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Geld is als gezondheid: wie het heeft, denkt er niet over na. Wie het mist, denkt er voortdurend aan.
Sterker nog: geld ís gezondheid. Geldgebrek is extreem stresserend en maakt ziek. Geen weten- 
schapper die dat nog tegenspreekt. De voortdurende onzekerheid alleen al, nog los van alle praktische 
problemen, verlamt en vult het hoofd met donkere wolken. Maak dan maar eens plannen, haal zo 
maar eens een diploma.

Armoede is geen keuze, het is een onrecht. Groen Gent wil daarom het nodige doen opdat mensen  
in armoede uit de miserie kunnen klimmen.

 9 Wie recht heeft op steun, krijgt die voortaan automatisch

 9 Extra aandacht voor de leefsituatie van kwetsbare groepen

 9 Aanvullende steun zolang de regering het leefloon onleefbaar laag houdt

“Geld!”
“Zonder geld is het erg moeilijk om van  
               je rijkdom te profiteren.”

Remco Campert
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Een stamcafé, een wekelijks bezoekje aan de ouders, even binnenspringen bij vrienden: het klinkt 
allemaal vertrouwd, maar hoe vaak lukt het ons?

De moderne hectiek zet onze relaties onder druk. Een stad is nochtans de ideale ontmoetingsplek:  
we wonen dicht bij elkaar en er zijn plaatsen en gelegenheden bij de vleet.

Bovendien wonen we in de stad niet alleen met onze vrienden en familie, maar ook met onze buren. 
Een buurt waar mensen elkaar kennen en de handen in elkaar slaan is een gelukkige buurt. 

Samenleven in een verbonden stad: dat moeten we zo veel mogelijk steunen. Ons verkiezings- 
programma bevat tal van maatregelen:

 9 Buurtinitiatieven krijgen veelzijdige steun – want de stad maak je zelf

 9 Krachtig optreden tegen alle vormen van uitsluiting en discriminatie – want de stad is van iedereen

 9 Op zoek gaan naar eenzame mensen, in het bijzonder senioren, en hen uit hun isolement halen – 
want de stad is meer dan koude steen

“Gij. Gij maakt mij gelukkig.”
“Ik ben blij dat je hier bent.”

BLØF
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De een gaat heen, de ander keert al terug. Ik met de fiets, zus doet het zo, de derde gaat te voet. Bijna 
iedereen verplaatst zich elke dag. Als dat op een veilige en aangename manier kan, scheelt het een 
hoop stress.

De Gentse groenen bewezen de voorbije jaren op spectaculaire wijze dat een lokaal bestuur een 
enorm verschil kan maken.

We zijn vast van plan om ook de komende zes jaar het nodige te doen om ons verkeer veilig, gezond 
en aangenaam te maken. Het hoofdstuk Mobiliteit in ons verkiezingsprogramma bevat maar liefst tien 
bladzijden vol actiepunten. Een greep uit het aanbod:

 9 Een aanpak voor elke deelgemeente, in overleg met de bewoners

 9 Frequent en betrouwbaar openbaar vervoer tussen deelgemeenten en centrum

 9 Volgehouden investeringen in wandel- en fietsinfrastructuur

 “Ontspannen onderweg…
“Zonder fiets zou het leven  
   een vergissing zijn.” 

Peter Sloterdijk
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Thuiskomen, al dan niet natgeregend, al dan niet met de handen vol kinderen en boodschappen.  
Hoe dan ook: thuiskomen. De wereld achter je laten, je schoenen uit trappen. Zalig toch?

Comfortabel wonen is van onschatbaar belang voor ons geluk. Het is daarom een belangrijke  
politieke opdracht om ervoor te zorgen dat ook mensen die het minder goed hebben een degelijke 
woning vinden. En alle woningen moeten bovendien een pak energiezuiniger.

