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Onze CO2-uitstoot heeft een verwoestend effect op de planeet en dus ook op ons. Dat bleek, scherper
dan ooit, na de overstromingen in ons land en elders, de bosbranden, droogtes en hittegolven. Ook
het laatste klimaatrapport van de Verenigde Naties schetst een verontrustend toekomstbeeld. Als we
niet snel de uitstoot verminderen, komt er meer extreem weer aan. Het roer moet om.
Het is nog altijd mogelijk om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, zoals afgesproken in
het klimaatakkoord van Parijs. Maar met de dag verkleint die kans. Gelukkig weten we wel hoe het
moet, met beleid en technologie. De fossiele wereld moet op de schop. Nu is het tijd voor actie, alleen
dat brengt hoop.
In Gent lopen we voorop om de klimaatcrisis aan te pakken. ‘Beter, sneller en socialer’, dat is ons
motto. Want in Gent durven we doen wat nodig is, altijd met oog voor wie het minder goed heeft.
Er is niet één zaligmakende oplossing voor het klimaatprobleem. Daarom zetten we in op veel
gebieden: door duurzame mobiliteit alle ruimte te geven, door hard te werken aan de renovatie van
woningen, door de stad te beschermen met groen en natuur, en door voeding en consumptie radicaal
te hervormen.
Steden en gemeenten uit de hele Europese Unie nemen ons sociaal klimaatbeleid over. Maar we
mogen niet op onze lauweren rusten. Ook wij moeten een versnelling hoger schakelen. Daar zullen
we burgers, kennisinstellingen en bedrijven bij betrekken.
Want met hoe meer we werken aan een groene toekomst, des te sneller die er gaat komen. En het
moet snel, dat laat het VN-rapport zien. Samen zorgen we voor de kentering.
Begin november vindt de 26ste klimaattop in Glasgow plaats. Die internationale bijeenkomst is het moment bij uitstek om ambitie te tonen.
Daarbij mogen de regeringen zich niet langer verschuilen achter
excuses als ‘onhaalbaar en onbetaalbaar’. Niets doen is de slechtst
denkbare optie. Het is nu of nooit. Handen uit de mouwen dus!
Tine Heyse
Schepen van Milieu en Klimaat
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“Werkgevers spelen een
belangrijke rol. Het is aan hen
om de randvoorwaarden te
creëren om van telewerk een
succes te maken.”

De impact op vrouwen was bovendien nog groter.
Tijdens corona moesten zij thuis werken én voor
de kinderen zorgen die niet naar school konden.
Een onmogelijke spreidstand die ook gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.
Bram: Bij Stad Gent experimenteerden we al

HET RECHT OM ONBEREIKBAAR TE ZIJN

Het ‘nieuwe werken’ is met een knal gearriveerd. Bureaustoelen en computerschermen
palmen keukentafels in, onze thuis werd noodgedwongen ons kantoor. Telewerk is een blijver,
zoveel is duidelijk. Toch is die verwevenheid van werk en privé niet voor iedereen even
vanzelfsprekend. Gents schepen van Personeel Bram Van Braeckevelt en Europees
Parlementslid Sara Matthieu gaan in gesprek over het recht op deconnecteren.

“Als de woonkamer ook je
kantoor wordt, waar trek
je dan de lijn tussen werk
en privé?”

Bram: Voor mij betekent het recht op

deconnecteren dat iemand onbereikbaar mag
zijn voor het werk, ook mentaal. Dat je zonder
schuldgevoel kan zeggen: ‘Vanavond niet, chef.’
Voortdurend verbonden zijn verglijdt snel naar
voortdurend bereikbaar zijn. Voor mij is dat dé
valkuil van telewerk. De grootste uitdaging voor
het digitale werken is het evenwicht tussen werk
en privé. Dat moet echt goed zitten.
Sara: Absoluut. Als de woonkamer ook je kan-

pese landen op enkele weken tijd verviervoudigd.
Onderzoek leert dat we vaak overwerken en
grotere werkdruk ervaren omdat we de grens
tussen privé en werk moeilijk kunnen trekken.

toor wordt, waar trek je dan de lijn tussen werk
en privé? De coronacrisis leek een groot experiment: het aantal telewerkers is in sommige Euro-
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eerder met ‘tijdsonafhankelijk werken’.
Tijdens de coronapandemie werkten we aan een
organisatiebreed telewerkbeleid. Medewerkers
krijgen nu de vrijheid om te kiezen waar en
wanneer ze werken, maar hebben ook het recht
om onbereikbaar te zijn. Ik zie het als mijn rol
om daar duidelijke afspraken rond te maken,
want die flexibiliteit kan snel doorschieten.

