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INHOUD

Wij maken Gent. Wij bouwen sociale woningen. Wij beschermen honderden voetbalvelden 
aan bos en natuur. Wij rollen de rode loper uit voor voetgangers. Wij maken kinderopvang betaalbaar. 
Wij zorgen voor schone lucht. Wij vernieuwen de gemeenteraad. Wij geloven dat het kan. Wij bieden 
kwetsbare groepen extra opleiding en ondersteuning.

Wij zetten onze schouders onder Repair Cafés. Wij planten bomen. Wij bomen door. Wij vangen veel 
wind, maar hebben stevige wortels. Wij ontharden. Wij beschermen onze privacy. Wij zijn solidair met 
vluchtelingen. Wij zien ontmoetingen als een verrijking. Wij vergaderen veel en zouden beter eens 
samen over de nieuwe Louisa d’Havébrug fietsen.

Wij veranderen de stad. Wij kunnen het niet zonder brugfiguren, wegenwerkers, buurtcomités,  
wijkagenten. Wij zijn niet alleen. Wij staan nergens zonder jou.

Wij leggen waterwegen terug open. Wij zorgen voor zwemwater. Wij bouwen aan acht groenklimaat-
assen. Wij nemen dierenwelzijn serieus. Wij werken aan propere buurten. Wij wakkeren leesplezier 
aan. Wij negeren trollen en delen wat goed is.

Wij zijn niet kleurenblind (maar supporteren voor blauw-wit). Wij bouwen fietsbruggen. Wij bieden 
99% van de leerlingen een middelbare school van eerste keuze. Wij vangen water op waar het valt.  
Wij testen innovatieve bouwmaterialen. Wij plaatsen laadpalen. Wij geven de publieke ruimte terug 
aan mensen. Wij schrappen wat niet past. Wij aanvaarden niet dat een taal- of andere barrière je  
tegenhoudt, niet in je zoektocht naar werk, niet in je verplaatsingen en ook niet in je deelname aan 
een wijkdebat. Wij strijden tegen drugs met wetenschap en betrokkenheid, niet met sensatie  
en karikaturen.

Wij laten de Gentenaars beslissen over het budget voor hun wijk. Wij laten Het Journaal ons niet  
ongelukkig maken, maar vragen ons af: wat kunnen wij doen? Wij laten ons niet doen door verruwing 
en verrechtsing. Wij zijn God niet, maar durven wel de leiding nemen.  
Wij moeten nog meer luisteren, vooral naar wie er anders over denkt.

Wij gaan met alle Gentenaars aan tafel zitten. Wij durven. Wij wil-
len vooruit. Wij zijn fier op Gent. Wij zijn groen. Wij zijn Groen.

Filip, Fourat, Tine, Elke, Bram, Hafsa, Bert, Karla, Anita, Joris,  
Mohamed, Pedro, An en de honderden anderen van Groen 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.
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 DE BELANGRIJKSTE BURGER VAN GENT GENT LAAT MIDDENSTAND NIET IN DE KOU STAAN

Het is 15 november 2040. 

De trainer van (tegen dan viervoudig) lands- 
kampioen KAA Gent vertelt de spelers dat ze 
destijds op school geen hoofddoek mocht dragen. 
‘Ik wilde advocate worden, maar voelde me op 
school niet welkom. Dat haalde me als tiener 
ferm onderuit. Mijn schoolcarrière was een echte 
lijdensweg. Het heeft lang geduurd voor ik mezelf 
durfde zijn. Vandaag voel ik me goed - en als 
jullie de vijfde landstitel winnen, zal ik me nog 
beter voelen.’

De bakker op het Heyseplein (waar het Zuid- 
viaduct vroeger het hart van de stad trof) rolt  
de luiken van zijn zaak omhoog en denkt aan zijn 
vader. Die mocht destijds niet aan de slag in een 
bakkerij omdat hij bij de sollicitatie niet goed kon 
opschrijven hoe je een pistolet bakt - ook al had 
hij al duizenden pistolets gebakken, dyslexie  
of niet.

