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M A G A Z I N E

DE GOEDE KANT OP!



De gemeenteraadsverkiezingen liggen twee jaar achter ons. Een veelzijdig Groen-team duwt Gent de 
goede kant op. Soms tegen de stroom in of met vallen en opstaan, maar altijd vastberaden. In deze 
Groenkrant vertellen wij, de mensen aan wie je in 2018 je stem gaf, hoe we ons inzetten, hoe het met 
ons gaat of waar we extra trots op zijn.

POSITIEVE RICHTING 
Zelf zette ik twee jaar geleden de stap vanuit het middenveld (çavaria en sensoa) naar de politiek.  
Een politiek mandaat is altijd maar tijdelijk, en dus moet je er als politicus meteen invliegen.  
Gelukkig strookt dat met mijn karakter. Vandaag ben ik Gents fractieleider, senator en algemeen  
rapporteur LGBTI-rechten voor de Raad van Europa (lgbti: lesbisch, gay, biseksueel, transgender  
en interseksueel).

We hebben met Groen het hoofddoekendebat in het Gentse onderwijs een positieve richting  
uitgeduwd. In de richting van ontwikkelingskansen voor ieders talenten en dromen, zodat élke  
jongere de best mogelijke versie van zichzelf kan worden. Bescheidenheid siert, maar toch: qua  
‘de goede kant op’-gehalte kan dat wel tellen.

VERDER BOUWEN
Maar we zijn er nog lang niet. Mijn ervaring bij belangenverenigingen maar ook op het Europese  
niveau leren me dat er nog veel werk is. Ook in onze stad blijven we bouwen aan een sterk  
LGBTI-middenveld, een veilig schoolklimaat, en LGBTI-sensitieve welzijnssector en ordediensten.

Niettemin: het goede werk in Gent motiveert mij in mijn rapporteurschap voor Europa. Ik onderzoek 
daarvoor LGBTI-fobie in de verschillende lidstaten, om zo te komen tot Europese resoluties  
die LGBTI-rechten versterken. 

In deze Groenkrant komen de 14 Groen Gent-mandatarissen aan het 
woord. Maar laat het duidelijk zijn: Groen Gent, dat zijn minstens 
evenzeer de actieve vrijwilligers, de onvermoeibare lokale  
afdelingen en mondige leden. Lees je iets wat je bevalt  
of waar je vragen bij hebt? Je kan elk van ons mailen  
op voornaam.naam@groen.be. Doen!

Met onder meer Milieu, Wonen en Klimaat heeft schepen Tine Heyse niet alleen veel, maar ook veel 
zware bevoegdheden. De lage-emissiezone, de prangende Gentse woonproblematiek... Zeggen dat 
Tine al twee jaar in het oog van de storm staat is een understatement. Hoe houdt ze zich staande?

GOUDEN KANS
“Ik ben al zowat mijn hele leven actief rond milieu en energie. Als tiener bij de JNM, als professional 
onder meer bij Greenpeace en als energie-expert voor Groen in de Kamer. Ik heb gelobbyd, betoogd, 
gepleit, wetsvoorstellen geschreven, op alle mogelijke manieren heb ik mijn hele leven geprobeerd om 
onze samenleving in de juiste richting te duwen. En nu, als schepen, sta ik mee aan het roer. Ik besef 
zeer goed dat dat een gouden kans is, en dus laat ik me niet rap uit het lood slaan door tegenwind.”

RELATIVEREN
“De Rio-conferentie in 1992 was voor mij een ijkpunt. Voor  
mij zijn het lokale en het globale onlosmakelijk met elkaar  
verbonden, net als ecologie en sociale herverdeling. Ook in 
mijn beleid rond wonen is de koppeling tussen het sociale en 
het ecologische een evidentie. Ik vind het bovendien bijzonder 
fijn om tegelijk schepen te zijn van klimaat én internationale 
solidariteit.

Vanuit die context weet ik goed hoe het er elders aan toe gaat. Je zal 
maar een milieuactivist zijn in Brazilië, of een mensenrechtenactivist in  
Rusland. Vanuit die optiek kan ik de lokale bagger goed relativeren. Niet dat 
haatmails of bedreigingen me niet raken, maar het kan veel erger. Bovendien is het duidelijk dat er in 
Gent een sterk draagvlak is voor een doortastend sociaal-ecologisch beleid. Veel Gentenaars steunen 
onze keuzes, ook al zijn het soms moeilijke keuzes. Gelukkig zijn ze dat niet allemaal en kunnen we 
ook rond thema’s als een lokale voedselstrategie werken.”