Sara: Werkgevers spelen een belangrijke rol. Het

is aan hen om de randvoorwaarden te creëren om
van telewerk een succes te maken. Zo moet
telewerk altijd een persoonlijke keuze blijven,
moet de werkgever instaan voor materiaal, en
moeten taken en werktijd duidelijk afgebakend
worden. Dan zijn er talloze voordelen zoals
klimaatwinst, want minder uitstoot. Maar ook
meer ruimte in de stad voor huisvesting en ontspanning, want je hebt minder kantoren nodig.
Tot slot krijg je ook een meer inclusieve arbeidsmarkt; het is echt een wissel op de toekomst.

Sara: Ik heb in het Europees Parlement mee

onderhandeld over het recht om offline te
kunnen zijn, zodat je in je vrije tijd echt kan
deconnecteren. Dat is eigenlijk een voor de hand
liggend recht, maar momenteel is daar nog geen
wetgeving voor en dus is het niet afdwingbaar.
De Commissie moet nu snel met een wetgevend
voorstel komen, dat is ook de positie van het
Europees Parlement. Bovendien is dat ook goed
voor werkgevers, want zij hebben er geen belang
bij dat hun personeel langdurig uitvalt.

Bram: Dat is zo, Sara. Als werkgever durven we

onszelf hierin ook heruitvinden. En we voorzien
opleidingen, bijvoorbeeld om de digitale kloof
weg te werken. Of rond leidinggeven op afstand.
Meer digitaal werken vraagt openheid van iedereen, in de eerste plaats van onszelf. Ik benadruk
wat voor mij het belangrijkste is: een basishouding van vertrouwen in onze medewerkers.
De extra autonomie en vrijheid, het goede
evenwicht werk-privé, het wegvallen van
woon-werkverkeer, de extra ruimte om
geconcentreerd te werken op een werkplek die
je helemaal zelf inrichtte, al die zaken samen
zullen leiden tot nog betere resultaten. Daar ben
ik zeker van.

Bram: Precies. Het is een kwestie van even-

wichten en goede afspraken. Het uitgangspunt
bij Stad Gent is dat we ons personeel veel
vertrouwen en autonomie geven. Ze kunnen
zichzelf organiseren, uiteraard telkens in
afstemming met het team. De dienstverlening
aan de Gentenaars moet immers blijven draaien,
dat is onze kernopdracht. Ons stadspersoneel
heeft de corona-telewerkperiode trouwens
met verve doorstaan: er is heel hard gewerkt in
moeilijke omstandigheden. Voor Gent en voor de
Gentenaars. Chapeau daarvoor, echt.
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De Bagattenstraat en omliggende straten worden
op dit moment helemaal heraangelegd. Het
wordt niet alleen comfortabeler voor fietsers
(heb je het stuk heraangelegde Bagattenstraat al
eens uitgeprobeerd?) maar ook een pak groener.
Onder het motto ‘vele kleintjes maken het
verschil’ liggen in de Savaanstraat al
verschillende stukjes groen.

VERGROENING
EN VERNATTING
Veel steen en beton maken van de stad een hitte-eiland. Daarom is het belangrijk om waar
mogelijk te ontharden en te vergroenen. Ook water verkoelt de stad. En het is nog eens mooi
en aangenaam ook. We maken er in Gent stevig werk van.

Er is al heel wat gerealiseerd. Zo is de Koepoortkaai een mooie groene wandel- en fietsas
geworden. Aan de Krook is het ondertussen
heerlijk vertoeven. Bij de heraanleg werd ruim
1.000m² onthard. Mooie architectuur aan de ene
kant, verschillende groenvakken langs de
waterkant. Je kan er, nu de planten wat groter
zijn, zelfs verstoppertje spelen tussen het groen.

En er zit nog heel wat meer in de pijplijn.
Zo kijken de bewoners van de Hertstraat en
omliggende straten uit naar de geplande
heraanleg. Het nieuwe ontwerp voorziet veel
groen in diverse vormen, gaande van grote straatgeveltuinen tot mooie zuilvormige bomen, met
wadi’s en waar mogelijk met slingergroen.

