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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 lezer,

Hopelijk geniet je van een zomer met veel zon (en ook genoeg regen). ’t Mag wel, na een voorjaar 
waarin de wereld op zijn grondvesten daverde.

Heel wat zekerheden kwamen op losse schroeven te staan – een ziekenhuisbed als je er een nodig 
hebt, om maar iets te zeggen. Heel wat zekerheden werden ook bevestigd: mensen willen een overheid 
die zorg draagt voor hen en voor wie zorg draagt, mensen zijn solidair. Meer solidair alvast dan het 
economische systeem waarin we met zijn allen vastzitten.

Of toch niet? Zitten we daar echt in vast? Ik zag ook mensen de waarde van een legere agenda ontdek-
ken, van gewoon thuis zijn, van een eenvoudige wandeling en het groen in de buurt.

Voor ons is het duidelijk dat we hieraan verder moeten werken. We hebben steden nodig die groen 
zijn, jobs die ons tijd geven met vrienden en familie, beleid dat ons welzijn op de eerste plaats zet.

Ook de moord op George Floyd zorgde voor een wereldwijde schokgolf. Discriminatie en racisme: we 
kunnen er zelf iets aan doen. Meer dan ooit is duidelijk geworden dat we allemaal, wat onze achter-
grond ook is, actieve antiracisten moeten zijn. Ook bij Groen Gent hebben we de voorbije maanden 
veel geluisterd, gepraat en geleerd, niet alleen naar aanleiding van de Black Lives Matter-beweging, 
maar ook naar signalen van jongeren uit de Brugse Poort. De vastberadenheid van de voltallige Gentse 
fractie om discriminatie te bestrijden is groot, zeer groot. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor veel 
Gentenaars telt. Wat ook onze achtergrond is, we zijn allemaal Gentenaars. Ook corona toonde hoe 
verschillend de woon- en leefsituaties van mensen in een en dezelfde stad zijn. Van de overbelaste 
kleuterouder die van thuis uit moest doorwerken tot de eenzame oude man en de alleenstaande mama 
met lege koelkast. Nog nooit stonden zoveel mensen aan te schuiven bij de voedselbedeling. Maar 
ook: nooit eerder staken zoveel mensen de handen uit de mouwen om anderen te helpen. Ook vele 
stadsmedewerkers schakelden een paar vitessen hoger om basisdienstverlening te blijven garanderen 
voor iedereen. Dat is mijn Gent, dit is ons Gent.

De coronacrisis heeft ons onze Gentse ambities niet doen terug-
schroeven. Integendeel: we zijn overtuigd van onze opdracht, 
meer dan ooit. Maar nu eerst nog even genieten van de zomerse 
rust.

Elke Decruynaere 
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Gent Sint-Pieters:  
meer groen in  
de buurt!

Groene ruimte in Gent

Levensbeschouwelijke 
kentekens toegelaten

Nieuws uit Gent

Gent na corona:  
socialer dan ooit

Deze editie van de Groenkrant ging in druk op donderdag 23/07/2020 en houdt rekening met de corona- 
maatregelen tot die dag.

Brugse Poort:
muren slopen en 
een wijk opbouwen

Discriminatie aanpakken 
         = praktijktesten!
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GENT NA CORONA: SOCIALER DAN OOIT GENT NA CORONA: HUREN

Terwijl minister Peeters (Open VLD) het nodig 
vindt om het vliegtuig te nemen van Brussel  
naar Antwerpen om reclame te maken voor korte 
vliegreizen – kwestie van in de coronacrisis de 
juiste prioriteiten te kennen – gebruikt Groen  
de coronacrisis om het Gentse beleid nog  
socialer te maken.

En of dat nodig is: er kloppen vandaag bijna  
dubbel zoveel mensen aan bij het OCMW  
met vragen rond financiële hulpverlening als 
voor corona.

