
Voor het eerst bestuurt Groen mee in Gent.  
Gentenaars aan het woord.
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PL A ATSTEKORT IN SCHOLEN 
A ANGEPAK T

Tot 2015 was dit een school- 
parking, nu een speelplaats die  
ook openstaat voor de buurt.

“De inspanningen om het plaatstekort in de Gent-
se basisscholen weg te werken, leiden eindelijk tot 
resultaten.” Dat kopte de krant De Standaard eind 
januari 2016. In het Gentse basisonderwijs zijn 2.578 
bijkomende plaatsen gecreëerd. Merken ouders het 
verschil? 
 
Tina Fabry (Sint-Amandsberg):  
“Het is goed en geruststellend nieuws: vlak naast 
onze deur opent er in september 2016 een gloednieu-
we Freinetschool. En nog beter is het gemak dat ons 
zoontje Douwe te voet of met zijn driewielertje naar 
het beginnende klasje in onze achtertuin kan. Op de 
info-avond hoorden we immers dat er een fietspad 
naar de school aangelegd wordt. Zo blijft het ook een 
groene en toegankelijke omgeving. Voor ons betekent 
dit per dag 2 uur tijdswinst omdat we niet meer naar 

de heel goede laatavondkinderopvang aan de andere 
kant van de stad moeten rijden. Deze nieuwe brede 
school, waar ook buurtverenigingen en organisaties 
terecht kunnen, trekt nieuwe ouders en buurtbewo-
ners aan. De twee startende klasjes raakten dan ook 
meteen volledig gevuld. Het is voor veel ouders een 
opluchting en het afsluiten van een spannende zoek-
tocht naar een geschikte school. De eerste schooldag 
is altijd wat speciaals en ook wij kijken er dit jaar vol 
spanning naar uit.”

Niet alleen de basisscholen breiden uit. Ook heel 
wat secundaire scholen hebben bouwplannen. In 
de kinderopvang ten slotte, start er dit jaar een 
lokaal loket. Aanstaande ouders zullen sneller zicht 
hebben op de vrije plaatsen in hun buurt.

“In het verkiezingsprogramma van 2012 was er voor het eerst sprake 
van een kindersecretaris. Intussen mag de Kindersecretaris haar eerste 
‘verjaardag’ vieren!” Check!

Kindersecretaris

“Wat ooit een parking was midden in het park is nu een drukbezocht speel-
plein. Dit is een schot in de roos voor kinderen en hun ouders. Voor ons is 

dit een stap in de juiste richting, maar er is nog veel werk aan de winkel 
om van het Citadelpark een autovrij, groen en veilig park te maken, een 
aangename plek voor iedereen.” 

Aan het woord zijn Ellen Lauwereys en José Conejo,  
initiatiefnemers van de Actiegroep Citadelpark voor kinderen

Je vindt deze actiegroep op Facebook: facebook.com/citadelpark.voor.kinderen

PARKING wordt PARK

“De nieuwe school in 
de buurt levert ons 
twee uur tijdswinst 
per dag op.”
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Samen Gentenaar l
GENT SCHAFT HOOFDDOEKENVERBOD AF

Een stad op mensenmaat. Dat plaatste Groen cen-
traal in het bestuursakkoord. Daarom milderde het 
stadsbestuur de grote projecten (Oude Dokken, Fa-
biolalaan, ea.) door minder hoogbouw, een grotere 
mix van woningen (van grondgebonden woningen 
voor gezinnen met kinderen tot goedkopere huur-
woningen) en meer groen.

Pieter Van Vooren (voormalige bewonersgroep 
Koopvaardijpark): ‘Vroeger kon er geen groot park 
aan het Houtdok komen. Ik ben opgetogen dat er nu 
toch snel van zal komen.’.

Maar de stad groeit en dus is er nood aan meer  
woningen en kwalitatieve woonomgevingen. Een 
belasting op onbebouwde gronden en straks ook 
een RUP-Wonen (*) zullen de overgebleven bouw-
gronden activeren. En er wordt onderzocht hoe 
we de 20ste-eeuwse uitbreidingswijken zo kunnen 
verdichten dat ze  een ‘klimaatneutrale’ toekomst 
kunnen bieden aan jonge gezinnen die in die stad 
willen wonen.

(*) het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) Wonen 
werkt de stedenbouwkundige obstakels weg die het 
bouwen van woningen op die plekken momenteel 
verhinderen.

