
Hier

Almaar meer Europese
steden kiezen voor
leefbaarheid en bereik-
baarheid. Ook Gent
durft hiervoor te kiezen.

DUURZAME MOBILITEIT: NU OF
NOOIT!
In april 2017 treedt het Circulatie-

plan in werking. Een historisch

moment, zegt Groen-schepen van

Mobiliteit en Openbare Werken

Filip Watteeuw: "Een moderne

stad is voor iedereen bereikbaar,

gezond en veilig. We zetten een

grote stap naar een leefbaar Gent.

In de stad wonen krijgt een

groenere betekenis."

Telkens we ons verplaatsen, maken

we deel uit van een historische om-

wenteling. Steeds meer Gentenaars

(en bezoekers) schakelen slim en

nemen de fiets, wandelen of

gebruiken het openbaar vervoer.

Gent zit daarmee in de kopgroep van

Europese steden die zichzelf

heruitvinden.

Kiezen voor een alternatief wordt

aantrekkelijker: het aantal park-

and-rides aan de stadsrand breidt uit,

tram en bus staan dankzij aparte

beddingen niet meer mee in de file, en

de belangrijkste fietsinvalswegen

worden veiliger en comfortabeler.

Daar wordt elke dag hard aan

gewerkt. Gent voert een

inhaaloperatie uit en dat verklaart de

vele werkzaamheden.

IN DE BAN VAN DE RING
Het juiste vervoersmiddel kiezen is

een belangrijke stap in de aanloop

naar het Circulatieplan. Gent wordt

verdeeld in sectoren. Naar het

centrum rijden kan, dwars erdoorheen

niet meer. Fietsers en voetgangers

krijgen meer (adem)ruimte doordat

het verkeer langs de Ring wordt

geleid.

Filip Watteeuw: "We werken daarom

aan een betere doorstroming van het

autoverkeer op de Ring en voeren

verschillende kleine ingrepen uit."

Afspraak met de geschiedenis dus, op

3 april 2017!

in Gent

Een Gentenaar met lef

Voeten droog, hoofden koel

Trefdag 'Samen Stad Maken'
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HIER

Ergys Brocaj
GENTSE DOENER

Maak kennis met Ergys Brocaj, 18 jaar en een bezige bij. De kans bestaat

dat je Ergys al kent van radio en televisie. Samen met 9 andere

uitverkoren leeftijdsgenoten mocht hij de minister van Onderwijs vorig

schooljaar adviseren over de nieuwe eindtermen in het onderwijs. Er

volgde een dubbelinterview met minister Crevits (CD&V) in De Afspraak

en ook op de nationale radio deed hij zijn zeg. Zelf volgt hij les in de

Voskenslaan waar hij ook actief is in het leerlingenparlement.

Ergys: "Jongerenparticipatie is mijn dada. Ik ben lid van ‘de10’ van de Vlaamse

scholierenkoepel. Wij zijn de jongerenambassadeurs in het maatschappelijk

debat rond de eindtermen. Ik zetelde ook in het burgerkabinet van minister

Gatz.

Daarnaast heb ik net een nieuw project gelanceerd, MyUtopia. Kort samengevat

verzamel ik 50 jongeren in het stadhuis van Gent om er te discussiëren en

debatteren over verschillende thema’s. Dat we het over Onderwijs en Klimaat

(verandering) zullen hebben, staat al vast. Het derde thema beslissen we

samen met de deelnemers. We willen graag eindigen met concrete voorstellen

voor de politiek."

"Ook diversiteit is iets dat mij na aan het hart ligt en waar ik me voor wil

inzetten. Ik wil dat mensen kijken naar karakter of persoonlijkheid, en niet naar

huidskleur of naam. Zelf ben ik ook liever niet ‘Ergys, die jongen van Albanese

afkomst’, maar ‘Ergys, die wijze gast’ (lacht)."
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IN ’T 
KORT

HIER

VOETEN DROOG EN HOOFDEN
KOEL

‘Warmterecord sneuvelt voor de elfde opeenvolgende maand’, ‘Klimaat-

opwarming bedreigt miljoenen inwoners aan Amerikaanse kusten’, … Het is

maar een greep uit de vele krantenkoppen van september. Dat ons klimaat

verandert is duidelijk. De weerrecords sneuvelen één voor één. Helemaal

tegenhouden kunnen we de klimaatverandering niet. Stad Gent levert heel wat

inspanningen om broeikasgassen terug te dringen. Tegelijk moeten we ons

aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. We noemen dit

klimaatadaptatie.

Klimaatverandering treft steden nog harder. Het centrum van Gent is

gemiddeld 3°C warmer dan daarbuiten en dit kan op hete dagen oplopen tot

8°C. De vele verhardingen in de stad houden immers de warmte vast. Er komen

ook vaker extreme regenbuien voor. Door de vele verhardingen kunnen onze

riolen die grote toestroom aan regenwater nog nauwelijks slikken. Tijd dus om

SCHOLEN DIE DOEN DROMEN

PRAKTIJKTESTEN OP DE

GENTSE HUURMARKT

Onze Stad engageert zich om

discriminatie op de huurmarkt aan

te pakken door de invoering van

'praktijktesten'. Testpersonen

onderzoeken of verhuurders en

vastgoedmakelaren niet

discrimineren.

Deze testen worden objectief en

transparant georganiseerd

volgens strenge kwaliteitseisen.

Het is niet de bedoeling een

heksenjacht te voeren op de

verhuurders, maar om de

discriminatie op de huurmarkt

effectief aan te pakken. In het

besef dat een minderheid de

sector een negatief imago bezorgt

blijft elk voorval van discriminatie

er immers één te veel.

