
GroenGent Magazine
Verschijnt 4x per jaar | 36ste jaargang | Maart 2020 - nr 1 | Afgiftekantoor Gent X

SO YOU THINK YOU KENT GENT?
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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.

Deze Groenkrant ging naar de drukker op maandag 30 maart. Op een paar dagen tijd zagen we alles  
veranderen: op maandag 9 maart gingen we nog naar de cinema en maakten we plannen voor de  
paasvakantie. Op donderdagavond 12 maart kwam de regering met verregaande en levens- 
noodzakelijke maatregelen die op 17 maart nog werden verscherpt.

Wanneer we dit schrijven, is de coronacrisis nog niet bezworen. Lukt het ons om het aantal besmet-
tingen niet te snel te laten stijgen? Lukt het ons om de draagkracht van onze gezondheidszorg niet te 
zwaar te belasten? 
We weten het niet, en dat is onwezenlijk. We zijn het niet gewend om geen zekerheid te hebben, om te 
twijfelen aan de goede afloop. 
Belangrijk: ons lot ligt niet in handen van het toeval. Zoals professor Derave schreef in zijn veel  
gedeelde oproep: ‘Ieder van ons kan nu een leven redden door zich verantwoord te gedragen.’ 
We staan dus alles behalve machteloos. Ook vandaag, wanneer deze Groenkrant bij je in de bus valt, 
kunnen we zelf het verschil maken. Door burgerzin te tonen en thuis te blijven. Door even te bellen 
naar een buurman en te vragen of je iets voor hem kan doen. Door een van de warme initiatieven te 
steunen waarmee mensen elkaar door deze crisis helpen. Solidariteit was nooit belangrijker  
dan vandaag. 
Ook vanuit het stadsbestuur doen we er alles aan om deze beproeving te doorstaan. We doen wat we 
kunnen voor onze scholen, voor wie ziek is, voor wie geen huis heeft om zich in terug te trekken, voor 
de lokale handel en horeca, voor het uitvoeren van de nationale preventiemaatregelen. 

En zo, door te zien dat we ons lot voor een belangrijk deel in eigen handen hebben, kunnen we toch 
weer wat vertrouwen kweken. Moed putten uit de vele genezingen, uit het engagement van al wie 
zorgt voor anderen of uit het feit dat duizenden wetenschappers dag en  
nacht zoeken naar vaccins en geneesmiddelen. 
Laat dit een les zijn die we trekken uit de coronacrisis: we komen  
dit samen te boven; hoop, solidariteit en toewijding zijn zeer 
krachtige wapens.

En blijf in uw kot.

Filip Watteeuw
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 y Een leger aan 30 per uur

 y Mensenrechten, al sinds 1873

 y Van handelsweg tot winkelkern

 y Polyoxybenzylmethylenglycolanhydride

 y Meer dan tweehonderd scholen!

 y Bidden Beleid tegen armoede

Nieuws uit Gent

Grotere LEZ =  gezondere 
lucht

Plannen voor Gent

So you think you kent Gent?

Laat dat een les zijn die we trekken uit deze crisis: dat  
we crisissen te boven komen, en dat hoop, solidariteit  
en toewijding zeer krachtige wapens zijn.

Wijkmobiliteitsplan Dampoortwijk:  
wij moeien ons! 
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Of je nu nieuw bent in Gent dan wel een door de wol geverfde Strop: Gent blijft een ontdek-
kingsreis. Aan de hand van zes ontdekkingen over onze stad geven we een inkijk in het beleid.

EEN LEGER AAN 30 PER UUR 

Iedereen weet dat Moscou in Gent ligt.  
Sommigen herinneren zich dat er een tram reed.  
Weinigen weten hoe de wijk aan zijn naam 
kwam. In 1815 lanceerde Napoleon zijn specta-
culaire comeback, die al even spectaculair zou 
mislukken in Waterloo. 

De koning van Frankrijk, Lodewijk XVIII (die 
in het dagelijkse leven Louis heette), sloeg op 
de vlucht voor Napoleon en belandde in onze 
Veldstraat. Om zijn vriend Louis en in mindere 
mate ook Gent te beschermen, liet de Russische 
tsaar een deel van zijn leger enkele maanden 
bivakkeren in Gent, op de plek die de Gentenaars 
gemakshalve Moscou gingen noemen.