Om te beginnen hebben we daarom in recordtijd 
een systeem van aanvullende financiële hulp op 
touw gezet voor Gentenaars die het nu financieel 
moeilijk hebben. Het Gentse OCMW geeft al 
enkele jaren extra financiële steun bovenop het 
veel te lage leefloon. De groep Gentenaars die 
een beroep kan doen op financiële steun, is  
nu uitgebreid.

Ook voor de meest kwetsbare stedelingen –  
daklozen, kwetsbare jongeren – is er extra  
inzet. Schepen van Outreachend Werk Elke  
Decruynaere: “We merkten een flink stijgende 
vraag naar voedsel, slaapzakken en andere essen-
tiële zaken. We bieden onze diensten alle steun 
opdat zij op hun beurt zo veel mogelijk materiële 
en menselijke steun kunnen bieden.” 

Ondertussen zat ook in de Kamer onze  
Evita Willaert niet stil. Samen met Kristof Calvo 
diende ze een wetsvoorstel in – en kreeg het ook 
goedgekeurd – om werkloosheidsuitkeringen 

niet te laten dalen. Groen is altijd al tegen dat 
systeem geweest, maar in coronatijden is het 
helemaal van de pot gerukt. Evita: “Er waren op 
het hoogtepunt van de crisis amper vacatures. 
Het zou dan ook onaanvaardbaar zijn om mensen 
te straffen omdat ze geen job vonden.”

De coronacrisis doet de werkloosheid stijgen en 
de lonen dalen. In een stad waarin de helft van 
de huishoudens huurt, komen daardoor heel wat 
mensen in de problemen.

Dat geldt bij uitstek voor kwetsbare gezinnen die 
op de wachtlijst staan voor een sociale huur- 
woning. In afwachting huren ze noodgedwon-
gen op de private markt voor (te) veel geld. 
Vele gezinnen hebben moeite om hun facturen 
te betalen, zeker nu velen (al dan niet tijdelijk) 
werkloos werden. Vlaanderen voorzag daarom 
in een premie voor gezinnen die langer dan vier 
jaar op een wachtlijst staan. Gent vulde aan met 
een extra huurpremie voor de naar schatting 
2.300 gezinnen die tussen twee en vier jaar op 
een wachtlijst staan. Een jaar lang krijgen ze een 
premie van 40 euro per maand. De Stad trekt 
hiervoor een miljoen euro uit.

Door de coronacrisis valt te vrezen dat velen 
hun huur niet zullen betalen en dat het aantal 
uithuiszettingen zal stijgen. Schepen van Wonen 
Tine Heyse: “Daarom verhogen we versneld het 
aanbod aan tijdelijke huisvesting, zodat gezinnen 

niet op straat belanden.” De Stad maakt 100.000 
euro extra renovatiebudget vrij. Zo raken er snel-
ler sociale woningen klaar voor mensen met een 
dringende woonnood.

Daarnaast is het belangrijker dan ooit dat het 
aanbod van het Sociaal Verhuurkantoor Gent en 
HuurinGent stevig groeit. Schepen Heyse: “Het 
komt er dus op aan om meer verhuurders warm 
te maken om met deze organisaties in zee te 
gaan. Daarvoor werven we een extra personeels-
lid aan.”

We hebben in recordtijd een 
systeem van aanvullende 
financiële hulp op touw gezet 
voor Gentenaars die het nu 
financieel moeilijk hebben.

“We verhogen versneld 
het aanbod aan tijdelijke 
huisvesting, zodat gezinnen 
niet op straat belanden.”
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GENT NA CORONA: WERKEN

Ook op de arbeidsmarkt steken we een tandje 
bij. Schepen van Werk Bram Van Braeckevelt: 
“Het Arbeidspact heeft nu een extra opdracht. 
Mensen die hun job verloren tijdens de crisis, 
krijgen begeleiding om snel opnieuw aan de slag 

te kunnen.” De Stad trekt hiervoor 300.000 euro 
uit. De begeleiding spitst zich vooral toe op het 
verhogen van digitale vaardigheden en op het 
ondersteunen van schoolverlaters en kwetsbare 
werkzoekenden.

