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‘Het Circulatieplan 
zorgt voor een 
aangename stad, vlotter 
verkeer en opvallend 
veiliger straten’

GOEDE PUNTEN VOOR HET 
CIRCULATIEPLAN
Het Circulatieplan verandert Gent 

ingrijpend, zegt Groen-schepen 

van Mobiliteit en Openbare 

Werken Filip Watteeuw. "Er zijn  

minder files, spectaculair minder 

ongevallen en er is meer 

leefkwaliteit in de stad. Fietsen 

en het openbaar vervoer zitten in 

de lift. Dankzij de inbreng van de 

Gentenaars kunnen we het 

Circulatieplan verder verfijnen."

 

RUSTIGER, VEILIGER EN 
GEZONDER
Het Circulatieplan veranderde de 

binnenstad. Er rijden minder auto’s en 

mensen herademen. Het is ook 

aangenaam wandelen in het grotere 

autovrij gebied. Het centrum kreunt 

niet meer onder de verkeersdrukte en 

de politie stelt minder ongevallen 

vast. De fietstelpalen meten sinds 

april 20% meer fietsers en het 

gebruik van het openbaar vervoer 

steeg met 15%. Goed voor de 

luchtkwaliteit in de stad en dus ook 

voor de gezondheid van de 

Gentenaars. De kleine ring (R40) 

functioneert bovendien even goed als 

voorheen.

LUISTEREN NAAR DE 
GENTENAARS
Omdat het Circulatieplan nooit af is, 

blijven we luisteren naar de mensen. 

In september ontvingen 3.500 

Gentenaars een enquête in de bus om 

te polsen naar hun mening over het 

plan. Het  Burgerkabinet bestaat uit 

150 Gentenaars die het Circulatieplan 

evalueren en suggesties doen. De 

inbreng van de Gentenaars helpt ons 

om het plan bij te sturen. 

Filip Watteeuw: “Natuurlijk blijven er 

werkpunten, maar over het algemeen 

zien we verbetering. Het 

Circulatieplan werkt en daar plukt 

Gent de vruchten van.” 

in Gent

Team Gent, dat ben jij!

Nachtopvang voor gezinnen

Meer sociale woningen

De fietspalen registreerden tot 20% meer fietsen

De Lijn telde 15% meer gebruikers van het openbaar vervoer

Het totale aantal ongevallen binnen de R40 daalde met 28% (april/mei/juni 2016 versus 2017)
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Team Gent, dat ben jij !

Binnen een jaar zijn er verkiezingen. We zijn vastberaden om ons het 

komende jaar keihard in te spannen en nog heel wat te realiseren. 

Tegelijk werken we nu al aan een verkiezingsprogramma dat ver vooruit 

durft kijken. 

Groen Gent en sp.a Gent trekken in 2018 opnieuw samen naar de kiezer.  

Samen willen we het verschil blijven maken met een verbindend, positief en 

progressief verhaal. Hiervoor gaan we ook te rade bij de Gentenaars. 

We willen graag weten welke dromen jij hebt voor Gent. Elke Decruynaere: “We 

luisteren graag, zodat we in ons verkiezingsprogramma kunnen opnemen wat 

Gentenaars echt belangrijk vinden. Daarom hopen we op suggesties en 

opmerkingen van heel veel mensen. Want Gentenaars, openhartig en 

eigenzinnig, hebben echt hun gedacht over hun stad.” 

Op 14 oktober jongstleden vond het druk bijgewoonde ‘Team Gent’ evenement 

plaats. Wij willen ook nu nog horen wat je denkt. De komende maanden zie je 

ons op pleinen en straten. Vertel ons hoe jij de stad van morgen ziet. Je kan je 

ideeën ook bezorgen via de website team.gent, of via sociale media. 