De burgemeester vertelt aan een journalist 
dat haar naam het haar destijds lastig maakte 
om een huurwoning te vinden. ‘Die tijden zijn 
gelukkig voorbij’, zegt ze. Wat voor de verande-
ring zorgde? ‘Het was niet één beslissing, niet 
één maatregel. Het was wel één gevoel: mensen 
hadden genoeg van discriminatie, ze pikten het 
niet meer. De tijd was rijp voor verandering, en 
die kwam in vele vormen: praktijktesten op de 
arbeidsmarkt legden verschillende vormen van 
discriminatie bloot, soms kwaadwillig, soms 
onbewust. In het onderwijs kregen leerkrachten 
stevige ondersteuning in het omgaan met  

diversiteit - het was schepen Decruynaere, geloof 
ik, die daarvoor aan de kar trok. En praktijktesten 
op de huurmarkt zorgden ook op het gebied van  
wonen voor gelijke kansen. Ja, er is een tijd 
geweest dat niet elke Gentenaar zich de belang-
rijkste burger voelde. Vandaag weet en voelt 
iedereen: dit is mijn stad. Ik mag hier mezelf zijn, 
sterker nog: alleen als ik helemaal mezelf ben, 
kunnen Gent en ik helemaal openbloeien.’

We hebben meer dan ooit duurzame ondernemers nodig, net als buurtwinkels en horeca die 
ons sociale weefsel versterken. Maar door corona ziet onze middenstand zwarte sneeuw.  
‘We kunnen niet toestaan dat een belangrijke levensader van onze stad zomaar wordt  
afgeknepen’, zegt gemeenteraadslid Cengiz Cetinkaya. Daarom kwam het stadsbestuur  
met heel wat maatregelen. Een overzicht.

DOORZETTERS
Met zogeheten doorzetterscontracten biedt Gent 
advies en financiële steun aan ondernemers die 
hun business moeten heruitvinden ten gevolge 
van corona. Daarnaast krijgt een honderdtal  
handelaars individuele begeleiding om in te  
spelen op nieuwe trends.

De subsidie voor handelsinitiatieven werd  
verhoogd; daarmee kunnen handelaars hun 
handelskern in de kijker zetten. Ook voor de 
renovatie van handelspanden werd de subsidie 
opgetrokken.

Horecazaken kregen de kans om hun terras uit 
te breiden; maar liefst 200 cafés en restaurants 
maakten daarvan gebruik. De belasting op  
terrassen werd tijdelijk opgeschort, net als enkele 
andere ondernemersbelastingen. Ondernemers 
die huren bij Stad Gent of SOGent kregen  
tijdelijke opschorting van hun huur.

De toeristische sector is misschien nog het 
hardst getroffen. Daarom trok het bestuur  
anderhalf miljoen euro uit om het verblijfs- 
toerisme aan te zwengelen.

 
 

KOOP LOKAAL!
Daarnaast blijven natuurlijk tal van andere  
initiatieven doorlopen: makersplatform.gent 
bijvoorbeeld, dat de lokale maakeconomie  
aanzwengelt. Of Dyzo, dat ondernemers  
begeleidt. Of de starterscontracten, de stads- 
leverancier, PUURGent, of de hulp bij de zoek-
tocht naar een geschikte startersplek.

Meer dan ooit moeten we onze ondernemers op 
alle mogelijke manieren steunen. Neem daarom 
zeker een kijkje op kooplokaal.gent, en ontdek 
het rijke aanbod aan Gentse handel en horeca.

“Vandaag weet en voelt 
iedereen: dit is mijn stad.  
Ik mag hier mezelf zijn, 
sterker nog: alleen als ik 
helemaal mezelf ben,  
kunnen Gent en ik  
helemaal openbloeien.”
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NAAR GEZONDE EN AANGENAME WIJKEN

GEMOTORISEERD VERKEER: DE BELANGRIJKSTE BRON VAN FIJN STOF IN GENT

ROET:
-ultrafijne stofdeeltjes, dringen diep in  
de longen en zelfs in de bloedbaan

-kankerverwekkend; élke blootstelling  
is ongezond

-komt vrij bij onvolledige verbranding  
van fossiele brandstoffen, biomassa en  
biobrandstof