Sinds de vreselijke moord op George Floyd staat 
de strijd tegen racisme en discriminatie opnieuw 
volop in de schijnwerpers, en terecht. Eén vast-
stelling daarbij keerde talloze keren terug, in vele 
variaties en uit vele monden: wie tegen discrimi-
natie is, kan niet aan de zijlijn blijven staan.

Dat onderschrijft Groen natuurlijk voor  
honderd procent. Daarom was Gent de eerste  
Vlaamse stad om praktijktesten te organiseren 
om discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan. 
Ondertussen is overtuigend bewezen dat die 
tests werken. Zowel Gentse makelaars als  
privéverhuurders discrimineren nu veel minder 
dan enkele jaren geleden. Wetenschappers  
pleiten er daarom voor om het systeem uit te 
breiden naar de rest van Vlaanderen.

Terwijl de Vlaamse regering nog altijd talmt en 
slechts schoorvoetend schuchtere stapjes zet in 
de richting van praktijktesten (vreemd: tegen 
praktijktesten om beleggers te beschermen 

maakten diezelfde regeringspartijen geen bezwa-
ren), gaat Gent een stap verder: na de huurmarkt 
komen er ook testen op de arbeidsmarkt.

Schepen van Werk Bram Van Braeckevelt:  
“Praktijktesten betekenen een krachtige en  
efficiënte aanpak van discriminatie op de werk-
vloer. In Gent kijken we niet de andere kant op 
bij racisme, maar pakken we het probleem aan.”

Naast moedwillige discriminatie zijn er ook 
andere oorzaken waardoor bepaalde mensen 
worden uitgesloten – minder doelbewust maar 
daarom niet minder nefast. Daarom investeert de 
Stad voor het eigen personeelsbeheer 3,6 miljoen 
euro in diversiteit, bijvoorbeeld via taalcoaching, 
beroepsinlevingsstages en acties gericht op  
mensen met een arbeidsbeperking. Schepen  
Van Braeckevelt: “Ook bij onze selectie- 
procedures werken we drempels weg. Zo maken 
we van Stad Gent nog meer een werkgever waar 
iedereen zich welkom voelt.”

DISCRIMINATIE AANPAKKEN 
= PRAKTIJKTESTEN!
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BRUGSE POORT: 
MUREN SLOPEN EN EEN WIJK OPBOUWEN

Op het moment waarop we dit artikel schrijven is 
de rust in de Brugse Poort teruggekeerd, na heel 
wat commotie in het voorjaar. Zowel de  
problemen in de wijk als de maatregelen die  
de politie nam, waren onderwerp van discussie  
binnen en buiten onze partij.

Hoe zorg je ervoor dat de drugsoverlast in de 
wijk wordt aangepakt zonder de bewoners hierbij 
onnodig te viseren? Hoe zorg je ervoor dat 
iederéén in de wijk gehoord wordt, niet alleen de 
luidste stemmen? Dat een moeder haar dochter 

onbezorgd naar de bakker mag sturen om brood? 
Dat jongeren voldoende plekken vinden waar ze 
mogen rondhangen? Dat mensen met een versla-
vingsprobleem de nodige zorgen krijgen, maar de 
dealers geen kansen?

Corona en de lockdown zetten de problemen in 
deze erg dichtbevolkte buurt op scherp. “Maar 
laten we de Brugse Poort niet herleiden tot een 
probleemwijk,” zegt raadslid en buurtbewoner 
Hafsa El-Bazioui hierover. “Er zijn problemen en 
die moeten aangepakt worden, maar de betrok-

kenheid van de bewoners is heel groot en ze zijn 
vastberaden om die problemen samen met het 
stadsbestuur aan te pakken.”

Jeugdschepen Elke Decruynaere voerde gesprek-
ken met tientallen bewoners: “Het komt er nu 
op aan om snel aan de slag te gaan met de vele 
signalen die we hebben gekregen.” Ondertussen 
heeft het stadsbestuur een breed pakket maatre-
gelen aangekondigd voor de Brugse Poort. 

