
Hier

‘Dat het goed wonen is 
in Gent voor iederéén: 
dat is onze belangrijkste 
ambitie.’

TROTS OP VANDAAG, 
AMBITIEUS VOOR MORGEN
In 2013 stapte Groen voor het 

eerst in het Gentse stadsbestuur. 

Dat zorgde voor heel wat nieuwe 

en ambitieuze projecten voor de 

Gentenaars. Wat vinden de groene 

schepenen hun grootste 

prestatie? 

Elke Decruynaere, schepen van 

onderwijs, opvoeding en jeugd: "Voor 

elk kind een plaats op school: de 

capaciteitsuitbreiding was een 

enorme opdracht. Elk jaar kwam er 

een school bij. Tegelijk zorgden we op 

heel wat scholen voor een groene en 

avontuurlijke speelplaats."

Filip Watteeuw, schepen van 

mobiliteit en openbare werken: 

"Almaar meer mensen kiezen voor 

andere vervoermiddelen dan de 

auto. Een lange lijst maatregelen en 

investeringen maakt die keuze 

gemakkelijker. Alleen al voor fietsers 

investeerden we 15 miljoen euro – een 

ongezien bedrag."

Tine Heyse, schepen van Milieu, 

Klimaat, Energie en Noord-Zuid: "Gent 

Klimaatstad werkt aan een daling 

van het energieverbruik. Goed voor 

het klimaat én de portemonnee. Meer 

dan zesduizend Gentenaars kregen 

gratis energieadvies. Voor 1300 

gezinnen was er intensieve 

renovatiebegeleiding, en 185 bedrijven 

krijgen begeleiding op maat."

WONEN 

Wat brengt de toekomst? Elke 

Decruynaere: "Wonen is voor veel 

mensen te duur. We investeren 

daarom fors in betaalbare woningen. 

We maken de stad ook groener en 

klimaatrobuust. Het is onze 

belangrijkste ambitie dat het voor 

iederéén goed wonen is in Gent."

in Gent

Meer naschoolse opvang

Meer lokaal eten

Meer fietsveiligheid

© Bas BogaertsOnze drie Groene schepenen (vlnr) Elke Decruynaere, Tine Heyse en 
Filip Watteeuw. Samen kijken ze uit naar de toekomst. 
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Kinderen aan de kapstok?

Wanneer de schoolbel gaat, is de dag nog volop bezig. Lang niet alle ouders 

kunnen hun kinderen om halfvier afhalen. Ook woensdagmiddagen en 

vakanties stellen gezinnen voor uitdagingen. Je kind dan maar aan de kapstok 

hangen? Gelukkig kwamen er heel wat kindvriendelijke oplossingen bij. 

 

Pretfabriek tijdens de vakantie 

Zoals de Pretfabriek van de Jeugddienst. Zo’n 250 kinderen zetten daar sinds 

2013 dagelijks de boel op stelten. Kunnen ook tegen een stootje: 

speelpleinwerkingen, de Pretkamjonet, speelse wijken, vakantie- en 

sportkampen en de zomerwerking van de dienst kinderopvang. Ouders 

organiseren ook zelf kinderopvang, met steun van de Stad. Een mooi voorbeeld 

is de Ravotterij aan het Rabot. 

Buitenschoolse opvang 

En tijdens het schooljaar? Schepen Elke Decruynaere: "Scholen zorgen vaak 

zelf voor opvang. Geen eenvoudige opdracht. Nochtans kan het anders. Dat 

bewijzen de bestaande initiatieven voor buitenschoolse opvang, de (ST)IBO’s. 

Ouders zijn erg tevreden over de kwaliteit. Alleen: Gent krijgt hiervoor maar 

evenveel subsidies als Zomergem, dat dertig keer minder inwoners telt." 

Groen trekt daarom aan de alarmbel: met steeds meer alleenstaande ouders, 

tweeverdieners en grootouders die langer werken, is het logisch dat 

buitenschoolse opvang uitbreidt. 

Ons voorstel? Voor elk kind naschoolse activiteiten in de buurt. Veilig en 

comfortabel op school voor de jongsten, en sport, spel en cultuur voor de 

oudsten. 

