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Wat een prachtige opdracht om voor alle Gentse kinderen en jongeren te mogen werken. Mijn uiterste 
best te doen om de stad voor hen nog beter te maken. Een fijne plek om op te groeien, om zich veilig 
te verplaatsen, te ravotten en te groeien. Het is een hele eer om dit te kunnen doen in dienst van een 
leger aan leerkrachten, kinderbegeleiders, jeugdwerkers en Gentenaars die het beste van zichzelf 
geven voor een kind- en jeugdvriendelijke stad.

Het treft me zwaar als ik merk dat vacatures open blijven staan. Hoe dat komt? Almaar minder  
mensen kiezen voor deze jobs en almaar meer mensen verlaten de job. 

Onze jeugd vooruithelpen is nochtans het mooiste beroep ter wereld. Baby’s en peuters de geborgen-
heid bieden die ze nodig hebben, gekke bekken trekken en een duwtje in de rug geven om samen  
te spelen en te (leren) delen. Kinderen de schoonheid van taal en het ingenieuze van wiskunde bij-
brengen. Jongeren het (zelf)vertrouwen geven om verantwoordelijkheid te nemen en voluit voor hun 
talenten en dromen te gaan.

Er vallen grote woorden: systeemcrisis in de kinderopvang, schoolsluitingen door het lerarentekort. 

Wat kunnen we doen als (groot)ouders? Dankbaarheid en waardering tonen voor de kinderbegeleider 
en leerkracht. Bloemen en pralines mogen, maar vooral: toon dat je hun beroep ernstig neemt, hun 
expertise en inzet respecteert.

Wat doen we vanuit Stad Gent? We proberen hen beter te omkaderen. Met concrete hulp zoals brug-
figuren, een bredeschoolmedewerker in de wijk, extra helpende handen doorheen het schooljaar. Het 
Onderwijscentrum Gent is er voor alle scholen in Gent. Ook de kinderopvang heeft aan dit stads-
bestuur een betrouwbare partner: we springen bij in de subsidiëring vanuit 
Vlaanderen en investeren in pedagogische omkadering. Toch blijven de 
vacatures openstaan. Dus trekken we mee aan de alarmbel voor een 
echt lerarenpact en meer kinderbegeleiders. Onze groene  
parlementsleden vertolken hùn stem. 

En jij, ook jij kan iets doen: teken onze petitie op  
https://www.groen.be/stop_kinderopvangcrisis 

 Elke Decruynaere 
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd

HET MOOISTE BEROEP TER WERELD
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Voor Hafsa El-Bazioui is elke wandeling door de Brugse Poort een reis in de tijd, zowel naar 
haar jeugd als naar de toekomst. In deze wijk groeide ze op, beleeft ze vandaag veel mooie 
momenten en haalt ze haar drive om aan politiek te doen.

De thema’s waarvoor Hafsa vanaf 1 januari 2022 
bevoegd is, lijken technisch en ambtelijk maar  
ze doen de Stad Gent draaien. Overheids- 
aankopen, patrimoniumbeheer, personeelsbeleid 
en internationale solidariteit zijn bovendien  
echte hefbomen om onze stad op elk vlak  
duurzamer te maken. 

Wat we kopen en hoe we onze gebouwen onder-
houden heeft een rechtstreekse impact op onze 
voetafdruk. Energie-efficiënte stadsgebouwen 
leveren onmiddellijke voordelen op: minder 
uitgaven voor de Stad en minder uitstoot van 
broeikasgassen. 

 

We starten de wandeling in een van de vele  
gezellige koffiehuizen die de wijk rijk is. Hafsa 
wijst naar haar kopje koffie. “Er is in ons dagelijk-
se leven en in hoe de Stad werkt een duidelijke 
link met internationale solidariteit: we kopen 
veel producten die buiten de EU geproduceerd 
worden. Er is al veel gebeurd de voorbije jaren, 
dus ik vertrek vanuit een goede startpositie om 
nieuwe stappen te zetten, bijvoorbeeld in ICT.”