Welkom bij Team Gent! Help ons de lat hoog leggen en laat ons weten hoe je de 

toekomst van onze stad ziet. Want: Gent, dat ben jij! 

www.team.gent - Facebookpagina TeamGent

Elke in gesprek met enkele Gentenaars in de Langemunt.
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NACHTOPVANG VOOR 
GEZINNEN MET KINDEREN

Het Gentse OCMW opende samen met het CAW een nachtopvang die 
enkel toegankelijk is voor gezinnen met kinderen. 
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‘In de aanpak van de 
wooncrisis schakelen we een 

versnelling hoger’

EVITA WILLAERT
OCMW-raadslid
evita.willaert@groen.be

Het is onaanvaardbaar dat 

gezinnen met kinderen op straat 

slapen. Daarom opende het 

Gentse OCMW samen met het 

Centrum voor Algemeen Welzijn 

(CAW) een nachtopvang enkel 

toegankelijk voor gezinnen met 

kinderen. De deuren openen al om 

18 uur zodat de gezinnen niet 

nodeloos langer langs de straat 

hoeven te slenteren . 

 

Tegelijk blijft de Stad werk maken van 

meer permanente oplossingen voor 

dak- en thuislozen. Want 

nachtopvang is natuurlijk maar een 

tijdelijke oplossing. Het biedt even 

rust in een situatie waarin het vinden 

van een slaapplaats het leven 

overheerst. We blijven daarom 

inzetten op oplossingen die de 

gezinnen meer tijd bieden om hun 

leven écht op de rails te krijgen. 

Tijdens de huidige bestuursperiode 

verschenen heel wat nieuwe 

initiatieven en werden bestaande 

uitgebreid zoals instapwonen, 

Housing First, versnelde toewijzing 

en tijdelijke invulling van leegstaande 

sociale woningen,  

doorstroomwoningen voor 

vluchtelingen die na regularisatie 

hals over kop de vluchtelingcentra 

moeten verlaten, ... . 

 

De maatregelen maken allemaal deel 

uit van een volwaardige oplossing 

waar we met dit bestuur naar 

streven, namelijk op termijn een 

woning garanderen voor iedereen.

Het werk is nog lang niet af. Het is 

pas vanuit een stabiele woonsituatie 

dat je kan werken aan andere 

levensdomeinen, zoals het zoeken 

naar (en behouden van) een job of 

onderwijs volgen.                                      

De gezinsnachtopvang is een cruciale, 

maar ook niet meer dan een tijdelijke 

overgangsmaatregel. Permanente 

oplossingen blijven heel belangrijk 

evenals de nood aan meer woningen.

We weigeren ons dus neer te leggen 

bij de wooncrisis en schakelen een 

versnelling hoger, voor alle 

Gentenaars. Daarom moeten we nu 

alle krachten bundelen.

 



De drie Rabottorens, bakens van 

de sociale woningbouw uit de 

jaren 1970, maken plaats voor 

acht kleinere gebouwen. Nieuwe 

energiezuinige woningen zorgen 

voor comfort en een lagere 

energiefactuur voor de huurders. 

De torens zijn het bekendste luik 

van het ambitieuze vernieuwings- 

en renovatiebeleid van 

Woningent, de grootste 

plaatselijke sociale 

huisvestingmaatschappij.

 

Er staan forse vernieuwings-

projecten op stapel aan de 

Watersportbaan (Jubileumlaan) en 

in de buurt van het Sint-

Lucasziekenhuis (Tichelrei). Tegelijk 

worden andere sociale woningen 

opgeknapt om te voldoen aan de 

hedendaagse kwaliteitsnormen. 

Dit is een enorme opgave. Er is te 

weinig Vlaamse steun voor 

structureel onderhoud, terwijl de 

nood aan renovatie erg groot is. 

Daarnaast is er ook nood aan 

nieuwbouwprojecten. Enkel zo 

krijgen we het aantal sociale 

woningen omhoog, een absolute 

must voor Groen. De Gentse 

bevolking is de voorbije jaren immers 

fors gegroeid. Hierbij komt dat bij 

grondige renovatie het aantal 

woonsten daalt.