Kinderen spelen buiten, zoals het hoort, dankzij heel wat stedelijke 
initiatieven.

© Gert Arijs
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KORTE KETEN: NIETS DAN 
VOORDELEN

Tine Heyse, Rudy Coddens en het Boerencollectief in Afsnee. Dit 
project zorgt ook voor sociale tewerkstelling. 

© Christophe Rogolle

'Meer ‘Gents’ eten is goed 
voor consument, boer én 

milieu !'

TINE HEYSE
Schepen van Milieu, Klimaat en Noord-
Zuid
tine.heyse@groen.be

Onze stad is sinds jaar en dag een 

kweektuin voor projecten die voedsel 

rechtstreeks van de lokale boer naar 

de individuele consument brengen. 

Het aanbod aan korteketenvoedsel 

groeit en bloeit. Binnen het kader van 

onze lokale voedselstrategie geven 

we nieuwe initiatieven een duwtje en 

garanderen we nieuwe afzetmarkten.

Korte keten heeft immers tal van 

voordelen. Weten waar ons eten 

vandaan komt, zorgt voor meer 

voeling met ons voedsel. Het aantal 

voedselkilometers daalt drastisch én 

landbouwers krijgen een eerlijker 

inkomen en meer respect. 

Door verschillende korteketen-

wedstrijden te organiseren kregen de 

voorbije jaren 5 laureaten een 

financieel duwtje in de rug om hun 

project uit te bouwen. En begin 

februari lanceerden schepen Tine 

Heyse en OCMW-voorzitter Rudy 

Coddens het landbouwproject ‘Het 

Boerencollectief' in Afsnee. Het 

OCMW stelde 11 hectare 

landbouwgrond ter beschikking voor 

een nieuwe bio-zelfplukboerderij met 

groente en ‘klein fruit’. Dit project 

werkt samen met een familiale 

veehouderij en zorgt voor sociale 

tewerkstelling. 

Om het aanbod korteketenvoedsel 

verder uit te breiden gaat Stad Gent 

nu op zoek naar een organisatie die 

een platform wil oprichten voor de 

verkoop van korteketenproducten 

aan horecazaken, retailers en 

grootkeukens. Deze professionele 

afnemers vinden nu nog te weinig de 

weg naar de korte keten, terwijl er 

net daar enorme mogelijkheden zijn. 

De organisatie met het beste voorstel 

krijgt twee jaar lang subsidies van de 

Stad. Door samen te werken met een 

logistieke speler zullen we heel wat 

bijleren over hoe de producten 

efficiënt en duurzaam geleverd 

kunnen worden in de binnenstad. In 

september willen we hiermee van 

start gaan. 

Schepen Tine Heyse: "Met deze 

aanpak winnen het milieu, de boer én 

de consument."



"Gent is een fenomenale cultuurstad. 

Twee jaar geleden, toen ik hier nog 

maar net was, leerde ik Nederlands 

met de liedjes van Gorki. Daarna 

volgde ik Nederlandse les aan de 

universiteit, tot ik begon te werken. 

Nu ga ik naar de Krook om 

kinderboeken te lezen. Toen de 

mensenketting de boeken verhuisde 

van de oude naar de nieuwe 

bibliotheek, kreeg ik jaloerse mails 

van mijn familie in Venezuela: ‘Is dát 

jouw stad?’ Ook het Lichtfestival 

vinden ze fantastisch. Maar zelf hou 

ik het meest van Gent omwille van 

de Gentenaars: overal ontmoet ik 

interessante, vriendelijke mensen. 

Het zijn altijd leuke gesprekken, 

welke taal we ook spreken."

Claudia Martinez , Ledeberg

 "Tegenwoordig, als je in Gent fietst, 

voel je het enthousiasme voor het 

fietsen. Die verbondenheid met 

andere fietsers, prachtig toch? Al het 

heerlijke aan fietsen komt nu zoveel 

beter tot zijn recht. Dankzij de 

nieuwe fietstunnel kan ik binnenkort 

de Dampoort helemaal vermijden, 

dus het wordt er alleen maar beter 

op. 