THUIS IN DE BRUGSE POORT 
Hafsa woonde als tiener in de Kiekenstraat,  
waar jaren eerder haar moeder naar school ging. 
Vandaag is dat schoolgebouw deel van  
het patrimonium waarmee de Stad Gent  
jongeren ondersteunt. 

OP STAP MET 
HAFSA EL-BAZIOUI,  

ONZE VIJFDE SCHEPEN 

Hafsa (en haar favoriete wandelschoen).
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“Ik word bevoegd voor het beheer van de  
gebouwen van de Stad. Gebouwen zijn meer 
dan een hoop stenen. Het zijn dragers van onze 
verhalen. Ze bieden ons als stadsbestuur kansen 
om Gentenaars te ondersteunen om hun eigen 
verhaal te schrijven.”

Veel Gentenaars hebben ambities en dromen 
die te vaak vastlopen op praktische bezwaren. 
De Stad kan niet alles oplossen, maar Hafsa ziet 
veel creatieve manieren om lokale initiatieven te 
ondersteunen. 

“Ik loop graag binnen in de Meubelfabriek. Daar 
zie je hoeveel energie er is in Gent om nieuwe 
projecten op te zetten. Ik vind dat een mooi 
voorbeeld van ondersteuning die de Stad kan 
bieden. Het is dan wel een tijdelijke invulling, het 
toont ook hoe gedreven de stadsmedewerkers 
zijn en hoe ze de inwoners actief ondersteunen. 
Het is dus met veel trots dat ik schepen van  
Personeel word. Ik geloof in de kracht van  
mensen en wil de dynamiek binnen de stads- 
diensten aanmoedigen.” 

DUURZAAMHEID IS ÓÓK:  
GEHOORD WORDEN
“Ik heb te vaak meegemaakt dat groepen van 
inwoners heel graag wilden deelnemen aan initia-
tieven en bijdragen aan beslissingen, maar dat we 
daarin structurele barrières tegenkwamen. Er zijn 
al heel veel stappen gezet in de goede richting.  
Ik zie het als mijn taak om daar, als ervarings- 
deskundige, samen met de stadsdiensten verder 
aan te werken.”

Voor Hafsa betekent duurzaamheid een door- 
gedreven sociaal-ecologische aanpak, en dat 
houdt in dat beleidsmakers ervoor zorgen dat  
iedereen gehoord wordt. Die principes van  
inclusie en basisdemocratie zitten in haar DNA. 

“Stadsdiensten krijgen soms het verwijt dat ze in 
een ivoren toren werken. Maar als je ziet wat er 
vandaag al gebeurt, is dat niet echt een terecht 
verwijt. Als jonge moeder werd ik bijvoorbeeld 
uitgenodigd om deel te zijn van een smaakpanel 
toen men een nieuwe leverancier zocht voor 
maaltijden voor de kinderopvang in de Balsa-
mierenstraat. Dat was een mooi initiatief om alle 
ouders te betrekken. Andere initiatieven die al 
bestaan zijn misschien nog niet erg goed gekend. 
Vandaag al recupereren de stadsdiensten veel 
materialen bij vernieuwingen. Die worden steeds 
vaker hergebruikt. Er zit zoveel creatieve energie 
in onze stad die bijdraagt aan duurzaam samen- 
leven, daar wil ik zuurstof aan geven.”

WERK OP DE PLANK
Bruisende wijken hebben ook rustpunten nodig. 
In het Acaciapark leven kinderen zich uit terwijl 
ouders even op adem komen.

“Ik heb veel zin om als schepen aan de slag te 
gaan na drie jaar vanuit de gemeenteraad de stem 
van de Gentenaars vertegenwoordigd te heb-
ben. Er ligt veel werk op de plank. Ik ga verder 
op de ingeslagen weg, en zal werken aan een 
veerkrachtig en divers personeelsbestand. Een 
efficiënt én duurzaam beheer van de gebouwen 
en de aankopen, dat ligt ook op mijn bord. Net 
zoals het aanmoedigen van al die Gentenaars in 
bedrijven of verenigingen die zich inzetten voor 
rechtvaardigheid hier.” Hafsa staat op en recht de 
rug. “Wandelen we verder?”

