
Hier

"Op 3 april krijgen de 
Gentenaars hun stad 
terug."

CIRCULATIEPLAN: GENT GAAT 
VOORUIT
We maken wonen en leven in Gent 

graag een pak veiliger, gezonder 

en aangenamer. Daarom treedt op 

3 april het nieuwe Circulatieplan 

in werking. Wie de auto gebruikt, 

rijdt zoveel mogelijk via de 

stadsring of de R4. 

"Het Circulatieplan draait om veel 

meer dan routes en auto’s", stelt 

schepen van Mobiliteit Filip 

Watteeuw. "Op 3 april geven we de 

Gentenaars hun stad terug."

STAD IN EVENWICHT 
In straten en op pleinen maken we 

meer ruimte voor ontmoeten en 

ondernemen. Voor groen en 

speelruimte voor de kinderen. Voor 

leuker en veiliger wandelen en 

fietsen. Met beter openbaar vervoer. 

Het Circulatieplan herstelt het 

evenwicht in de stad. Het biedt 

oplossingen voor de eindeloze files en 

de onhoudbare parkeerdruk in de 

binnenstad, voor de slechte 

luchtkwaliteit en de vreselijke 

verkeersongevallen. Schoollopen, 

winkelen, werken en vooral wonen in 

Gent stijgt zeker in kwaliteit. 

WINST 
En natuurlijk wordt het even wennen. 

Misschien pas je beter je dagelijkse 

route wat aan of schakel je over op 

een ander vervoermiddel? Maar je 

voelt snel de winst: minder 

doorgaand autoverkeer in de stad 

betekent meer rust, meer veiligheid 

en betere lucht. De stad wordt 

leefbaarder én bereikbaarder. 

Zo maken we van Gent nog meer een 

plek waar het goed leven is. 

Vragen over het Circulatieplan? Surf 

naar stad.gent/circulatieplan of bel 

09 210 10 30. 

in Gent

Circulatieplan geeft gas

Transparante en eerlijke politiek

Genoeg plaatsen op school

© Jona SuysIn straten en op pleinen maken we meer speelruimte voor kinderen.



HIER

TIJD VOOR EERLIJKERE EN TRANSPARANTERE POLITIEK

Onze stad wordt goed bestuurd. Maar de PubliPart-zaak wierp een 

schaduw op het stadhuis. Hoge vergoedingen en vreemde constructies 

zijn onaanvaardbaar. Tijd voor een omslag en een andere politieke 

cultuur. Wat werd afgesproken? 

Alle gemeenteraadsleden en schepenen van Groen in Gent maakten hun 

mandaten en vergoedingen bekend. Geen daarvan komt in de buurt van de 

politici die in opspraak kwamen. 

 

Ook sp.a en Open VLD gaven inkijk in hun cijfers. In het college werd een 

loonplafond overeengekomen. Het ethisch beleggingskader van de stad wordt 

nu overal het vertrekpunt. Alle participaties van de stad Gent in 

intercommunales, vzw’s enz. worden kritisch onder de loep genomen. Want 

het kan anders: met minder mandaten, zonder exuberant hoge vergoedingen en 

met een transparante besluitvorming. 

 

Schepen Elke Decruynaere: “Deze politieke crisis raakte ons als Gentse 

Groenen in ons hart. Onze stad komt hier niet goed uit, de politiek in zijn geheel 

scoort slechte punten. Maar laat ons nu voor een omslag zorgen. Ook door de 

democratie dicht bij de mensen te brerngen.” 

 

De leden van Groen Gent beslisten uiteindelijk over het kartel met sp.a. Het 

ledencongres gaf groen licht op voorwaarde dat de omslag werkelijk 

gerealiseerd wordt. 

De basis deelde haar bekommernissen over en oplossingen voor de 
toekomst van het kartel met sp.a.

© Tim Vanhove



IN ’T 
KORT

HIER

VOOR HET EERST GENOEG 
PLAATSEN OP SCHOOL 

Op 1 september 2017 trekken meer dan 3.000 Gentse kinderen voor het 

eerst naar school. En eindelijk beschikken we over voldoende plaatsen. 