De minimumoppervlakte voor een 

HIER

GROEN GENT WIL MEER 
SOCIALE WONINGEN

De Rabottorens zijn het bekendste luik van het  
vernieuwings- en renovatiebeleid van WoninGent
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appartement ligt volgens de 

hedendaagse normen hoger dan 

vroeger. Na een renovatie behoudt 

een blok veel betere maar wel minder 

appartementen.

Er zijn ook extra woningen nodig voor 

mensen die tijdelijk geherhuisvest 

worden. Bij afbraak van de 

Rabottorens, bijvoorbeeld, moeten 

de bewoners een hele poos ergens 

anders kunnen wonen.

Zonder extra steun van Vlaanderen 

kan Woningent de noodzakelijke 

ingrepen nooit tot een goed einde 

brengen. Sociale huisvesting is een 

bevoegdheid van de Vlaamse 

regering. De basisfinanciering 

bestaat niet uit subsidies.

De regering verstrekt leningen die de 

huisvestingsmaatschappij terug-

betaalt met haar huurinkomsten. De 

hoogte van de huurprijs is terecht 

afhankelijk van het inkomen van de 

huurder. In grote steden wonen meer 

mensen met een zeer laag inkomen 

waardoor de sociale huurinkomsten 

onvoldoende zijn voor de stad om de 

leningkost af te betalen. 

Huisvestingsmaatschappijen in 

grootsteden zijn daardoor 

structureel verlieslatend. Ze 

overleven omdat ze nog reserves 

hebben. Maar dat blijft niet duren.

De bevoegde Vlaamse N-VA-minister 

Homans weet dat, maar laat de boel 

verrotten.

Voor Groen is het duidelijk.  Als we de 

sociale woningbouw in de grote 

steden een toekomst willen geven, 

moet het anti-grootstedelijk 

woonbeleid van de Vlaamse regering  

veranderen.

DIRK HOLEMANS

Dirk is gemeenteraadslid en 
bestuurder bij WoninGent

dirk.holemans@groen.be

Bio
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‘Tegen 2030 moet er zo’n 
1.260 hectare bos in Gent zijn’

GENTSE VOEDSELSTRATEGIE 
GEEFT GOEDE VOORBEELD

Gent en Garde, de Gentse voedselstrategie, ontvangt goede punten van 

onderzoeker Michel Bauwens. Zijn onderzoek naar Gent als ‘commons-

stad van de toekomst’ leverde een ‘Commons Transitie Plan’ op, met 

een overzicht van initiatieven waarbij burgers en overheden 

samenwerken aan een duurzame stad. 

‘Commons’ zijn samenwerkingsverbanden tussen mensen, los van markt en 

overheid. In het onderzoek van Bauwens krijgt de Gentse voedselstrategie een 

mooie pluim. Het doel van de strategie is het duurzamer maken van alle 

stappen die voedsel in Gent doorloopt, vanaf productie tot en met 

afvalverwerking. 

Tine Heyse: “Die pluim delen we met de vele burgers die zelf initiatieven 

nemen. Bijvoorbeeld de voedselteams, die de samenaankoop van groenten, 

800 VOETBALVELDEN GROEN

KINDEROPVANGPUNT 

Toekomstige ouders vinden 

voortaan alle kinderopvang voor 

baby’s en peuters op één website: 

www.kinderopvang.gent. Je 

vraagt er opvang aan voor vijf 

plaatsen tegelijk. Gedaan dus met 

eindeloos rondbellen. Stad Gent 

investeerde 55.000 euro om het 

digitale platform op poten te 

zetten. Schepen Elke 

Decruynaere: “Kinderopvangpunt 

Gent maakt de zoektocht naar een 

geschikte opvangplaats veel 

eenvoudiger. Gent hoort hiermee 

bij de koplopers in Vlaanderen.” 