Kopen en huren is in Gent zeer duur. Tenzij we vinden dat Gent voor de happy few is, moeten  
we meer doen om wonen in onze stad betaalbaar te maken (en tegelijk zorgen voor meer groen –  
niemand zei dat het gemakkelijk zou zijn).

Hoe gaan we dat aanpakken?

 9 Investeringssubsidies aan sociale huisvestingsmaatschappijen voor 1500 bijkomende  
sociale woningen

 9 Het laten bouwen van betaalbare huurwoningen

 9 Op grote schaal werk maken van energierenovatie van slechte huizen

… en thuiskomen”
“Dit is mijn huis. Dit is mijn deur. Je kent nu de weg.” 

De Mens
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Een stad is een labo, een work-in-progress. Hoe meer mensen er zelf aan kunnen bijdragen, hoe meer 
ze zich betrokken voelen, zich thuis voelen, zich echt actieve burgers en mede-eigenaars weten.

Groen wil dat meer Gentenaars mee nadenken en beslissen over wat er in hun stad gebeurt.  
Participatie en co-creatie zijn niet de meest gemakkelijke paden naar een beleid. Maar ze zorgen wel 
voor een gedragen beslissing en voor begrip voor andere standpunten. En voor succesverhalen. Kijk 
maar naar de Standaert in Ledeberg. 

Hoe openen we de deuren van het stadhuis?

 9 Begrijpbare informatie, nieuwe vormen van participatie en inspraak

 9 Buurtbewoners nemen zelf belangrijke beslissingen voor de eigen wijk

 9 Via coöperatieven en deelinitiatieven worden Gentenaars vaker mede-eigenaar,  
bepalen ze mee het beleid

“Doe het zelf !”
“Just do it!”

Nike
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Spelen, ontdekken, buiten de lijntjes kleuren: iedereen zou minstens één keer in zijn leven kind  
moeten zijn.

Sommige kinderen worden veel te vroeg geconfronteerd met harde problemen. Met honger naar 
school, zonder plezier naar huis… In Gent, officieel erkend als kindvriendelijke stad, is de ambitie 
duidelijk: élk kind moet kunnen genieten van zijn of haar jeugd.

Hoe maken we onze stad nog kind- en jeugdvriendelijker?

 9 Bijzondere aandacht voor kinderen in de strijd tegen armoede, door intensieve samenwerking  
met scholen en kinder- en jeugdverenigingen

 9 Extra brugfiguren en ondersteuning aan scholen om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen

 9 Schoolspeelplaatsen worden buurtparken, toegankelijk voor jong en oud in de  buurt

“Schommelen, al 36 jaar!”

J.M. Barrie

     “Ze vroeg waar hij woonde.
‘Tweede ster naar rechts,’ zei Peter,  
  ‘en dan rechtdoor tot de ochtend.’”
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“Het lijkt altijd onmogelijk  
     tot het is verwezenlijkt.” 

Nelson Mandela

“Een gematigd zeeklimaat:   
         houden zo!”

“De zomer van 2024 brak opnieuw alle records: jaar na jaar slaagde Gent er beter in om de hitte buiten te 
houden. De inspanningen van de voorbije twaalf jaar wierpen hun vruchten almaar duidelijker af: honderden 
groendaken en geveltuintjes en tal van parken en straatbomen hielden de stad koel, en de vele grote en kleine 
waterpartijen hielpen droge periodes overbruggen.”  
De Gentenaar, september 2024

Laten we er alles aan doen om op zó’n manier geschiedenis te schrijven. 

Voor 2018-2024 plannen we onder meer:

 9 1000 bomen bovenop de extra bomen die er komen bij heraanleg van straten en pleinen,  
extra parken en buurtgroen. Ook 4000 extra geveltuinen en 2ha extra groene gevels. 

