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Is er al witte rook?” “Wie wordt nu eigenlijk 

burgemeester?” “Waarom duurt het zo lang?” 
Vragen die me de voorbije weken rond de 

oren vlogen. De onderhandelingen voor een  
nieuwe Gentse meerderheid duurden lang en 
waren geen kinderspel. Zowel Groen als Open 
VLD hebben de verkiezingen gewonnen. Al snel 
slibden de onderhandelingen dicht rond wie  
aanspraak kon maken op de burgemeesterstitel.

Maar belangrijker nog dan wie burgemeester 
werd, was voor Groen dat Gent progressief, 
groen en sociaal blijft, dat gezinnen met  
kinderen goede en voldoende woon-, werk-  
en schoolplekken vinden, dat Samira zich even 
welkom voelt in de stad als Chantal, dat alle 
Gentenaars zich veilig kunnen verplaatsen én dat 
Gent zich voorbereidt op klimaatverandering.

Het akkoord tussen Groen, sp.a., Open VLD en 
CD&V bevat cruciale inhoudelijke speerpunten 
die het nieuwe stadsbestuur in staat stellen om 
de grote werven rond wonen, klimaat, leefbaar-
heid en diversiteit ambitieus aan te pakken. 
Groen Gent heeft haar verantwoordelijkheid 
genomen. Gent is klaar voor de toekomst, laat die 
maar komen! 
 
 
 
Voorzitter Groen Gent

GENT, KL A AR VOOR DE TOEKOMST INHOUD
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VAN VLAANDEREN
Het groenste bestuur

Via onze (digitale) nieuwsbrief kon u de voorbije maanden de onderhandelingen volgen. 
Ondertussen is alles bezegeld. Wat hebben die onderhandelingen precies opgeleverd?  
Een kort overzicht.

Het raamakkoord is geen vage missieverklaring, maar bevat al heel wat  
concrete zaken. Een aantal voorbeelden:

1 .  HET ZIT VAST

In den beginne… bewoog er niets. De onderhan-
delingen in Gent verliepen bijzonder stroef. Als 
er twee duidelijke winnaars zijn, wie neemt dan 
de leiding? Wie zet de toon? Wie beslist met wie 
er gesproken wordt en met wie niet?

2 .  DE ONDERHANDELINGEN

Het ging niet vooruit. Toen schreef Filip  
Watteeuw een formateursnota, waarin hij een 
toekomstvisie schetste voor onze stad en de 
krijtlijnen uitzette van een project ‘dat geen 
genoegen neemt met het haalbare, maar dat 
bakens verzet en een voorbeeld wil zijn voor 
andere Europese steden.’

In zijn nota deed Filip ook een tweeledig  
coalitievoorstel, dat wil zeggen: met twee  
mogelijke scenario’s. Dat is niet erg gebruikelijk. 
De Groene onderhandelaars toonden hiermee 
hun openheid en bereidwilligheid om uit de 
impasse te geraken.

In het ene scenario leverde het kartel de  
burgemeester, in het andere de Open VLD.

Op basis van de formateursnota en het voorstel 
konden de gesprekken echt beginnen.

Groen hield daarbij vast aan het kartel, vanuit 
de overweging: we werkten samen met sp.a een 
programma uit, we zijn samen met sp.a naar de 
kiezer getrokken, het is niet meer dan normaal 
dat we samen met sp.a wensen te besturen. 

3.  HET AKKOORD

Op vrijdag 30 november stelden de kopstukken 
van Groen, sp.a, Open VLD en CD&V het  
raamakkoord voor: dat bevat 17 bladzijden  
plannen en 1 bladzijde met de verdeling van  
de bevoegdheden.

Het raamakkoord is het kader voor het bestuurs- 
akkoord, zeg maar de handleiding van het  
bestuur de komende jaren: wat gaan we doen, 
wat zijn de prioriteiten, waar willen we naartoe?

WAT STAAT ER IN DAT RAAMAKKOORD?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: 
zowat alles wat Groen erin wilde, staat er ook 
in. Zo hadden de Groene onderhandelaars 35 
prioriteiten meegekregen (bijvoorbeeld: ‘het 
Circulatieplan blijft onverkort behouden’) en 
32 daarvan worden door het nieuwe bestuur 
onderschreven.

“Participatie en inspraak moeten altijd breed en laagdrempelig zijn. 
Wijken krijgen een bijzondere rol.”