Buurt- en wijkgroen
De groennorm schrijft voor dat elke Gentenaar een 
wijkpark vindt op maximaal 400m van zijn deur. 
Om dit te realiseren komen er over de hele stad 
nieuwe parken en wordt bestaand groen geher-
waardeerd. Twee uitschieters: het grote park aan de 
Oude dokken en de herinrichting van het Baudelo-
park, dat zich straks tot aan de Leie zal uitstrekken. 

Groenpolen
De stad maakt verder ook werk van vier Groenpolen 
rond Gent. In het Parkbos zijn het portaal en de 
boskern Grand Noble gerealiseerd. In de Vinder-
houtse bossen is de Campagne ingericht als toegang 
naar het bossencomplex. En in de Gentbrugse 
Meersen is het zuidelijke deel afgewerkt. 

Bos
Met de definitieve schrapping van het wetenschap-
spark aan de Rijvissche werd het voortbestaan van 
het Hutsepotbos bezegeld.

Trage wegen
Dit stadsbestuur ontwikkelt ook trage wegen- 
netwerken. Drongen werd eerst aangepakt;  
Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem en Afsnee volgen 
snel.

Vanuit je raam zicht op een boom, te voet naar het park en een bos op fietsafstand.

Luk Depreeuw:  
“Ik ga al jaren wandelen in de Gentbrugse Meersen, 
en nu veel meer dan vroeger. Het is erg veranderd. 
Ten goede. Veel meer groen, betere paadjes,… Ik zie 
hier nu ook veel meer kinderen spelen en het is een 
genot om alles te zien groeien en bloeien.”

Joy Verstichele @JoyVerstichele - 27 mei 2013

Morgenochtend mss wakker worden in een iets democratischer België. Stad per stad. 
Go #gent! #grgent #hoofddoekenverbod #hoofddoekendebat
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WIL JIJ EERLIJKE MODE KOPEN?
Evenementen –Fair Fashion Fest op kop- brengen eerlijke mode bij Gentenaars. 

EERLIJKE KLEREN MAKEN EN VERKOPEN: HOE BEGIN JE ERAAN?
Het textielplatform biedt steun aan Gentse starters die schone kleren verkopen. 

EERLIJKE STADSAANKOPEN.
Stadswachten en bodes dragen binnenkort fair trade polo’s en hemden. Een groot 
contract voor de aankoop van eerlijkere werkkledij is in volle voorbereiding.

Fair TextielGents Restorestje door Van Dale 
verkozen tot Woord van het Jaar

     - categorie Lifestyle

Dalende sluikstortcijfers voor Gent in 2015
De sluikstortcijfers evolueren in de goede richting. Dat blijkt zowel uit het door IVAGO opgehaalde tonna-
ge, het aantal sluikstortmeldingen, als de evolutie van de netheidsbarometer. Toch moet de stad nog een 
pak netter. Met ‘Meer geel op straat’ zal IVAGO nog actiever werk maken van een Proper Gent:

 9 De avondploeg wordt het volledige jaar actief om, na het sluiten van de winkels, afvalkorven leeg te 
maken en zwerfvuil op te ruimen

 9 Een tweede sluikstortteam

 9 Een ‘mobiele interventieploeg’ om uit te rukken voor dringende, éénmalige situaties. 

 9 Verdubbeling van de inzet van grote veegmachines in de rand van de stad. 

 9 Inzet van twee moderne straatstofzuigers voor het  voetgangersgebied

© People Tree
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André en Vera:  
“Wij nemen jaarlijks met veel enthousiasme deel aan 
de Gruute Kuis, maar zijn nog veel enthousiaster 
te zien dat stad Gent haar inspanningen voor een 
propere stad nu ook verder opdrijft.”
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Dit nieuwe bestuur zou kiezen voor echte participatie van de Gentenaars, door te vertrekken van onderuit en 
spontane initiatieven ruimte te geven. Een uitdaging van formaat… Maar er zijn al enkele succesverhalen. 
Het dossier Boerenhof is er zo eentje. 