EEN WARM NEST
“Een belangrijke bron van energie is het warme nest dat ik om me heen heb. Mijn kabinets- 
medewerkers zijn een enorme steun, net als partijgenoten en medestanders binnen het Europese 
Climate Alliance Network, waarvan ik voorzitter ben. Het doet deugd om te zien dat we met zovelen 
voor dezelfde doelen strijden.”

FOURAT BEN CHIKHA TINE HEYSETWEE JAAR LATER, WAAR STAAN WE? IN HET OOG VAN DE STORM
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Twee jaar geleden maakte ik de transfer van de 
sportwereld naar de bank van de gemeenteraads-
zaal. De bank, dat doet denken aan invaller zijn. 
En dat ben je ook wel een beetje als raadslid van 
een partij in de meerderheid. De schepenen zijn 
de spelverdelers, de fractieleider is de verdedi-
ging en raadsleden vallen in wanneer het nodig is.

Maar in de politiek doen invallers meer dan dat. 
Ze geven belangrijke input achter de schermen, 
in de kleedkamer als het ware. Tijdens fractie-
vergaderingen bepalen we mee welke richting we 
uitgaan. En ook in het middenveld van de stad 
spelen we onze rol door signalen op te vangen 
en te passen naar de spelverdelers. Ook naar de 
lokale afdelingen koppel ik graag terug want zij 
zijn de belangrijkste radar in het geheel van de 
politiek. Geef die mensen een medaille!

SPEELTIJD
In de gemeenteraad doet men er soms erg lang 
over om naar het doel te slalommen. Daarom 
ben ik voorstander van een afgebakende speel-
tijd. De scheidsrechter kan daarover waken (en, 
waarom niet, bij overschrijding een gele of rode 
kaart geven). Op die manier lokken we misschien 
opnieuw meer toeschouwers naar de politieke 
stadia.

FAIR PLAY
Vanuit mijn ervaring op het (echte) sportveld 
kon ik mee input geven in de beleidsplannen van 
de spelverdeler van Sport. Ik was blij dat deze 
constructieve fair play ook gewaardeerd werd 
met een vermelding tijdens de presentatie van de 

beleidsnota. Ik probeer de aandacht te vestigen 
op het belang van bewegen, voldoende training is 
nodig om in conditie te blijven. Ook tijdens deze 
bizarre tijden waarin de speelomstandigheden 
verre van ideaal zijn.

Met een eigen positieve blik wil ik naar de 
politiek blijven kijken. Met alle medespelers en 
tegenstanders respectvol omgaan is voor mij ont-
zettend belangrijk. Op sociale media geef ik graag 
die kijk via ‘Bert’s eye view’ en hoor ik minstens 
even graag jullie input. Als eindsignaal van deze 
tekst wil ik dit nog meegeven: met Groen Gent 
hebben we goede spelverdelers, een sterk team 
en met jullie allemaal een enthousiaste twaalfde 
man. Precies wat je nodig hebt om samen  
kampioen te spelen!

Nog elke dag ben ik ondersteboven van de 
enorme creativiteit en inzet van de Gentenaars. 
Werkbezoeken aan coöperaties als DuCoop en 
Energent, het traject Fair ICT Flanders en mijn 
kennismaking met tal van andere (boven)lokale 
duurzaamheidsinitiatieven waren ontzettend 
leerrijk. En dat geldt ook voor mijn eerste jaren 
in de Gentse politiek, van vele 
gemeenteraden tot indringende 
een-op-eengesprekken.

Om het met Piet Huysentruyt  
te zeggen: “Wat hebben we  
geleerd vandaag?”

MIJN DRIE STERREN IN  
DE GENTSE KEUKEN
Binnen een jaar word ik schepen 
van Personeel, Internationale  
Solidariteit en Facility  
Management – dat laatste omvat 
de organisatie van de interne 
keuken: gebouwen, diensten, aankopen.  
De koppeling van die bevoegdheden biedt grote 
kansen. Want: sociale rechtvaardigheid en duur-
zaamheid worden pas werkelijkheid als je er ook 
naar handelt. Daarom ben ik vastberaden om van 
facility management een hot thema te maken.