“Een Staten-Generaal van de Commons, een overlegorgaan tussen de 
verschillende burgercollectieven, kan zeer nuttige adviezen geven aan 
de gemeenteraad.” 

“We investeren 90 miljoen euro in het woonbeleid.” 

“De winter- en gezinsopvang voor daklozen wordt uitgebreid.”

“We onderzoeken hoe we een Gentse stadsmunt ter ondersteuning van 
de lokale handelaars kunnen invoeren.”

“Winkelstraten buiten het centrum worden opgewaardeerd in samen-
spraak met de handelsverenigingen, de handelaars en de bewoners.”
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4.  EN NU BESTUREN! 

De vier partijen verdeelden de bevoegdheden 
over de burgemeester en tien schepenen. Er 
komt ook een voorzitter van de gemeenteraad.

Groen zal vier en binnen drie jaar vijf  
schepenen hebben. Onze schepenen zijn 
bevoegd voor – haalt u even heel diep adem - 
Mobiliteit, Openbare Werken, Erfgoed,  
Architectuur, Stedenbouw, Onderwijs,  
Opvoeding, Jeugd, Outreachend Werk, Werk, 
Milieu, Energie, Klimaat, Noord-Zuid, Wonen, 
Dierenwelzijn, Personeel en Toerisme. De eerste 
drie jaar komt er een sp.a-schepen voor Feesten, 
Evenementen en Facility Management, daarna 
gaan ook deze bevoegdheden naar Groen.

Groen levert samen met Open VLD ook nog de 
voorzitter en ondervoorzitter van de gemeente-
raad.

Wie onze schepenen precies worden, daarover 
beslissen de leden van Groen Gent rond de 
publicatie van deze Groenkrant. 

“Het weren van doorgaand verkeer en het verhogen van de leefkwaliteit 
is de leidraad bij de opmaak van verkeersplannen voor de woonkernen 
in de deelgemeenten.”

“We maken versneld werk van een verdere vertramming.”

“We bouwen versneld voort aan het regionale netwerk van fiets- 
snelwegen.”

“Al deze maatregelen zullen leiden naar een lagere nood aan parkeer-
plaatsen binnen en buiten de R40.”

“Taxi’s worden volledig elektrisch tegen 2025.”

“De groennorm voor wijkparken - 10m2 groen per inwoner in een park 
van minstens 1 ha groot op 400 m wandelafstand - wordt stap voor 
stap gerealiseerd.”

“We investeren in bijkomende wijkparken, versterken de grotere parken 
en bouwen de groenpolen verder uit.”

“De lage-emissiezone wordt uitgebreid naar alle woongebieden binnen 
de R4, en zelfs naar het Havengebied.”

“Nieuwbouwwijken worden niet meer op aardgas aangesloten.” 

“De werking met brugfiguren wordt uitgebreid.” 

“Het project “Kinderen Eerst” dat armoede op school opspoort en  
aanpakt, wordt in het stedelijk onderwijs veralgemeend.” 

“Om de medische kosten voor mensen in armoede te beperken, passen 
we het derdebetalerssysteem automatisch toe.”

Filip Watteeuw vat samen:  
‘We hebben een bijzonder 
groen en ambitieus akkoord 
onderhandeld én wij groenen 
nemen een indrukwekkende 
waslijst aan bevoegdheden voor 
onze rekening. Samen zorgt dat 
ervoor dat we de komende zes 
jaar een krachtig groen beleid 
kunnen voeren voor onze stad.’
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Elke Decruynaere 

Evita Willaert

Zeneb Bensafia

Hafsa El-Bazioui

Sara Matthieu

Fourat Ben Chikha

Anita De Winter

Wat wil je binnen 6 jaar absoluut bereikt  
hebben voor Gent?
Filip Watteeuw: De deelgemeenten bevrijden  
van sluipverkeer. Een stevige uitdaging, want  
verkeerstechnisch is dat moeilijker dan het  
centrum aanpakken. Maar moeilijk gaat ook,  
dat hebben we al bewezen.

Elke Decruynaere: Een breed emancipatorisch 
beleid. Door andere domeinen bij het onderwijs 
te betrekken ontwikkelen alle kinderen en  
jongeren hun talenten.

Cengiz Cetinkaya: Een diverser personeel bij 
Stad Gent, ook in de leidinggevende functies. 
Daar kunnen en moeten we binnen zes jaar een 
pak verder mee staan.

Zeneb Bensafia: ‘Gent is wat we delen’:  
hartverwarmende initiatieven op buurtniveau 
om eenzame mensen uit hun isolement te halen 
en om elkaar opnieuw te leren kennen.