 9 Verder uitbouwen van de groenpolen, die we ook vlotter bereikbaar maken voor alle Gentenaars 

 9 Een fijnmazig groennetwerk met de groennorm als leidraad: 10 m2 groen per inwoner in een park 
van minstens 1 ha groot op 400 meter wandelafstand

Heel wat mensen maken zich terecht zorgen over ons klimaat. Bij Groen Gent geloven we dat we ons 
lot zelf in handen hebben. Van bouwnormen tot hoe we onze maag vullen: met elke beslissing bepalen 
we zelf onze toekomst!
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“Wat maakt onze kandidaten gelukkig?” 

Elke Decruynaere
Tijdens een drukke dag een momentje stelen voor een caffè latte. De politiek 
incorrecte tussenkomsten van mijn kinderen. De goedkeuring van een zeer 
omvangrijk en ambitieus verkiezingsprogramma. De perfecte foto maken  
(en hopen dat de Instagram-wereld die ook perfect vindt). En crèches, jeugd- 
bewegingen en scholen bezoeken natuurlijk: het leeft en bruist bij de Gentse 
jeugd, ongelooflijk. De onvermoeibare inzet van begeleiders en leerkrachten 
geeft mij energie, de nieuwsgierigheid en intelligentie van jongeren daagt 
altijd uit. We zouden de school nog meer naar het stadhuis moeten brengen – 
en zo zijn we terug bij het verkiezingsprogramma!

Anita De Winter
Ik hou van mensen… Alles gaat voor mij meer blinken als het met anderen 
samen is: stappen met vrienden, ravotten met onze 5 kleinkinderen,  
campagne voeren met mijn groene maatjes. Ik heb altijd met mensen  
gewerkt, eerst als huisarts en de laatste 23 jaar als psychiater in Ledeberg.  
Ik was vaak ontroerd door de moed en kracht van kwetsbare, vaak  
getraumatiseerde patiënten. 
En ik hou van Gent… om de properder lucht, om elke bijkomende boom, om 
de heerlijke Gentbrugse Meersen achter onze deur maar vooral om de keuze 
voor een sociaal beleid. Ja, vluchtelingen zijn welkom, en ja, we helpen elk 
mens om uit de put te klauteren. 

Tine Heyse
In de hectiek van het schepen zijn, ben ik steeds meer waarde gaan hechten 
aan schoonheid. Wegdromen bij schone gedichten. Wegzinken in een schoon 
boek. Of wandelingen maken in schoon gezelschap in de natuur… En echt 
gelukkig ben ik als ik kan dansen. Dansen op schone ritmes of na een over-
winning van de Buffalo’s. Natuurlijk ben ik ook heel gelukkig dat ik, samen 
met zoveel Gentenaars, het beleid vanop de eerste rij mee vorm kan geven. 
Een properder stad, een betere luchtkwaliteit, meer hernieuwbare energie en 
energiezuinige woningen… in dé Fairtrade Hoofdstad van Europa. Je vroeg je 
af waarom ik gelukkig ben?
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Filip Watteeuw
A man’s gotta do what a man’s gotta do: uitdagingen aanpakken, ook onder 
moeilijke omstandigheden, daar haal ik voldoening uit. (Al geniet ik ook  
ontzettend als ik onder mijn appelboom lig te lezen.) 
De resultaten van het Circulatieplan zijn prachtig. Tegelijk kijk ik graag  
vooruit. De volgende stap is om ook in de deelgemeenten het verkeer  
veiliger en aangenamer te maken.
Meestal begin ik de dag met een eind te lopen: ideaal om vervolgens  
geconcentreerd aan het werk te gaan. Mooi meegenomen dat ik ondertussen 
kan genieten van de Visserij en de Gentbrugse Meersen.