DE KRACHTLIJNEN:
 y Op korte termijn zorgen we voor meer 
ruimte voor en ruimere openingsuren van het 
jeugdaanbod en verenigingen in de buurt.

 y Ook het vroegere restaurant Safi-Safi krijgt een 
nieuwe invulling in samenspraak met de buurt.

 y 350.000 euro vanuit het Wijkbudget wordt 
toegewezen aan de buurt om zelf in te zetten 
voor projecten. Dat traject wordt dit najaar al 
opgestart.

 y Er gaat vier miljoen euro naar stadsvernieu-
wing in de Brugse Poort. De as Bevrijdings- 
laan-Phoenixstraat wordt opgewaardeerd en 
de leegstand wordt bestreden; er wordt werk 

gemaakt van een uitgebreider aanbod aan 
diensten en zorg; er wordt geïnvesteerd in de 
publieke ruimte en de bestrijding van overlast, 
sluikstort en zwerfvuil wordt aangescherpt.

“Met deze brede aanpak zet de wijk een stap 
vooruit,” reageert raadslid Hafsa El-Bazioui. 
“We hebben een sterk engagement uitgesproken 
tegenover de mensen in de Brugse Poort. Bestuur 
en bewoners moeten nu de handen in elkaar 
slaan en de kansen grijpen.”

“Er zijn problemen en die moeten aangepakt worden, maar 
de betrokkenheid van de bewoners is heel groot en ze zijn 
vastberaden om die problemen samen met het stadsbestuur 
aan te pakken.”

“Het komt er nu op aan om 
snel aan de slag te gaan 
met de vele signalen die we 
hebben gekregen.”
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LAAT VAN JE HOREN BIJ  EEN  
VAN ONZE LOKALE VOORZITTERS: 
Brugse Poort – Rabot – Mariakerke (Wouter): brugsepoortrabotmariakerke@groengent.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
Jong Groen Gent (Lucie): lucie_feijen@hotmail.com

Herinner je je vorige zomer? Bij meer dan 40 graden zochten we wanhopig koelte en aten we 
meer ijs dan we menselijk mogelijk achtten.

Gent is op dit moment een hitte-eiland. Soms 
is het hier maar liefst 8 graden warmer dan 
bijvoorbeeld in Melle. En nee, verhuizen lost het 
probleem niet op, dus zet die koffer neer. We 
moeten ontharden en zorgen voor meer groen en 
meer water. Beton en asfalt slaan de hitte langer 
op en houden de temperatuur hoog. 

In onze afdeling zijn we trots op een aantal dos-
siers waar we mee aan de kar trokken en kijken 
we met ongeduld naar andere zaken uit:

 y Het Reigersparkje werd door de Stad aange-
kocht: een nieuw stukje groen dat verkoeling 
en rust brengt rond het station. Verschillende 
leden hebben hier een erg belangrijke rol in 
gespeeld, waar we hen ontzettend dankbaar 
voor zijn. Iedereen die meegeholpen heeft met 
de wijkbudgetten, het openhouden van het 
park op zondagnamiddag of het versieren van 
de prachtige mozaïekmuur: merci!

 y Het Citadelpark wordt grondig onder handen 
genomen: minder beton en meer groen! Er zijn 
nog grote wandelpaden in het park waar meer 
plaats kan worden gemaakt voor groen. Ook 
hier dachten wij mee na over wat met het park 
kan gebeuren om het groen te laten floreren.

 y De Hogeschool Gent opende samen met  
de buurt een nieuwe groene vlakte. Buurt- 
bewoners, docenten en anderen maakten  
deze groene plek maximaal toegankelijk voor 
de buurt. Ook hier: hulde aan iedereen die dit 
mee mogelijk maakte.

 y Drie kleine parkjes worden er één groot: 
welkom in het de Smet De Naeyerpark! Dit 
prachtige park, waarvan de ligging een centrale 
rol speelde in de wereldtentoonstelling, zal 
binnenkort één wijnglasvormig geheel vormen. 
Wij lieten onze stem horen tijdens de inspraak-
momenten en deden voorstellen, met name 
voor een kindvriendelijke omgeving,  voor 
kwalitatief groen en een aangenamere sfeer 
voor alle buurtbewoners.