“IF YOU BELIEVE IN SOMETHING,  
IT WILL HAPPEN”
Zo begon mijn eerste speech in het Vredeshuis, 
tijdens de voorstelling van Bewitched, een  
documentaire over geestelijke gezondheidszorg 
in Oeganda.

Werken aan meer mentaal welzijn is wereldwijd 
een uitdaging. Ook in onze stad werd dat extra 
duidelijk door de pandemie. Als raadslid volg ik 
dit op in de gemeenteraad en commissie voor de 
personeelsleden van onze stad. Zo kwam er na 
een vraag van mij een bevraging bij alle mede- 
werkers om zicht te krijgen op hun welzijn, ook 

na noodgedwongen aanpassingen 
zoals telewerk.

VONKEN IN ONZE STAD
Vol passie werken in een team, 
dat geeft weleens vonken. Het 
is niet anders in de politiek. Dat 
mag, want zonder wrijving geen 
glans. Denk maar aan de woelige 
periode deze zomer in de Brugse 
Poort, waar vonken uitdagingen 
hebben blootgelegd maar ook 
voor de nodige investeringen 
zorgden.

Essentieel: de samenwerking tussen gemeente- 
raadsleden en schepenen, buurtbewoners,  
middenveldorganisaties en vele andere partners. 
Al die expertise moeten we blijven vervlechten 
tot een hecht netwerk. Het gaat over oog hebben 
voor elkaars eigenheid, er gevoelig voor zijn en 
er winst uit halen. Dat kost veel tijd en energie, 
maar het zorgt voor een zoveel warmer en  
krachtiger beleid.

“De lokale afdelingen zijn 
de belangrijkste radar in het 
geheel van de politiek. Geef 
die mensen een medaille!”

BERT MISPLONPLOEGSPELER

Bert nadert de finish van de Stadsloop.

Hafsa vereeuwigd door Hannelore 
Goovaerts, uit de reeks ‘sterke inspirerende 
vrouwen op sociale media’

HAFSA EL-BAZIOUI ONDERSTEBOVEN VAN GENT
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 Aan het einde van de vorige bestuursperiode mocht ik aantreden in de gemeenteraad als 
opvolger. Ik heb me opnieuw verkiesbaar gesteld omwille van alles wat ik heb gezien binnen 
armoedeverenigingen. Mijn politieke werk in de gemeenteraad bouwt daar rechtstreeks  
op verder.

BELEID OP MENSENMAAT
Mensen die aan den lijve ondervonden hebben 
hoe het is om vanuit een lastige positie deel te 
nemen aan de samenleving zijn vaak het best 
geplaatst om het stedelijk beleid mee vorm te 
geven. Ik ben dan ook blij dat de extra toegan-
kelijkheidsambtenaar van Stad Gent, die dit jaar 
aan de slag is gegaan, een ervaringsdeskundige 
is. Voor sommigen lijkt het misschien een detail, 
maar ik ben ervan overtuigd dat zoiets mee het 
verschil maakt.

Een goed zorgbeleid is een beleid op mensen-
maat, nabij en herkenbaar voor al wie zorg nodig 
heeft. Het is vanuit die visie dat ik ouderenzorg 
opvolg. In het bijzonder waak ik over de ambities 
van de betaalbaarheid, cultuursensitiviteit en 
kleinschaligheid van de zorg.

INGEBED IN DE BUURT
De grootte van zorginstellingen heeft mee 
invloed op hoe de bewoners die zorg zullen 
ervaren. Kleinere instellingen hebben vooral het 
grote voordeel dat ze ruimtelijk makkelijk in te 
passen zijn in bestaande woonkernen. Het idee 
dat ouderen liefst ver van de bewoonde wereld 
verblijven, is totaal passé. Het best van al is een 
woonzorgcentrum ingebed in de buurt.  
Bewoners die niet zo mobiel zijn kunnen daar-
door toch deelnemen aan het buurtleven, en 
anderen kunnen gemakkelijk even binnenlopen. 

Het zijn zware tijden voor mensen in zorginstel-
lingen. Ik blijf me hier dan ook op concentreren, 
zodat we onze lokale bevoegdheden ten volle 
benutten en alles doen wat in onze mogelijk- 
heden ligt voor onze zorgbehoevende  
mede-Gentenaars.