Jeroen Van Lysebettens
April is meedogenloos cool. Niet alleen steken de lelies de kop op in het dode 
land en verdringt de lente langzaam de winter, ik word ook nog eens een  
jaartje ouder. Een jaar extra in de Arteveldestad. Een jaar extra om rust te 
vinden in luwteplekken die als een lappendeken over de stad liggen. Een jaar 
extra om boeiende mensen te ontmoeten en samen te spannen om met Gent 
een leidersrol op te nemen in de klimaatstrijd. Een strijd die in de gemeente-
raad en het stadsbestuur vertaald wordt in concrete actie. Om dan, als het 
Belfort de nacht aankondigt, een terrasje als laatste halte aan te doen.

Anton Vandaele
Bijna onmogelijk een favoriete plek of bezigheid in Gent te kiezen: de laatste 
Dan Simmons lezen op de Lievekaai? Improvisatieoptredens in Theater Box? 
Wandelen door het groene paradijsje in Overmeers? De nieuwe fiets- 
bruggen oversteken? Gent is een diamant die uit zoveel aspecten bestaat,  
elk fantastisch op zich. Ik hou van deze stad en haar verzet om zich in één 
label of woord te laten vatten. Met meer groen en meer open ruimte zal de 
Gentse diamant nog mooier schitteren.
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Karla Persyn
Ik ben een bezige bij en doe al 50 jaar vrijwilligerswerk. Het begon met 
speelpleinwerking, daar leerde ik hoe belangrijk groene ruimte is om te spelen 
en elkaar te ontmoeten. De favoriete plekken van mijn zonen, kleinkinderen 
en mezelf zijn dan ook de vele parken die Gent en omgeving rijk is, veilig te 
bereiken dankzij de fietsroutes.
Speelstraten zijn de max, net als de “voedselrevolutie”, geen verspilling  
meer dankzij het resto-restje.
Maar er is nog veel te doen, meer goedkope en energiezuinige woningen zijn 
nodig, ook in de deelgemeenten. Laat dat maar mijn drive zijn, daar samen 
voor te zorgen.

Hafsa El-Bazioui
Een slimme stad zet in op luwteplekken. Niets zo fijn om na een drukke dag 
even de rust op te zoeken. Voor mij is dat in de natuur, met een wandeling 
door De Bourgoyen bijvoorbeeld, vlakbij waar ik woon. Naast een habitat voor 
de biodiversiteit en groene long voor de stad is dit ook een plaats waar elke 
Gentenaar kan genieten van stilte en inspiratie. In een veerkrachtige stad is er 
een evenwicht tussen levendigheid en leefbaarheid. Goed te vergelijken met 
ons eigen functioneren waar we naast inspanning ook ontspanning nodig  
hebben. Deze tip geef ik als personeelsverantwoordelijke en vertrouwens- 
persoon heel vaak mee aan medewerkers. 

Sara Matthieu
Een mooie tentoonstelling zien of een knap theaterstuk: daar haal ik  
energie uit. Wandelen in de Gentbrugse Meersen brengt me tot rust en  
geeft zuurstof.  Ik word enthousiast door de doeners in onze stad, zoals  
initiatiefnemers voor leefstraten of burgercollectieven. Ik kijk enorm uit naar 
de opening van de Standaertsite in Ledeberg, een geweldig buurtproject en 
een nieuwe, groene ontmoetingsplek. Mijn favoriete plek in Gent is De Krook: 
een prachtig gebouw met ontelbaar veel boeken om te verslinden.  
Rondfietsen in Gent op een mooie zomerdag blijft puur genieten voor mij. 
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Yves De Moor
Opstaan doe ik dagelijks met koffie: de zachte warmte en de smaak van een 
lekkere kop koffie maakt me gelukkig en klaar voor de dag. Klaar om te onder-
nemen in Gent, bruisend Gent. Ik hou ook van de rust op zondag, een totaal 
andere vibe die uitnodigt om een wandeling te maken of een glas te drinken 
op één van onze prachtige pleinen. Genieten doe ik echt wanneer ik kook voor 
vrienden en ze gelukkig kan maken met enkele zelfgemaakte schotels. Even 
weg van alle drukte, een fijne babbel over heden en toekomst, ondernemen en 
ontspanning. Relativering en positivisme zijn mijn stokpaardjes. Sometimes 
you win, sometimes you learn!