Het Charles de L’Epéeplein in de dichtbebouwde
buurt Rooigem zal de bewoners, na heraanleg,
heel wat bijkomende groene ruimte en zuurstof
geven. Straten worden versmald zodat er meer
ruimte komt voor groen, er komt een wadi waar
het regenwater langzaam in de bodem kan
dringen en er komen extra bomen en struiken.
Ook kleine onthardings- en vergroeningsprojecten dragen bij tot een
klimaatrobuuste stad. Met de aanleg van geveltuintjes kunnen bewoners,
ook in smalle straten, een koele, groene toets aanbrengen. Ondertussen
zijn er bijna 5000 in Gent. Op de oppervlakte van 1 betontegel kan je heel
wat doen.

“Er is dus al heel wat onthard in Gent,” zegt Filip Watteeuw, schepen voor Mobiliteit, Stedenbouw
en Publieke Ruimte, “en we gaan op volle kracht verder. Verharding die niet echt nodig is, gaat er
onherroepelijk uit.”
En vergeet niet: ook jij kan het verschil maken met een geveltuin, groendak of ontharde oprit.
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buiten het gebied van de LEZ. Daarnaast zou een
uitbreiding zonder de kleine ring (R40) op te
nemen weinig zin hebben, terwijl zo’n uitbreiding
verkeerstechnisch erg complex zou zijn.

trekken we daarbij ook nadrukkelijk de kaart van
deelmobiliteit.

VIJF ZUURSTOFWIJKEN
Vijf Gentse wijken (Dampoort, Oud Gentbrugge,
Ledeberg, Bloemekenswijk en Muide-Meulestede) krijgen extra aandacht voor de transitie
naar propere lucht, minder voertuigen en uitstootvrije mobiliteit voor iedereen. Deze wijken
liggen rond de huidige LEZ en worden gekenmerkt door dichte bebouwing, intens verkeer en
een groot aantal street canyons.

Milieuschepen Tine Heyse: “De Gentenaar heeft
vandáág nood aan gezondere lucht. Daarom
werkten we ambitieuze en doeltreffende maatregelen uit die de positieve effecten van de LEZ
verder versterken. Voor de periode 2022-2024
trekt Gent 4,5 miljoen euro extra uit voor het
luchtkwaliteitsfonds.”

PRIORITEIT: LUCHTKWALITEIT

Nieuw onderzoek bevestigt nogmaals: de lage-emissiezone (LEZ) zorgt voor een sterke verbetering van de Gentse luchtkwaliteit, zowel binnen als buiten de zone. Wij ademen gezondere
lucht dankzij de LEZ. Groen heeft daar hard voor gestreden en zorgt nu opnieuw voor een
flinke stap voorwaarts, met een fors pakket aan extra maatregelen voor gezonde lucht.

Het doel: elke bewoner van deze buurten vindt
op 400 meter van de woning een deelhub, waar
men toegang heeft tot een uitgebreid aanbod aan
(elektrische) vervoersmiddelen.

Om te beginnen wordt de slooppremie voor
kwetsbare doelgroepen veralgemeend voor heel
Gent. Zo’n premie maakt de aankoop van een
(minder vervuilend) voertuig of een andere
mobiliteitsoplossing gemakkelijker voor mensen
met een laag inkomen. We breiden het
toepassingsgebied uit naar het volledige
grondgebied van de stad, maar focussen specifiek
op doelgroepen met speciale noden en/of een
laag inkomen.

“Wij maken Gent gezonder
met een ambitieus sociaal
beleid.”

NIET UITBREIDEN, WEL VERSTERKEN

Het Gentse stadsbestuur gaf twee onafhankelijke
onderzoeksinstellingen de opdracht om de LEZ
grondig tegen het licht te houden. Het resultaat
bevestigt eerder Vlaams onderzoek: ja, de LEZ
zorgt voor een sterk verbeterde luchtkwaliteit.
Zo lag de uitstoot van kankerverwekkende roetdeeltjes binnen de stadsring in 2020 meer dan
50% lager dan als er geen LEZ was geweest.

De studie schenkt nog meer klare wijn: extra
beleidsmaatregelen voor betere lucht blijven
noodzakelijk. Vooral op drukke verkeersassen
blijft de luchtkwaliteit in onze stad ondermaats.
Een mogelijke piste was om de LEZ uit te breiden. Maar uit de studie blijkt dat we de grootste
winst voor de Gentse luchtkwaliteit al hebben
geboekt door de LEZ in te voeren in 2020.