 We kijken enthousiast uit naar al deze projecten. 
Daarnaast kaarten we onveilige verkeerssituaties 
aan met concrete acties (met onze actie in de 
Voskenslaan haalden we de krant), we bezoe-
ken verschillende organisaties in onze buurt of 
zitten gezellig samen (en niet alleen om te klagen 
dat de werken aan het station niet opschieten). 
Kortom, woon je in de buurt en heb je een idee, 
bezorgdheid of vraag? Laat van je horen!

GENT SINT-PIETERS: 
MEER GROEN IN DE BUURT!

We moeten ontharden en zorgen 
voor meer groen en meer 
water. Beton en asfalt slaan de 
hitte langer op en houden de 
temperatuur hoog.
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GROENE RUIMTE
ONTHARDEN EN VERGROENEN

 Begin 2020 lanceerde schepen Filip Watteeuw 
(Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw) het 
idee om een onthardingsaannemer aan te stellen. 
Die ziet erop toe dat bij elk project, nieuw of 
heraanleg, maximaal wordt onthard. Dat is nodig 
om onze stad klimaatrobuust te maken. Groen in 
de stad maakt niet alleen gelukkiger, het brengt 
ook rust en diversiteit in planten en dieren, 
grondwater wordt beter opgenomen en op zeer 
warme dagen zorgt groen voor afkoeling.

Bij heraanleg zorgen we ervoor dat er gemiddeld 
15% van de oppervlakte onthard wordt. Dit bete-
kent dat voor sommige projecten veel meer kan 
worden onthard, voor andere minder. Alle beet-
jes tellen dus gaan we ook bij kleine projecten 
waar mogelijk ontharden. Zo is een voetpaduit-
stulping voortaan niet alleen een maatregel om 
meer ruimte te geven aan voetgangers, maar ook 
om de veiligheid te verhogen door een groene 
buffer te voorzien tussen rijweg en voetpad.

Het Maaseikplein is heraangelegd. Door het 
Circulatieplan kwam de ruimte die vroeger werd 
ingenomen door parkeerplaatsen vrij. Verschil-
lende Groen-schepenen sloegen de handen in 
elkaar om dit project op korte termijn te realise-
ren. Filip Watteeuw (Mobiliteit en Stedenbouw) 
zorgde voor de ruimte, Tine Heyse (Milieu) 
zorgde voor de toevoeging van eetbaar fruit in 
de tuin en Elke Decruynaere (Jeugd) voegde de 
spelelementen toe, zoals de trampolines en de 
schapen. De buurt en Gent-bezoekers genieten 
vanaf nu van een groene oase in plaats van zich 
voorbij een grijze betonvlakte te haasten. Dankzij 
de diversiteit aan planten voelen ook heel wat 
insecten zich er thuis.

Andere projecten waar we flink gaan vergroenen 
en ontharden: de werken aan de Steenvoordelaan 
(wijk UZ), het beluik aan de Heernislaan, en de 
heraanleg van de Bagattenstraat en omliggende 
straten.

Groen in de stad maakt niet 
alleen gelukkiger, het brengt 
ook rust en diversiteit in 
planten en dieren, grondwater 
wordt beter opgenomen en 
op zeer warme dagen zorgt 
groen voor afkoeling.

IN GENT

Vanaf september kunnen levensbeschouwelijke kentekens gedragen worden in 10 van de 11 
stedelijke secundaire scholen. Waarom is dat voor ons zo belangrijk? Leerlingen moeten 100% 
zichzelf kunnen zijn op school. Het moet voor iedereen een veilige plek zijn waar je helemaal 
aanvaard wordt.

Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere: “De 
verhalen van meisjes die niet mee mogen op uit-
stap en van leerlingenbegeleiders die de dromen 
en talenten van hun leerlingen gefnuikt zagen 
door een verbod, troffen me diep.”

Een verbod houdt meisjes die een hoofddoek wil-
len dragen soms thuis van school terwijl onder-
wijs net emanciperend is. Of het belet hen een 
school te kiezen op basis van hun interesses en 
talenten, omdat hun keuzevrijheid beperkt wordt 
doordat op veel scholen de levensbeschouwelijke 
kentekens nog steeds verboden zijn.

In 2014 al is beslist dat actief pluralisme tot de 
visie van het stedelijk onderwijs behoort. Dat 
betekent dat verschillende overtuigingen welkom 
zijn. En dat je daar op een actieve wijze mee aan 
de slag gaat. In onze samenleving zijn heel wat 
overtuigingen aanwezig. Je hebt Gentenaars die 
zeer gelovig zijn maar evengoed Gentenaars die 
rabiaat tegenstander zijn van religie. Maar dat 
wil toch niet zeggen dat we niet goed kunnen 
samenleven met respect voor elkaars over- 
tuiging? Er zijn natuurlijk grenzen. Voor racisme 
en discriminatie is er geen plaats. In het school-
reglement is dat trouwens ook opgenomen. Ook 
bij bekeringsijver wordt opgetreden. Het recht 
om 100% jezelf te kunnen zijn komt met de 
plicht om dat van een ander ook te respecteren.

Jongeren al op school laten kennismaken met 
verschillende en zelfs botsende overtuigingen 
en daar op een respectvolle manier mee laten 
omgaan, draagt bij tot hun opvoeding en een  
stad waarin mensen met begrip voor elkaar 
samenleven.  

LEVENSBESCHOUWELIJKE KENTEKENS  
    TOEGELATEN

In 2014 al is beslist dat 
actief pluralisme tot de visie 
van het stedelijk onderwijs 
behoort. Dat betekent dat 
verschillende overtuigingen 
welkom zijn. En dat je daar op 
een actieve wijze mee aan de 
slag gaat.
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GENTENAARS BESLISSEN OVER  
6.25 MILJOEN EURO 
Net voor de zomer hakte de gemeenteraad de 
knoop door over de wijkbudgetten. In alle 25 
Gentse wijken krijgen de bewoners zeggenschap 
over hoe meer dan zes miljoen euro zal worden 
besteed.

Het wijkbudget wordt uitgerold in 2 fases. Van 
september 2020 tot december 2023 komen de 
eerste 11 wijken aan bod. Het aantal bewoners 
en het aandeel kwetsbare wijkbewoners bepalen 
mee hoeveel elke wijk krijgt.

Gent leerde uit het Burgerbudget in de vorige 
bestuursperiode: er komen nu trajecten om 
kansengroepen te begeleiden bij de procedure en 
voor hen drempels te verlagen. Zo kunnen álle 
wijkbewoners hun ei en gedacht kwijt.

STEUN AAN LOKALE ECONOMIE 
De coronacrisis heeft de Gentse economie, de 
meest kwetsbaren in onze samenleving en het 
middenveld zwaar getroffen. Hoe we de sociale 
uitdagingen van de sociale crisis opvangen, kan je 
lezen in het artikel op pagina’s 4-6. Ook voor de 
Gentse ondernemingen zijn er specifieke steun-
maatregelen. Zo werden de bedrijfsbelastingen 
en retributies kwijtgescholden voor de duur van 
de coronacrisis. De geplande hervorming van 
bedrijfsbelastingen is uitgesteld tot 2022.

Raadslid Cengiz Cetinkaya: “Deze snelle maat-
regelen waren broodnodig. Daarnaast is ook een 
langetermijnaanpak nodig. Daarom werken we 
aan een omvattend plan dat de Gentse economie 
de komende jaren stevig zal ondersteunen.”

Gent maakte in totaal 25 miljoen euro vrij om de 
impact van de coronacrisis op te vangen.