Zeneb Bensafia
Onze stad kent een breed diversiteitsverhaal met maximale participatie van 
alle Gentenaars waarin, voor mij althans, respect en dialoog centraal staan. 
Ik luister graag naar mensen en ben graag omringd door mensen. Dat vraagt 
natuurlijk ook veel tijd en energie. Ik probeer ontspanning en ruimte te vinden 
in mijn hoofd door te fietsen en wandelen; van fitnessen krijg ik vooral  
energie. Daarnaast probeer ik los te laten wat me niet vooruithelpt.  
Want zo’n weg leidt niet naar geluk.

Koen Janssens
Mijn hart gaat sneller slaan van mensen die samen opkomen voor  
solidariteit, een manifestatie tegen sociale afbraak of een bijeenkomst  
tegen racisme en discriminatie.
Echt tot rust kom ik in een krachtige groene omgeving. Een plaats waar ik 
de schoonheid en de complexiteit van planten en bomen kan opnemen.  
Het Groenevalleipark is zo’n plek waar ik wekelijks ‘s morgensvroeg even tot 
rust kom na een druk weekend. Aandacht voor luwteplekken in de stad vind 
ik daarom erg belangrijk.



GROENGENT MAGAZINE OKTOBER 201813

Cengiz Cetinkaya
De Bourgoyen-Ossemeersen is een plek waar de zon heel mooi schijnt. Je kan 
er helemaal tot rust komen en wandelen of nadenken. Ideaal ook voor een 
bezoek met vrienden of familie.
Gent is de gezelligste stad van Vlaanderen. 
Ik ben nu 47 jaar. Al heel mijn leven probeer ik een brugfiguur te zijn tussen 
de mensen. Wederzijds respect en openheid zijn dus erg belangrijk voor mij. 
Die twee waarden kunnen het verschil tussen alle culturen en alle mensen 
overbruggen.

Bram Van Braeckevelt
Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven; Raymond van het Groenewoud 
maakt me gelukkig! Net als de Gentbrugse Meersen. Ik ga er wekelijks lopen, 
mijn hoofd leegmaken en genieten. Meer groen, dat verdient elke Gentenaar. 
En verkeersveiligheid. En werkbare jobs, wat verwacht je van een vakbonds- 
secretaris? Tijd doorbrengen met de kinderen, Miel en Marit. Een goed glas 
met de maten. Samenwerken, goeie ideeën uitwerken en die in de gemeente-
raad waarmaken… Daar haal ik energie uit. Gent, imperfect en schoon, waar 
mensen samen de handen uit de mouwen steken. Daar word ik gelukkig van.

Tine De Moor 
De dag beginnen met - koffie en - buitenstappen, buren en vrienden zien die 
voorbijfietsen en die mijn ochtendhumeur doen wegsmelten. Meedenken over 
maatschappelijke ontwikkelingen en zoeken naar duiding, met collega’s maar 
vooral ook met heel gewone mensen die dagelijks het verschil maken. Tegen 
de verzuring, tegen het ongenoegen, zoeken naar wat beter kan voor iedereen. 
Samen met mijn gezin ontdekken wat er gebeurt in Gent maar soms ook ver 
daarbuiten, en proberen niet aan “evenementenstress” ten onder te gaan.  
De dag afsluiten achter mijn draaischijf, met de handen in de klei, de dag  
even overpeinzen, soms van mij afzetten maar meestal tevreden nagenieten.
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Fourat Ben Chikha
Ik word gelukkig van de grote en kleine zaken in het leven. Het maakt mij blij 
om te zien hoe jongeren vandaag zonder complexen omgaan met de rijke 
diversiteit in onze stad. Ik word gelukkig als ik besef hoe geprivilegieerd ik ben 
om iedere ochtend wakker te worden naast de liefde van mijn leven. De geur 
van een vers gebakken taart; ’s morgens in mijn tuin staan en het natte gras 
tussen mijn tenen voelen en de vogels horen fluiten. Dat herinnert me eraan 
dat iedere dag er een is om te vieren.