 

Vanaf 1931 reed er een tram naar Moscou. In 
2017 werd lijn 4 gekortwiekt door een gebrek aan 
Vlaams geld voor het openbaar vervoer. Onder-
tussen laat De Lijn nog altijd op zich wachten.

Laat niet op zich wachten: Filip Watteeuw. 
Recent werden de Jozef Vervaenestraat en het 
volledige Moscou-viaduct zone 30. Om die 
maatregel effectief af te dwingen, zijn er op het 
viaduct (niet te verwarren met de fly-over of de 
Brokkelbrug) vier versmallingen gemaakt. Het 
viaduct wordt daardoor een pak veiliger voor de 
vele fietsers die er dagelijks passeren.

Als er nog eens troepen naar Moscou komen,  
zullen ze het dus rustig aan moeten doen.

SO YOU THINK  
YOU KENT GENT?CORONA DAAGT GENTENAARS  

  EN BESTUUR UIT

De coronapandemie heeft iedereen verrast. Maar 
deze crisis haalt het beste uit de Gentenaars naar 
boven. De vrijwilligersinitiatieven schieten als 
paddenstoelen uit de grond en daar zijn we hen 
heel dankbaar voor. Zij zijn een essentiële aan-
vulling op de dienstverlening die de Stad voor de 
meest kwetsbare Gentenaars blijft voorzien. Via 
het platform Gent Helpt worden alle hulpvragen 
en het aanbod van vrijwilligers bij elkaar  
gebracht. Op het moment dat we dit schrijven 
hebben al meer dan 1000 (!) Gentenaars zich 
aangemeld als vrijwilliger. Zij doen boodschap-
pen voor iemand uit de straat, of bellen dagelijks, 
of steken een handje toe bij de bedeling van 
voedselpakketten. Via Gent Helpt zijn vrijwil-
ligers verzekerd tijdens de uitvoering van hun 
taken. Allemaal samen laten we zo de meest 
kwetsbaren niet in de steek. Petje af! 

De stedelijke corona crisis cel zit dagelijks online 
samen om zo snel als mogelijk gepaste en nood-
zakelijke maatregelen te nemen, met respect 
voor bovenlokale maatregelen. Lokale overheden 
worden uitgedaagd zich te herorganiseren op 
deze nieuwe ongekende omstandigheden. Dit 
vergt een hoge mate van flexibiliteit om het voor 
iedereen haalbaar te maken.  

Daarom blijft de kinderopvang langer open voor 
ouders in cruciale beroepen. Het afval wordt 
uiteraard verder opgehaald en de gele huisvuil-
zakken (die vervangen worden door groene) 
blijven langer dan gepland geldig. Om het de 
zorgverstrekkers en mantelzorgers zo comforta-
bel mogelijk te maken, worden de controles op 
betalend parkeren tijdelijk opgeschort, evenals 
de boetes voor niet toegelaten voertuigen binnen 
de LEZ. 

En medewerkers van de Stad die tijdelijk zonder 
werk zitten, worden ingezet waar de noden het 
hoogst zijn. 

#ALLEMAALSAMEN TEGEN CORONA

Ook op het Belfort wappert een witte vlag.

De vrijwilligersinitiatieven 
schieten als paddenstoelen 
uit de grond en daar zijn we 
hen heel dankbaar voor.
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SO YOU THINK YOU KENT GENT?

MENSENRECHTEN, AL SINDS 1873 

Het Institut de Droit International is niet erg 
bekend, en dat is onterecht. Deze organisatie is 
de grondlegger voor het Internationaal Gerechts-
hof én een Nobelprijswinnaar, en kwam voor het 
eerst samen in 1873 in… het stadhuis van Gent.

Ook niet erg bekend: onze stad is, nog tot  
oktober, de Europese hoofdstad Eerlijke Handel. 
En die leidersrol wil (Groen) Gent de komende 
jaren absoluut versterken. Zo zal onze stad, naast 
de klassiekers eerlijke voeding en eerlijk textiel, 
ook werken aan faire en circulaire ICT.

Maar onze ambities reiken verder. Dat zijn we 
aan onze voorgangers uit de negentiende eeuw 
verplicht. Waar eerlijke handel vooral draait om 
het respecteren van sociale rechten en arbeids-
voorwaarden, wil Gent algemeen meer aandacht 
voor internationale mensenrechten. Dat wordt 
heel concreet bij het aankoopbeleid van de stad, 
maar ook bij het financieel beleid (investeren  
in wapens of olie? Nee, bedankt!) en de  
internationale contacten. Daarom richt Gent  
een eigen mensenrechtencommissie op.