Tot rust komen in de binnenstad, stilstaan om 
een gevel te bewonderen of om naar slechtvalken 
te luisteren… In onze dichtbevolkte stad kan het. 
Omdat we er ruimte voor maken.

OP MAAT VAN BEWONERS
Het Circulatieplan invoeren was een heuse 
krachttoer, maar het resultaat mag er zijn.  
Gent werd aangenamer, veiliger en gezonder.  
We maakten ruimte vrij voor bewoners en  
bezoekers, voor voetgangers en fietsers, voor 
kinderen en senioren. En dat is exact wat we 
ook willen doen met de wijkmobiliteitsplannen 
voor zeven Gentse wijken buiten de kleine ring. 
Ruimte maken. Woonbuurten inrichten op maat 
van de bewoners. 
De voorbije twee jaar hebben we heel wat straten 
en pleinen aangepakt. Het Maaseikplein is maar 
één voorbeeld. Een schitterende nieuwe plek 
in het hart van de stad om te picknicken, op de 
trampolines te springen of te genieten van de 
bloemen en planten. We gaan door op dit elan 
met de Oude Dokken, de Zandberg, of het  
Gentbruggeplein.

VOLHARDEN IN ONTHARDEN
Straten en pleinen aanpakken betekent ook 
ontharden. Verharding die niet noodzakelijk is, 
gaat eruit. Kijk maar naar de Savaanstraat, de 
wijk rond Steenakker achter het UZ of Oostakker 
dorp. En daar gaan we nu in volle vaart mee door. 
We stellen een onthardingsaannemer aan die wijk 
per wijk zal werken. Nieuwe infrastructuur voor 
voetgangers en fietsers leggen we heel doordacht 
aan. 
Zo is de nieuwe Louisa d’Havé-brug een abso-
lute topper. En er zit nog heel wat moois aan te 
komen, zoals de fietsonderdoorgangen aan de 
Drongensesteenweg en de Nieuwewandeling, of 
de brug over de Watersportbaan.

PARELS
Door de Gentenaars ruimte te geven, krijgen 
ze er ook meer aandacht voor. We zetten onze 
architecturale parels meer in de kijker door een 
architectuurplatform op te richten en pakken 
stedenbouw verder aan. We zorgen voor een 
evenwichtige groei van de stad, en maken een 
stad die bruist maar waar je ook tot rust komt. 

KARLA PERSYN TOEGANKELIJK EN ZORGZAAM GENT

“Gentenaars die het moeilijk 
hebben, moeten kunnen 
rekenen op de Stad, op 
toegankelijk en zorgzaam 
beleid.”

FILIP WATTEEUW RUIMTE VOOR MENSEN

De Louisa d’Havé-brug: een absolute topper.
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Uit het bestuursakkoord: “Gent is een open en 
vooruitstrevende stad die haar inwoners actief 
wil betrekken bij het beleid. (…) De rol van de 
(onder)voorzitter van de gemeenteraad is om dit 
proces mee op gang te trekken en te bewaken.”

Sinds het begin van de bestuursperiode heeft de 
Gentse gemeenteraad een voorzitter die niet de 
burgemeester is. Ook al had ik al ervaring als ge-
meenteraadslid, als voorzitter moest ik een flink 
tandje bijsteken, onder andere door innovatieve 
manieren van werken te ontwikkelen en om mij 
te laten gelden.

ACTUALITEITSDEBAT
Decentralisatie en een meer participatieve 
samenleving maken dat de gemeenteraad een 
andere invulling krijgt. De rol van de voorzitter is 
daardoor heel wat meer dan de gemeenteraad en 
OCMW-raad in goede banen leiden. Gentenaars 
zijn mondige burgers en verwachten terecht 
veel van hun politici. Daarom wilde ik dat onze 
gemeenteraad de best mogelijke reclame zou zijn 
voor politiek, met een sterk inhoudelijk debat 
dat de moeite is om bij te wonen of online te 
bekijken. Geen ‘verbaal vuurwerk’. Gentenaars 
hebben daar geen boodschap aan, wél aan sterke 
inhoudelijke debatten. Het actualiteitsdebat is 
één van de nieuwigheden om het politieke debat 
aantrekkelijker en sterker te maken en dat werkt 
goed. Overtuig jezelf en volg het debat vanuit je 
woonkamer!