Bert Misplon
In augustus mocht ik het fantastische gevoel ervaren wat het is om papa te 
worden. Elk moment van de dag loop je te stralen, geslapen of niet  
geslapen. Ik wil niet alleen mijn dochter maar ook andere kinderen alle kansen 
geven om zich te ontwikkelen. Als leerkracht, trainer en coördinator van een 
jeugdsportorganisatie ben ik daar dagelijks mee bezig.  
Kinderen ongedwongen zien spelen en plezier maken, dat maakt me oprecht 
gelukkig. En het geeft me alle energie die ik nodig heb om er hard voor te 
werken! Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad: daar moeten we nog meer 
voor doen, zodat elk kind een sterke start kan nemen.

Evita Willaert
Als kersverse mama van een tweede zoontje maakt het me gelukkig dat mijn 
kinderen opgroeien in een eigenwijze en levendige stad die mensen vanuit alle 
windstreken omarmt. Een stad die weet waar het echt om draait: om gelijke 
kansen, niet om wat je op je hoofd draagt. Een stad waarin het geen bal 
uitmaakt of mijn zoon verliefd wordt op een m, v of x. Een stad waarin mijn 
kinderen kunnen ravotten op een groene en avontuurlijke speelplaats en op 
school gezonde kost krijgen. En dat we dat voor alle kinderen mogelijk maken. 
En dat ik ’s avonds dan niet altijd hoef te koken, ook dat maakt me gelukkig.
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1. Elisabet Dooms

2. Hans Mestdagh

3. Lut De Jaeger

4. Erwin Goethals

5. Naan Colman

6. Bart Devaere

7. Marie-Claire Nyatanyi

8. Tijl De Witte

9. Christine Stroobandt

10. Dirk Vos

11. Rukiye Cigli

12. Hugo Polfliet

13. Colette Verslyppe

14. Jesse De Meulenaere

15. Evita Willaert

Fietsassen tussen steden. Het Parkbos. De fusie van de Gentse en Zeeuwse havens.

Geen klein bier voor een bestuursniveau dat vaak vergeten wordt. Ideaal geplaatst tussen het verre 
Vlaanderen en onze steden en gemeenten kan de provincie bestuurlijke versnippering tegengaan  
en samenwerking tussen lokale besturen bevorderen.

Groen legt ook provinciaal de lat hoog:

 9 Klimaatneutraliteit als leidraad voor het beleid in Oost-Vlaanderen 

 9 Provinciaal toerisme is duurzaam toerisme; onze Oost-Vlaamse toeristische sector wordt  
een toonbeeld van duurzaamheid,  en bereikbaar en toegankelijk voor iedereen

 9 Sterke steun aan onafhankelijke en lokale landbouwmodellen zoals agro-ecologie, korteketen- 
landbouw en moestuinieren in private tuinen

Groen Oost-Vlaanderen: 
duidelijke prioriteiten!
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Elisabet Dooms, 35 jaar:  Een financieel gezonde 
en transparante provincie, die ethiek hoog in 
het vaandel draagt: daar maakte ik als provincie-
raadslid stevig werk van. 

Hoog tijd om budgettaire overschotten te inves-
teren in de versnelde transitie naar een klimaat-
neutrale provincie. We moeten ook blijven  
hameren op het belang van duurzaam toeris-
me en toegankelijke recreatiedomeinen voor 
iedereen, met of zonder budget, met of zonder 
beperking.

Hans Mestdagh, 52 jaar: Een vastgeroest beleid 
met oude visies. Het kan anders. Groen biedt 
eerlijke oplossingen om ook in de provincie het 

verschil te maken. Minder beton. Zorg voor histo-
rische landschappen en natuur. Veilige fietsassen. 
Energieneutrale gebouwen. Samen bouwen aan 
een beleid dat goed is voor het milieu en voor u. 
Van de Groene aanpak wordt iedereen beter.