Want er werd uitgebreid. Het Gentse basisonderwijs kan in september 

2017 precies 31.583 kinderen opvangen. Dat zijn er 492 meer dan vorig 

schooljaar. Voor het eerst sinds lang zijn er in Gent meer plaatsen 

beschikbaar dan er schoolgangers zijn. 

“Bijna 500 plaatsen extra: dat betekent twee grote nieuwe scholen. Gent 

investeerde in schoolgebouwen en met resultaat. En we blijven investeren, 

want op het niveau van de school of de wijk kunnen er nog tekorten zijn. 

Bovendien blijft het aantal geboortes stijgen”, zegt schepen van Onderwijs 

Elke Decruynaere. “Ook in het secundair onderwijs werken we aan een 

uitbreiding van de beschikbare plaatsen. We dringen bij de regering aan op een 

beter inschrijvingssysteem.” 

ADIEU, VOEDSELVERSPILLING

BEGELEIDE JACHT OP JOB

Niet alle werkzoekenden hebben 

voldoende competenties om mee 

te draaien in het gewone 

arbeidscircuit. Van de 15.000 

werkzoekenden in Gent behoren er 

13.000 tot een of meerdere 

kansengroepen. Deze mensen 

vinden nooit alleen hun weg naar 

de gewone arbeidsmarkt; ze 

hebben nood aan een meer 

aangepaste begeleiding. Daarom 

tekenen in Gent de schepenen van 

Onderwijs en Werk aangepaste 

trajecten uit, zoals 'Radicaal voor 

taal' en 'Gents actieplan 

vroegtijdig schoolverlaten’. Om de 

sociale economie ruimte te geven 

om te ondernemen, wordt de UCO-

site omgebouwd tot een sociaal-

economisch bedrijventerrein.

GENT KRIJGT 

STADSBOUWMEESTER 

In een drukbevolkte stad als Gent 

is ruimte schaars. Daarom moeten 

we er verstandig mee omspringen. 

Groen wil dat alle Gentenaars 

kunnen deelnemen aan het 

maatschappelijk debat hierover. 

De nieuwe stadsbouwmeester 

zorgt hier mee voor. Hij/zij krijgt de 

functie van ‘bruggenbouwer’ en 

‘waakhond’, die de kwaliteit en 

inplanting van nieuwe 

architectuur in de gaten houdt. Hij/

zij stimuleert en coördineert het 

architecturaal debat, laat nieuwe 

ideeën opborrelen en zwengelt de 

creativiteit aan. Zo vervult de 

bouwmeester een belangrijke rol 

bij het verhogen van de ruimtelijke 

kwaliteit. 

ELKE DECRUYNAERE
Schepen voor Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 
elke.decruynaere@groen.be 

TINE HEYSE
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie 
en Noord-Zuid
Tine.Heyse@stad.gent

GEEN KAMPEERTOESTANDEN 
Het aanmeldingssysteem in het 

basisonderwijs stemt vraag en 

aanbod op elkaar af. Vrije plaatsen 

wijzen we objectief en transparant 

toe. In Gent schuiven ouders niet aan 

in eindeloze wachtrijen. 

Ouders moeten bij aanmelding wel 

meer dan één school aanduiden. Zo 

vinden ze sneller een plaats. Vorig 

jaar kon bijna 70 procent van de 

instappertjes terecht in de school van 

eerste keuze. En als we rekening 

houden met de voorrang voor 

broertjes en zusjes was dat zelfs 83 

procent. Dankzij de bijkomende 

plaatsen in de scholen kunnen straks 

nog meer kinderen terecht in de 

school van hun voorkeur. 

 

Over de hele wereld verspillen we 

maar liefst een derde van al het 

voedsel. De impact op het milieu is 

enorm. In Gent werken stad en OCMW 

aan een structurele oplossing. 

Voorjaar 2017 starten we een 

platform op om voedseloverschotten 

te verdelen over sociale organisaties.