ALLES OVERHOOP
Ik was nog maar net goed op dreef of corona 
gooide alles overhoop.

Er is in de gemeenteraadszaal niet genoeg plaats 
om afstand te houden en uitstel was geen optie. 
Op enkele dagen tijd gingen we volledig digitaal, 
met uitstekende steun van Digipolis en de Dienst 
Bestuursondersteuning bij leidraadnota’s, agen-
da’s, allerlei technische uitdagingen… Maar het 
liep allemaal goed.

Digitaal overleg met 53 mondige deelnemers 
vraagt heel wat afspraken en discipline. Vandaag 
is onze aanpak een voorbeeld voor andere lokale 
besturen, we krijgen aandacht van de pers en van 
de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeen-
ten. Onze leidraadnota wordt vaak gevraagd.

WERK OP DE PLANK
Ik ben voorzitter tot eind 2021 en er ligt nog veel 
werk op de plank, zoals minderjarigen bevragen, 
drempels wegwerken voor Gentenaars om pun-
ten op de raadsagenda te zetten, en de uitwerking 
van commissies op locatie. Wordt vervolgd dus!

ZENEB BENSAFIADE BESTE RECLAME VOOR POLITIEK BRAM VAN BRAECKEVELTEEN GROENE ZAK VOL #PROPERGENT

al meer dan 500 vrijwillige 
‘Propere Pierkes’

IVAGO in coronatijden: ophaling aan 
huis, recyclageparken blijven open

experiment: mobiele  

recyclageparken

extra inzet voor nettere parken

gouden medaille SAP Quality Awards 

voor organisatie ophaalrondes

meer sluikstortcamera’s

sociale tegemoetkoming voor 

25.000 Gentenaars uitgebreid 

naar circulaire economie: werking 

recyclageparken verbeteren

voorrang voor voetgangers  
en fietsers in recyclageparken

groene zakken en p+md: afval  

vermijden en beter sorteren

extra personeel voor netheidsacties

slimmere afvalkorven  

aan Gras- en Korenlei

lobbyen voor statiegeld
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hergebruik via kringwinkels,  
deelinitiatieven, repair cafés etc.
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CENGIZ CETINKAYA TINE DE MOOR STEUN DE MIDDENSTAND! DEZE CRISIS BIEDT OOK KANSEN

In de gemeenteraad vertolkt raadslid Cengiz Cetinkaya de stem van de Gentse handel en ho-
reca. Ook tijdens de tweede lockdown steunt hij de sector en dus gingen Cengiz en de Groen-
krant pizza halen bij Celal Kayha van Pizza Gülhan.

Celal, hoe gaat het met u tijdens deze tweede 
coronagolf?
Celal: ’t Is moeilijk, zoals voor velen. We organi-
seren take-away met een minimum aan perso-
neel. We doen dat vooral voor onze klanten. Er 
zijn mensen die het nog veel moeilijker hebben. 
Die probeer ik te helpen. Iedereen kan bij mij 
altijd iets te eten of te drinken krijgen. Eén kop 
koffie is veertig jaar dankbaarheid.

Cengiz, jij volgt als raadslid de Gentse  
economie op. Wat doet Stad Gent voor  
handelaars tijdens corona?
Cengiz: Zowel tijdens de eerste lockdown als 
nu moesten veel handelaars, en zeker horeca, 
de deuren sluiten. Daarom hebben we er direct 
voor gezorgd dat ze tijdelijk geen belasting meer 
hoefden te betalen aan de Stad. Daarnaast zijn de 
subsidies verhoogd, bijvoorbeeld voor handelsi-
nitiatieven of de renovatie van handelspanden. 
En waar we konden maakten we extra ruimte 
voor terrassen zodra ze terug open mochten. 

Celal: Dankzij de nieuwe en bredere voetpaden is 
er hier in de Sleepstraat ook extra terrasruimte. 
Voor de horeca zijn terrassen essentieel. We zijn 
Cengiz en Filip Watteeuw daarvoor zeer dank-
baar. De Sleepstraat is een aangenamere straat 
geworden. 
Cengiz: Ook in straten als bijvoorbeeld de Won-
delgemstraat of de Bevrijdingslaan zou de straat 
aangenamer moeten worden ingericht met meer 
ruimte voor terrassen.