STIKSTOFDIOXIDE (NO2):
-gas dat slecht ruikt en luchtwegen irriteert

-kan leiden tot kortademigheid, astma  
en hart- en vaatproblemen

-vooral bij oude dieselmotoren

WANDELEN

ROET 0% 0% 61%

NO2 0% 0% 86%

FIETSEN GEMOTORISEERD VERKEER 

Sterk beleid komt niet uit de lucht vallen.  
Aangename wijken komen er niet vanzelf. Dat  
we met Groen in het bestuur zorgen voor fiets-
straten en propere lucht, lukt alleen omdat de  
Gentenaar daar luid om vraagt. In het kieshokje, 
maar evengoed tijdens massale fietstochten, in 
blogberichten over onze fietspaden of na een 

infovergadering met buurtbewoners. Veilige, 
gezonde en aangename buurten zijn duidelijk 
zowel voor Groen als voor de Gentenaars een 
belangrijke prioriteit.

De kern van de zaak: veilige, gezonde en aange- 
name buurten zijn buurten met minder auto’s.

WIJKMOBILITEITSPLANNEN  
VOOR HEEL GENT
Het is al vaak gezegd: nadat het Circulatieplan  
in het centrum zorgde voor aangenamere straten 
en meer propere lucht, waren de andere  
wijken aan de beurt. Daarom werken we nu wijk 
per wijk een wijkmobiliteitsplan uit. Dampoort 
en Oud-Gentbrugge beten de spits af met een 
zeer druk bezochte infomarkt. Ook Zwijnaarde 
is ondertussen opgestart met een coronaproof 
alternatief voor de infomarkt. Telkens leverden 
bewoners een flink pak ideeën aan, die nu tot 
scenario’s worden uitgewerkt. De bewoners 
krijgen die scenario’s voorgelegd, waarna we één 
ervan uitvoeren. Deze bestuursperiode staan nog 
5 andere wijken op de planning.

TRAGER GAAT OOK
Snel nog even naar de winkel, snel de kinderen 
ophalen van school, snel naar de sportclub … Het 
moet allemaal snel. Maar een menselijk lichaam 

is niet gemaakt om hoge snelheden te trotseren. 
Eens boven de 30km/u gaat er bij een botsing 
met een menselijk lichaam heel wat stuk. Daarom 
voeren we zone 30 in en bijvoorbeeld geen zone 
35 of zone 40. Trager is veiliger, zorgt voor  
minder uitstoot én minder ruimtegebruik. Zones 
30 dus! We pakken dat systematisch aan. Woon-
zone? Zone 30! Fietsers en gemotoriseerd verkeer 
samen op de rijbaan zonder fietspaden? Zone 30!

Onder meer in Moscou en Muide-Meulestede 
is de voorbije maanden de signalisatie al aange-
bracht voor grote zones 30. Waar dat nodig is, 
worden ook fysieke snelheidsremmers voorzien. 
De komende maanden gaan we hiermee verder. 
Ook in Wondelgem en Sint-Denijs-Westrem zit 
de uitbreiding van de zone 30 in de pijplijn. En in 
dit geval geldt: hoe sneller, hoe beter.

Het Heilig Hartplein in Sint-Amandsberg: wat nu nog een parking is, wordt een plein voor buurtbewoners.

GROENGENT MAGAZINE GROENGENT MAGAZINEOKTOBER 2020 OKTOBER 20206 7



NAAR OASE
VAN HITTE-EILAND 

De hete en droge zomer van 2020 heeft ons – nog maar eens – met de neus op de feiten  
gedrukt. De klimaatopwarming laat zich voelen. Nu al. Vooral de dichtbebouwde omgeving  
zoals het centrum is een echt hitte-eiland. Tijdens de hete zomernachten was het in het  
centrum tot 7 graden warmer dan in de groene rand, bleek uit onderzoek van de UGent.

DE STAD LATEN HERADEMEN
Groen geeft Gent tegen 2030 de veerkracht om 
ook tijdens hittegolven een aangename stad 
te zijn. We zorgen voor meer natuur, gezonde, 
open waterlopen en minder verharding. We 
legden de Reep open, en jaarlijks komen er 500 
geveltuintjes, 400 straatbomen en honderden 
vierkante meter groendak bij. We laten de stad 

opnieuw ademen. Tekenend voorbeeld: het nieu-
we Maaseikplein. Tot voor kort nog een stenen 
vlakte naast de kathedraal, nu kan je er heerlijk 
picknicken in de schaduw van fruitbomen.