Lut De Jaeger, 71 jaar: Ik ben een groene senior 
en na mijn loopbaan als leerkracht aardrijks- 
kunde al jaren politiek actief. Vanaf de zijlijn 
commentaar geven is niets voor mij. Liever ben 
ik actief bezig om mijn leefomgeving te verbe-
teren. Groen in de provincieraad betekent meer 
bos, meer fietsverbindingen en een snelle over-
stap naar schone energie. Gezonde lucht en een 
aangename woonomgeving, daar kies ik voor!

Elisabet Dooms (Gent), Hans Mestdagh (Merelbeke) en Lut De Jaeger (Eeklo):

een ijzersterk trio voor de provincie!
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EVITA WILLAERT (LIJSTDUWER), FEDERAAL PARLEMENTSLID

“Fiere mama van twee zoontjes, waarvan eentje kersvers. Federaal  
parlementslid en OCMW-raadslid in Gent. Als lijstduwer ben ik erg trots op 
onze sterke ploeg voor de provincie. In Gent tonen we al wat een Groen  
bestuur betekent: resoluut ruimte maken voor fietsers, propere lucht, een  
klimaatrobuuste stad, waar burgers en bestuur de handen in elkaar slaan, 
maar waar we er ook voor zorgen dat niemand achterblijft. Dag na dag 
tonen dat het anders kan, dat maakt mij gelukkig. Die Groene daadkracht is 
ook nodig op provinciaal niveau. Voor een menselijker, eerlijker en gezonder 
Oost-Vlaanderen!”

BART DEVAERE (PLAATS 6),  

DIRECTEUR BASISONDERWIJS GENT

Onderwijs is kansen geven. Na meer dan 20 jaar in het Gentse basis- 
onderwijs weet ik dat het pas echt goed leven is op een plaats waar we  
jongeren alle kansen geven. En daar wil ik in de provincie ten volle  
aan werken.

MARIE-CLAIRE NYATANYI (PLAATS 7),  

ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER BIJ DE CENTRALE

Oost-Vlaanderen is al meer dan 20 jaar mijn thuis. Ik wil dan ook met veel 
enthousiasme mijn schouders zetten onder een sterk, gezond en slim project 
om onze provincie socialer, democratischer en groener te maken.

RUKIYE CIGLI (PLAATS 11),  

BRUGFIGUUR ONDERWIJS GENT

Als moeder van vier en als brugfiguur in het Gentse onderwijs zie ik elke dag 
dat gelukkige kinderen een gelukkige samenleving maken en omgekeerd. 
Als brugfiguur ben ik de schakel tussen ouders en school, tussen school en 
buurt. Hoogstaand onderwijs bezorgt kinderen een sterke start in het leven. 
Een sterke start voor élk kind in onze provincie, dat moet onze ambitie zijn.
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Beste lezer,

Hier had voor de laatste keer de rubriek ‘raadslid in de kijker’ moeten staan. Over mijn 
passies, wat mij drijft in de politiek en de goesting om de Gentenaar meer te betrekken bij 
het beleid.

Ik heb die tekst overboord gegooid. Natuurlijk kriebelt het om vijftien politieke realisaties 
en plannen op te sommen die de betrokkenheid bij de eigen stad, en dus ook het geluk van 
de Gentenaar, vergroten. Maar ik doe het dus niet. Want zes jaar gemeenteraad hebben 
me eens te meer duidelijk gemaakt: politiek is teamwerk. 

In naam van de Groene gemeenteraadsleden en fractiemedewerkers, wil ik alle Gentse 
Groen-leden en sympathisanten bedanken: voor de zes historische jaren in de meerder-
heid, het aanscherpen van standpunten, doorbijten, folders ronddragen, avond- 
vergaderingen… Want Gent menselijker, gezonder en eerlijker maken, dat doen we samen. 