Evita Willaert: Dat meer stadsgenoten op een 
waardige manier kunnen deelnemen aan de 
samenleving. Zodat er geen tweederangs  
Gentenaars zijn.

Fourat Ben Chikha: Dat geen enkel kind nog op 
straat moet slapen.

Hafsa El-Bazioui: Vandaag is participatie nog te 
vaak een werk van de ‘happy few’. Ik zie heel wat 
mogelijkheden om meer mensen te betrekken bij 
het beleid.

Sara Matthieu: Zicht op een boom voor elke 
Gentenaar, het maakt mensen gelukkig en zorgt 
voor betere luchtkwaliteit. Desnoods ga ik ze 
zelf guerrillagewijs planten!

Anita De Winter: Armoede blijft een uitdaging 
voor het hippe Gent. We kunnen en moeten dat 
onrecht bestrijden op verschillende domeinen: 
financiële steun, toegankelijke zorg, wonen, 
arbeidstrajecten...

Bert Misplon: Sport en onderwijs zijn  
schitterende hefbomen voor een succesvolle 
ontwikkeling. Ik wil er mee voor zorgen dat we 
de mogelijkheden ten volle benutten.

Tine Heyse: Heel veel slechte (huur)woningen 
renoveren en energiezuiniger maken. Nieuwe 
budget- en sociale huurwoningen bouwen. 
Stap voor stap van Gent een zonnestad maken 
met steeds meer klimaatneutrale wijken voor 
iedereen.

Bram Van Braeckevelt: “Elke Gentenaar, zonder 
onderscheid, moet een eerlijke kans krijgen om 

Huidige en nieuwe
raadsleden 

14 gemeenteraadsleden: 9 bekende gezichten, 5 nieuwe krachten. Hoe leren we hen  
zo snel mogelijk kennen? De redactie ging te rade bij een beroemd (en verrassend  
succesvol!) experiment uit de psychologie, waarbij twee wildvreemden aan de hand van  
36 vragen verliefd worden op elkaar. Wij houden het iets minder passioneel en stelden 
enkele aangepaste vragen.

zijn dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen 
mee kan, dat is waar politiek voor mij om draait. 
Daarom mogen we geen uitdaging uit de weg 
gaan en mag niemand uit de boot vallen.”

Karla Persyn: De armoede moet dalen – en dan 
heb ik het niet alleen over inkomen, maar over  
de volledige leefsituatie van mensen.

Tine De Moor: Dat burgers en burgercoöperaties 
hetzelfde vertrouwen krijgen dat marktspelers 
gewoonlijk krijgen.

Hoe bereid je je voor op je taak als  
gemeenteraadslid?
Hafsa El-Bazioui: Ik heb al een heleboel  
gemeenteraden mee gevolgd. Tegelijk leerden  
de vele huisbezoeken tijdens de campagne mij 
dat luisteren naar wat er leeft buiten de muren 
van het stadhuis even belangrijk is.

Bert Misplon: Ik woon al mijn hele leven in Gent 
en ben altijd geëngageerd en nieuwsgierig  
geweest. Dat lijkt mij de beste voorbereiding.

Welke herinnering koester je het meest?
Elke Decruynaere: Hoe we met tienduizend 
waren op de begrafenis van Luc De Vos. Je kon 
Gent voèlen op dat plein. Zoveel liefde, tegen-
draadsheid, humor, solidariteit en leute. Dit is 
mijn stad.

Hafsa El-Bazioui: Mijn grootmoeders waren  
beiden ongeletterd. Ik las hen als kind vaak voor 
uit mijn schoolboeken (want thuis had ik zelf 
geen eigen boeken). Het gefonkel in hun ogen 
terwijl ik in het Nederlands las, vergeet ik nooit.

Tine Heyse: Een wandeling met mijn vader in de 
bergen toen ik 17 was. Pas later kregen we heel 
goed contact, maar samen een dag in de bergen 
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stappen, met veel stiltes… Die herinnering  
bleken we allebei erg te koesteren.

Cengiz Cetinkaya: Koesteren is niet het juiste 
woord, maar dit zal ik nooit vergeten: toen mijn 
kinderen in de kleuterklas zaten, werden er twee 
klasfoto’s getrokken. Een van de blanke kleuters 
en een van de kleuters met migratieachtergrond. 
Gelukkig ligt die tijd achter ons, maar er blijft 
werk aan de winkel.

