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Het is een week na de verkiezingsdag. Ik lig in mijn hangmat en kijk terug op mijn eerste  
campagne als kandidaat. Er gaat heel veel door mijn hoofd:

 9 Bij het campagne voeren zet je best je 
schroom opzij. Zo liep ik als zoemende bij 
over de Korenmarkt, ik voerde mijn eerste 
debat over klimaat en ging in gesprek met 
scholieren. 

 9 Van deur tot deur gaan in Gent is leuk. Gent-
brugge, Ledeberg, Drongen, Gent-Sint-Pieters, 
het centrum en natuurlijk mijn eigen afdeling 
Sint-Amandsberg: keer op keer was ik omringd 
door fijne vrijwilligers. Samen voerden we tal 
van grappige en leerrijke (en een enkele keer 
wat zeurderige) gesprekken. Onze lokale  
afdelingen verzetten echt bergen werk. 

 9 Ik ben trots, blij, bang, teleurgesteld en 
hoopvol tegelijk. Trots: Groen is in Gent de 
grootste partij. Blij: ik haalde 5811 voorkeur-
stemmen (en probeer te bedenken hoe dat 
me is gelukt). Bang om de goede score van 
extreemrechts. Teleurgesteld, want een  
krachtige klimaatregering zit er niet  
meteen aan te komen.

 9 En vooral: hoopvol. Ook buiten ons gewestje 
waren er verkiezingen, en ik denk aan hoe 
sterk de groenen scoorden in Brussel en 
Wallonië en in de rest van Europa. Ik denk 
aan de klimaatmarsen en de vele jongeren met 
wie ik babbelde, de energie van de Groen-vrij-
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5000 brieven. 10.000 flyers.  
Meer dan 2000 huisbezoeken.
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“Ook buiten ons gewestje 
waren er verkiezingen, 
en ik denk aan hoe sterk 
de groenen scoorden in 
Brussel en Wallonië en in 
de rest van Europa.”

willigers, de plannen binnen en buiten (Jong) 
Groen, de sociaal rechtvaardige klimaatmaat-
regelen die we in Gent al uitvoerden, en dat 
zonder kiezers te verliezen. Het zal hard werk 
vragen, maar wij kunnen de samenleving  
veranderen. Een tolerante, duurzame en  
sociaal rechtvaardige samenleving: het kan.

Elise De Meulenaere 
Kandidaat voor de Kamer  
Voorzitter Jong Groen Gent
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Op 26 mei maakte de Gentse kiezer Groen de 
grootste partij van Gent. Een prachtige  
erkenning van het moedige werk van onze 
schepenen en van 5 jaar sterke oppositie in de 
parlementen. Als campagneleider schrijf ik dat 
mooie resultaat ook toe aan jullie allemaal, onze 
vrijwilligers. Wat. Een. Campagne. 

We busten, plakten en bezochten, hingen affi-
ches aan de ramen en overtuigden ook de buren 
om dat te doen, we spraken met familie, vrien-
den en collega’s, en met duizenden Gentenaars.

Geruggensteund door zoveel enthousiasme 
en zoveel inzet keer ik strijdvaardiger dan ooit 
terug naar de Kamer. Op naar een menselijkere, 
eerlijkere en gezondere samenleving. Lieve  
campagnetijgers, ongelooflijk bedankt!

 
 
Evita Willaert 
Federaal Parlementslid

5.000 BRIEVEN.  
10.000 FLYERS. 
MEER DAN  
2.000 HUISBEZOEKEN.

Cartoon



GROENGENT MAGAZINE JUNI 20195



GROENGENT MAGAZINE JUNI 20196

GROEN GROEIT KEER OP KEER

Met negen verkozenen in de Kamer heeft Groen 
zijn grootste aantal parlementsleden ooit. In 
het Vlaams Parlement groeit de fractie van 
negen naar veertien. Voor de vierde keer op rij 
kan de partij meer kiezers overtuigen. Ja, de 
peilingen beloofden de hemel. Partijen met een 
ideeëngoed dat lijnrecht tegenover het onze 
staat, scoorden onverwacht spectaculair. Maar 
het valt niet te ontkennen dat het draagvlak 
voor de groene aanpak groeit. Natuurlijk zijn we 
ongeduldig en natuurlijk willen we meer. Precies 
die brandende ambitie zal ons ook de komende 
jaren vooruit stuwen.