Al dat leven in de straten zorgt voor 

een levendige en bruisende stad. Het 

zou mooi zijn mochten we ook ons 

HIER

#MijnGent

Linksboven naar rechtsonder: Claudia Martinez, Paul 
Calmeyn, slechtvalk, Eva Willemyns

water meer gaan gebruiken. Een 

pendelboot of een schoolboot voor 

kinderen: zou dat niet mooi zijn?" 

Paul Calmeyn, Oostakker
 

"Hoog op de Sint-Baafskathedraal, 

waar ik woon, zie ik natuurlijk alles. 

Het doet me veel plezier dat ik mijn 

broers en zussen niet langer in een 

stoet of show hoef te zien. Daar zijn 

wij toch niet voor gemaakt! Kijk naar 

mij, de snelste vogel ter wereld, wat 

moet ik in een kooitje zitten doen? 

Geef mij maar de vrijheid en het zicht 

op onze prachtige stad." 

Slechtvalk, Sint-
Baafskathedraal
 

"'Het heropstarten van de 

scoutswerking in Meulestede is een 

ongelooflijk boeiende ervaring, maar 

ook een zware uitdaging. Geld 

vinden, enthousiaste leiders zoeken, 

stapels documenten doorploegen, 

lokalen regelen, zorgen dat ook 

minderbedeelde kinderen mee op 

kamp kunnen … Het is een voltijdse 

bezigheid die ik combineer met 

studeren. Gelukkig kunnen we bij 

elke stap rekenen op de hulp van de 

Jeugddienst. En de Karweidienst van 

de Stad heeft onze lokalen 

schitterend gerenoveerd. Vree wijs 

dat Stad Gent ons op zo veel 

manieren steunt! 

Wij gaan met onze leden –

ondertussen al vijftig!– graag op 

stap, dus we kijken heel hard uit naar 

de nieuwe Meulestedebrug met de 

fietsonderdoorgang." 

 Eva Willemyns – Muide-
Meulestede

Bio
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'Gentenaars die zich inzetten 
voor meer groen  verdienen 
ondersteuning'

PERSONEEL IN MULTICOLOR

De voorbije weken was het opnieuw voorpaginanieuws: werknemers 

van buitenlandse afkomst vinden in ons land nog te moeilijk een job. 

Dat zie je ook in de werkloosheidscijfers van onze stad. 

Gemeenteraadslid Cengiz Cetinkaya is niet verrast. 

In gesprek met werkzoekenden uit zijn gemeenschap hoort Cengiz vaak 

hetzelfde: ze zijn niet goed op de hoogte van bestaande vacatures omdat ze 

geen vlotte gebruikers van het internet zijn. Of de selectieprocedure is 

onbewust afgestemd op een ‘doorsnee’ werknemer zodat ze ongewild minder 

kansen krijgen. Of aanwerven gebeurt op basis van het juiste diploma, en 

minder op basis van wat iemand echt kan. "Ik kan dat wel, maar ik heb niet de 

juiste papieren," hoort Cengiz vaak.

 

Vele Gentenaars van buitenlandse komaf raken daardoor niet aan de bak op de 

GROENE VINGERS

AUTO OP RUST 

De drie Groene schepenen doen 

afstand van hun dienstauto. Elke 

Decruynaere, Filip Watteeuw en 

Tine Heyse deelden hun auto al. 

Maar nu mag die dus helemaal op 

rust. ‘We gebruikten de auto 

amper’, legt Filip Watteeuw uit. 

‘Met de fiets en het openbaar 

vervoer geraken we waar we 

moeten zijn. En hebben we toch 

een auto nodig, dan kiezen we 

voor een deelauto.’ 

Net als almaar meer Gentenaars 

dus. Op amper 3 jaar verdubbelde 

het aantal autodelers tot bijna 

negenduizend. Autodelen biedt 

dan ook heel wat voordelen. Meer 

weten? https://autodelen.gent/ 

TASKFORCE WONEN VAN 

START

Goed en betaalbaar wonen, ook 

voor de lagere inkomensgroepen: 

dé inzet voor de lokale 

verkiezingen in 2018 en ook de 

nationale verkiezingen in 2019?