Filip Watteeuw: Met mijn ene zoon ben ik naar 
Rome gefietst, met de andere naar Barcelona. 
Zo’n tocht is veel meer dan een vakantie.  
Het betekende een verrijking en verdieping  
van onze band.

Karla Persyn: In het laatste jaar van het mid-
delbaar kreeg ik een prijs van het Willemsfonds 
voor een paper over de apartheid in Zuid-Afrika 
en Nelson Mandela. 48 jaar later voel ik nog 
altijd wat er toen door me heen ging.

Tine De Moor: Tijdens een reis in Guatemala 
verzwikte ik mijn enkel. De houten krukken die 
ik kreeg waren echter onbruikbaar doordat ze 
steeds weggleden. De arts zag het, nam een stoel 
en gebruikte de dopjes onder de stoelpoten om 
mijn krukken minder glad te maken. De les: met 
een simpele oplossing kun je heel veel bereiken.

Met wie zou je graag eens tafelen? 
Anita De Winter: Ik wil graag tafelen met mijn  
2 zonen. Het zijn leuke kerels die het, zoals velen 
van hun generatie, altijd superdruk hebben. 
Trouwens, ik heb nog een etentje te goed van 
hen voor mijn 65ste verjaardag.

Zeneb Bensafia: Michelle Obama, omdat ik heel 
benieuwd ben naar het verhaal van dat zwarte 
meisje uit Chicago dat de First Lady werd. Een 

vrouw met een zeer sterke persoonlijkheid, die 
hard heeft moeten vechten tegen discriminatie 
en racisme, maar er niet bitter door geworden is.

Evita Willaert: Met Vampier Eric uit True Blood, 
om totaal foute redenen ;-)

Fourat Ben Chikha: Met Rutger Bregman, auteur 
van ‘Gratis geld voor iedereen’, om het te  
hebben over het basisinkomen.

Karla Persyn: Tafelen kan met eender wie zolang 
we het gezellig maken.

Cengiz Cetinkaya: Met Meyrem Almaci, zo’n 
functie voor iemand met migratieachtergrond, 
dat bewijst dat we bij Groen écht meetellen.

Waarvan droom je al lang? Waarom heb je het  
nog niet gedaan? 
Evita Willaert: Ik droom er al lang van om wat 
meer ‘foert’ te kunnen zeggen. Ik ben nogal 
een piekeraar, iemand die dingen over en over 
analyseert. Dat is een sterkte maar tegelijk ook 
een zwakte, in de politiek en in het leven. Maar 
ik merk dat het beter wordt met de jaren, dus ik 
droom ervan om heel erg oud te worden!

Hafsa El-Bazioui: Een eigen eettent uit de grond 
stampen waarin ik mijn passie voor vegan/veggie 
wereldrecepten kan uitleven.

Bram Van Braeckevelt: Vlak voor ik 18 werd, 
fietste ik naar Rome. Voorbij de Alpen besliste  
ik om vóór mijn dertigste de Ronde Van  
Vlaanderen te fietsen en een marathon te lopen. 
Dat is gelukt. Ooit met een maat afgesproken 
dat we voor ons vijftigste een brouwerij zouden 
starten. Nog 18 jaar tijd!

 

Vind je het moeilijk om optimistisch te zijn?
Sara Matthieu: Nee, ik start de dag altijd met de 
gedachte dat we de wereld kunnen en moeten 
veranderen als we hard genoeg ons best doen.

Anita De Winter: Ik ben heel optimistisch en 
geloof dat er meestal een oplossing is. Soms gaat 
het over kleine verbeterstapjes. Er begint snel 
een molentje te draaien in mijn hoofd: hoe kan 
dit beter? Toch wil ik niet de vervelende criticus 
zijn: geen calimero maar een kleine calihero!

Bert Misplon: Als je niet gelooft dat er nog iets 
kan veranderd worden, dan geef je op, en dat  
mogen we nooit doen. Het is wel hoog tijd om 
een meer ecologische weg in te slaan. Daarover 
kennis meegeven is heel belangrijk. Maar dat kan 
dan weer alleen als de basisbehoeften zijn  
vervuld... Dus werken aan een maatschappij waar 
we voor elkaar zorgen, is ontzettend belangrijk.

Karla Persyn: Ik heb géén moeite om positief te 
zijn. Het begint met blij zijn met kleine dingen: 
ik sta op en heb elektriciteit, kan me wassen en 
eten... en heb een doel.