GROEN GROEIT OVER AL 

In Brussel leidt Groen de regeringsonderhan-
delingen. In Wallonië is Ecolo de grote winnaar. 
Van Ierland tot Finland, van Denemarken tot 
Oostenrijk: de groenen veroveren Europa. Met 
maar liefst 70 zitjes (19 extra) wordt de groene 
fractie nog meer een te duchten groep in het Eu-
ropees Parlement. Het belang daarvan mag niet 

onderschat worden. Het Europees Parlement is 
een van de machtigste ter wereld: de volksver-
tegenwoordigers timmeren in belangrijke mate 
mee aan wetten en dossiers voor een half miljard 
mensen.

GROEN GROEIT IN GENT 

Onze partij haalde in Gent een kwart van alle 
stemmen. Wij besturen de stad en worden 
daarvoor beloond. Met andere woorden: waar 
mensen zien dat de groene aanpak werkt, lusten 
ze er meer van. Met nog andere woorden: Groen 
maakt gelukkig. Dat goede nieuws moeten we 
uitdragen en verder schragen met krachtig be-
leid. Vele commentatoren hadden het over boze 
en bange kiezers. Groen bewijst dat het niet 
nodig is om mee te stappen in dat boos-en-bang-
verhaal. Wij bewijzen dat een positief beleid 
werkt en overtuigt.

Heel wat mensen maken zich zorgen over armoede en over de leefbaarheid van onze pla-
neet. Dat is uitstekend nieuws: net het feit dat zoveel mensen bezorgd zijn, biedt heel wat 
hoop. Het aantal mensen dat de uitdagingen echt wil aanpakken, groeit elke dag.

To Do:  
Kaap de goede hoop!
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Gemeenteraadsliden: Fourat Ben Chikha, Tine De Moor, Hafsa El-Bazioui, Anita De Winter en Bert Misplon

“Met negen verkozenen in de Kamer heeft Groen zijn 
grootste aantal parlementsleden ooit. In het Vlaams 
Parlement groeit de fractie van negen naar veertien. 
Voor de vierde keer op rij kan onze partij meer kiezers 
overtuigen.”
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GROEN GROEIT MET JONGE BL A ADJES

Geen verrassing na de vele klimaatmarsen de 
voorbije maanden: jongeren zijn (met een woord 
in jongerentaal) woke, alert voor veranderingen, 
kritisch, maatschappijbewust. Vraag het maar 
aan de groene kandidaten die naar schooldebat-
ten gingen: Groen kon er op veel bijval rekenen. 
Jong Groen barst van het talent, nergens ter we-
reld kwamen jongeren zo massaal op straat voor 
het klimaat: nooit was mopperen op de jeugd 
van tegenwoordig zo misplaatst.

GROEN GROEIT IN A ANTAL

Een week na de verkiezingen telde Groen al 305 
nieuwe leden, onder wie 40 Gentenaars. Zowel 
binnen als buiten de politiek worden almaar 

meer mensen zich bewust van de noodzaak om 
de handen uit de mouwen te steken: buurtcomi-
tés, jeugdverenigingen, huiswerkbegeleiding… 
Dit is waar hoop groeit.

Ook binnen de politiek geldt dat opbouwwerk de 
beste dam is tegen afbraakvoetbal. Zo willen we 
ook bij Groen werken: energiek en optimistisch. 
Meer dan ooit is het tijd voor zo’n politiek.