Bij de heraanleg van straten krijgt bijkomend 
groen steevast een prominente plaats. Zo start 
dit jaar de heraanleg rond de Nekkersputstraat. 

Er komen plantvakken met bomen en groen- 
stroken naast de voetpaden. Het regenwater zal 
de bodem in kunnen trekken tussen de kasseien 
van de parkeerstroken en via wadi’s, een soort 
brede grachten.

KLIMAATADAPTATIE VAN  
KILOMETERS TOT METERS
Het blijft niet bij de heraanleg van straten. In het 
nieuwe klimaatplan van Gent is een rist maat-
regelen voor klimaatadaptatie opgenomen. Die 
gaan van groot naar klein. De grote natuur- 
gebieden buiten de stad gaan we verder  
ontwikkelen, van enkele honderden hectare  
nu tot een paar duizend hectare in de toekomst.  
Met de groenklimaatassen verbinden we die 
natuurgebieden met het centrum. Het meest 
zichtbare voorbeeld is de groene as vanaf het  
Van Eyck-zwembad tot aan de Gentbrugse  
Meersen. De andere groenklimaatassen volgen  
de komende jaren. Ze vormen een ventilatie- 
kanaal voor schone, koele lucht die de stad in 
wordt gezogen. Bijkomend voordeel: ze verster-
ken het fietsnetwerk.

Zitten ook in het klimaatplan: bijkomende  
parken, groendaken, groenslingers en gevel- 
tuintjes. We vergroenen op grote en kleine 
schaal, soms meter per meter, soms met reuzen-
sprongen, zoals met het RUP Groen (zie p.15).

IEDEREEN AAN DE SLAG
Straten, pleinen en parken zijn niet de enige 
plekken om te vergroenen. Heel wat burgers en 
organisaties gaan al aan de slag met daken, gevels 
en opritten. De vrijwilligers van het Gents  
MilieuFront leggen geveltuintjes aan, brengen 
vergroeningskansen voor wijken in kaart en 
helpen mensen hun voortuinen ontharden. De 
UGent en hogescholen richten hun campussen 
groen in, en stellen die open voor de buurt.

Ondertussen geeft ook de Stad met de eigen 
gebouwen het goede voorbeeld. Dit najaar komen 
er groendaken op acht Gentse scholen. Die  
bufferen regenwater, filteren de lucht en zorgen 
voor verkoeling op hete dagen. Met subsidies  
stimuleren we de Gentenaars om ook een  
groendak aan te leggen.

ZWEMMEN IN HET HOUTDOK
De roep om bijkomend zwemwater klonk deze 
zomer erg luid. Vooral aan het pas vernieuwde 
Houtdok doken veel Gentenaars het water in, ook 
al is dat op dit moment verboden. Toch willen we 
onderzoeken of het mogelijk is om er een zwem-
zone in te richten. Daarvoor is samenwerking 
met de Vlaamse overheid nodig, want die beheert 
het water. In afwachting daarvan zijn we alvast 
begonnen met metingen van de waterkwaliteit.  
 
Zo maken we met wat geluk ook op 
deze plek 
van een droom 
een droom van 
een plek

Heel wat Gentenaars zochten deze zomer verkoeling aan het water op de nieuwe kaaien van het Kapitein Zeppospark.

Een toekomstbeeld van de Nekkersputstraat. Bij de heraanleg van de 
buurt komen er bijna 200 nieuwe bomen in het straatbeeld. © Stad Gent
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LAAT VAN JE HOREN BIJ  EEN  
VAN ONZE LOKALE VOORZITTERS: 
Brugse Poort – Rabot – Mariakerke (Wouter): brugsepoortrabotmariakerke@groengent.be
Gent Stad (Kurt): kurt.levrau@protonmail.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@gmail.com
Jong Groen Gent: gent@jonggroen.be

‘Welkom op plage Houtdok’, titelde De Gentenaar 
begin juni. De hotspot van Gent bleek afgelopen 
zomer pal in onze afdeling te liggen: het  
Zeppospark, dat gedrapeerd ligt rond het 
Houtdok. De opening van het park verliep nog 
in mineur: maart 2020 was niet het moment om 
feestelijk samen te komen. Maar de lockdown en 
de hete zomer toonden wel meteen aan dat er  
behoefte was aan groene ruimte. De eerste 
maand kreunde het park onder het zwerfvuil, 
maar IVAGO greep snel in en plaatste extra 
afvalkorven.