 

SCHOOL EN SCOUTS ONDER 1 

NIEUW DAK 

Tussen september en januari 

openen maar liefst drie nieuwe 

schoolgebouwen waarin de Stad 

Gent investeerde. Daartussen 

zitten unieke projecten zoals de 

uitbreiding van 't Groen Drieske in 

Gentbrugge. Wat vijf jaar geleden 

nog een kleuterschool was, 

groeide uit tot een volwaardige 

basisschool. Ook de stedelijke 

buitenschoolse opvang en de 

lokale Scouts en Gidsen profiteren 

daarvan. De school en de 

jeugdbeweging delen het gebouw 

en het terrein. De verbouwing 

gebeurde met oog voor 

duurzaamheid: behalve heel wat 

isolatie, is er ook ventilatie met 

warmterecuperatie, LED-

verlichting en sanitair met 

regenwaterrecuperatie. 

TINE HEYSE
Schepen van milieu, klimaat, energie en Noord-Zuid
tine.heyse@groen.be

BRAM VAN BRAECKEVELT
Gemeenteraadslid
bram.vanbraeckevelt@groen.be

fruit en zuivel organiseren, 

rechtstreeks bij de lokale 

producenten. Of de 

zelfplukboerderijen, waar je je eigen 

groenten en fruit kunt oogsten. Het 

zijn typische voorbeelden van 

‘commons’ waarbij burgers inspraak 

hebben op hoe we onze 

voedselvoorziening organiseren.”

 

BELEIDSGROEP

Allerhande landbouw- en 

middenveldorganisaties overleggen 

samen onder het voorzitterschap van 

schepen Heyse in een zogenaamde 

beleidsgroep: een klankbord voor het 

voedselbeleid van de stad, die de 

voedselstrategie helpt omzetten 

naar veranderingen in de praktijk.

Wie droomt er niet van meer groen 

in de stad om te wandelen, te 

spelen, te genieten …? 

Meer groen in de stad helpt de 

gevolgen van een veranderend 

klimaat op te vangen. Daarom wil 

Gent een oppervlakte van 

achthonderd voetbalvelden 

definitief inkleuren als 

groengebied. 

Het gebeurt helaas nog al te vaak: 

een mooi bosje moet plots verdwijnen 

omdat het nooit officieel erkend werd 

als ‘waardevol groen’. 

Om dat te vermijden heeft het 

stadsbestuur, onder impuls van 

Groen, een plan opgesteld waarin de 

bestemming van elk terrein definitief 

wordt vastgelegd. Daarom ligt nu een 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op 

tafel om 255 hectare bestaand groen 

te beschermen en 140 hectare 

bijkomende natuur te creëren. Samen 

goed voor zo’n 800 voetbalvelden 

groen. Tegen 2030 moet er zo’n 1.260 

hectare bos in Gent zijn. 
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Nieuwe fietsstraat in rode asfalt 

De Baertsoenkaai en Bijlokekaai 

kregen een nieuw jasje van rode 

asfalt. Dit is de achtste fietsstraat in 

Gent. In de loop van 2018 komen er 

nog acht nieuwe fietsstraten bij. 

Fietsers hebben hier voorrang, auto’s 

zijn er te gast en mogen fietsers niet 

inhalen. 

1

162 nieuwe elektrische laadpalen 

De Park+Ride (P+R) De Bourgoyen is 

een publieke elektrische laadpaal 

rijker. Dit jaar nog komen er in Gent 48 

palen bij. Tegen 2020 zullen dat er 162 

zijn. De laadpalen komen vooral op 

P+R’s, autodeelclusters en 

buurtparkings. Schepen Tine Heyse: 

“Elektrische auto’s dragen bij tot 

schonere luchtkwaliteit. Op langere 

termijn streven we ernaar dat er 

enkel nog auto’s rijden die vrij zijn van 

fossiele brandstoffen.” 

2 Luwteplekken 

Gent is een stad vol leven. Maar af en 

toe wil je even op adem komen. 