Want uiteindelijk is dat het meest hoopgeven-
de van alles: we houden onze toekomst zelf in 
handen.

“Ook binnen de politiek geldt dat opbouwwerk de beste dam 
is tegen afbraakvoetbal. Zo willen we ook bij Groen werken: 
energiek en optimistisch.”
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We stijgen 4,6% in Vlaanderen, 4% in de Kamer en een 
ongelofelijke 5,4% op Europees niveau!
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Groen Gent is opgedeeld in 7 lokale afdeling. Matthias Van Wichelen (44), voorzitter van 
de lokale Groen-afdeling Gent Stad, over campagne voeren, Duracell-konijntjes en groene 
speelplaatsen.

Matthias, wat doet een lokale afdeling?
Een lokale afdeling verbindt de gemeenteraads-
fractie en de leden. Onze leden zijn de voel- 
sprieten. Wij vangen signalen op over beslissin-
gen van het stadsbestuur, of over plannen die op 
tafel liggen. We brengen ook volstrekt nieuwe 
agendapunten aan bij de fractie. 

Het leuke is dat wij géén akkoorden hoeven te 
sluiten met andere partijen en dus voluit kunnen 
discussiëren vanuit onze Groene ideologie.  
Nuanceren mag, maar hoeft niet. 

Hoe ziet een lokale vergadering eruit?
Ik raad iedereen aan om eens af te komen. We 
houden onze vergaderingen op leuke locaties: 

 LOKALE AFDELING:  
“DE ENERGIE RAAKT NOOIT OP!”
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in hippe koffiebars, restaurants of bij bedrijven 
die werken rond groene thema’s. We nodigen 
sprekers uit van verwante organisaties en zorgen 
voor eten en drank. Over politiek praten met 
honger en dorst mag niet!

Wat maakt de afdeling Gent Stad bijzonder?
Onze leden staan midden in het Gentse leven. 
Ze engageren zich in verenigingen, actiecomités 
en vzw’s om de wereld te redden, én ze genieten 
vollen bak van de ambiance in het centrum. Je 
ziet hen op festivals en terrassen, in restaurants 
en theaters. We zijn een Duracellkonijnafdeling: 
de energie raakt nooit op. 

En ook: wij hebben veel verhuizers. Er zijn leden 
die het centrum verlaten als ze een betaalbaar 
huis met een tuin kopen in de rand van de stad. 
En we hebben leden die net terugkeren naar de 
binnenstad. Voor ieder straf lid dat verhuist, 
komt er een ander straf lid in de plaats. Zo krij-
gen we voortdurend frisse inzichten en onver-
wachte ideeën. Dat maakt het extra boeiend.

Wat is het hoogtepunt van het afgelopen jaar?
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezin-
gen natuurlijk! Geniaal dat de ontelbare uren 
die onze leden draaiden tijdens de campagne 

beloond werden met zo’n schitterend resultaat. 
En we waren echt met velen in onze afdeling 
die er de schouders onder gezet hebben. Op 
de zotste uren stond ons campagneteam klaar. 
Onvoorstelbaar om te zien wat je kan bereiken 
als de radertjes in elkaar klikken en een team vol 
gas geeft.

Wat wil je de komende jaren bereiken?
Voor de binnenstad is de zoektocht naar open 
ruimte van cruciaal belang. Ik denk dat nog méér 
scholen hun groene speelplaats na schooluren 
en tijdens de vakantie kunnen openstellen voor 
de buurt. Op pleinen en straten kan je met  
kleine inspanningen – tijdelijke maatregelen en 
een hoop creativiteit – de betonwoestijn  
omtoveren tot iets moois. Een persoonlijk doel: 
van een vegetarisch menu de norm maken op 
alle activiteiten die de stad organiseert.  
Bij inschrijving duiden vleeseters dan het vlees-
vinkje aan. Als het kan in Amsterdam, kan het 
hier ook.