“Gebouwen zijn meer dan  
een hoop stenen. Het zijn 
dragers van onze verhalen.”
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Mobiliteitsarmoede. Vroeg of laat worden de meesten onder ons – al is het maar tijdelijk door 
een gebroken been - ermee geconfronteerd. Een te hoge opstap naar de tram of bus, schrik 
om te fietsen, een ingewikkelde app om gebruik te maken van deelwagens of een financieel 
onhaalbare taxirit zorgen ervoor dat mensen beperkt worden in hun mobiliteit.   

“Om die beperkingen tegen te gaan, hebben we 
heel wat initiatieven opgestart en gepland”, zegt 
Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Steden-
bouw en Publieke Ruimte. “Actief deelnemen 
aan het maatschappelijk leven is een recht. We 
stellen alles in het werk om iedereen dezelfde 
kansen te geven op vlak van onderwijs, buitens-
huis werken, sport- en cultuurbeleving en het 
onderhouden van sociale contacten. Mobiliteit 
mag daarbij geen drempel zijn.’

BEREIKBARE SCHOOL EN WERKPLEK
Voor jongeren tot 15 jaar zijn er abonnementen 
voor tram en bus, gefinancierd door de Stad.  
Recent kwamen daar ook 10-rittenkaarten bij 
voor leerlingen van beroeps- en technische  
scholen voor het bereiken van de stage- of 
werkplek. MaxMobiel bedient moeilijk bereikbare 
tewerkstellingsgebieden. Dergelijke maatregelen 
lossen niet alleen individuele mobiliteits- 
problemen op, maar zorgen ook voor minder 
autogebruik. Een win-win dus.

MULTIMODALE ALTERNATIEVEN
Wie op het openbaar vervoer rekent, wordt te 
vaak geconfronteerd met beperkte diensturen 
of moeilijk bereikbare bestemmingen. De fiets, 
een taxi of een autodeelwagen is dan een mooie 
aanvulling. Met praktische fietslessen, financieel 
voordelige taxicheques of wat uitleg over het 

deelwagensysteem verhogen we de zelfstandig-
heid en zelfredzaamheid op vlak van mobiliteit. 
Wie binnen de LEZ of in een van de zuurstof- 
wijken woont kan rekenen op ondersteuning van 
een vervoersarmoedespecialist. Die is er speciaal 
op gericht om drempels op te sporen en weg  
te werken.

UNIVERSAL DESIGN
Om fysieke beperkingen weg te werken gaat 
de schop in de grond. We leggen het openbaar 
domein, inclusief bus- en tramhaltes, zoveel 
mogelijk aan volgens de principes van Universal 
Design. Zo krijgen we een stad die toegankelijk 
is voor iedereen ongeacht leeftijd, fysieke of 
mentale conditie.

MOBILITEITSARMOEDE?  DAT PAKKEN WE AAN!

Mobiliteitsarmoede: een scheve situatie  
die we moeten rechttrekken!
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Sinds het begin van deze bestuursperiode leidt Zeneb Bensafia maandelijks de gemeenteraad 
in goede banen. Binnenkort geeft ze de fakkel door. Tijd voor een terugblik op drie bewogen 
jaren met raadslid Cengiz Cetinkaya.

Zeneb, jij had de eer in de voetsporen te  
treden van Daniël Termont, een autoriteit in 
het stadhuis. Hoe heb je dat ervaren?
Daniël was inderdaad een autoriteit, die hij 
verworven had als burgemeester. Ik ben de 
eerste voorzitter in Gent die geen burgemeester 
is, en dat maakt het allemaal wat complexer. 
Vergeet niet dat je als voorzitter neutraal moet 
zijn, althans dat is de verwachting, want in het 
decreet is die neutraliteit niet terug te vinden. Ik 
denk dat ik na een jaar wel het vertrouwen van 
meerderheid en oppositie verworven had. Ik heb 
trouwens nooit de ambitie gehad de autoriteit 
van een Termont te verwerven… (lacht)