Bert Misplon

Filip Watteeuw

Tine Heyse

Bram Van Braeckevelt

Tine De Moor

Karla Persyn

Cengiz Cetinkaya
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Steven Rommel
Wat vind je je grootste prestatie?
Een proactief OCMW en de stijging van de  
aanvullende steun.
Welke plek in Gent typeert voor jou het afgelopen 
bestuur? 
Standaert-site in Ledeberg. Een realisatie  
van onderuit.
Je wijze raad voor het volgende bestuur? 
Zorg ervoor dat iedereen deelt in de vooruitgang.
Nog andere dingen die je kwijt wil/graag wil  
meegeven?
Ik heb er alle vertrouwen in.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liliane De Cock
Wat vind je je grootste prestatie?
Met de OCMW-fractie: de aanvullende financiële 
hulp.
Persoonlijk: andere raadsleden overtuigen om 
de cliënt te zien als een individu in een unieke 
context en om binnen de geldende regels toch 
hulpverlening op maat te voorzien.
Meest memorabele moment? 
Een zoon bedankte me om zijn moeder de weg 
te wijzen naar de hulpverlening waar zij gewoon 
recht op had.
Wat zijn de grootste uitdagingen van de komende 
zes jaar? 
Sociale dienstverlening voldoende in de kijker 
houden, vermijden dat een hulpvraag afgehan-
deld wordt met een standaardrecept.
Je wijze raad voor het volgende bestuur? 
Hou de vinger aan de pols bij de burger en zeker 
bij de minder mondige. Plus: kom op de werk-
vloer van de dienstverleners om de mogelijk- 
heden en beperkingen van de dagelijkse praktijk 
te zien.

 

Afscheidnemende
raadsleden 

Chris Maryns
Wat vind je je grootste prestatie?
Ik ben tevreden over mijn tussenkomsten rond 
ethische beleggingen en divestment (niet langer 
beleggen in ondernemingen van fossiele brand-
stoffen). 
Grote waardering voor de dossierkennis van  
schepenen en collega’s. Dat hielp voor mij toen 
ik halfweg inviel.

Caroline Van Peteghem
Wat vind je je grootste prestatie?
Het meest opvallend is natuurlijk de trendbreuk 
op vlak van mobiliteit. Maar er is zoveel meer. 
Bijvoorbeeld: dankzij Groen houdt de Stad bij 
aankopen en contracten meer rekening met 
mensenrechten en eerlijke handel. 
Wat zijn de grootste uitdagingen van de komende 
zes jaar?
Gentenaars gebruiken vandaag veel publieke 
fora, on- en offline. Wat ik mis zijn rustige debat-
ten waarin mensen uiteenlopende meningen 
tegen elkaar afwegen. 
Heel wat Gentenaars zetten zich actief in voor 
hun buurt, met tal van projecten. Ik hoop dat de 

ervaringen uit die projecten leiden naar  
een meer structurele samenwerking tussen  
bewoners(organisaties), het middenveld en  
de Stad. Op naar wijkbudgetten!

Dirk Holemans
Wat vind je je grootste prestatie?
Het ambitieuze bestuursakkoord van het vorige 
stadsbestuur, waarvan ik een van de drie Groene 
onderhandelaars was. 
Meest memorabele moment?
Na decennia lezingen geven over straffe steden 
in het buitenland, geef je ineens lezingen over 
Gent als ambitieuze duurzame stad vol straffe 
realisaties.
Wat zijn de grootste uitdagingen van de komende 
zes jaar?
Wonen staat zeker op de eerste plaats,  
verbonden met toenemende armoede. Daarmee  
verbonden: stedelijke planning die ons voor- 
bereidt op de klimaatverandering.
Welke plek in Gent typeert voor jou het afgelopen 
bestuur? 
Ondanks alle zever van de oppositie dat het 
bestuur enkel in het centrum investeert, hebben 
we nu een prachtig heraangelegd Drongenplein 
met alles erop en eraan. 
Je wijze raad voor het volgende bestuur? 
Groen is de politieke vertaling van de onder- en 
tegenstroom in de samenleving, en die is sterker 
dan ooit. Blijf je daar maximaal mee verbinden.

Een dikke merci en 
succes met jullie 
volgende plannen!
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OOST-VLAANDEREN!