Op een frisse zaterdagmorgen gaan we langs bij 
‘t Boerenhof (het binnengebied Schommelstraat 
– Kwakkelstraat – Pannestraat – V. Frisstraat) en 
leggen ons oor te luister bij enkele trekkers van het 
project. Ondertussen komen buurtbewoners toe, 
om de gezamenlijke tuin te bewerken. In ruil krijgen 
ze Torekes, waarmee ze een eigen moestuintje 
op de site kunnen bewerken. “Dit is een werk van 
lange adem”, vertellen ze. “Toen we hoorden dat de 
garageboxen zouden vervangen worden door een 
parkeerterrein, trokken we met enkele gelijk- 

gestemden naar de Stad. We vroegen er een  
gezamenlijke binnentuin in plaats van een parkeer-
terrein. Nu zijn we 4 jaar en zovele bezwaar- 
schriften verder. De oorspronkelijke plannen  
maakten plaats voor één grote binnentuin, die  
omwonenden en buurtbewoners delen.” Als we de 
site verlaten, vallen de erg divers aangeplante hagen 
ons op, symbolisch voor deze even diverse buurt; 
maar dit hebben ze wel samen gerealiseerd.

Het nieuwe Mobiliteitsplan voor Gent zal het verkeer in en uit de stad in goede banen leiden en zal ook de 
groeiende mix van voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto’s beter op elkaar afstemmen. Zo krijgen 
we een stad waar iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen en waar het aangenaam toeven is.

PARTICIPEREN 
MOET JE LEREN

Tim Duerinck — handelaar 
“Ik werk als zelfstandig instrumentbouwer en –hersteller in het centrum 
van Gent. Ik zeg volmondig “ja” aan het mobiliteitsplan, omdat ik ervan 
overtuigd ben dat het de leefbaarheid en de veiligheid zal verbeteren, 
zonder in te boeten aan bereikbaarheid.” 

Brigitte Wolff — fietser  
“Als directeur van verschillende scholen leg ik vele kilometers af. Dat doe 
ik nu met mijn elektrische fiets. Zo ben ik steeds zeker dat ik op tijd kom 
en het zijn ook momentjes voor mezelf. Ik fiets de stress eraf. (lacht)”

Karla Persyn — openbaar vervoer  
“Ik ben een bezige bij en ondanks mijn fysieke beperking, doe ik het zon-
der auto. Het openbaar vervoer brengt me waar ik heen wil. Super hé!”
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      Het aantal fiets- 
verplaatsingen gestegen             
           van 22 naar 30 %

        88.500 m2  
voetpad (her)aangelegd

     Het aantal auto- 
verplaatsingen gedaald  
      van 54 naar 45 %

    Meer dan 55 km  
     fietsinfrastructuur  
          (her)aangelegd 

In detail? stad.gent/mobiliteitsplan

De voorbije drie jaar is:

Het voetgangersgebied  
  verdubbelt vanaf  
 april 2017 naar 50 ha
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Stappen
Stappen is gezond en aangenaam. De voorbije drie jaar werd meer dan 88.500 m² voetpad 
(her)aangelegd. Het voetgangersgebied in het centrum van Gent wordt vanaf april 2017 
dubbel zo groot (= 50ha). 

Trappen
De voorbije drie jaar is er meer dan 55 km fietsinfrastructuur aangelegd en we houden 
dit tempo aan. Dit loont: we zijn op drie jaar tijd van 22 % naar 30 % fietsers gegaan. Een 
ongelooflijke vooruitgang! Verder zitten ook de fietsonderdoorgangen aan de Rozemarijn-
brug, de Nieuwevaartbrug en de Sint-Lievenspoort, de voetgangers- en fietsbruggen over de 
Watersportbaan en de fietstunnel aan de Dampoort in de pijplijn.

Openbaar vervoer
Tram en bussen rijden vanaf april 2017 vlotter door de stad. Zo wordt het aantrekkelijker 
om het openbaar vervoer te nemen. Sinds oktober 2014 rijden bussen al opnieuw tot 1 uur ’s 
nachts. Binnenkort rijdt er ook een tram naar Zwijnaarde.

Auto’s
Gent blijft bereikbaar voor automobilisten die er écht moeten zijn. Het doorgaand verkeer 
zal verminderen, dus wordt Gent beter bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Het stads- 
bestuur investeert fors in extra P+R’s in de rand van de stad, de ideale oplossing als je  
langer in het centrum moet zijn. We ondersteunen autodelers. Ook deze inspanningen 
lonen, want we zien dat het aantal autodelers in Gent jaar na jaar sterk groeit.

Veilige schoolomgevingen
Een verkeersveilige stad creëren waar kinderen zonder gevaar naar school kunnen fietsen 
of wandelen, is één van de ambities van dit stadsbestuur. Er werd een budget voorzien van 
1 miljoen euro om schoolomgevingen veiliger te maken. ’t Groen Drieske, De Tovertuin en 
De Sportschool zijn enkele voorbeelden.