Voorzitter zijn lijkt me soms wel een  
eenzame job?
Klopt. Er zijn natuurlijk nog andere steden en 
gemeenten waar een raadslid de gemeenteraad 
voorzit. Maar Gent is wel de grootste stad waar 

voorzitter en burgemeester niet langer samen-
vallen, in die zin is het soms wel een experiment. 
Maar ik krijg gelukkig ondersteuning: van de 
VVSG, en ook van de eigen diensten en mede-
werkers in het stadhuis. En bij Groen hebben we 
een groep ‘raadsvoorzitters’ die elkaar bijstaan 
waar nodig.

De drie jaar zijn bijna voorbij, waar ben je  
zelf fier op?
Corona was en is voor ieder van ons een beproe-
ving, ook in het stadhuis. Samen met de diensten 
hebben we ontzettend snel gereageerd en geen 
enkele raad gemist. De ambitie is nu om  
maandelijks weer fysiek samen te komen, maar 
als het nodig is kunnen we snel schakelen.  
Daarnaast ben ik erg fier op de nota Burger- 
betrokkenheid. De ambitie om de burger meer te 
betrekken bij de politieke besluitvorming hebben 
we verankerd in ons huishoudelijk reglement. 
Daar moeten we nu mee aan de slag.

Wat brengt de toekomst?
Ik wil achter de schermen verder meewerken aan 
een beter statuut voor raadsvoorzitters, want 
daar is echt nood aan. En daarnaast neem ik 
opnieuw enthousiast plaats op de gemeente- 
raadsbanken. Misschien kom ik wel naast jou 
zitten, Cengiz…

Daar kijk ik naar uit!

ZENEB GEEFT DE FAKKEL DOOR

Zeneb en Cengiz wisselen een blik van verstandhouding.
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Op zaterdag 23 oktober werd de Gentse afdeling van Grootouders voor het Klimaat gelanceerd. 
Ook aanwezig: éminence verte Vera Dua en kersvers oma Tine Heyse. “Ja, wij zijn ook bezorgd 
en kwaad. Maar we laten het hoofd niet hangen. Je kan zoveel doen om het verschil te  
maken.” Het heilige vuur brandt heviger dan ooit.  

Waarom heb jij mee de Grootouders in  
Gent opgericht?
Vera: “Bij de Grootouders voor het Klimaat staat 
de vraag centraal of we wel goede voorouders 
zijn geweest. Daarvoor blijf ik vechten. We zijn 
een onafhankelijke organisatie, actief in negen 
landen. We helpen bij klimaatacties, organiseren 
lezingen en verspreiden de boodschap. We  
voelen ons verbonden met elkaar, met de  
klimaatjongeren en met alle generaties die  
na ons komen. Dat is echt heel sterk.”

Wat heeft jouw engagement voor het klimaat 
verder aangewakkerd?
Vera: “Dat is zeker te danken aan Greta  
Thunberg. Ze is zo sterk en kwetsbaar tegelijk. 
Ze blijft maar gaan, ondanks alle bagger. Ze is 
echt een rolmodel voor meisjes die onzeker en 
bezorgd zijn. Geen wonder dat er zoveel jonge 
vrouwen het voortouw nemen bij de klimaat- 
acties. Wat zij heeft verwezenlijkt, de hele 
Europese Unie die zich nu in beweging trekt, de 
internationale aandacht, dat is echt fantastisch.

Mijn kleindochter is ook klimaatactiviste. Ze 
heeft zich heel eenzaam gevoeld tijdens de 

coronacrisis. Zoals veel jongeren maakte ze zich 
veel zorgen over het klimaat en kon ze dat met 
niemand delen. De nieuwe klimaatmarsen  
hebben haar er echt bovenop geholpen.”