Het leuke is dat wij géén akkoorden 
hoeven te sluiten met andere partijen 
en dus voluit kunnen discussiëren 
vanuit onze Groene ideologie.

WIL JE CONTAC T OPNEMEN MET M AT THIAS  
OF ONZE ANDERE LOK ALE VOOR ZIT TERS?  

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 (Maarten): mhuvenne@gmail.com 
Brugse Poort – Rabot – Mariakerke (Jan): janlescrauwaet@skynet.be 
Gentbrugge – Ledeberg (Jurgen): jurgen.sanctobin@gmail.com 
Groen Gent (Wouter): wouter.vanhove@groen.be 
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Nachtopvang
De evaluatie van het Gentse winterplan voor dak- en thuislozen toont aan dat laagdrempelige  
nachtopvang nodig blijft. In vergelijking met vorig jaar zijn er minder gezinnen en minder unieke 
gebruikers. De Stad heeft het aanbod uitgebreid, zodat niemand in de kou blijft staan.

Raadslid (en herverkozen federaal parlementslid) Evita Willaert: “Het Gentse stadsbestuur investeert 
jaarlijks 1,6 miljoen euro in het winterplan. De federale overheid steunt ons met een schamele 50.000 
euro. Dat is het verschil tussen warm en zorgzaam beleid enerzijds en kil beleid anderzijds.”

Aanmeldingen secundair onderwijs
Goede punten voor het online aanmelden: na het aanmelden zijn nu ook de inschrijvingen met ticket 
afgerond. 99% van de jongeren die zich hebben aangemeld, zijn ingeschreven in een school van eerste 
keuze. 

Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere: “Dankzij het online aanmelden vermijden we het kampe-
ren voor de schoolpoorten. Alle Gentse en zelfs meerdere niet-Gentse scholen deden mee. Het was 
een moedige beslissing om hier als eerste mee te starten en na twee jaar blijkt het ook de juiste. Dit is 
eerlijker dan kamperen en het geeft leerlingen de mogelijkheid verschillende opties open te houden.”
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Evaluatie Circulatieplan
195 bladzijden samengevat in twee woorden: het werkt! Er zijn het voorbije jaar geen grote problemen 
opgedoken. Het aantal fietsers stijgt nog verder en het aantal ongevallen daalt. 

Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw: “Onder meer in de Brugse Poort en in het Rabot voeren we nog 
kleine verfijningen door, op basis van onze tellingen en de suggesties van bewoners. Maar zoveel is 
nu wel zeker: Gent heeft het Circulatieplan omarmd. Tijd nu om onze aandacht te verleggen naar de 
deelgemeenten!”

Gault&Millau bekroont Foodsavers
Foodsavers Gent, opgestart in 2017, is voor de zesde keer in de prijzen gevallen. Gault&Millau, bekend 
van de restaurantgidsen, bekroonde het project dat voedseloverschotten herverdeelt naar armoede-
verenigingen en sociale restaurants.

Milieuschepen Tine Heyse: “Foodsavers Gent vermindert niet alleen de milieu-impact van ons  
voedselsysteem, het zorgt er ook voor dat kwetsbare mensen kwaliteitsvolle en gezonde voeding  
aangeboden krijgen. Deze onderscheiding bevestigt nog eens dat onze aanpak werkt en dat we echt 
een verschil maken.”

VOOR NA
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Gent morgen

NIEUW PARK, NIEUWE SCHOLEN 

Prachtig nieuws voor de dichtbevolkte wijk  
Sluizeken-Tolhuis-Ham: de Stad kocht de grote 
Eandis-site in de Bomastraat. Middenin een 
buurt met een grote nood aan bijkomend  
groen, komt er een park van minstens een  
hectare groot.