Wereldwijd zijn 60 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog. Eén 
op zeven van hen zoekt een veilige haven in Europa, onder andere in 
Gent. Dat versterkt de maatschappelijke uitdagingen die er zijn rond 
wonen, opleiding en begeleiding naar een job. We proberen als stad 
de vluchtelingen zo goed mogelijk mee een toekomstperspectief  
te geven.
 Mohamad Al Radi (24j) is afkomstig uit het zwaar bevochten Aleppo 
(Syrië) en woont sinds anderhalf jaar in Gent. Via het project Samen 
Gentenaar ontmoette hij zijn ‘buddy’ Johan Van Acker. Deze laatste 
vertelt: “Ik heb mij in 2010 opgegeven als buddy. Ik vind het erg  
interessant en heb al enkele mensen wat mee op weg kunnen helpen.  
Ik ken Mohamad nu vijf maanden. Het is een energieke jongeman, 
boordevol plannen.”
Mohamad vertelt ons in vloeiend Nederlands zijn verhaal. “Ik ben via 
Turkije in Duitsland terechtgekomen. Mijn zus woonde al in Gent en 

zo ben ik hier ook terechtgekomen. Ik vind het hier fijn. Het OCMW bood me ondersteuning en een uitkering 
maar ik wilde werken. Ik heb heel hard geoefend op mijn Nederlands en ben nu aan het werk bij Lekker Gec in 
Gent. Ik hoop op een dag mijn eigen restaurant te hebben.”
“Ik ben ondertussen op zoek naar een appartement maar dat is niet zo eenvoudig. Ik voel mij welkom in 
Gent, ja. Met Johan oefen ik mijn Nederlands, luister ik naar muziek,  ga ik naar een concert of kook ik 
samen. Met een groepje vrienden ga ik op zondag zaalvoetballen. En met mijn vriend Hatim ga ik vaak 
biljarten. Daar ben ik erg goed in (lacht).”

Moving people
Vluchtelingen in Gent, lees hun verhalen 
op www.movingpeople.nu  
#movingpeople #strafproject #gent 
#movingstories 
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in 10 markante cijfers

31 bedrijven stapten in een coachingstraject van de Stad om hun energiefactuur te  
verlagen. Resultaat: samen stoten zij 1000 ton minder CO2 per jaar uit dan voorheen.

Gent wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Een jaar geleden lanceerde de Stad Gent daarom haar 
klimaatactieplan. Dit zijn de opvallendste cijfers na één jaar. 

In 2015 kregen 1130 inwoners gratis advies om hun 
huis energiezuiniger te maken. Daarvan lieten 268 
Gentenaars hun energiezuinige renovatie gratis 
begeleiden. De renovatiebegeleider helpt bij elke 
stap van de verbouwing. 

Gent wil het aantal woonrenovaties verdubbelen 
en huizen energiezuiniger maken via inkomens-
gerelateerde premies. Vorig jaar vroegen 1544 
mensen deze premie aan. 

Vorig jaar vroegen ruim 100 Gentenaars een 
energielening aan voor energiezuinige ingrepen. 
Je kan tot 10.000 euro lenen aan 2% of zelfs 0%, 
afhankelijk van je inkomen. 

Met de ‘Check je huis’-tool berekenden al 13.000 
Gentenaars hoe energiezuinig hun huis is. Een 
eenvoudig stappenplan geeft een overzicht van 
de geschatte investeringskosten, de beschikbare 
premies en de energiebesparing. 

“Ik kocht in 2014 een huisje in Gentbrugge. Ik had 
een heleboel vragen: zijn zonnepanelen interessant 
voor mij? Hoe kan ik energie besparen? Ik vroeg 
een online energiescan aan en kort nadien kwam 

Laurent langs, die me wegwijs maakte in 
de wirwar aan mogelijkheden, 

maatregelen en premies. 
Wat een luxe te weten 

dat je voor en tijdens 
de werken altijd 
bij iemand terecht 
kan!”

11301130
getuigt:

100

De Gentse zonnekaart toont voor elk huis hoe 
geschikt het is voor zonnepanelen. Ruim 8000 
Gentenaars gingen al na hoeveel zon er jaarlijks op 
hun dak valt. 