Wat kunnen Stad Gent en PUUR Gent nog 
meer doen?
Celal: Meer mensen naar de Sleepstraat krijgen 
via promotie en vlotte mobiliteit. Netheid blijft 
ook een uitdaging. Sluikstorten moet aangepakt 
worden en IVAGO zou iets vroeger op de dag 
mogen passeren. 
Cengiz: Er komen extra camera’s tegen sluikstort. 
PUUR Gent moet diverser worden. En schakel-
straten zoals de Sleepstraat en Wondelgemstraat 
verdienen meer aandacht. Ik zal daar alleszins 
binnen PUUR Gent mijn schouders onder zetten!

De coronacrisis stelt ons voor immense uitdagingen, ook op stedelijk niveau. Tegelijk zorgt ze 
voor versnellingen in een aantal ontwikkelingen en dwingt ze ons om anders te gaan naden-
ken over onder meer thuiswerken, (ouderen)zorg en mobiliteit.

TROEF
Gent heeft daarbij een grote troef in handen: het 
is een stad die ook ver buiten de landsgrenzen 
bekendstaat als broedplaats voor “commons” 
of “burgercollectieven”, waarbij bewoners 
zelf de handen uit de mouwen steken en hun 
verantwoordelijkheid nemen om onze 
samenleving duurzamer te maken. 
Voorbeelden te over: Energent, 
de vele activiteiten van Gent 
en garde (zoals zelfplukboer-
derijen) en de rijke diversi-
teit aan buurt- 
huizen gerund door burgers.

Die collectieve spirit vormt een 
ideale voedingsbodem om ook in 
de toekomst prangende maatschappe-
lijke uitdagingen anders aan te pakken, telkens 
met een grotere betrokkenheid van burgers. Veel 
van thuis uit werken betekent dat een energiezui-
nige woning nóg belangrijker wordt; samenwer-
king tussen burgers en de Stad, zoals via Buur-
zame Stroom, bewijst meer dan ooit haar nut. 
Aan ons, politici, om die samenwerking zoveel 
mogelijk te bevorderen.

KANSEN
We halen ook meer maaltijden af sinds de lock-
down en dat levert heel veel afval op. Tegelijk 
weten we dat de arbeidsvoorwaarden van de 
fietskoeriers niet altijd de beste zijn. Misschien 
is er in Gent ruimte voor een coöperatie waarbij 

horeca, Stad en fietskoeriers samenwer-
ken om afval te vermijden  

en arbeidsvoorwaarden te  
verbeteren?

Een ander onbedoeld gevolg 
van de lockdown en het 
thuiswerken betreft de gewij-

zigde opvattingen over woon–
werkverkeer. Minder kilometers 

afleggen bevalt velen goed, van-
wege zowel individuele als collectieve 

voordelen: meer tijd voor gezin, ontspanning 
en naasten, en lagere kosten, minder files en 
CO2-reductie. Geen wonder dat deelsystemen 
almaar populairder worden. De steun die Groen 
Gent daaraan toekende, bleek heel vooruitziend. 
Wanneer we van de Gentenaars inspanningen 
verwachten, dan moeten we hen daarin -  
individueel of via hun collectieven - steunen. 

“Schakelstraten  
zoals de Sleepstraat  
en Wondelgemstraat  
verdienen meer aandacht.”
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EVITA WILLAERT OP HET JUISTE SPOOR

Gents raadslid en federaal volksvertegenwoordiger zijn: het is een vruchtbare wisselwerking. 
Het is ook heel veel op de trein zitten, maar dat vind ik allesbehalve tijdverlies.

VAN GENT NAAR BRUSSEL
Mijn politieke carrière begon in de Gentse 
OCMW-raad. Ontelbaar veel verhalen van men-
sen in armoede raakten me diep. Beschamend dat 
in ons welvarende land mensen moeten rond-
komen met een uitkering ver onder de armoe-
degrens. Mede door Groen verhoogde daarom 
de extra steun die de Stad zelf geeft bovenop 
die veel te lage uitkeringen. Ook wie een te laag 
inkomen uit arbeid heeft, krijgt extra steun. Die 
Gentse warmte wordt nu ook in Brussel gevoeld, 
met een ongezien bedrag van 3,2 miljard aan so-
ciale investeringen. Met dat bedrag zal de nieuwe 
regering, waar Groen deel van uitmaakt, de laag-
ste pensioenen en uitkeringen stevig optrekken.