Ook ons koloniale verleden verdient aandacht. 
Hoe kunnen we Gent dekoloniseren? Is het 
verantwoord om een Leopold II-laan te hebben? 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat elke Gente-
naar zich thuis voelt op school en in de publieke 
ruimte? We nodigen de Gentenaar uit om hier 
samen over in gesprek te gaan. Blijf op de hoogte 
via www.groengent.be 

Gustave Rolin-Jaequemyns, Gentenaar en stichtend 
lid van het Institut de Droit International.

Onze stad is, nog tot  
oktober, de Europese 
hoofdstad Eerlijke Handel.  
En die leidersrol wil (Groen) 
Gent de komende jaren 
absoluut versterken.

SO YOU THINK YOU KENT GENT?

POLYOXYBENZYLMETHYLENGLYCOLANHYDRIDE 

Leo Baekeland werd in Gent geboren en zijn 
andere belangrijke prestatie is dat hij bakeliet 
ontwikkelde, het eerste plastic ter wereld. (Toen 
hij gevraagd werd waarom, antwoordde hij: “Om 
geld te verdienen.”)

Gent heeft dus iets goed te maken. Een wereld 
zonder afval is een wereld met circulaire  
economie.

De kansen om onze industrie afvalarmer te 
maken zijn enorm. Zo zijn er in veel bedrijven 
grote afvalstromen die voor andere bedrijven als 
grondstof kunnen dienen. Dat kan gaan over  
materialen als plastic of houtafval, maar meer 
nog over restwarmte. Een grote kans om de 
Gentse economie duurzamer te maken is het 
hergebruiken van de enorme hoeveelheden 

warmte uit industriële processen, warmte die op 
dit moment nog grotendeels verloren gaat.

De mannen (m/v/x) van IVAGO zijn wel al goed 
bezig: de warmte uit de afvalverbrandingsoven 
wordt gebruikt om het UZ te verwarmen, en ook 
om industriële processen aan te drijven bij een 
bedrijf in de buurt. 

Er loopt nu een grote studie over hoe zo’n  
warmtenet ook grote gebouwen in het zuiden 
van Gent kan bedienen. 

Andere voorbeelden: de restwarmte van Stora 
Enso verwarmt de gebouwen van Volvo, en in  
De Nieuwe Dokken zullen huizen en een school 
er warmpjes in zitten dankzij zeepfabriek  
Christeyns.

Stad Gent speelt de rol van energiemakelaar. 
Door vraag en aanbod van warmte in Gent in 
kaart te brengen, stimuleren we nieuwe samen-
werking. De droom, of beter, het doel? Dat we op 
een dag de stad voor een groot deel verwarmen 
met de restwarmte van de industrie. 

Als je weet dat 80% van de CO₂-uitstoot van de 
Gentse gezinnen afkomstig is van de verwarming 
van water (verwarming en sanitair), dan zou het 
een enorme stap zijn naar klimaatneutraliteit om 
daarvoor restwarmte te gebruiken.

En Leo Baekeland? Op het einde van zijn leven 
werd de man een beetje een zonderling; zo at hij 
enkel nog eten uit blik. Moet kunnen – als het 
maar herbruikbaar blik is.

Leo Baekeland op de cover van TIME Magazine op 22 september 1924.
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SO YOU THINK YOU KENT GENT?

MEER DAN TWEEHONDERD SCHOLEN!

Dat stelt de Stad natuurlijk voor grote en uiteen-
lopende uitdagingen, ook op vlak van onderwijs-
plaatsen. 
Gelukkig wordt er druk bijgebouwd. Bestaande 
schoolgebouwen worden gerenoveerd en  
uitgebreid en ook nieuwe scholen zien het  
daglicht. Zo opent Muzische LeerThuis  
Meloppe aan de Oude Dokken haar deuren. En 
ook aan de Koningin Fabiolalaan start de Stad 
met de voorbereiding van de bouw van een  
nieuwe basisschool. Op de site voor secundair 
onderwijs tussen de Offerlaan en de Martelaars-
laan maken oude loodsen dan weer plaats voor 
een nieuwbouw. Voor deze en andere scholen die 
de Stad zelf bouwt voor het stedelijk onderwijs 
doet het stadsbestuur een beroep op zowel 
Vlaamse subsidies als eigen middelen. Ongeveer 
de helft van het budget komt uit de stadskas. 