Tine: “Mijn kleinzoon is deze zomer geboren.  
Ik kan niet ophouden over hem te vertellen. Maar 
tegelijk waren er de overstromingen, hittegolven 
en droogte. Welke wereld laten we achter? Na 
de klimaatbetoging aan het Gentse stadhuis in 
oktober heb ik met een aantal klimaatjongeren 
gesproken. Een van die meisjes vertelde bloed-
serieus dat ze al op haar twaalfde had beslist om 
geen kinderen te krijgen. Heftig, vond ik dat. 
Maar ik begrijp haar ook. Er is veel woede en  
verontwaardiging. Waarom gaat het niet sneller?”

Vera: “Die woede is echt nodig. Geen verande-
ring zonder verontwaardiging. Het gaat te traag, 
maar toch zie ik ook hoopvolle dingen gebeuren. 
Het bewustzijn is nu zoveel groter. Toen de  
groene beweging en partij opkwamen, lachten 
pers en politiek ons weg. Dat is nu wel even 
anders. Zelfs de captains of industry lijken tot 
inzicht te zijn gekomen. En dankzij de relance-
plannen is geld geen probleem. Maar de  

KLIMAATOMA’S TINE HEYSE EN VERA DUA: 

“GEEN VERANDERING ZONDER 
WOEDE EN VERONTWAARDIGING”
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uitdaging is ongezien. Alles moet om. Wat me 
soms verontrust is dat de politiek zich blijft 
verschuilen achter het draagvlak dat zogezegd 
ontbreekt. Echt, zever.”

Waarom heeft het zo lang geduurd voor het 
klimaat hoog op de agenda kwam?
Vera: “Voor mij was de publicatie van het rapport 
van de Club van Rome echt een eye-opener. 
Daarin schreven wetenschappers en industrië-
len voor het eerst dat er grenzen waren aan de 
groei. Maar klimaat werd toen weggeduwd door 
de acute milieuproblemen. Je kreeg mensen op 
straat omdat er gele rook uit de schouwen van de 
fabrieken kwam, dode vissen in het water dreven, 
bossen werden gekapt. Begin jaren 80 was het 
wel duidelijk. In de VS lagen er onder president 
Carter voorstellen op tafel om af te geraken van 
fossiele energie. Maar toen kwam de lobby van de 
olieproducenten op gang, die miljarden hebben 
gespendeerd aan het zaaien van twijfel. Daarmee 
zijn we tientallen jaren kwijtgespeeld.”

Tine: “De Club van Rome stelde dat de fossiele 
brandstoffen zouden uitgeput raken. Daarin 
hebben ze zich vergist. We moeten de voorraden 
gewoon in de grond laten zitten. Dat besef heeft 
voor mij alles veranderd.”

Hoe kan je omgaan met woede over de  
klimaatverandering?
Tine: “Die kwaadheid kan je omzetten in  
positieve energie. Actie is de beste remedie.”

Vera: “Je moet medestanders zoeken, je  
verontwaardiging tonen en je engageren. Kies 
iets waar jij je goed bij voelt. Stap in de politiek, 
ga op de barricades staan, word actief in  
coöperaties of burgerinitiatieven. We hebben alle 
soorten engagement nodig. Het lukt niet zonder 
gestructureerde milieubeweging, zonder opstand 
op straat, en zeker niet als er geen politici zijn die 
het oppikken. Er is zoveel te doen.”

Vera Dua en Tine Heyse, twee woedende oma’s.
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Langverwacht, veelbesproken en nu ook klaar: het wijkmobiliteitsplan voor Dampoort & 
Oud-Gentbrugge. De invoering is nog niet voor meteen en er komt nog heel wat bovenop het 
‘pijltjesplan’, maar het kader is klaar. Raadslid Sara Matthieu legde enkele prangende vragen 
voor aan Filip Watteeuw, onze schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw.

Op het plan staan vooral veel pijltjes die het 
gemotoriseerd verkeer zullen beïnvloeden. 
Hoe zullen ook bewoners, handelaars,  
scholen, fietsers en voetgangers hier beter  
van worden?
“Het plan is slechts het begin. Hiermee gaan we 
nu verder aan de slag. Zo worden er ook fiets- 
straten voorzien en komen er herinrichtingen 
van straten en kruispunten met meer ruimte voor 
comfortabele voet- en fietspaden. Ook sommige 
pleinen en schoolomgevingen worden aangepakt 
nu er, dankzij het plan, meer ruimte komt.