SOCIALE ASSISTENTIE-

WONINGEN 'DE ZONNETUIN'

Op het terrein van woonzorg-

centrum Zonnebloem worden nu

ook 27 assistentiewoningen

gebouwd. Groen Gent vroeg de

vorige legislatuur al naar

betaalbare assistentiewoningen,

in 2018 zullen ze er ook zijn. Negen

van de 27 assistentiewoningen

blijven namelijk in eigen beheer en

zijn hierdoor betaalbaar voor

Gentse senioren met minder

middelen.

Door middel van assistentie-

woningen in eigen beheer en

financiële tussenkomsten voor

senioren die er één huren op de

private markt, willen we ook deze

woonvorm toegankelijk maken

voor elke Gentse senior.

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

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

te zoeken naar oplossingen én over te

gaan tot actie.

Schepen Tine Heyse stelde deze

maand het Gentse Klimaat-

adaptatieplan voor. Dit plan bundelt

alle acties waarmee we Gent willen

klaarmaken voor de toekomst: meer

groen en water in de stad,

verhardingen wegwerken, water

vasthouden en laten infiltreren en

meer schaduw bieden. Stuk voor stuk

maatregelen waarmee we aan de

toekomst werken, maar ook voor

vandaag een aangename, gezonde en

veilige stad willen creëren voor onze

inwoners én onze bedrijven.

Elk kind verdient het om op te groeien

in een veilige en stimulerende

omgeving. Onderwijs speelt daarin

een ontzettend belangrijke rol.

Daarom kiest het Gentse

stadsbestuur ervoor om fors te

investeren in onderwijs, onder meer

door een uitbreiding van het Stedelijk

basisonderwijs met 1700 plaatsen.

Tegelijk pakken we ook bestaande

schoolgebouwen aan. Onze job is

ervoor zorgen dat leerkrachten en

directies hun job kunnen doen: school

maken zonder kopzorgen over

gebouwen.

Basisvoorwaarde: leerkrachten

ondersteunen

Een aangename leeromgeving is niet

alleen belangrijk voor de leerlingen,

maar uiteraard ook voor de

leerkrachten. Geen prikkelende

lessen zonder gemotiveerde

leerkrachten. Leerkrachten en

directies van alle Gentse scholen

kunnen daarom sinds september

rekenen op het Onderwijscentrum,

waar ze met heel specifieke vragen

terechtkunnen. Doel is het

terugdringen van vroegtijdig

schoolverlaten.

Door de krachten te bundelen en

expertise te delen, wil de Stad Gent

meer jongeren een diploma laten

halen. Zo maken we van de school

een echte emancipatie-machine.
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HIER

Nieuws uit de Fractie

Gemeenteraadslid Steven Vromman

neemt met spijt in het hart afscheid

van de Gentse gemeenteraad. Een

nieuwe professionele uitdaging

maakt de combinatie met een politiek

mandaat helaas erg moeilijk. Steven:

“Ik blijf volop achter het bestuurs-

akkoord staan en zal mij ook actief

blijven inzetten voor Groen Gent."

OCMW-raadslid Cengiz Cetinkaya

volgt Steven op. Cengiz' plaats in de

OCMW-raad wordt ingenomen door

Steven Rommel.

1

Herbruikbare bekers op Gentse

Feesten

Proper nieuws! In 2016 gebruikte meer

dan de helft van de Gentse

feestkernen geen wegwerpbekers

meer. En dat laat zich voelen in de

afvalcijfers. IVAGO veegde dit jaar 15

ton minder afval van de grond op in

vergelijking met vorig jaar. Minder

afval op de grond, inspireert feest-

gangers de vuilnisbak te gebruiken.

Op naar propere feesten dus en …

santé!

2
Onderdoorgang Rozemarijnbrug

Eindelijk is hij er: de onderdoorgang

aan de Rozemarijnbrug! De fietsers-

bond had het in een reactie over

‘state of the art’ fietsinfrastructuur.

Voortaan kunnen fietsers comfor-

tabel en veilig op deze belangrijke

fietsas passeren. Groen gemeente-

raadslid Sara Matthieu: “Deze

fietsbrug is een belangrijke stap naar

een echte fietsstad. Nu nog een brug

aan de Nieuwe Wandeling en een

fietsstraat aan de Coupure links.”

3 Hulp bij huur of aankoop

kolftoestel

Nadat OCMW-raadslid Evita Willaert

in februari opriep om een

tussenkomst bij de huur of aankoop

van een kolftoestel mogelijk te

maken, keurde de OCMW-raad in

september een uitgewerkt voorstel

goed. Het Gentse OCMW komt al jaren

tussen in de aankoop van eerste

leeftijdsmelk voor baby’s tot 6

maanden, maar een aanbod voor

mama’s die kiezen om borstvoeding

te geven, ontbrak. Maar daar komt nu

dus verandering in.
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‘Elke dag 
tonen duizenden 
doeners dat 
het anders kan. 
Doe ook mee, 
steun Groen.’

LAAT VAN 
JE HOREN

 Ja, 
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

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.

TREFDAG 'SAMEN STAD MAKEN'
ZATERDAG 26 NOVEMBER - ACV - GENT

'Samen stad maken', daar willen we het graag met jou over hebben
op de derde Trefdag van Groen Gent. Ook dit jaar bieden we je een

boeiende mix van thema’s aan om je te laten inspireren, samen
over te denken en te debatteren. Wie liever de handen uit de

mouwen steken, we plannen ook een activiteit voor de DOENERS.

We voorzien gratis kinderanimatie, en als je dat wenst kan je fiets
een opknapbeurt krijgen door de mobiele fietsenhersteller.

Start om 13u15 en om 17u30 sluiten we af met een receptie en een
surprise-act.

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

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, 107 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.