Ook de andere onderwijsnetten breiden uit met 
daarbij ook enkele zeer vernieuwende projecten. 
Dat is belangrijk om ouders maximaal keuze- 
vrijheid te geven. Ter illustratie: sinds 2013 zijn 
over de netten heen genoeg plaatsen bijgekomen 
om 8 volledige basisscholen mee te vullen. 

In totaal telt onze stad vandaag meer dan 200 
scholen (basis-, secundair en volwassenen- 
onderwijs)! Dat is veel, maar verder uitbreiden 
blijft de boodschap. Daarom neemt de Stad het 
initiatief voor een netoverschrijdend masterplan 
rond capaciteitsuitbreiding en worden volop  
verdere plannen gesmeed. Zo voorziet het 
bestuursakkoord nog een nieuwe school in de 
omgeving Rooigem-Brugse Poort. Wordt dus 
ongetwijfeld vervolgd… 

SO YOU THINK YOU KENT GENT?

BIDDEN BELEID TEGEN ARMOEDE 

Rond het midden van de negentiende eeuw 
werden de Gentenaars getroffen door opeenvol-
gende cholera-epidemieën. 1 op de 45 Gentenaars 
liet het leven. Vooral arme wijken zoals de Muide 
en de Brugse Poort werden zwaar getroffen.

In de Guldenvliesstraat in het Rabot – ook niet 
meteen een rijke wijk - hangt een zogeheten 
cholerakapel, ter nagedachtenis aan de epidemie 
van 1866. ‘Gezondheid der kranken bvo’ luidt het 
opschrift: bid voor ons.

Vandaag - in volle coronacrisis - kunnen we 
gelukkig ervaren dat een goed georganiseerd en 
ambitieus bestuur heel wat meer kan doen tegen 
ziekte en armoede dan enkel bidden. Maar dit is 
geen werk van één dag! Integendeel, vaak gaan 
hier heel wat inspanningen aan vooraf. 
Zo weten mensen in armoede (en die groep is 
breder dan leefloners) niet altijd waarop ze recht 
hebben of waar ze terechtkunnen. Daarom is 
het belangrijk om hen actief op te zoeken. Zo 
bereikte het project ‘Kinderen eerst’, waarbij de 
maatschappelijk werker naar de school komt, 
sinds 2016 al meer dan 700 gezinnen in armoede. 
Driekwart van hen waren voorheen niet gekend 
bij het OCMW.

Organisaties die gezinnen in armoede materieel 
ondersteunen, kunnen enkel vlot draaien als ze 
zelf voldoende sterk staan. Het nieuwe stads- 
bestuur besliste onlangs voortaan 200.000 euro 
per jaar uit te trekken voor deze organisaties. 

De samenwerking met de hostels om daklozen 
op te vangen, is maar mogelijk omdat de Stad 
al jarenlang ijvert voor een humane opvang van 
mensen en gezinnen zonder dak. 

En de inzet van alle vrijwilligers vandaag de dag 
is meer dan goud waard! Al jarenlang zetten 
vrijwilligers zich in, aanvullend op de beroeps-
krachten, in onze dienstencentra, onze bibliothe-
ken en scholen en andere stadsdiensten. Dat is 
Gentse solidariteit ten top!

Van het verleden naar de toekomst! Gent telt vandaag 264.000 inwoners. 
Hoeveel inwoners zal onze stad in 2027 tellen?

Jawel, antwoord C. Ten opzichte van het jaar 2000 (224.000) betekent dat een groei van maar liefst 22%.

anderhalf miljoen,  
met dank aan  
The Guardian  

(‘the adoration of Ghent’)

271.000 – duizend  
per jaar erbij

meer dan  
273.000

A B C

“Vandaag - in volle 
coronacrisis - kunnen we 
gelukkig ervaren dat een 
goed georganiseerd en 
ambitieus bestuur heel 
wat meer kan doen tegen 
ziekte en armoede dan enkel 
bidden.”
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WIJKMOBILITEITSPLAN DAMPOORTWIJK:  
    WIJ MOEIEN ONS! 