17 Gentse scholen en acht buurtgroepen kregen 
begeleiding bij de aanleg van een moestuin. Heb je 
zelf vragen over moestuinieren in Gent?  
Stel ze aan de gratis advieslijn Moestdazo.

In Gent laten we niks verloren gaan. In 70 Gentse 
horecazaken kan je zonder schaamte je overschotje 
in een Restorestje mee naar huis nemen. 

In de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham stapten 714 
gezinnen mee in het project ‘Stap voor Stap’ om 
energie te besparen en duurzamer te leven. 

Het Klimaatplan Gent en een schat aan informatie over Klimaatstad Gent vind je hier: https://klimaat.stad.gent

Via dezelfde site kan je terecht bij de Energiecentrale voor grote en kleine vragen over energiezuinig wonen en renoveren

Info over energiescans, hulp bij verbouwing, lening en premies vind je bij REGent op www.vzwregent.be

Elf Gentse buurtgroepen deden al beroep op de ‘duurzame wijksubsidie’.  
Ze huurden een expert in die hen begeleidde in een project om de CO2 uitstoot  
te verlagen (bv. energiezuinig verbouwen, collectieve energie,…)

714714
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Gent telt 12,5% sociale woningen maar dat is te weinig.  10.000 gezinnen staan op een wachtlijst.
De kwaliteit van een derde van de sociale woningen is ronduit slecht. Veel van deze woningen zijn slecht 
geïsoleerd en toe aan vervanging of doorgedreven renovatie. Geld van de Vlaamse regering komt maar met 
mondjesmaat. Gevolg? Een steeds grotere leegstand van sociale woningen. 
Groen drong er in het stadsbestuur mee op aan om niet op de Vlaamse Regering te blijven wachten: 

 9 2 miljoen euro van het klimaatbudget van de Stad Gent gaat naar de sociale  
huisvestingsmaatschappijen voor energierenovaties. 

 9 Vanaf 2016 bijkomend 5 miljoen euro voor de bestrijding van leegstand in sociale woningen.

Dat zijn scherpe keuzes in afwachting dat Vlaanderen haar verantwoordelijkheid opneemt om meer geld ter 
beschikking te stellen voor bijkomende sociale woningen en voor de broodnodige renovaties.

Op initiatief van Groen zal het Gentse OCMW een 
vernieuwd systeem van aanvullende financiële hulp 
invoeren en de beschikbare budgetten optrekken. 
We gingen in gesprek met Manuela, die ons toelicht 
hoe dit het verschil zal maken.

Manuela: “Ik krijg een leefloon voor een alleen-
staande van ongeveer 830 euro. Hiermee moet ik 
alles betalen, waardoor ik niets kan sparen en moei-
te heb met onvoorziene kosten. Eigenlijk is het zéér 
moeilijk om rond te komen. Gelukkig heb ik wel een 
sociale woning en kan ik als vrijwilliger werken in 

rusthuis Het Heiveld. Zo verdien ik een kleine zak-
cent van € 1,25 per uur maar veel belangrijker is dat 
ik zo veel contact heb met de bewoners. Je ziet dat 
ze daar van genieten en ik doe het ook graag.”

“Elk extraatje is welkom. Zo kan ik gemakkelijker 
grotere kosten betalen, bijvoorbeeld als er eens 
iets kapot gaat. Mijn busabonnement betalen, zal 
ook iets makkelijker gaan. Dat heb ik nodig, want ik 
heb geen auto. Ik ga bijvoorbeeld ook langs bij een 
dienst, in plaats van te bellen. Het busabonnement 
heb ik al, dat telefoontje moet ik betalen.”

Leefloon Huidige AFH Nieuwe AFH

Rita, alleenstaande € 850,40 € 0 + € 114,50 per maand

Samira, alleenstaan-
de ouder met dochter 
van 7 jaar

€ 1133,90 Eénmalig € 53,40 per 
jaar (schoolpremie)

+ € 95,10 per maand

Yves en Els, koppel 
met drie kinderen (2, 
4 en 7 jaar)

€ 1133,90 € 77 per maand 
huishuurtussen-
komst en éénmalig 
€ 53,40 per jaar 
(schoolpremie)

+ € 118,50 per maand

De aanvullende financiële hulpverlening (AFH) is steun, verleend door het OCMW, bovenop het leefloon. De AFH heeft als 

doel om de Gentenaars met een leefloon een meer menswaardig bestaan te geven. Dit is nodig aangezien de bedragen 

van het leefloon onder de armoedegrens liggen. In de tabel vind je enkele voorbeelden van wat dit voor Gentenaars 

betekent.