Toen het wat warmer werd, bleek het water 
te aantrekkelijk en lapten veel zwemmers het 
zwemverbod aan hun laars. De Vlaamse Water-
weg, die het Houtdok beheert, laat zwemmen 
niet toe omdat het water te vervuild is. Er is 
nochtans behoefte aan meer zwemruimte in  
open lucht. Onder impuls van Groen wordt daar-
om toch onderzocht of en hoe zwemmen in  
de toekomst mogelijk is.

ZEPPOSPARK
Wat velen niet weten, is dat het Zeppospark het 
resultaat is van jarenlange inspanningen van 
enkele leden van onze plaatselijke afdeling. Het 
park vormt het noordelijke uiteinde van het 
stadsvernieuwinsgproject de Oude Dokken, dat 
start aan de Dampoortrotonde. Het oorspron-
kelijke plan werd getekend door Rem Koolhaas 
en werd het brochettemodel genoemd: rond het 
water kwam voornamelijk bebouwing met daar-

tussen wat strepen groen. Veel te weinig groen 
natuurlijk, naar onze zin, want aan de Oude 
Dokken grenzen de dichtbevolkte wijken Ham en 
Muide. Wij hebben dat veelvuldig aangekaart, en 
dat leverde resultaat op: in 2011 bond het stads-
bestuur in, en werd er meer ruimte voorzien voor 
parken. Aan weerszijden van het water komt een 
wandel- en fietspromenade.

Ondanks die overwinning mogen we niet op 
onze lauweren rusten. Ook nu we mee in het 
bestuur zitten moeten we het project van nabij 
opvolgen. We staan soms voor lastige keuzes. 
De iconische betoncentrale is voor velen een 
waardevol bouwwerk, maar het is sterk versleten 
en instandhouding zou veel geld kosten. Door de 
centrale af te breken komt er meer ruimte voor 
groen en kan het park echt verkoelend werken op 
hete zomerdagen.

JACHTHAVEN OF GROENE LONG?
Nog een reden om waakzaam te zijn: ook de 
Vlaamse overheid heeft plannen met het Hout-
dok. In plaats van een zwemzone zou er een 
jachthaven komen. In onze afdeling zien wij dat 
liever niet gebeuren en geven we het water bij 
voorkeur helemaal aan de zwemmers, daar en 
liefst ook op andere plekken in de stad. Tegelijk 
willen we de parken helemaal tot hun recht laten 
komen. Aan de kop van het Houtdok komen 
binnen enkele jaren heel wat nieuwe woningen, 
en ook de toekomstige bewoners moeten kunnen 
genieten van een echte groene long.

SLUIZEKEN – MUIDE – WONDELGEM
STEVIG WERK GEEFT STEVIGE RESULTATEN!

“Het Zeppospark is het resultaat 
van jarenlange inspanningen 
van enkele leden van onze 
plaatselijke afdeling.”

Terwijl dit project dus voortrolt, ontwikkelen er 
zich al nieuwe kansen. Vlakbij de Oude Dokken, 
in de Ham, heeft Eandis momenteel nog  
kantoren en veel parking. Er komt op termijn een 
nieuw park en een scholencampus. Dat park van 
een hectare groot zal zuurstof geven aan de buurt 
tussen de Ham en de Sleepstraat. Ook in het 
noorden van onze afdeling, in Meulestede, ziet 
het er goed uit. Het RUP Groen beschermt het 
park rond het Lokaal Dienstencentrum de  

Waterspiegel. De verschuiving van het verkeer 
van de New Orleansstraat naar de Port Arthur-
laan, biedt mogelijkheden om de havenwijk te 
vergroenen.