Honderden Gentenaars reageerden 

enthousiast op de oproep van Tine 

Heyse om hun favoriete ‘luwteplek’ 

te melden via de stadswebsite. Tine: 

“Geen zorgen, we verklappen de 

favoriete luwteplekken van de Gente-

naar niet. Luwteplekjes dienen luw te 

blijven. We gebruiken de resultaten 

van de enquête om goed zorg te 

dragen voor deze plekken.” 

3

Gent heeft deelfietsensysteem: 

de Trapido’s 

Op de belangrijkste Park+Rides staan 

sinds kort Trapido’s. Bij het Gentse 

deelfietsensysteem brengt de 

gebruiker de deelfiets altijd terug 

naar het startpunt. De Stad kiest 

bewust voor dat systeem want het is 

goedkoper. Het vergt minder 

infrastructuur en is ook ecologischer. 

4
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KINDERARMOEDE, EEN 
ABSOLUTE PRIORITEIT

Een gezin met kinderen waarvan het inkomen onder het minimum-
budget ligt, heeft onmiddellijk recht op extra steun.

© Shutterstock

LILIANE DE COCK
OCMW- fractievoorzitter
liliane.decock@groen.be

Armoede is geen keuze. Daarom is 

armoedebestrijding een prioriteit 

voor het Gentse bestuur. Armoede 

raakt mensen op elk 

levensdomein: wonen, 

gezondheid, werk, vrije tijd … . 

Daarom pakt het OCMW het 

probleem aan op meerdere 

terreinen. 

‘Niemand kiest waar zijn of haar 

wiegje terecht komt’ luidt het in de 

volksmond. Helaas blijkt de plaats 

van dat wiegje vaak erg bepalend. 

Daarom maakt het stadsbestuur van 

de aanpak van kinderarmoede een 

absolute prioriteit. Het OCMW gaat 

actief op zoek naar gezinnen die de 

weg naar de sociale diensten niet 

vinden.

Voor een gezonde en gevarieerde 

maaltijd zijn er de sociale restaurants. 

Voor wie de zorg voor kinderen een 

obstakel vormt bij een sollicitatie, 

reserveert het OCMW plaatsen in de 

kinderopvang. OCMW-cliënten 

kunnen hun kinderen ook gratis laten 

deelnemen aan de vakantiewerking 

‘Pagadder’. De kinderen beleven een 

dag vol leuke activiteiten en krijgen 

een ontbijt, een warm middagmaal en 

een vieruurtje. Op die manier genieten 

ook deze kinderen van de vakantie. 

Natuurlijk is een voldoende hoog 

inkomen de beste manier om uit 

armoede te geraken. Daarom voorziet 

het OCMW ‘Aanvullende Financiële 

Hulp’, in het bijzonder voor gezinnen 

met kinderen. Een gezin met kinderen 

waarvan het inkomen onder het 

minimumbudget ligt, heeft 

onmiddellijk recht op extra steun.

Het totale inkomen ligt met die steun 

op maximum 93% van het 

minimumloon, zodat mensen het 

verschil merken als ze effectief een 

job hebben - een doel waarvoor Stad 

Gent natuurlijk ook heel wat 

inspanningen levert. 

 

Het verschil maken 

Kinderarmoede aanpakken is een 

zware uitdaging. Een lokale overheid 

kan dit niet alleen. Helaas blijft het 

engagement vanuit Vlaanderen 

voorlopig al te vaak beperkt tot holle 

woorden. 

In Gent zien we dat onze maatregelen 

het verschil maken. Sinds kort is er 

een daling van de kinderarmoede-

cijfers. 

We zetten onze inspanningen verder, 

maar dringen erop aan dat Vlaanderen 

en de Federale overheid hun beloftes 

nakomen. 



HIER

‘De fietscode maakt fietsen 
nog plezanter en veiliger’

SAMEN GENT 
MAKEN

WIJS FIETSEN DOE JE ZO

SARA MATTHIEU
Gemeenteraadslid
sara.matthieu@groen.be

De verschillende etnisch-culturele verenigingen spelen een belangrijke 

rol in de diverse samenleving die Gent vandaag is. Met een kleurrijk 

pallet aan activiteiten maken we werk van thema’s zoals integratie, 

gendergelijkheid, taal, emancipatie, tewerkstelling, …  .