BEESTIGE ZOMER 
Jonge Gentenaars beleven momenteel met  
‘Operatie Beestige Zomer’ de tijd van hun leven. 
Maar liefst 99 extra initiatieven werden voor-
gesteld door burgers of organisaties en krijgen 
financiële steun: van zeepkistracen of kickboksen 
over een nieuwe jeugdhuiswerking tot mobiel 
theater. Schepen van Jeugd Elke Decruynaere: 
“Kinderen kunnen deze zomer onbezorgd  
genieten.”

Het voorjaar was niet makkelijk. Schoolteams 
werkten zich uit de naad om zo veel mogelijk 
jongeren bij de digitale les te houden met  
filmpjes, stoepbezoeken of digitale sessies.  
Schepen Decruynaere: “Ik heb leerkrachten en 
directies het onmogelijke zien doen. Op enkele 
dagen tijd hebben ze zichzelf opnieuw  
uitgevonden.”

De coronacrisis laat zich ook in het nieuwe 
schooljaar voelen. De wijze waarop scholen 
opstarten zal afhangen van de fase waarin we 
ons bevinden. Alles wordt nu in stelling gebracht 
voor een vlotte start.

NIEUWE FIETSONDERDOORGANG AAN 
DE SINT-LIEVENSPOORT
Op vrijdag 10 juli is de fietsonderdoorgang aan 
de Sint-Lievenspoort officieel ingefietst door 
schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw en  
vertegenwoordigers van het Agentschap Wegen 
en Verkeer. Hiermee wordt een van de gevaarlijk-
ste kruispunten van Gent een pak veiliger voor 
fietsers en voetgangers.

“Ik ben bijzonder blij met de nieuwe onderdoor-
gang. De oversteek over het kruispunt was een 
nachtmerrie voor fietsers: complex, zeer druk en 
grote afstanden te overbruggen. Nu kunnen  
fietsers die langs de R40 rijden alvast in veilige 
en comfortabele omstandigheden hun weg  
verder zetten”, zo licht schepen Watteeuw toe.

De nieuwe onderdoorgang is een enorme stap 
vooruit wat verkeersveiligheid betreft. Maar 
schepen Watteeuw blijft ambitieus om het com-
fort en de veiligheid voor actieve weggebruikers 
in Gent verder te verbeteren.  Zo staan er nog 
verschillende fietsbruggen en -onderdoorgangen 
op de planning de komende maanden.

NIEUWS
uit Gent

NIEUWS
uit Gent

De wijze waarop scholen 
opstarten zal afhangen van  
de fase waarin we ons 
bevinden. Alles wordt nu in 
stelling gebracht voor een 
vlotte start.
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Iedereen is welkom op ons Nazomerfeest om gezellig samen te komen, te genieten van de 
nazomer en zich te amuseren op een namiddag boordevol activiteiten:

 y Mooie fietstocht langs groene realisaties
 y Interessante voorstelling van Steven Vromman 
(Low Impact Man)

 y Kinderopvang met een springkasteel
 y Etc.

“Mensen rouwden om geliefden, verloren hun 
job. Corona is genadeloos. Toch zijn voorzitster 
Meyrem Almaci en Europarlementslid Petra De 
Sutter ervan overtuigd dat op de puinhoop van 
deze gezondheidscrisis een nieuwe samenleving 
kan ontstaan. De verandering is al bezig, bij de 
burgers. Iedereen spant zich in en toont zich 

solidair. Beide Groenpolitica’s reiken in hun 
nieuwe boek ‘De goede kant op? Kansen na  
corona’ ideeën aan om op verder te bouwen. 
Geen verre toekomstdroom, maar binnen  
handbereik.”

Surf naar www.groen.be voor meer info!

Wanneer: Zondag 13 september van 13.30 tot 20 uur. 
Waar: Boerderij Goedinge, Goedingenstraat 8a in Afsnee. 
Inschrijven: via www.groengent.be

NAZOMER
FEEST
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