LAAT VAN JE HOREN BIJ  EEN  
VAN ONZE LOKALE VOORZITTERS: 
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
Jong Groen Gent (Lucie): lucie_feijen@hotmail.com

Verkeersveiligheid en een aangename buurt: het zijn thema’s die erg leven in Gent, zeker ook in 
Sint-Amandsberg. In de Dampoortwijk organiseert de Stad een uitgebreid participatietraject om tot 
een wijkmobiliteitsplan te komen. Rekening houden met alle bewoners en alle lokale bekommernissen 
is een moeilijke, maar belangrijke opdracht. Daarom volgt de afdeling Sint-Amandsberg, Oostakker & 
Kanaaldorpen dat proces aandachtig op.

BEWONERS IN ACTIE
Groen Sint-Amandsberg bespreekt niet enkel eigen voorstellen voor de wijkmobiliteit maar ook de 
signalen die we krijgen uit de buurt. Zo stapten enkele van onze leden mee in een boeiende denk- 
oefening over de Dampoortwijk, opgezet door milieuvereniging Gents MilieuFront en buurtcomités 
Velodroom, Van Dampoort tot Campo Santo, Stop de Knip en den Boulevard. Uit die denkoefening 
kwamen enkele prikkelende ideeën, zoals: doorgaand verkeer weren en doorsturen naar de R4 en 
R40, woonzones markeren waar enkel plaatselijk autoverkeer welkom is, en ruimte vrij maken voor 
ontmoeting met zitbanken, speeltuigen en groen. 

OOSTAKKER KLEURT GROEN 
De Groen-afdeling Sint-Amandsberg, Oostakker & Kanaaldorpen bestrijkt een groot gebied. Brain-
storms onder leden maakten snel duidelijk dat we verder willen kijken dan Sint-Amandsberg. In  
Oostakker stond een actief groepje leden op dat lokale dossiers opvolgt. Met boeiende activiteiten 
willen we alle Gentse groenen warm maken voor een bezoek aan Oostakker of de Kanaalzone. Na de 
lockdown plannen we graag een een bezoek aan de nieuwe Gentse Groenpool ‘Wonderwoud’ op de 
grens van Oostakker en Lochristi. Hou de kalender van Groen Gent in de gaten!

TIP VAN ONZE AFDELING: 
Doe mee met het ‘citizen science’-project Telraam. Om mobiliteitsbeleid gefundeerd uit  
te werken zijn verkeerstellingen essentieel. Help informatie verzamelen voor jouw 
straat via telraam.net

Eén van de prikkelende ideeën uit de denkoefening van het Gents MilieuFront.
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GROEN KLAAGT STIJGING SOCIALE 
HUURPRIJZEN AAN 
Een bedenkelijk kerstcadeau van de Vlaamse 
regering eind vorig jaar: vanaf 1 januari zou de 
huurprijs van een sociale woning voor driekwart 
van de huurders de hoogte ingaan.

Raadslid Anita De Winter: “De regering haalt 
geld bij mensen die het niet hebben. De uitke-
ring voor een inwonend volwassen kind met 
een zware beperking telt plots als een bron van 
inkomsten. Totaal onterecht natuurlijk, want die 
uitkering dient om medische kosten te betalen.” 
Na stevig groen protest werd deze miskleun 
gelukkig ingetrokken. 

Toch blijft het probleem groot. Zelfs bij de meest 
kwetsbare huurders stijgt de factuur. Namens de 
voltallige gemeenteraad schreef schepen Tine 
Heyse hierover naar bevoegd N-VA-minister 
Diependaele. 

Anita: “We blijven dit hardvochtige beleid  
natuurlijk aanklagen. Mensen dieper in de  
miserie duwen is onaanvaardbaar.”

OPEN HUIZEN TOEGANKELIJKER  
MAKEN 
Groen-raadslid Karla Persyn kaartte in de com-
missie Welzijn de toegankelijkheid aan van de 
Open Huizen. Voor heel wat oudere Gentenaars 
zijn de 21 Open Huizen belangrijke ontmoetings-
plaatsen. “Mensen die er voor de eerste keer 
binnenkomen voelen zich niet in ieder Open 
Huis welkom. Dat moet beter”, aldus Karla. 

Gent wil een leeftijdsvriendelijke stad zijn 
volgens het concept ‘8 - 80 cities’: ingrepen in de 
publieke ruimte die goed zijn voor een 8- en een 
80-jarige zijn goed voor iedereen. Daarnaast wil 
de Stad dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 
én kwaliteitsvol kunnen wonen, en ook garande-
ren dat ouderen de nodige zorg krijgen wanneer 
ze dat niet langer kunnen. Karla: “Gent telt heel 
wat kranige ouderen, maar er zijn er ook die niet 
zo mondig zijn. Essentieel dus dat we aan hen 
denken bij het plannen van ons beleid.”