100 ton minder overschotten 

Het platform pakt eerst de 

overschotten van de coöperatieve 

veiling REO uit Roeselare en van 

Gentse supermarkten aan. 

“In 2017 willen we meer dan 100 ton 

voedsel recupereren, vooral groenten 

en fruit. Dat staat voor 245 ton 

minder CO2-uitstoot. Zo verminderen 

we de impact van het Gentse voed-

selsysteem op het klimaat nog 

meer”, aldus schepen voor Milieu Tine 

Heyse. Twaalf medewerkers van het 

OCMW halen het voedsel op en 

zorgen voor de herverdeling ervan in 

Gentse sociale organisaties. 

Structurele aanpak voedsel-

verspilling 

Door de verdeling van fruit en verse 

groenten krijgen kwetsbare doel-

groepen gemakkelijker toegang tot 

gezonde voeding. Na het 'Niets is 

Verloren Festival' in 2014  - waarbij we 

met overschotten kookten voor 5.000 

Gentenaars - en de lancering van het 

Restorestje in 2015, is dit een nieuwe 

stevige stap in de strijd tegen 

voedselverspilling.
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Geothermie in Wintercircus

Gent besteedt een miljoen euro van 

het klimaatbudget aan projecten voor 

stadsontwikkeling. Een deel hiervan 

gebruiken we om van het nieuwe 

Wintercircus een duurzame en 

innovatieve publieke ruimte te 

maken. We verwarmen het met een 

CO2-neutraal verwarmingssysteem 

dat bestaat uit boorgaten van 149 

meter diep. Die gaten koelen het 

gebouw in de zomer en warmen het 

op in de winter. 

1 Iedereen heeft recht op een goede 

gezondheid 

Met hun buurtgerichte aanpak staan 

de wijkgezondheidscentra (WGC) 

dicht bij maatschappelijk kwetsbare 

groepen die moeilijk toegang vinden 

tot de gezondheidszorg. Daarom 

subsidieert Gent de WGC al sinds 

2013. Onbegrijpelijk dat minister De 

Block het nut van die centra nu in 

twijfel trekt. Gent blijft wel overtuigd 

en sloot een nieuwe subsidie-

overeenkomst af met de WGC in de 

stad.

2
Leg je eigen groendak aan! 

Meer groen in de stad is goed voor je 

humeur en je gezondheid. Een 

groendak zorgt voor minder fijn stof 

en meer biodiversiteit, vormt een 

schild tegen lawaai, vangt water op 

én verlaagt je energiefactuur. Een 

groendak houdt je woning ook mee 

koel tijdens warme dagen. Dus, waar 

wacht je nog op om je dak te 

vergroenen? De stad ondersteunt je 

met een mooie subsidie. Meer info op 

www.stad.gent 

3

Bouw mee aan je droomwijk 

Groen geeft bewoners graag de kans 

om te participeren in de ontwikkeling 

van de stad. Met het nieuwe 

Burgerbudget kunnen Gentenaars, 

jong en oud, zelf projecten opzetten 

waar hun buurt of de hele stad beter 

van wordt. Verkozen projecten krijgen 

20 tot 150.000 euro voor de realisatie. 

www.burgerbudget.gent 
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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.

3 APRIL: START CIRCULATIEPLAN 

Nog vragen? 
stad.gent/mobiliteitsplan

09 210 10 30 of mobiliteit@stad.gent
of bezoek onze reizende infostand. 

Bedrijven kunnen met vragen terecht bij de Mobicoach-economie.

Welzijnsorganisaties kloppen aan bij de Mobicoach-Welzijn. 
Meer info over ondersteunende maatregelen voor de 

zorgsector of mensen met een beperkte mobiliteit vind je 
op 

stad.gent/mobiliteitsplan/welzijn.

Groen Gent 

Wouter Vanhove

Krommepopulierstraat  16

9030 Gent

wouter.vanhove@groen.be 

www.groengent.be 

     www.facebook.com/groengent

      @groengent

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