Voor sommigen is huren echt te 

duur, mensen wachten jàren op 

een sociale woning of verlaten de 

stad op zoek naar een passende 

gezinswoning. Dat moet anders! 

Groen Gent werkt voor de 

gemeenteraadsverkiezingen met 

kartelpartner sp.a een plan van 90 

miljoen euro uit. Intussen zit het 

stadbestuur niet stil. Een 

Taskforce werkt concrete 

oplossingen uit op korte termijn. 

Check: http://www.TeamGent.be 

CENGIZ CETINKAYA
gemeenteraadslid
cengiz.cetinkaya@groen.be

BRAM VAN BRAECKEVELT
Gemeenteraadslid
bram.vanbraeckvelt@groen.be

arbeidsmarkt. Ook bij de Stad zijn ze 

ondervertegenwoordigd. "Bijzonder 

jammer" zegt Cengiz, "want De Groep 

Gent is een van de grootste 

werkgevers van Oost-Vlaanderen 

met meer dan achtduizend mensen in 

dienst." 

Daarom stelde het stadsbestuur een 

actieplan op om van het 

personeelsbestand een betere 

afspiegeling te maken van de 

bevolking. Tegen 2020 moet 30 

procent van de nieuwe medewerkers 

van buitenlandse herkomst zijn. 

Cengiz: "In de kansengroepen vind je 

heel wat getalenteerde mensen die 

we in de Stad kunnen gebruiken, maar 

nog onvoldoende bereiken. Met dit 

plan pakken we die uitdaging grondig 

aan."

 

Groen in de buurt maakt gelukkig. Er 

zelf mee aan de slag gaan nog meer! 

Alsmaar meer Gentenaars willen zelf 

de handen uit de mouwen steken. 

Stad Gent zet daarom de schouders 

onder een initiatief waarbij 

buurtbewoners zelf instaan voor het 

groenonderhoud, of voor de aanleg 

van groenslingers aan en tussen 

huizen. 

Het zijn (kleine) eerste stappen naar 

een breder engagement van 

Gentenaars om, samen met de 

Groendienst, hun straat en buurt 

aangenamer te maken. 

Meer openbaar groen is goed voor 

onze gezondheid, dat is 

wetenschappelijk bewezen. 

Daarnaast helpt elke struik of elke 

boom om het hitte-eilandeffect tegen 

te gaan. 

We beginnen klein en hopen om dit 

snel verder uit te bouwen. Tenslotte 

is het openbaar groen: van en voor 

iedereen. Ook het plezier van de 

aanleg en het onderhoud willen we 

daarom met iedereen delen. 
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Verlaging tarieven sociale 

restaurants

Het laagste sociaal tarief in de 

Gentse sociale restaurants, voor 

mensen met een leefloon of een 

gelijkgesteld inkomen wordt verlaagd 

van € 3,50 naar € 3. Er komt ook een 

campagne om de sociale restaurants 

beter bekend te maken . Evita 

Willaert: "Voor de meeste mensen is 

een halve euro twee keer niets, maar 

dat is niet zo voor de mensen die op 

het einde van hun budget nog een 

stuk maand over hebben."

1

Onbeperkt sporten 

Met het charter Onbeperkt Sporten 

wil de Sportdienst, samen met 

Geestig Gezond Sporten , de 

sportclubs aanmoedigen en 

ondersteunen om hun deuren te 

openen voor sporters met een 

beperking. Raadslid Zeneb Bensafia: 

"Met dit charter verklaren de Gentse 

sportclubs zich bereid om er voor te 

zorgen dat sporters met een 

beperking meer kansen krijgen om 

aan sport te doen."

2
Fair Fashion Fest #3 

Op 29 april vindt het festival voor 

eerlijke mode plaats in het MIAT: Fair 

Fashion Fest #3, een dag boordevol 

workshops, infosessies, advies én 

een indrukwekkende modeshow. 

Eerlijke kledij is een van de 

speerpunten van het Gentse Noord-

Zuidbeleid. Schepen Tine Heyse doet 

een warme oproep om deel te nemen. 

en trots eerlijke kledij te dragen om zo 

de mode-industrie aan te sporen 

eerlijk en transparant te werken. 