MEER GELD VOOR MINDER ARMOEDE 
Drie armoedeverenigingen krijgen meer geld 
van de Stad. “Mensen in armoede financieel en 
materieel bijstaan is één ding, maar hen als mens 
sterker maken is even belangrijk”, zegt raadslid 
Evita Willaert.

Mensen in armoede verdienen meer dan hulp. Ze 
kennen hun eigen situatie het best. Regelmatig 
overleg vormt daarom een onmisbare pijler van 
een volwaardig emanciperend armoedebeleid.

De extra 150.000 euro per jaar maakt bovendien 
onderzoek mogelijk om de nood aan onder- 
steuning beter in kaart te brengen, zodat de Stad 
precieze maatregelen kan treffen. 

Evita: “Kinderen en jongeren lopen nog méér 
kans om niet gehoord te worden. Daarom ben  
ik blij dat ook de jongerenwerkingen van  
armoedeverenigingen hier de schouders onder 
zetten met steun van Stad Gent.”

Op die manier tillen we de strijd tegen armoede 
in onze stad opnieuw naar een hoger niveau.

PMD = POLITIEK MET DAADKRACHT 
IVAGO (= de belastingbetaler) verwerkt de rest-
afvalzakken en Fost Plus (= de verpakkings- 
industrie) de blauwe. Dus als er meer afval in de 
blauwe zak kan, verschuift de kost naar de  
producent van dat afval, de verpakkingsindustrie. 

Stad Gent heeft jarenlang aangeklaagd dat er 
maar een beperkt aantal zaken in de pmd-zak 
mochten: Fost Plus zamelde enkel de makkelijkst 
te recycleren materialen in. 

IVAGO nam mee het initiatief om 11 afvalinter-
communales en Antwerpen samen te brengen in 
de tijdelijke samenwerking RECOVER, waarbij 
alle partners geld op tafel legden om het beleid 
te onderzoeken. Dat leidde tot concrete beleids-
aanbevelingen en dus ook tot de vernieuwde 
pmd-samenstelling. Schepen van Netheid Bram 
Van Braeckevelt: “De p in pmd staat nu eindelijk 
voor ‘élke plastic verpakking’. Dat houdt dus in 
dat de verpakkingsindustrie meer kosten draagt. 
Bovendien zal er nu meer materiaal gerecycleerd 
worden. Een dubbele winst dus!”

NIEUWS
uit Gent

NIEUWS
uit Gent
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GROTERE

= GEZONDERE LUCHT
LEZ PLANNEN

Nog deze bestuursperiode breidt de lage-emissiezone uit. Groen, en in het bijzonder milieu- 
schepen Tine Heyse, heeft dat plan met hand en tand verdedigd. Waarom?

DE GENTENAAR WIL GEZONDE LUCHT 
De protesten aan schoolpoorten en het succes 
van AIRbezen en Curieuzeneuzen toonden 
duidelijk aan dat de Gentenaar de buik vol heeft 
van fijn stof.

Ook de Vlaamse regering vraagt in het Lucht- 
beleidsplan 2030 aan lokale besturen om  
bijkomende maatregelen te nemen.

Welnu: in Gent is gemotoriseerd verkeer  
verantwoordelijk voor meer dan de helft van  
de roetuitstoot.

Roet veroorzaakt kanker en een lage-emissiezone 
doet de uitstoot fors dalen. Om dezelfde daling 
in luchtvervuiling te krijgen met andere maatre-
gelen dan de LEZ zou het gemotoriseerd verkeer 
met 63% moeten afnemen: weinig realistisch.

HOE GROTER DE ZONE, HOE GROTER  
HET EFFECT
Er zijn in Europa meer dan 250 steden met een 
LEZ. In verschillende landen werden de effecten 
onderzocht. De Europese milieubeweging Trans-
port & Environment bundelde de onderzoeks-
resultaten. Die zijn niet een beetje, maar erg 
positief: de hoeveelheid fijnstof (PM10) neemt 
duidelijk af, met de grootste vermindering voor 
dieselroet. 

Voor het schadelijke stikstof zijn de cijfers  
genuanceerder, al tekende bijvoorbeeld Madrid 
een daling op van meer dan 30%.