Het stadsbestuur paste in 2014 de subsidiëring aan, zodat die rechtstreeks bij 

de verenigingen terecht komt. Twee jaar later volgde een eerste grondige 

evaluatie. Zeneb Bensafia, van bij aanvang een voorstander van de gewijzigde 

subsidiëring, bevestigt dat de ambities geleidelijk waargemaakt worden, maar 

dat er zeker nog ruimte is voor verbetering. 

Het subsidiereglement is bij de verenigingen nog onvoldoende gekend en het 

taalgebruik is vaak te moeilijk. Zeneb: “De ambtelijke taal is zeker een 

werkpunt. Maar het reglement slaagt er in om, met hetzelfde budget, een 

nieuwe dynamiek te geven aan het verenigingsleven. Er komen meer en 

kwaliteitsvollere activiteiten. Meer contacten tussen de verenigingen en de 

stad zorgen bovendien voor een grotere wederzijdse betrokkenheid. En dat 

was ook de bedoeling. Want van Gent een betere stad maken, dat doen we 

met alle inwoners samen.” 

Gent is stilaan een echte 

fietsstad. Sinds de invoering van 

het Circulatieplan kiezen almaar 

meer mensen voor de fiets. 

Logisch, want fietsen is gezond, 

plezant én snel.

Maar meer fietsers zorgen ook voor 

nieuwe uitdagingen. Hoe zorg je 

ervoor dat al die fietsers veilig naast 

en door elkaar fietsen?

Het stadsbestuur investeert al volop 

in veilige fietsinfrastructuur. Ook een 

gezonde fietscultuur helpt. Daarom 

lanceerde Sara Matthieu de idee om 

een 'fietscode' te ontwikkelen, 

samen met de Fietsersbond. 

Inspiratie haalde ze in fietsstad 

Kopenhagen, waar een aantal 

eenvoudige vuistregels, fietsen veilig 

en aangenaam maakt. Dat moet in 

Gent ook kunnen! 

Oogcontact en handgebaren zijn al 

bekende technieken om als fietser te 

communiceren. In een voetgangers-

straat fiets je niet tussen 11u en 18u. 

In een fietsstraat daarentegen heeft 

een fietser altijd voorrang en mag 

een auto niet inhalen. Ook als er een 

tram achter je rijdt, mag je gewoon 

doorfietsen. Op een kruispunt met 

een ‘rechtsaf door rood’-bord, mag 

een fietser die rechtsaf wil, het rode 

licht negeren. 

Sara: “Fietsen in Gent is vooral ook 

genieten van onze mooie stad. De 

'fietscode' bundelt alle afspraken 

zodat het voor iedereen nog 

plezanter en veiliger wordt."

Zeneb Bensafia: 'Het subsidiereglement geeft  een 
nieuwe dynamiek aan het verenigingsleven'.

© Marble Moon



Doeners uit Gent lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

GROEN CAFÉ 'COMMONS'

DINSDAG 12 DECEMBER - 20U

Hoe kan het stadsbestuur burgerinitiatieven ondersteunen en 
versterken? 

 
Expert Michel Bauwens is de centrale gast van ons Groen café rond 

commons. Hij deed drie maanden onderzoek naar burgerinitiatieven en 
hoe het Gents stadsbestuur die kan versterken. De resultaten vind je in 

het ‘Commons Transitie Plan’. Raadsleden Dirk Holemans en Caroline 
Van Peteghem gaan met hem in gesprek. 

Hou onze website in de gaten voor alle info!
www.groengent.be

Groen Gent

Wouter Vanhove

Krommepopulierstraat 16

9030 Mariakerke

wouter.vanhove@groen.be 

www.groengent.be 

     www.facebook.com/groengent
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