VAN BRUSSEL NAAR GENT
En natuurlijk neem ik ook wat Brussel mee 
naar Gent. Een voorbeeld: de Vlaamse regering 
besloot in de strijd tegen het coronavirus om 
de herfstvakantie te verlengen, een goede zaak. 

Maar: ouders hadden ook een oplossing nodig om 
hun kinderen op te vangen, zoals onze schepen 
van Onderwijs Elke Decruynaere terecht stelde. 
Wel, die oplossing is er gekomen, met een rege-
ling rond tijdelijke werkloosheid en noodopvang 
waar ik mee voor zorgde.

Een ander voorbeeld: Gent heeft een rijke 
culturele sector. Die wordt nu bijzonder hard 
getroffen. Samen met collega’s in Brussel werkte 
ik steunmaatregelen uit voor kunstenaars en 
technici, zoals een tijdelijk soepelere toegang tot 
werkloosheid. 

En om op het juiste spoor te blijven: samen met 
Gentse collega’s in het federaal parlement diende 
ik een resolutie in opdat Infrabel eindelijk werk 
zou maken van de spoorlijn Gent-Terneuzen. Be-
langrijk voor de economie en voor sterk openbaar 
vervoer in onze kanaalzone. De resolutie werd 
Kamerbreed goedgekeurd. Deze trein mogen we 
niet missen!

Evita en Groen-preses Meyrem Almaci.

ANITA DE WINTER GEZONDHEID, GEZONDHEID, GEZONDHEID!

Na een druk leven als psychiater zwem ik nu al 2 
jaar rond in het Gentse politieke leven: soms naar 
lucht happend, soms als deel van een positieve 
stroomversnelling… Hoe dan ook verrassend 
boeiend.

Ik was nog maar net ingezworen als raadslid toen 
er in januari 2019 2 doden vielen door CO-intoxi-
catie. Het werd mijn eerste vraag in de commissie 
Onderwijs, Welzijn en Participatie: wat kan de 
Stad meer doen inzake preventie?

Over schadelijke gassen gesproken: lachgas werd 
de voorbije tijd populair bij jongeren als roes-
middel. Lachgas veroorzaakt zuurstofgebrek in 
de hersenen en heeft als leuk effect een vrolijke 
roes en lachbuien. Maar de gevaren mogen niet 
onderschat worden: van irritatie aan de ogen tot 
verlammingen en zelfs de dood. Ik pleitte mee 
voor een verbod op verkoop en oneigenlijk ge-
bruik - en dat kwam er ook, in november ’19 - en 
een stevige ontradingscampagne.

Vaccinatie werd mijn stokpaardje. Jammer 
genoeg is ook in Gent de antivaccinatiebeweging 
actief. Nochtans heeft vaccinatie een individueel 

én sociaal belang. Om te vermijden dat gevaar-
lijke virussen en bacteriën nog circuleren in de 
bevolking moet een groot deel van de mensen 
gevaccineerd zijn. Dezer dagen is vaccinatie nog 
belangrijker. Nu vaccineren tegen griep vermin-
dert je kans op ernstig ziek worden door corona. 
Het wordt een enorme uitdaging om het vaccin 
tegen Covid-19 correct en toegankelijk toe te 
dienen. Deze uitdaging werd opgenomen in de 
beleidsnota gezondheid.

Het thema wonen ligt ook in mijn mandje 
als raadslid. Gelukkig is er het stevige sociale 
woonbeleid van onze schepen Tine Heyse. Meer, 
betere en betaalbare woningen, dat is de uitda-
ging voor onze stad. Ik draag mijn (bak)steentje 
bij want goed betaalbaar wonen is gezond. En zo 
is de cirkel rond.

“De Gentse warmte wordt ook 
in Brussel gevoeld, met een 
ongezien bedrag aan sociale 
investeringen.”