Kortom, in onze wijk zitten zowel groen als 
Groen in de lift, maar dat gaat niet vanzelf. Er is 
werk aan de winkel! Woon je in de buurt? Laat 
van je horen, we kunnen alle ideeën en verster-
king gebruiken!

In het Kapitein Zeppospark speelt een kind op de stoel 
van het wijkbudget.
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GROEN
Eindelijk! Na vijftien maanden zwalpen heeft ons land opnieuw stuurlui, een kompas en  
een doel. Wat staat er zoal in het regeerakkoord?

De kernuitstap komt er zoals gepland – wie het 
debat de voorbije jaren volgde, weet dat dat geen 
kleine overwinning is. Groen-minister Tinne Van 
der Straeten maakt de weg vrij voor hernieuw- 
bare energie, onder meer door windenergie- 
productie op de Noordzee.

België kiest ondubbelzinnig voor een broeikas-
gasreductie van 55 procent tegen 2030. De over-
heid geeft het goede voorbeeld en is tegen 2040 
volledig klimaatneutraal.

Na een volledige loopbaan heb je recht op  
een minimumpensioen van 1500 euro, en de  
verschillende pensioenstelsels van werknemers, 
zelfstandigen en ambtenaren worden meer 
gelijkgeschakeld.

De laagste uitkeringen gaan omhoog. Inspiratie 
vanuit Gent: sociale rechten worden automatisch 
toegekend, zodat kwetsbare mensen er  
gemakkelijker gebruik van maken. 
Dankzij een solidariteitsbijdrage dragen  
de grootste vermogens eerlijk bij. Ook multi- 

REGEERT MEE!

nationale techbedrijven doen dat, in de vorm van 
een digitalservice-belasting. Bovendien scherpen 
we de strijd tegen fiscale fraude stevig aan.

Het applaus voor zorgpersoneel vertalen we in 
hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden. 
Als patiënt ga je minder betalen, en er komt 
eindelijk een volwaardig budget voor geestelijke 
gezondheidszorg.

De nieuwe regering wil rust, redelijkheid en  
menselijkheid terugbrengen in het asiel- en 
migratiebeleid. Dat wil zeggen: beschermen wie 
daar recht op heeft. En wie dat niet heeft, het 
liefst vrijwillig laten terugkeren. Kinderen  
worden niet langer opgesloten.

Er komen meer en betere treinen, meer Europese 
treinverbindingen en meer mogelijkheden om 
met je fiets de trein te nemen. Tegen 2026 zijn 
alle nieuwe bedrijfswagens broeikasvrij, tegen 
2030 halveren we het aantal verkeersdoden.

 

Er komt een interfederaal actieplan tegen  
racisme, onverdraagzaamheid en alle vormen van 
discriminatie. Met meetbare doelen, een tijd- 
schema en uitwerking van verantwoordelijkhe-
den. En ja, mét praktijktesten (die discriminatie-
toetsen heten).

Het geboorteverlof verdubbelt van tien naar 
twintig dagen. Zo kunnen vaders en meeouders 
al van in het prille begin meer voor hun kinderen 
zorgen.

De strijd tegen gendergerelateerd geweld krijgt 
prioriteit. In overheidsbedrijven komt er meer 
genderevenwicht, ook aan de top.

Groen en Ecolo hebben samen vier ministers  
(zie ook p.16) en een staatssecretaris. De groenen 
zijn in de regering bevoegd voor:

 y Mobiliteit (Georges Gilkinet, Ecolo)
 y Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
(Petra De Sutter, Groen)

 y Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling 
en Green Deal (Zakia Khattabi, Ecolo)

 y Energie (Tinne Van der Straeten, Groen)
 y Gendergelijkheid en Kansengelijkheid  
(Sarah Schlitz, staatssecretaris, Ecolo)

Evita Willaert, gemeenteraadslid en federaal parlementslid, zat mee aan de onderhandelingstafel voor de luiken Arbeidsmarkt en Armoedebestrijding.
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De Vivaldi-regering is uit de startblokken geschoten en dat zorgt ook bij de Gentse Groenen 
voor veranderingen. Sara Matthieu, Gents fractievoorzitter, volgt in het Europees Parlement 
Petra De Sutter op. Fourat Ben Chikha wordt de nieuwe fractievoorzitter voor Groen Gent. 
Fourat werd bij de lokale verkiezingen in 2018 verkozen in de gemeenteraad en werd in 2019 
gecoöpteerd senator voor Groen.