Bovendien komen er ook twee nagelnieuwe 
scholen. Schepen van Onderwijs Elke  
Decruynaere: “In 2017 kregen twee Gentse 
scholen van de Vlaamse Regering groen licht 
om nieuwe scholen te bouwen. Wij zijn dan 
samen met de scholen op zoek gegaan naar een 

geschikte plek. Dat is in een dichtbebouwde stad 
natuurlijk een flinke opgave. Ik ben heel blij dat 
dat nu is gelukt.”

Er is in de wijk ook heel wat nood aan ruimte 
voor jeugdorganisaties, het verenigingsleven en 
sport en ontspanning. Daar zal de Stad bij de 
invulling van de site dus ook rekening mee  
houden, onder andere bij de bouw van de  
scholen. De sporthal zal bijvoorbeeld ook na  
de schooluren geopend zijn. “Een fantastische 
win-win,” aldus Elke Decruynaere. “Goed voor 
de jeugd en goed voor de buurt.”

Meer parken, beter openbaar vervoer, aanpassingen om de klimaatverandering op  
te vangen: de groene plannen voor Gent kennen een vliegende start!

TR A M 4

Tussen het Neuseplein en de Dampoort komt 
een nieuwe tramverbinding. Lijn 4 vervolledigt 
zo de tramcirkellijn die ongeveer de route van 
de stadsring volgt. Filip Watteeuw, schepen van 
Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw: 
“Ook het nieuwe stadsdeel De Oude Dokken, 
dat in de komende jaren verrijst, wordt met deze 
tram prima bereikbaar.”

De uitgebreide voorbereidende werken – ont-
werp, milieuonderzoek, aanbestedingen – kun-
nen nu dus van start gaan.



GROENGENT MAGAZINE JUNI 201915

WATER IN DE STAD

Stad Gent en de Vlaamse Waterweg schreven 
samen een beleidsvisie: ‘Water in de stad’.

Bevoegd schepen Filip Watteeuw: “Dat klinkt 
misschien droog. Maar met zo’n visietekst zetten 
we de eerste stap van droom naar werkelijkheid. 
Ecologische oevers, watertaxi’s of wonen op het 
water: er kan heel wat, maar er is een omvattende 

visie nodig. Alleen zo benut je de vele mogelijk-
heden van onze waterlopen het best.”

Het document van meer dan tweehonderd pagi-
na’s vormt een stevig fundament om te werken 
aan waterparken, betere waterkwaliteit, vloeien-
de stadsdistributie, pleziervaart – kortom, alles 
wat zich onder, op en naast het water afspeelt.

GROENEVALLEIPARK NÓG GROENER

Aan de Nieuwewandeling komt een wandel-  
en fietsonderdoorgang. De enorme aantallen 
fietsers die elke dag langs de Coupure Gent  
in- en uitrijden, vinden daardoor een kruispunt 
minder op hun weg. De lichten aan de Nieuwe-
wandeling, een tijdelijke veiligheidsmaatregel, 
worden weggehaald.

Het Van Hembysebolwerk, dat het Groenevallei-
park afzoomt, krijgt een groene make-over, zodat 
het park voortaan helemaal tot aan het water 
loopt. De tot op de draad versleten Tweegaten-
brug wordt vervangen en er komt ook een aanleg-
steiger voor kajaks en kano’s.
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NOG NOOIT WAREN ZOVEEL GENTENA ARS LID VAN GROEN

Voor een menselijker, 
Voor een eerlijker, 
Voor een gezonder,

STEUN ONS!
Word lid en kleur Gent mee Groen.
 
Ga naar www.groen.be/wordlid

Filosoof Ignaas Devisch gaf het startschot van onze nieuwe lezin-
genreeks ‘Talk of the town’. Dit is nog maar een begin. Er volgen nog 
veel meer interessante lezingen, leuke evenementen en boeiende 
wandelingen. Samen gaan we in gesprek over hoe het anders kan! 

Blijf op de hoogte en volg ons op www.groengent.be/evenementen

VOLG ONS!