De invoering van het plan is voorzien voor eind 
2022, rekening houdend met de werken aan de 
Dampoort. Omdat definitieve inrichtingen op 
zo’n korte tijd niet haalbaar zijn, gaan we eerst 
aan de slag met tijdelijke inrichtingen. We  
hebben de komende maanden dus nog heel  
wat werk voor de boeg.”

Als je het plan bekijkt zijn er nog wel wat 
mogelijkheden om toch door de wijk te rijden. 
Tezelfdertijd wordt het verkeer uit de meeste 
straten geweerd, waardoor het op andere  
straten wordt geconcentreerd. Betekent dit 
dat er toch nog sluipverkeer zal zijn en  
worden sommige straten dan niet drukker?
“Het wijkmobiliteitsplan is een evenwichts- 
oefening. Doorgaand verkeer zonder herkomst 

of bestemming willen we eruit. Maar woningen, 
handelszaken, scholen en zorginstellingen blijven 
wel bereikbaar. We kunnen inderdaad niet alle 
gaten dichten, maar door voor auto’s de omrij-
afstand groot of de tijdswinst beperkt te maken 
ontmoedigen we doorgaand verkeer. Na de 
werken aan de Dampoort zal het opnieuw vlotter 
zijn om via de Dampoort te rijden. De winst die 
men zal kunnen halen door via de wijk te rijden 
zal quasi nul zijn. We houden het wel goed in 
de gaten: mochten er toch ongewenste effecten 
opduiken, dan sturen we bij.”

Sommige mensen zullen meer moeten  
omrijden, dat is toch slecht voor het milieu?
“Dat klopt, maar alleen als je ervan uitgaat dat 
iedereen evenveel met de auto blijft rijden. We 
weten uit gelijkaardige plannen dat mensen  
precies door dit soort ingrepen de overstap  

“Er worden ook fietsstraten 
voorzien en er komen 
herinrichtingen van straten 
en kruispunten met meer 
ruimte voor comfortabele 
voet- en fietspaden.”

WIJKMOBILITEITSPLAN  
DAMPOORT OUD-GENTBRUGGE IS KLAAR!
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maken naar de fiets, het openbaar vervoer,  
of gewoon te voet gaan. Dat is veiliger en  
aangenamer en beter voor het milieu. Zo zorgen 
we met z’n allen voor een betere luchtkwaliteit 
en veiliger straten.

We weten ook dat de overstap naar andere 
vervoerswijzen niet altijd voor iedereen mogelijk 
is. Sommige mensen hebben geen alternatief, 
soms moeten er grote of zware dingen vervoerd 
worden, sommige mensen kunnen niet stappen 
of fietsen. Maar door het fietsen aantrekkelijker 
te maken en autoverkeer de gewenste weg te  
laten volgen zullen voldoende mensen de over-
stap maken om de luchtvervuiling aan te pakken 
en de wijk aangenamer te maken.”

Wordt het kruispunt onderaan Gentbrugge-
brug niet gevaarlijker voor fietsers?
“De inrichting van de kruispunten onderaan 
Gentbruggebrug en Waterkluiskaai-Delvinlaan 
worden nu verder ontworpen. Een veilige  
inrichting voor fietsers en voetgangers is daarbij 
essentieel. Hoe dat er precies zal uitzien is nu 
nog niet bekend, maar met markering alleen 

komen we er zeker niet. Eens het is ingericht 
houden we die punten goed in het oog. Als er 
moet worden bijgestuurd, dan doen we dat. Dat 
geldt ook voor de rest van het plan.”

Tot slot: ben je zelf tevreden met het plan?
“Ik ben best tevreden. Het had voor mij ook ver-
der mogen gaan, maar ik vind het plan dat nu op 
tafel ligt erg evenwichtig opgesteld. We hebben 
de tijd genomen om te luisteren en uit te zoeken 
waar de knelpunten liggen, waar draagvlak voor 
is en dat zonder toe te geven aan de doel- 
stellingen: doorgaand verkeer weren en  
veiligheid en leefkwaliteit in de wijken verhogen. 
Ik ben echt trots op het werk dat iedereen  
geleverd heeft om tot dit plan te komen.”