’t Is dan wel Sara die naar Europa trekt, maar 
als Algemeen Rapporteur LGBTI-rechten bij de 
Raad van Europa zit ook Fourat regelmatig op de 
trein naar Straatsburg. Voer genoeg dus voor een 
coronaproof gesprek.

F: Sara, proficiat, je bent Europees  
parlementslid! Om er maar meteen in  
te vliegen: hoe ga je Europa met Gent  
verbinden?
S: Gent is vandaag koploper in Europa op vele 
vlakken. Denk maar aan ons Circulatieplan, ons 

klimaatplan, onze sociale ondersteuning voor 
wie het moeilijk heeft. Ik krijg nu al vragen uit 
heel Europa om dat Gentse beleid toe te lichten.

F: Je passie voor het Europese niveau is  
niet nieuw.
S: Klopt. Europa is de rode draad doorheen mijn 
engagementen. Ik geloof sterk in de kracht van 
Europese politiek voor onze groene kernthema’s. 
Een sociaal Europa kan honderden miljoenen 
mensen een betere sociale bescherming bieden. 
De mogelijkheid om in het Europees Parlement 
over de grenzen van meerderheid en oppositie 
heen te werken aan een dossier trekt me ook  
erg aan.

F: Zoals je weet neem ik met veel  
enthousiasme de fakkel van het fractie- 
leiderschap in de Gentse gemeenteraad van je 
over. Wat zijn de grote uitdagingen voor een 
fractievoorzitter?
S: Als fractieleider ben je coach en spits tegelijk. 
Met andere woorden, je moet je collega’s goed 
ondersteunen zodat ze kunnen scoren, maar ook 
klaar zijn om zelf de grote debatten te voeren.  
Ik kijk ernaar uit je aan het werk te zien!

F: Wat vond je het leukste aan fractieleider 
zijn?
S: Het vertrouwen dat ik heb gekregen van de 
hele fractie. We hebben met de Gentse groep een 
fantastisch en zeer divers team, het was een eer 
om hen te mogen coachen en leiden.

 
 

F: Welk dossier uit de voorbije periode springt 
er voor jou bovenuit?
S: Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Groen.  
Als Natuurpunter en groene politica ben ik  
ontzettend trots dat we er in Gent in slagen 560 
voetbalvelden aan groene ruimte te bescher-
men, terwijl er in de rest van Vlaanderen nog 
altijd elke dag 14 voetbalvelden open landschap 
verdwijnen. De uiteindelijke goedkeuring is echt 
een historisch moment. ’t Is nu aan jou om de 
champagne koel te zetten, Fourat!

F: Hoe gaat het er in het Bureau (het overleg 
tussen fractievoorzitters van alle partijen) 
aan toe? Waar kan ik me aan verwachten?
S: Eigenlijk heel collegiaal, mensen denken vaak 
dat politici alleen maar ruzie maken, maar dat is 
echt niet zo. Onder andere dankzij onze voor-
zitter Zeneb Bensafia is de sfeer in het Bureau 
bijzonder goed.

F: Heb je tot slot nog enkele tips?
S: Vertrouw op je fractiesecretaris, want die is 
goud waard. Werk aan een goede verstand- 
houding met de andere fractieleiders van  
meerderheid en oppositie, want uiteindelijk 
speel je niet tegen elkaar, maar samen voor een 
beter Gent. En boven alles: amuseer je!

VOORTREKKERS
in Europa en Gent

VOORTREKKERS
in Europa en Gent

Sara en Fourat bij de Louisa d’Havébrug, in gesprek over groene ambities.
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PETRA 
DE SUTTER

Minister van Overheidsbedrijven 

en Ambtenarenzaken

TINNE 

VAN DER STRAETEN
Minister van 

Energie

SUCCES
💚 #DeGoedeKantOp
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