3

Mobiel recycleren 

IVAGO wil in 2018 experimenteren met 

een mobiel recyclagepark. Sara 

Matthieu: "Zo’n pop-uppark blijft dan 

even  in de wijk staan en maakt het 

mensen gemakkelijker om hun afval 

correct in te leveren. Zo wordt de 

drempel verlaagd om naar een 

recyclagepark te gaan en wordt er 

meer afval gerecycleerd. Zeker voor 

Gentenaren zonder auto zal dit 

bijzonder handig zijn." 

4

© Ruben Sciffer © Marnik Vercaigne © Armina Ghazaryan © IVAGO
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FIETSEN: WE SCHAKELEN EEN 
VERSNELLING HOGER

Fietsen in Gent wordt steeds aangenamer en veiliger. Hier zie je de 
Coupure langs de Rozemarijnonderdoorgang

© Pierre Van Uffelen

FILIP WATTEEUW
Schepen van Mobiliteit en Openbare 
werken
filip.watteeuw@groen.be

Het aantal fietsers in Gent is de 

laatste jaren enorm gestegen. Meer 

dan 30% van alle verplaatsingen in 

Gent gebeurt met de fiets. We 

stelden alles in het werk om de stad 

veiliger te maken voor onbeschermde 

weggebruikers. De voorbije jaren 

pakten we heel wat plaatsen aan, al 

blijft er nog veel werk aan de winkel. 

Fietsen in Gent wordt steeds 

aangenamer: we kregen al de 

fietsonderdoorgangen aan Ter Platen, 

de Rozemarijnbrug en de Nieuwe-

vaart. Binnenkort gaan de Parkbos-

bruggen open en starten de werken 

aan een fietstunnel onder de 

spoorberm aan de Dampoort, aan een 

fietsbrug over het water aan de 

Zuiderpoort én aan een fiets-

onderdoorgang om het gevaarlijke 

kruispunt Sint-Lievens-poort te 

vermijden. Er komen over enkele 

maanden ook 7 extra fietsstraten bij 

in Gent, bovenop de 8 die we al 

hebben. Fietsstraten verhogen de 

veiligheid van fietsers want daar 

mogen auto’s fietsers niet inhalen. 

Al die fietsen moeten ook gestald 

worden. Er zijn maar liefst 27.500 

publieke fietsparkeerplaatsen in 

Gent, en er komen er steeds meer bij. 

Zo opende recent een nieuwe 

(overdekte) buurtfietsenstalling in de 

Karperstraat. Met het Fietsparkeer-

plan zorgen we ervoor dat uiteindelijk 

alle bewoners in de 19e-eeuwse 

gordel op 100 meter van hun huis een 

fietsenstalling vinden.

Ook in de deelgemeentes! 

De voorbije jaren zagen ook fietsers in 

de deelgemeenten forse vooruitgang. 

De meest in het oog springende 

verbeteringen: nieuwe fietspaden aan 

de Lange Velden in Wondelgem en 

langs de Hundelgemsesteenweg in 

Ledeberg. Het Looppad in Wondelgem 

wordt binnenkort als wandel- en 

fietspad aangelegd met veilige over-

steken. Bovendien werden vele 

stukken van de hoofdroutes van het 

Fietsnetwerk in groot Gent veiliger 

gemaakt. Zo bouwen we in een stevig 

tempo verder aan een echte 

fietsstad. 

1 miljoen euro voor veilige 

schoolomgevingen 

Ook veel schoolomgevingen werden 

veiliger voor fietsers: basisschool De 

Tovertuin kreeg een nieuw fietspad 

voor de ingang, het kruispunt 

Zwijnaardsesteenweg - Vrijheidslaan 

- Koekoeklaan kreeg een nieuwe, 

veilige aanleg zodat kinderen tot aan 

Freinetschool De Spiegel raken, en 

binnenkort volgen nog heel wat 

andere projecten. Voor veilige 

schoolomgevingen trok het 

stadsbestuur maar liefst 1 miljoen 

euro uit.
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"Statiegeld is de beste 
oplossing tegen zwerfvuil !"