Filip Watteeuw en Sara Matthieu: tevreden met het plan!

“Door het fietsen 
aantrekkelijker te maken en 
autoverkeer de gewenste 
weg te laten volgen zullen 
voldoende mensen de 
over stap maken om de 
luchtvervuiling aan te  
pakken en de wijk 
aangenamer te maken.”

“Doorgaand verkeer zonder 
herkomst of bestemming 
willen we eruit. Maar 
woningen, handelszaken, 
scholen en zorginstellingen 
blijven wel bereikbaar.”
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Vanaf 2022 neemt schepen Bram Van Braeckevelt de bevoegdheid ‘Evenementen en Feesten’ 
over van Annelies Storms. De groene plannen liggen al klaar. Bram gaat voluit voor  
toegankelijke en inclusieve feesten. In een superdivers Gent is er plek voor iedereen op  
onze evenementen en feesten. Ook wie een visuele, auditieve of andere beperking heeft,  
kan meegenieten.

Mee bovenaan op Brams prioriteitenlijst:  
duurzame en circulaire feesten, mét herbruik-
bare bekers, korte-keten-catering en producten 
van eerlijke handel. En om het rijtje compleet te 
maken: voldoende fietsenstallingen, aandacht 
voor de geluidsnormen, en ruimte voor lokaal  
en jong talent.

“Ik sta te springen om deze uitdaging aan te 
pakken”, zegt Bram. “Samen feesten en genieten 
is de beste manier om mensen te verbinden, met 
elkaar en met Gent.”

STAD GENT ALS  
VOORBEELDWERKGEVER
Bram was drie jaar schepen van Personeel, een 
bevoegdheid die Hafsa El-Bazioui nu overneemt. 
Hij kijkt tevreden terug: “Personeel is niet zo’n 
zichtbare bevoegdheid. Het is er wel een waarop 
ik heel erg trots ben. Op drie jaar tijd hebben 

we echt een nieuwe wind doen waaien door de 
stadsorganisatie.” 
Die nieuwe wind bracht meer gelijkwaardigheid 
tussen contractuele en statutaire medewerkers, 
een verbetering voor niet minder dan vier- 
duizend personeelsleden. Daarnaast kwam er  
een doorbraak op vlak van diversiteit en  
inclusie binnen de stadsorganisatie. Een plan 
met meer dan tachtig acties maakt dat er ook bij 
het stadspersoneel een plek is voor de diversiteit 
van Gent. Met effect: de instroom van personeel 
met migratieachtergrond en/of arbeidsbeperking 
steeg. Zo kan iedereen mee Stad Gent maken, 
ongeacht afkomst, identiteit of beperking.

MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN
Sinds corona is het alle hens aan dek. Het 
stadspersoneel staat er voor de Gentenaars: in 
moeilijke omstandigheden blijft de dienst- 
verlening overeind. Collega’s met minder taken 
omwille van corona helpen in de diensten waar 
het extra druk is. Een nieuw telewerkbeleid zorgt 
nu voor een goed evenwicht tussen thuis werken 
en aanwezigheid op de werkvloer.

Bram: “We hebben, samen met de stedelijke 
vakbonden, een steen verlegd. Ik geef dit nu met 
heel veel vertrouwen en een goed gevoel door 
aan Hafsa.”

VAN SCHEPEN VAN PERSONEEL  
NAAR FEESTENBURGEMEESTER

Bram Van Braeckevelt: klaar om een feestje te bouwen.
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Gent telt meer dan 33.000 geregistreerde honden en 7.000 geregistreerde katten. Niet  
verwonderlijk: huisdieren hebben heel wat positieve effecten op mensen. Onze trouwe vier- 
voeters waren voor heel wat mensen tijdens de lockdown het enige contact. Maar ook in  
‘gewone’ tijden genieten heel wat Gentenaars van hun gezelschap. We doen er dan ook alles 
aan om het samenleven tussen mens en huisdier zo aangenaam mogelijk te maken. 