“Het wordt een enorme 
uitdaging om het vaccin 
tegen Covid-19 correct en 
toegankelijk toe te dienen.”
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Groen in de stad maakt gelukkig. Enkele plekken die mede dankzij Sara’s politieke werk  
groener werden of waar de natuur extra bescherming kreeg:

HET DRIEMASTERPARK
Ooit een braakliggend terrein 
tussen Wondelgem en de 
wijk Meulestede, vandaag een 
groene ontmoetingsruimte die 
samen met de buurt werd ont-
worpen. Dat had wat voeten in 
de aarde, omdat het industrie- 
grond betrof. Sara bepleitte 
samen met de buurtbewoners 
succesvol het wijzigen van de 
gebiedsbestemming. Wanneer 
het RUP Groen goedgekeurd 
is, geniet het parkje voor altijd 
bescherming.

 
 
 
 
 
 

HET GENTSE ZWIN
Dit gebied met unieke getijden-
werking stond lange tijd onder 
druk door een plan om er een 
sluis te bouwen en pleziervaart 
toe te laten. Samen met vele 
actiegroepen zoals Natuurpunt, 
Gezwint en het GMF voerde 
Sara actie om dit prachtige 
gebied te beschermen.  
Met succes, want onlangs 
kwam er eindelijk een akkoord 
met de Vlaamse Waterweg. 
“Behalve de bescherming van 
het Gentse Zwin horen bij dit 
akkoord ook nog eens drie 
fietsbruggen over de Schelde, 
daar ben ik als fiere fietser 
extra blij om.”

EEN BLIK OP DE  
TOEKOMST: PARK IN 
PLAATS VAN VIADUCT?
Het E17-viaduct zorgt in 
Gentbrugge voor bijzonder veel 
lawaaioverlast en lucht- 
vervuiling. Sara ondersteunt 
daarom al jaren de luide roep 
van de buurt om het viaduct 
af te breken. Momenteel loopt 
er een eerste studie vanuit 
het Vlaams Gewest naar de 
toekomst van de E17. Sara: “Nu 
ik in het Europees Parlement 
zetel, wil ik ervoor zorgen dat 
projecten als de afbraak van het 
viaduct ook maximaal vanuit 
Europa ondersteund worden. 
Dat kan bijvoorbeeld via Euro-
pese fondsen die steden helpen 
vergroenen en de klimaat- 
ambities ondersteunen.”

ELKE DECRUYNAERE10 VAN 10.000 BELANGRIJKE ZAKEN

Meer en beter contact met jongeren 
door forse uitbreiding basiswerkers 
jeugdwelzijnswerk en straathoekwerk

Uitbreiding stedelijke kinderopvang 
in Ledeberg, Rabot en Dampoort + 
2.6 miljoen voor meer en betaalbare 
kinderopvang bij privépartners

1 miljoen euro corona-ondersteuning 
voor extra handen in de Gentse scholen 
na de lockdown

Gent is kandidaat Europese jongeren-
hoofdstad 2024: een jaar vol jongeren-
activiteiten, klemtoon op burgerschap 
en jongerenparticipatie

Van grijs naar groen: een natuurlijke 
en avontuurlijke speelplaats voor élke 
Gentse school. Al 60 procent van de 
scholen gedaan!

Betaalbare schoolfacturen in het 
stedelijk onderwijs én andere 
onderwijsnetten

Team #leraarinGent van  
Onderwijscentrum Gent zoekt  
en koestert leerkrachten voor 
scholen in onze stad

Stedelijk Onderwijs Gent omarmt 
actief pluralisme en laat levens-
beschouwelijke kentekenen toe 
op school

99 extra initiatieven voor de jeugd 
deze zomer, uitbreiding van het 
budget voor jeugd(welzijns)werk 
met een half miljoen euro

Steun aan initiatieven van ouders 
voor andere ouders in het kader 
van opvoedingsondersteuning, 
want ‘it takes a village to raise  
a child’

SARA MATTHIEUSAMEN MAKEN WE GENT GROENER
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Je las het al op pagina 5:

“Sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid  
worden pas werkelijkheid als je er ook naar handelt.”

Word lid van Groen en versterk ons beleid!
www.groen.be/word_lid

Geen internet? Geen probleem! Bel Groen op het nummer 02 219 19 19

Doe mee met onze unieke virtuele nieuwjaarsreceptie: zaterdag 9 januari om 17.30u, met 
een knap optreden van Gents slam poetry-artieste Kristien Spooren, warme woorden en 
samen klinken op het nieuwe jaar.

Inschrijven en alle info: www.groengent.be/nieuwjaarsreceptie2021
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WORD 
LID