ZUIDERLICHT 
OPENT DE DEUREN

WEG MET ZWERFVUIL 

SARA MATTHIEU
Gemeenteraadslid
sara.matthieu@groen.be

Groen trekt al jaren aan de kar voor een vernieuwende en eigentijdse aanpak 

voor specifieke doelgroepen binnen de ouderenzorg. Met de opening van het 

OCMW-Woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke wordt deze ambitie 

realiteit. Naast het gewone woonzorgcentrum zijn er drie kleinschalige 

leefgroepen voor ouderen die gespecialiseerde zorg nodig hebben. Een eerste 

leefgroep is er voor mensen met jongdementie. Daarnaast is er een leefgroep 

voor 65-plussers met een verstandelijke beperking en een leefgroep voor 65-

plussers met een psychiatrische problematiek. 

De drie gespecialiseerde leefgroepen zijn nu al opgestart, bewoners voor de 

andere leefgroepen blijven voorlopig op hun honger. Onbegrijpelijk, als je weet 

hoe groot de nood is. Maar de Vlaamse Overheid wil besparen en erkent daarom 

pas vanaf oktober opnieuw woonzorgcentra. Het OCMW kan de kosten 

onmogelijk helemaal zelf dragen. 

Op maat van de bewoner 

Het nieuwe centrum zal op een meer eigentijdse manier zijn bewoners 

huisvesten. Volgens het principe van ‘active ageing’ krijgen zij meer 

verantwoordelijkheid en inspraak bij hun dagelijkse bezigheden. Met het 

nieuwe Woonzorgcentrum genieten dan ook nog meer mensen van hun oude 

dag.

Een blikje in de goot, een flesje 

frisdrank in de berm: het 

zwerfvuil in onze straten  blijft 

een probleem. Maar liefst 40% 

van het zwerfvuil bestaat uit 

blikjes en PET-flesjes!

 Dat kost handenvol geld aan opruim-

werk: 24 euro per Vlaming. Het maakt 

onze straten en parken ook vuil en 

onaangenaam. De oplossing? Voer 

statiegeld in op drankverpakkingen. 

In Duitsland bestaat dat systeem al 

jaren - en met succes. 

Raadslid Sara Matthieu lanceerde in 

de gemeenteraad het idee om als 

stad lid te worden van de Statiegeld-

alliantie. Daarin bundelen Vlaamse 

en Nederlandse verenigingen en 

gemeenten de krachten om 

statiegeld te promoten. Gent was de 

eerste grote Vlaamse stad. De teller 

staat intussen op 36 gemeenten. 

Vandaag zegt trouwens 80% van de 

Vlamingen voorstander te zijn van 

statiegeld. Sara Matthieu: "Door 

statiegeld in te voeren zullen 

mensen hun drankverpakkingen niet 

meer zomaar weggooien op straat. 

Je krijgt er immers geld voor terug. 

40% van het zwerfvuil kan zo 

vermeden worden! Waarop wacht de 

Vlaamse regering nog?"

Wil je zelf actie ondernemen? Neem 

dan een selfie  met een gevonden 

blikje, post hem op sociale media met 

#backtosender of stuur het blikje of 

flesje terug met de post naar de 

producent. Zo toon je drank-

producenten dat wegwerp-

verpakkingen hun beste tijd gehad 

hebben.

Actief ouder worden in het nieuwe 
woonzorgcentrum. Genieten van de oude dag! 

© Wzn Avondrust Varsenare



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.

AAN TAFEL MET TINE HEYSE EN 
VERA DUA

Maandag 16 april, 20u - Theater Tinnenpot, 
Tinnenpotstraat 21, Gent 

Een smakelijk gesprek over ‘Gent en Garde’, de Gentse 
voedselstrategie. 

FIETSTOCHT MET FILIP WATTEEUW
Zondag 6 mei, 14u - Woodrow Wilsonplein

Schepen Filip Watteeuw gidst je door de Gentse binnenstad, 
langs vers aangelegde fietspaden en nagelnieuwe 

onderdoorgangen. Je krijgt tekst en uitleg bij de 
realisaties en de toekomstplannen. 

Groen Gent

Wouter  Vanhove

Krommepopulierstraat  16

9030  Mariakerke

wouter.vanhove@groen.be 

www.groengent.be 

     www.facebook.com/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.