De strengere toelatingsvoorwaarden voor de LEZ
(gepland voor 2025 en 2028) zullen zorgen voor
een verdere vergroening van het wagenpark in
héél Gent en dus voor gezondere lucht.

Een uitbreiding naar een groter gebied zou
een beperkte bijkomende gezondheidswinst
opleveren. Dat komt onder meer doordat de
toelatingsvoorwaarden voor de huidige LEZ
vanaf 2025 strenger worden en ook zorgen voor
een versnelde vergroening van het wagenpark

De impact is het grootst in street canyons,
drukke smalle straten waar vuile lucht lang
blijft hangen.
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Ook motorfietsen komen in de toekomst in aanmerking voor een slooppremie. Uit studies blijkt
dat brommers vaak meer uitstoten dan personenwagens en soms zelfs meer dan zwaardere voertuigen. Vanaf januari 2023 mogen niet-elektrische
brommers het autovrij gebied niet meer in (met
uitzondering van brommers van bewoners).

Gezien de extra investeringen in deze wijken
inzake deelmobiliteit, en omdat de tweede auto
doorgaans ook de meest vervuilende is, verdwijnt
de tweede bewonerskaart in deze wijken tegen
eind 2024.
De vijf wijken krijgen verder een vervoersarmoedespecialist. Die zal samen met onder
meer het OCMW en armoedeorganisaties
concrete acties uitwerken om duurzame
mobiliteit voor iedereen toegankelijk te maken.
Schepen Heyse: “Het vervoersarmoedebudget
stijgt hierdoor aanzienlijk. Wij maken Gent
gezonder met een ambitieus sociaal beleid.”

De wagenvloot van Stad Gent wordt elk jaar
kleiner en groener. Extra budget versnelt dat
proces nog. Zo blijft Gent ook op dit vlak een
voortrekkersrol opnemen.
Er komt ook extra geld voor subsidies aan
inwoners en bedrijven die werken aan
milieuvriendelijke mobiliteit. Naast elektrificatie
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EEN GROENE AGENDA VOOR OOSTAKKER
Hoe maken we Oostakker veiliger voor fietsers? Een jaar geleden staken enkele leden van
de lokale groep Sint-Amandsberg/Oostakker/Kanaaldorpen hierover de koppen bij elkaar.
En of dat zinvol was: de ambitie reikt intussen veel verder, namelijk een groene agenda
voor Oostakker uitwerken. Covoorzitter Elise De Meulenaere, inwoner van Oostakker, en
Louis Depoorter, papa van 3 jonge fietsers die schoollopen bij Edugo in Lourdes, lichten
de plannen toe.
Oostakker is, samen met de Kanaaldorpen, de
meest oostelijke deelgemeente van Gent. De verschillende woonkernen zitten geprangd tussen
de haven, de R4 en iets verder de E17. Daardoor
worden de inwoners daar, meer dan de meeste
andere delen van Gent, geconfronteerd met
traditionele milieuproblemen: de uitstoot van fijn
stof door de industrie uit het havengebied en het
verkeer op de R4, de aanwezigheid van een tiental
bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren in
de omgeving van woonbuurten, veel autoverkeer
rond scholen en woonstraten…
Gelukkig groeit het bewustzijn dat er iets aan
deze problemen moet worden gedaan. Elise:
“Al een aantal jaren zien we dat er een grote
instroom is van gezinnen met meestal jonge
kinderen in vooral Lourdes en omstreken. Deze
gezinnen maken bewust gebruik van de fiets om
bijvoorbeeld hun kinderen naar school te
brengen. Daardoor komt er onder meer in
Lourdes meer animo om de schoolomgevingen
veiliger te maken. En dat is goed nieuws!”

gevonden. Louis: “De groep heeft het voorbije
jaar een aantal duidelijke analyses gemaakt en
ook geagendeerd en besproken met de gemeenteraadsfractie van Groen. Een belangrijke doorn in
het oog is bijvoorbeeld de voor fietsers en voetgangers onveilige Groenstraat, die de verbinding
vormt tussen de Antwerpsesteenweg, de R4 en
het centrum van Lourdes.” Daarnaast zijn er een
aantal scholen waarrond het dringend veiliger
kan en moet, zoals de basis- en kleuterschool van
Edugo Lourdes, De Vogelzang en verderop de
campus Edugo waar de secundaire scholen van
de scholengroep zich bevinden.