Ook de komende jaren kunnen we dat niet alleen. We willen zeer graag samen met de 
Gentenaar verder bouwen aan onze stad, samen met onze kartelpartner onze sociale  
en ecologische plannen waarmaken. 

Om dat te doen moeten we winnen op 14 oktober. De buit is niet binnen.  
Anderen willen de klok graag terugdraaien. Het is helemaal niet zeker dat 
het volgende stadsbestuur ook kiest voor een groener Gent, voor  
verkeersveiligheid, voor een zorgzaam beleid. Daarom moeten we de 
komende dagen allemaal de straat op, om buren, familie en vrienden 
te overtuigen van onze plannen. 

 Kan Gent ook op jou rekenen?

Bram Van Braeckevelt
Fractieleider gemeenteraad
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Cartoon

COLOFON

Redactie: Bouke Billiet, Lore Provoost, Dirk Spelier,  
Wouter Vanhove

Bijdragen door: Filip Watteeuw, Koen Janssens, Yves De Moor, 
Tine Heyse, Anton Vandaele, Jeroen Van Lysebettens,  
Elke Decruynaere, Hafsa El-Bazioui, Bert Misplon,  
Bram Van Braeckevelt, Tine De Moor, Evita Willaert, Karla Persyn, 
Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Cengiz Cetinkaya,  
Sara Matthieu, Zeneb Bensafia, Bouke Billiet

Beelden: Lise Vanlerberghe, Gert Arijs, Balder Deschildre,  
Jerroen Willems, Marble Moon – Jona Suys, ID-photography, 
Dennis Licht 

 
 
Drukkerij: Druk in de Weer/Gedrukt met inkt op plantaardige basis 
op Circle Offset, papier van 100% gerecycleerde vezels

Vormgeving: www.debarbaren.be

VU: Wouter Vanhove 
Krommepopulierstraat 16, 9030 Mariakerke
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 1 Rudy Coddens

 2 Elke Decruynaere

 3 Resul Tapmaz

 4 Astrid De Bruycker

 5 Filip Watteeuw

 6 Annelies Storms

 7 Sven Taeldeman

 8 Tine Heyse

 9 Joris Vandenbroucke

 10 Anne Schiettekatte

 11 Bram Van Braeckevelt

 12 Emilie Peeters

 13 Guy Reynebeau

 14 Sara Matthieu

 15 Bruno Matthys

 16 Lieve Krobea

 17 Cengiz Cetinkaya

 18 Emine Gül Isçi

 19 Jurgen Bockstaele

 20 Zeneb Bensafia

 21 Pascal Verbeke

 22 Ann Vancoillie

 23 Jeroen Van Lysebettens

 24 Sara Willems

 25 Kalifa Diaby

 26 Hafsa El-Bazioui

 27 Burak Nalli

 28 Clara Calis

 29 Fourat Ben Chikha

 30 Yasmine Top

 31 Jeroen De Leenheer

 32 Karla Persyn

 33 André Rubbens

 34 Sarah Eggermont

 35 Bert Misplon

 36 Karina Marte

 37 Bram Van Haelter

 38 Anita De Winter

 39 Dirk Maes

 40 Martine Charlier

 41 Anton Vandaele

 42 Cindy Baeyens

 43 Yoram Timmerman

 44 Tine De Moor

 45 David Weinberger

 46 Agnes Goyvaerts

 47 Koen Janssens

 48 Didier Moray

 49 Karin Temmerman

 50 Yves De Moor

 51 Martine De Regge

 52 Evita Willaert

 53 Daniel Termont

Kieslijst 18 groene kandidaten sieren de sp.a-Groen-lijst. Hieronder vind 
je hun namen en plaats. Binnen één lijst mag je op meerdere 
kandidaten stemmen. Doen!
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