Voor Manuela maakt  
de aanvullende  
financiële steun  
een groot verschil.



1918

Ingrediënten
130g hoeveboter
120g rietsuiker
100g speculaas
300ml volle platte kaas
40g bloem
3 eieren
100ml volle room
2 dopjes saffraan
Sap van 1 citroen

Bodem
Smelt 50 g hoeveboter en voeg er 40 g rietsuiker aan toe. Meng met 100 g verkruimelde 
speculaas. Bedek er de bodem mee van een ronde, ingevette taartvorm. Druk goed aan. 

Vulling
Smelt 80 g hoeveboter en voeg er 80 gram rietsuiker aan toe. Voeg daar 300 ml volle 
platte kaas en 80 g bloem aan toe. Voeg 2 volledige eieren toe en vervolgens enkel de 
dooier van 1 ei. Hou het eiwit apart en klop het op tot sneeuw. 

Warm 100 ml volle room op tot ze lauw is en voeg twee dopjes echte saffraan toe, 
samen met het sap van 1 citroen.
Roer alles samen tot een smeuïg mengsel (mengsel met platte kaas en lauwe room-
mengsel) en spatel tot slot het eiwitsneeuw er voorzichtig onder. 

Zet de taart in een voorverwarmde oven van 160 graden gedurende 40 minuten.

Smakelijk!

53j. Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 
en begenadigd kaastaartbakker.

34j. Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd,  
leeft zich graag uit op Instagram. Liliane De Cock, 60j. OCMW-fractievoorzitter.

“Ik gruwel van ongelijkheid en blijf mij onvermoeid inzetten voor een  
menswaardig bestaan voor iedere Gentenaar”

Evita Willaert, 34j. Federaal parlementslid en OCMW-raadslid.
“Minder armoede en meer gelijkheid, daar zet ik me elke dag opnieuw voor in.  
In het Federaal parlement én in Gent.”

Cengiz Cetinkaya, 44j. OCMW-raadslid
“Gent is een diverse stad voor jong en oud. Het bereiken van alle doelgroepen, 
specifiek de oudere en nieuwe Gentenaar, daar ga ik voor.”

Dirk Holemans, 50j. Gemeenteraadslid
“Mijn focus: voor elke Gentenaar een betaalbare 
woning met kwaliteitsvol groen in de omgeving.”

Sara Matthieu, 34j. Gemeenteraadslid
“Gent als echte fietsstad: daar ga ik voor! Groene 
ondernemers en deelinitiatieven in onze stad wil ik 
voluit steunen.”

Zeneb Bensafia, 50j. Gemeenteraadslid
“Diversiteit is mijn dada. Ik ijver voor een Gent 
waar alle Gentenaars  
zich thuis voelen.”

Steven Vromman, 55j. Gemeenteraadslid
“Goed leven in een toekomstbestendige stad, solidair 
en low impact. Meer moet dat niet zijn.”

Caroline Van Peteghem, 38j. Gemeenteraadslid
“Kunstenaars, socio-culturele en erfgoed- 
organisaties, buurtinitiatieven, sociale vernieuwers 
en creatieve ondernemingen ondersteunen: dat is 
mijn ding!”

Bram Van Braeckevelt, 29j. Fractieleider in de 
Gemeenteraad
“Gent kindvriendelijk, veilig in het verkeer en fair, 
ook voor vluchtelingen. Daar strop ik mijn mouwen 
voor op.”

56j. Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid 
en voetbalmama in hart en nieren.

  “Ik trakteer mijn kabinetsmedewerkers af en toe op  
zelfgemaakte kaastaart, als dank voor hun harde werken.”

@elkedecruynaere www.elkedecruynaere.be

419 berichten   681 volgers   220 volgend



Sebastiaan (8j) en Elias (5j) Vanderwaeren:
“De nieuwe groene speelplaats is echt supercool. Er zijn 
bomen om in de klimmen, struiken om ons tussen te 
verstoppen en heuvels om op en af te rennen. En in de 
zomer zitten er veel vlinders op de bloemen.”

Colofon
VU: Wouter Vanhove | Krommepopulierstraat 16, 9030 Mariakerke | Meer weten? Lid worden? wouter.vanhove@groen.be | www.groengent.be
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