2023. Elise: “We wilden een rondleiding in het
toekomstige Wonderwoud organiseren, maar
corona stak daar een stokje voor. Binnenkort
wagen we een nieuwe poging. Hou dus de agenda
van Groen Gent goed in de gaten!”

Intussen bespreekt de kerngroep meer dan de
verkeerssituatie in Oostakker. Ook het gebrek
aan bos, als tegenwicht tegen de uitstoot van
fijn stof, staat hoog op de agenda. Binnenkort
moet het Wonderwoud een antwoord vormen
op dat probleem. De vierde groenpool van Gent
ligt namelijk in Oostakker, op het oude vliegveld
van Lochristi en rond de oude zandwinningsput.
De start van de aanleg is voorzien in de loop van

AANLEG FIETSSUGGESTIESTROKEN
EERSTE AANZET
Het blijft gelukkig niet enkel bij analyseren,
want nadat we de problemen in de Groenstraat
bespraken met de Groen-fractie, is Stad Gent
heel recent begonnen met het aanleggen van 2
fietssuggestiestroken en een aantal oversteekplaatsen voor voetgangers. Deze maatregel lost
natuurlijk het fundamentele probleem - het
teveel aan autoverkeer - niet op, maar vormt wel
een eerste aanzet. De volgende ambitie van de
kerngroep is het veiliger maken van de omgeving
van de scholen. Louis: “We verwachten daarover
binnenkort mooi nieuws te kunnen brengen.”

SCHOOLOMGEVINGEN MOETEN VEILIGER
Het is dan ook logisch dat rond die laatste
problematiek enkele actieve leden van de lokale
groep Sint-Amandsberg/Oostakker/Kanaaldorpen uit Oostakker en omgeving elkaar hebben
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L A AT VA N J E H O R E N B I J E E N
VA N O N Z E LO K A L E V O O R Z I T T E R S :
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 (Valentin): valentin.demil@gmail.com
Drongen (Lode): lode.verbanck@pandora.be
Gentbrugge – Ledeberg (Jurgen): jurgen.sanctobin@gmail.com
Groen Gent (Jeroen): jevaly@gmail.com
Jong Groen Gent : gent@jonggroen.be
https://www.groengent.be/doe_mee
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INTERVIEW

SOCIAAL BELEID OP MAAT
Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, kortweg het BCSD, is een apart politiek orgaan:
elke week doen maatschappelijk assistenten voorstellen over OCMW-cliënten aan politici van
de verschillende partijen. Het gaat onder meer over leefloon, aanvullende steun en schorsing.
Voor Groen zetelen Liliane De Cock, Cengiz Cetinkaya en Anton Vandaele; fractievoorzitter
Fourat Ben Chikha vervangt wanneer één van hen niet kan.
Raadslid Evita Willaert, die het sociaal beleid in Gent opvolgt, ging over de werking van het
BCSD in gesprek met onze vaste vertegenwoordigers.
Evita: Politici die meebeslissen over het lot
van andere Gentenaars, is dat eigenlijk nog
van deze tijd?
Anton: Ik zie dit niet als over iemands lot
beslissen. Wij hebben als taak om er mee voor te
zorgen dat alle Gentenaars de hulp krijgen waar
ze recht op hebben. De meeste beslissingen worden gewoon volgens het draaiboek uitgevoerd,
enkel de bijzondere en negatieve verzoeken
worden voorgelegd.

middelen vrij te maken voor de OCMW’s,
voor de meest kwetsbaren. Hoe beleven jullie
deze periode?
Cengiz: De pandemie heeft voor mij vooral
twee zaken bevestigd. Ten eerste: er zijn nog te
veel mensen die in ‘overlevingsmodus’ moeten
leven en die geen overschot hebben om rond te
komen. De extra middelen waren dus letterlijk
broodnodig voor veel gezinnen. Daarnaast zag
ik de voorbije maanden veel MA’s het beste van
zichzelf geven voor hun cliënten en dat verdient
veel respect.

Liliane: Inderdaad, maatschappelijk assistenten

(MA’s) volgen meestal het draaiboek, interne
regels gebaseerd op wetgeving en lokale besluitvorming. Maar elke individuele situatie is anders.
Bij erg kwetsbare mensen moeten we al eens
een regel in vraag durven stellen, onder meer uit
bezorgdheid om de impact van een beslissing.
Daarom is het relevant dat beleidsmakers de
dagelijkse realiteit van onze cliënten kennen.