KLIMAAT FIETSSNELWEGEN

ONDERSTEUNING VAN 
 GEMEENTEN EN STEDEN

ONDERNEMERSCHAP

BURGERPARTICIPATIE

NAAR EEN

klimaatneutraal
Na decennia van oranje-rood-donkerblauw beleid, waait er een frisse wind in de 
Oost-Vlaamse Provincieraad: Groen bestuurt mee! 
Onze partners zijn CD&V en N-VA. Binnen de beperkte mogelijkheden om een meerderheid 
te vormen is deze coalitie - met vooral ruimtelijke thema’s - de meest logische keuze.  
Het wordt een bestuur dat kiest voor een bijzonder groen verhaal. 

Vijf speerpunten vormen de leidraad voor de komende jaren:

We gaan voor een versnelde uitvoering van het 
Oost-Vlaams klimaatplan. De provincie wordt 
dus sneller klimaatneutraal. Elk beleidsdomein 
wordt hierin betrokken; klimaatneutraliteit 
vormt de toetssteen van het provinciale beleid. 
Ook voor de fietssnelwegen en de missing links 
tussen verschillende fietspaden, zoals de as 
Gent-Aalst, steken we een tandje bij. We maken 
hernieuwbare energie toegankelijk voor elke 
Oost-Vlaming.

Ook ondernemerschap zal groener worden. De 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) 
zoekt met bedrijven een geschikte huisvesting; 
dus geen afgelegen en versnipperde industrie-
gebiedjes meer. Onze waardevolle open ruimte 
moet worden gevrijwaard. We brengen natuur 

en bos dichter bij de Oost-Vlaming. Ook het 
vergunningenbeleid wordt herdacht: openheid 
en transparantie zijn de centrale waarden.

Behalve de ruimtelijke thema’s hebben we  
in het personeelsbeleid en in het onderwijs  
ook aandacht voor gelijke kansen, sociale  
rechtvaardigheid en zelfontplooiing.

Tot slot gaan we ook voor een stijlbreuk in 
de provincieraad als bestuurlijk instituut. De 
democratische oppositievoorstellen worden niet 
meer automatisch geweigerd en de Raad wordt 
een plaats waar meerderheid en oppositie echt 
luisteren en overleggen. 

Lut De Jaeger
Deze Eeklose gepensioneerde leerkracht  
aardrijkskunde maakt haar comeback in de 
provincieraad. Als ruimtelijk experte zal zij 
ook de groene vertegenwoordigster zijn in de 
commissie ruimtelijke ordening. Lut zal ervoor 
zorgen dat de provinciale klimaatdoelstellingen 
op schema worden gehouden en dat de energie-
transitie wordt ingezet.  

Hans Mestdagh
Kenner van ruimtelijke ordening, erfgoed,  
mobiliteit en algemeen beleid. Kortom,  
de allrounder van de fractie. Hans komt uit  
Merelbeke en pendelde al heel wat fiets- 
snelwegen af. Tussen Gent en Aalst is er  
dringend één nodig. Daarom wil hij zich volop 
inzetten voor de fietspaden en fietssnelwegen.

Elisabet Dooms
De naar een Gents begijnhof vernoemde  
fractieleider ontfermt zich opnieuw over de 
cijfers. Goed beleid voeren kost geld, dus ook  
de provinciale begroting moet kloppen.  
Als professioneel organisator zal Elisabet ook 
een oogje houden op het vergunningenbeleid. 
Burgers, bestuur én bouwpromotoren zijn gelijk 
voor de wet. Ook bij vergunningen is er systema-
tiek nodig, een deftig opvolgingssysteem en een 
evaluatie van de procedure. 

Riet Gillis
Onze groene gedeputeerde komt diep uit het 
Waasland, uit Kieldrecht bij Beveren. Donker-
groen in hart en nieren en perfect in staat om elk 
blad of tak te benoemen. Naast natuur en milieu 
is zij ook gespecialiseerd in groene energie en 
mobiliteit. 

 
 

Koen Roman
De ondervoorzitter van de provincieraad komt 
uit Oudenaarde. Als directeur bij een grote 
bouwfirma weet hij als geen ander hoe belangrijk 
open ruimte is. Koen gaat zich vastbijten in alle 
dossiers uit Aalst-Oudenaarde.

Lut De Jaeger

Hans Mestdagh

Riet Gillis

Elisabet Dooms

Koen Roman



GROENGENT MAGAZINE DECEMBER 201816

SAVE THE DATE   
Nieuwjaarsreceptie Groen Gent – 12 januari – 18u – Parnassuskerk (Oude Houtlei 122)

Nieuwjaarsreceptie Groen Nationaal – 19 januari – 16u – Brussel (meer info volgt)

Tot volgend jaar!