EERLIJK IS EERLIJK 
Onderzoek leert dat arme buurten harder 
getroffen worden door luchtvervuiling dan 
meer gegoede buurten. Bovendien hebben arme 
mensen véél minder vaak een auto, terwijl ook zij 
vervuiling inademen. 

Het zou dan ook bijzonder cynisch zijn om 
bepaalde buurten wél een lage-emissiezone te 
gunnen en andere niet. Arm maakt ziek en ziek 
maakt arm: met de lage-emissiezone doorbreekt 
Gent deze vreselijke cyclus. Via uitgebreide 
sociale maatregelen – meer dan welke stad ook 
met een LEZ – zorgen we ervoor dat ook minder 
gegoeden de overstap kunnen maken naar  
schonere mobiliteit.

In Gent is gemotoriseerd verkeer 
verantwoordelijk voor meer dan de helft 
van de roetuitstoot.

RECORDAANTAL NIEUWE FIETS- 
PARKEERPLAATSEN VOOR RABOT
In de Rabotwijk komen binnenkort 626 
nieuwe fietsparkeerplaatsen. Nooit eerder 
werden in een wijk zoveel nieuwe fiets- 
parkeerplaatsen geplant/d.

 578 van de 626 plaatsen zijn voorbehouden 
voor standaardfietsen en 48 voor niet- 
standaardfietsen. 

“Gent telt meer en meer fietsers, maar niet 
iedereen kan zijn fiets binnenshuis  
parkeren. Comfort is belangrijk om nog 
meer mensen op de fiets te krijgen”, zegt 
Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit. 

Om iedereen op maximaal 100 meter van 
de woning een fietsparkeerplaats te bieden, 
verhoogt de Stad al een hele tijd het aantal 
stallingen. Dat gebeurt wijk per wijk. Bewo-
ners kunnen daarvoor trouwens suggesties 
doen bij Gentinfo. In 2019 kwamen er ruim 
2.500 fietsparkeerplaatsen bij. Ook dat was 
een record. Gent rondde daarmee de kaap 
van 20.000 fietsparkeerplaatsen.

DUURZAME DIENSTREIZEN 
Gent kiest resoluut voor de trein bij  
internationale dienstverplaatsingen. Als 
de bestemming te bereiken valt op minder 
dan een dag reizen, gaat het voortaan nooit 
meer met het vliegtuig. Is de verplaatsings-
tijd langer, dan kan de medewerker desge-
wenst de nachttrein kiezen.

Personeelsschepen Bram Van Braeckevelt: 
“We werken hard aan een klimaatneutrale 
stad. De impact van de luchtvaart op ons 
milieu is gekend. Vanaf nu geldt dus:  
we reizen zo duurzaam mogelijk.”

In de periode 2013-2018 waren er ongeveer 
740 dienstverplaatsingen naar een tweehon-
derdtal bestemmingen. Meer dan de helft 
daarvan ging naar een buurland. Amster-
dam, Londen, Barcelona, Utrecht, Berlijn 
en Parijs zijn de meest bereisde bestem-
mingen. Vandaag wordt voor zo’n 35% van 
de meerdaagse buitenlandse dienstreizen 
de trein genomen. Dat cijfer zal door de 
nieuwe maatregel flink stijgen.

VOOR GENT

Meer info? De 5 grootste LEZ-mythes  
doorprikt op www.groengent.be.
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De coronacrisis stelt ons allemaal voor grote uitdagingen. In Gent zijn er héél wat  
initiatieven die je steun kunnen gebruiken. Steek mee je handen uit de mouwen, geef een  
gift en koop lokaal!

GENT HELPT 
Al meer dan 1.000 Gentenaars 
hebben zich aangemeld als 
vrijwilliger bij Gent Helpt.  
Volg hun voorbeeld en steek  
de handen uit de mouwen. 
Meer info: www.genthelpt.be  
of via Gentinfo op 09/210.10.10

SAMEN SOLIDAIR
Help de meest kwetsbare 
Gentenaars en steun het Gents 
Solidariteitsfonds via een gift 
op BE04 8901 5426 8831 (EHVV 
vzw) graag met vermelding 
‘#corona’. Vanaf 40 euro heb je 
recht op een fiscaal attest. 

GENTSEKOOP
Onze Gentse handelaars  
verdienen onze steun. Via de 
Facebookgroep ‘Gentsekoop, 
de zelfhulpgroep’ ontdek je bij 
welke Gentse handelaars  
je online bestellingen kunt 
plaatsen. #kooplokaalonline
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