 
is aan een specifieke locatie in Gent, dan kan de commissie nu in de buurt van die locatie plaatsvin-
den. Zo kunnen buurtbewoners gemakkelijk komen luisteren. 

 9 Inspraak in de beleidsplannen: elk beleidsdomein heeft een beleidsplan met de ambities voor de 
komende zes jaar. Tot nu toe werd daarover stevig gedebatteerd in de gemeenteraad, maar niet 
met de burger. Dat verandert nu. Er komen inspraakmomenten zodat de Gentenaars hun mening 
kunnen geven, vóór het debat in de gemeenteraad.

‘Politiek is een tanker van gewoontes en die draait traag. Maar het mag duidelijk zijn dat ik in het 
laatste jaar al hard aan het roer heb getrokken. We sturen in de richting van de Gentenaar. Want lokale 
politiek is van en voor de Gentenaar’, besluit Zeneb.

De gemeenteraad krijgt een ‘make-over’ met als doel de Gentse politiek naar de Gentenaar 
te brengen. Met die boodschap werd Zeneb Bensafia in januari van dit jaar voorzitter van 
de Gentse gemeenteraad.

G E M E E N T E R A A D

YEZ! DE LEZ!
3 veelgestelde vragen over de lage-emissiezone

Maakt de LEZ een belangrijk verschil voor de 
luchtkwaliteit?
YEZ! In de stad zijn auto’s een heel belangrijke 
bron van luchtvervuiling. Door de lage-emissie-
zone zal vooral de hoeveelheid roet in de lucht 
gevoelig dalen. Roet is een van de meest schade-
lijke stoffen voor onze gezondheid.

Jamaar, ik woon in de rand van Gent. Is de LEZ een 
goede zaak voor álle Gentenaars?
YEZ! Door maatregelen als de LEZ worden 
onze auto’s sneller schoner. Daarvan profiteert 
iedereen mee. Bovendien: binnen enkele jaren 
al wordt de zone groter waar vervuilende auto’s 
niet meer in mogen. Dat heeft Groen laten 

opnemen in het bestuursakkoord. We beginnen 
met het centrum omdat zich daar veel smalle 
straten met hoge woningen bevinden, en waar 
de vervuiling blijft hangen. 

Tegen betaling mogen bepaalde categorieën 
auto’s wel nog binnen. Is de LEZ ook een sociale 
maatregel?
YEZ! Gent voorziet tal van premies en subsidies 
die mensen de overstap laten maken van de 
auto naar duurzaam vervoer. Wie minder mid-
delen heeft, krijgt meer steun. Tegen betaling 
met een vervuilende auto de zone inrijden kan 
maar tijdelijk en voor een beperkt aantal voer-
tuigen. Vanaf 2025 worden de normen strenger.
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GROEN GENT VIERT 2 .0!
Zaterdag 11 januari trapt Groen het Gentse politieke jaar op gang. 

Dat doen we in stijl, met hartverwarmende hapjes,  
rock-‘n-roll mocktails, én met een primeur!

 

Ruilbeurs
Breng je foute cadeau mee en ruil het.

KINDEREN, BRENG JE OUDERS MEE! 
Voor jou organiseren we eersteklas activiteiten – voor je ouders is er opvang.

Zaterdag 11 januari, vanaf 18u. 
Parnassuskerk, Oude Houtlei 122, 9000 Gent
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