ZWEMVIJVER
In Gent geldt een aanlijnplicht voor honden. 
Zo houden we het veilig voor mensen, andere 
honden en in de natuur levende dieren. Maar 
iedere hond heeft ook nood aan voldoende 
ruimte en beweging. Daarom hebben we de 
hondenzwemvijver bij de Watersportbaan, en 27 
hondenlosloopweides. Momenteel onderzoeken 
we 7 bijkomende locaties. Hondentoiletten die 
niet bezocht worden door honden, of sluikstort-
gevoelig zijn, vervangen we door mooie  
hondenpoeppalen of afvalkorven. 

VRIJWILLIGERS
Tine Heyse, schepen van Dierenwelzijn: “Zorg 
dragen voor onze huisdieren doen we niet alleen. 
Gent telt verschillende dierenverenigingen waar-
in talrijke vrijwilligers hun steentje bijdragen: 

van hondencafés, opvanginitiatieven zoals Kat 
Zoekt Thuis en de Poezenboot tot het Gentse 
Dierenasiel. Omdat deze verenigingen ook  
erkenning en ondersteuning verdienen, werken 
we aan een nieuw subsidiereglement.” 

Na de boost van nieuw aangekochte gezelschaps-
dieren bij het begin van de pandemie, zien we 
een jaar later jammer genoeg ook een opstoot  
bij organisaties die huisdieren opvangen. Ook 
het Vogelopvangcentrum van Merelbeke heeft  
de handen meer dan vol met de opvang van  
wilde dieren.

VOEDSELBANKEN
Ons Gentse dierenwelzijnsbeleid heeft ook 
speciale aandacht voor kwetsbare mensen. De 
kosten voor het onderhoud van een viervoeter 
kunnen aardig oplopen. De voorbije jaren zagen 
we de oprichting van 2 dierenvoedselbanken 
waar baasjes die het financieel moeilijk hebben 
dierenvoeding en -spullen kunnen krijgen. In het 
dierendispensarium kunnen mensen met een 
laag inkomen terecht om hun huisdier correct te 
laten verzorgen en opvolgen. 

Schepen Heyse: “Het is duidelijk dat niet alleen 
onze dieren, maar ook onze dierenverenigingen 
alle steun verdienen.”

EEN STAD MET  
EEN HART VOOR HUISDIEREN

Man en kat wisselen een blik van verstandhouding.
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Gent Stad 
kurt.levrau@

protonm
ail.com

Gent Sint-Pieters – Zwijnaarde 
valentin.dem

il@
gm

ail.com

Gentbrugge – Ledeberg  
jurgen.sanctobin@

gm
ail.com

Jong Groen Gent  
gent@

jonggroen.be

Drongen 
lode.verbanck@

pandora.be
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ZET GROEN
mee op de kaart!

M
eer groen in de buurt, veilige fi etspaden, sociale gelijkheid…

 W
at houdt jou bezig in je 

w
ijk? Laat het w

eten aan de groenen in je buurt! Er is een lokale afdeling in elke G
entse 

w
ijk. O

m
 onze them

a’s op de kaart te zetten hebben w
e jou nodig, w

aar je ook w
oont. 

M
aak sam

en m
et ons het G

ent van je drom
en!

Brugse Poort
brugsepoortrabotm

ariakerke@
groengent.be

Sluizeken – Muide – W
ondelgem  

dieter.w
ildem

auw
e@

telenet.be

Sint-Amandsberg – Oostakker  
carol.van.peteghem

@
gm

ail.com
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OP HET NIEUWE JAAR!

8 januari

Of onze nieuwjaarsreceptie fysiek kan plaatsvinden, is moeilijk te voorspellen. Maar dat 
we er een aangenaam moment van maken met politieke prikkels en mooie wensen, staat 
buiten kijf. Houd dit moment alvast vrij en schrijf je in op bovenstaande link.

groengent.be/nieuwjaar2022
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