Anton: Absoluut, helemaal eens met Cengiz.

We mogen dan wel eens van mening verschillen,
maar ik neem mijn hoed af voor hun inzet.
Evita: De Gentse controlecel was onlangs in
het nieuws, omdat een rechter de werkwijze
ervan aan de kaak stelde.
Cengiz: Dat kwam voor ons niet echt als een verrassing, maar het blijft natuurlijk een belangrijk
signaal waarmee we aan de slag moeten.

Evita: Tijdens de pandemie hebben we met
Groen in het parlement gestreden om veel
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INTERVIEW

Liliane: Fraude is des mensen, al maak ik me

Liliane: Daar sluit ik me graag bij aan. En we

sterk dat dit onder het OCMW-cliënteel eerder
gering is. Een studie van de VVSG enkele jaren
terug heeft dat trouwens ook bevestigd. Dat
neemt niet weg dat er nood is aan controle in
bepaalde dossiers. Dat geven ook de MA’s aan.
De vraag is hoe we die controle organiseren. Bij
Groen zijn we al langer vragende partij om dat
eens kritisch te bevragen.

moeten daarbij creatief te werk gaan. Ik denk aan
het project ‘Kinderen eerst’, een samenwerking
tussen het OCMW en Gentse scholen waarbij de
MA een zitdag heeft op de school. Zo bereiken we
mensen die anders de weg naar ons OCMW niet
vinden. Zo zijn er ongetwijfeld nog mogelijkheden om mensen in armoede beter te bereiken.

Anton: We mogen de impact van die controles

op sommige cliënten niet onderschatten. Het is
belangrijk dat we de vertrouwensband tussen het
OCMW en de cliënt behouden want die vormt de
basis van de hele werking.
Evita: Wat zouden jullie nog graag realiseren
in het BCSD?
Cengiz: De toegankelijkheid bewaren is voor mij
een belangrijke prioriteit. Onze Gentse bevolking
is de laatste jaren enorm divers geworden. De
hulpverlening voor iedereen toegankelijk houden
blijft dan ook een stevige uitdaging.

CONTROLECEL?
Bij vermoedens van fraude kan de MA het dossier van de cliënt doorsturen naar de
controlecel van het OCMW. Die voert dan een ‘doorgedreven sociaal onderzoek’. Vaak
gaat het over het niet doorgeven van samenwonen of het achterhouden van inkomsten.
Eerder dit jaar verloor het OCMW een rechtszaak omdat de rechter vond dat ‘de grenzen
van een normaal sociaal onderzoek zijn overschreden.’
Liliane: “Dat strookt met onze bevindingen in sommige dossiers. Een extra onderzoek

of een leefloner al dan niet samenwoont, kan nodig zijn. Maar de mensen van de
controlecel moeten zich hierbij houden aan de regels van het toelaatbare in het kader
van het huisbezoek. Dat wordt weleens uit het oog verloren.”

G R O E N G E N T M A GA Z I N E
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Handen uit de mouwen

Ons doel:

VOOR ONZE SCHOLEN

100% HERNIEUWBARE ENERGIE!

Corona zet veel druk op de scholen. “Wat kunnen wij doen om hen te helpen?” Met die vraag
trok schepen Elke Decruynaere vorig jaar naar het Onderwijscentrum Gent. Het resultaat werd
bijzonder gewaardeerd en een deel van de werking loopt ook dit jaar nog door.

Met Groen gaan we volop voor de switch naar 100% hernieuwbare energie. Dat is de toekomst.
Onze gebouwen, industrie en transport zullen binnen 30 jaar helemaal klimaatneutraal zijn.
Dat betekent ook: 100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.

Zo is er het project ‘Extra Helpende Handen’:
hulp voor schoolteams die te kampen kregen
met personeelsuitval wegens positieve test en/of
quarantaine. Scholen kregen vervangers over de
vloer om de werking te garanderen.

Ook heel wat Gentenaars hielpen mee. Die
nabijheid en dienstbaarheid wil ik ook na corona
behouden.”

Gemiddeld deden 38 Gentse scholen op elk
moment een beroep op deze extra hulp. De
ondersteuning zorgde ervoor dat scholen niet
moesten sluiten door een tekort aan personeel en
dat kinderen veilig opgevangen konden worden.
Hiervoor werd gewerkt met vrijwilligers,
stagiairs, interimkrachten en ook medewerkers
van Stad Gent. Totale kostprijs: 640.000 euro.

Een deel van de coronagerelateerde ondersteuning loopt ook dit najaar nog. Daarnaast
werkt het Onderwijscentrum verder rond het
lerarentekort met het team #leraarinGent, het
project over menstruatiearmoede, de wijkwandelingen die ouders laten kennismaken met de
scholen in hun buurt, de aanpak van racisme op
school enzoverder.

LEERACHTERSTAND EN WELBEVINDEN

Het Onderwijscentrum beter leren kennen?
Neem een kijkje op
stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent

ONDERWIJSCENTRUM BLIJFT SCHOLEN
STEUNEN

Voor het project ‘Leerachterstand’ trok het stadsbestuur een budget van 1 miljoen euro uit. Focus:
de leerachterstand, veroorzaakt of versterkt door
de coronacrisis, helpen wegwerken of voorkomen. Bijkomende leerkrachten, sociaal
werkers, orthopedagogen, psychologen en
anderen konden aan de slag op school. Er was
dus niet alleen aandacht voor leerachterstand
maar ook voor het welbevinden van de leerlingen dat ook zwaar onder druk stond. In totaal
bereikte deze maatregel al zo’n 4.000 leerlingen
uit zowel basis- als secundair onderwijs.

Naast batterijen en vraagsturing passen daar ook
flexibele elektriciteitscentrales in, zoals de noodcentrale in Wondelgem. Die zal draaien in geval
van tekorten en om het net te stabiliseren, zowat
15% van de tijd.

De wet op de kernuitstap is van 2003. Sindsdien
hebben de opeenvolgende regeringen zonder
groenen amper werk gemaakt van alternatieven.
De kerncentrales zijn oud en versleten. Minstens
vijf gaan sowieso dicht tegen 2025. Over de
laatste twee wordt in november beslist.

Laat het duidelijk zijn. Wij zijn allesbehalve fan
van gascentrales. Maar ze vormen een noodzakelijke, tijdelijke overgangsmaatregel. En ze
zijn het rechtstreeks gevolg van het getalm van
de vorige regeringen.

In alle scenario’s is er bijkomende flexibele
gascapaciteit nodig. Wij vinden dat burgers en
bedrijven altijd toegang moeten hebben tot
elektriciteit, ook wanneer de productie door
wind en zon te laag is.

Ondertussen hebben Gents Milieufront, Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu laten weten hun
verzet tegen de gascentrales te staken (en kreeg
ons land complimenten van Europa voor de
duurzaamheidseisen voor uitbaters van nieuwe
energiecentrales). Ook zij pleiten ervoor om alles
op alles te zetten voor de overgang naar 100%
hernieuwbare energie. Want hoe meer hernieuwbare energie, hoe minder de gascentrales gaan
moeten draaien.

EINDELIJK DUIDELIJKHEID
Met Tinne Van der Straeten is er eindelijk een
minister die duidelijkheid schept. We gaan naar
100% hernieuwbaar, terwijl er op elk moment
voldoende stroom zal zijn. Daarvoor heeft ze het
zogeheten capaciteitsremuneratiemechanisme
(CRM) uitgewerkt.

Elke Decruynaere: “Het Onderwijscentrum stond
afgelopen schooljaar zeer dicht bij de praktijk.

G R O E N G E N T M AGA Z I N E

TIJD VERLOREN
Cruciaal daarbij is een soepel elektriciteitsnet
dat pieken en dalen van productie en verbruik
kan opvangen. De oplossingen? Het verbruik slim
aanpassen aan de productie van het moment,
overtollige elektriciteit opslaan in batterijen en
verbindingen leggen met de grote windparken in
de Noordzee. Maar zover zijn we nog niet. Er is
enorm veel tijd verloren.

Vrijwilliger Magaly, een van de vele Helpende Handen.
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Een geslaagd

NAZOMERFEEST!

Doe mee wat nodig is en sluit je aan bij de duizenden leden van Groen. Zo bouw je mee
aan een menselijkere, eerlijkere en gezondere samenleving.
Surf naar groen.be/doe_mee_word_lid of bel naar 02 219 19 19.
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