
Zelf woon ik intussen in Antwerpen. Aan
mijn Gentse studentenjaren jaren houd ik
fijne herinneringen over. Gent als warme
stad, met een hoek af en vol eigenzinnige
mensen. Een stad waar veel te beleven
valt, maar waar je niet verloren loopt.

Met een burgemeester die mensen sa-
menbrengt in plaats van ze tegen elkaar
opzet. Met een beleid dat kiest voor het

openbaar vervoer en de fiets en niet voor
koning auto. Vraag maar na bij de actie-
voerders van Ringland in Antwerpen. Dat
zijn duizenden ouders, grootouders, gewo-
ne Antwerpenaren die bezorgd zijn over
hun gezondheid en het leven in de stad.

Gent voert een beleid met oog voor de
komende generaties. Het Gentse klimaat-
plan illustreert dit: de stad investeert
maar liefst 105 miljoen euro om de CO2-
uitstoot met 20 procent te doen dalen.
Daarvan  gaat een groot deel naar de Gen-
tenaars zelf. Het aantal energiezuinige
renovaties zal verdubbelen.

 Ook op sociaal vlak tonen jullie dat het
anders kan. Daar waar regeringen facturen
doorschuiven naar gezinnen met kinderen,

zoekt Gent hoe het die gezinnen beter te-
gen armoede kan beschermen. Daarmee
neemt het OCMW zijn verantwoordelijk-
heid, maar stelt het andere overheden ook
voor de hunne. De asociale besparingen
van de Vlaamse en federale regering ma-
ken mij kwaad. Het kan niet dat de reke-
ning wordt doorgeschoven naar wie het
nu al moeilijk heeft. Er is nood aan een tax
shift, van belasting op loon naar belasting

op vermogen. Dat is een zaak van recht-
vaardigheid en tegelijk een belangrijke
hefboom voor economische heropleving.

Concrete oplossingen, creatieve antwoor-
den. Daar staat Groen voor. Daar zullen we
voor blijven gaan. Geen gezaag en geklaag
maar handen uit de mouwen steken.

GROEN GENT
HUIS-AAN-HUIS-BLAD  > VOORJAAR 2015

OPBOUW SOCIALE
RECHTEN, GEEN
AFBRAAK

INTERVIEW MET
MEYREM ALMACI:
"HET KAN ANDERS"
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> Met Groen in het Gentse bestuur tonen we dat het anders kan.

ALMACI: FIER OP GENT
Weinig mensen weten het, maar ik studeerde in Gent. Ik ken
de stad goed en denk er met plezier aan terug. Tegenwoordig
kijk ik op naar Gent. Een stad die mij inspireert en motiveert.
Groen is trots dat het in dit stadsbestuur kan mee timmeren
aan de stad van de toekomst.

MEYREM ALMACI
Voorzitter Groen
meyrem.almaci@groen.be

Goed nieuws voor het Hutsepotbosje in Zwijnaarde: de stad
bestempelt het gebied definitief als bos.

>

WOUTER VANHOVE
Voorzitter Groen Gent
wouter.vanhove@groen.be

Een stukje groen voor iedereen

Gent is een bosarme regio. Met de uitbouw van de groenpolen
komt daarin verandering. Stap voor stap werken we aan meer
groen in en rond onze stad, zodat iedereen zicht heeft op een
boom uit het raam, een park op wandelafstand en een bos binnen
fietsbereik.
De strijd voor een stadsbos in Gent kent een lange geschiedenis.
"Het eerste stukje grond voor een stadsbos in Sint-Denijs-
Westrem hebben we aangekocht in 2002", zegt voormalig
Vlaams minister van Landbouw en Leefmilieu Vera Dua (Groen).
"Toen Groen in de regering zat, wilden we de hele zone maximaal
beschermen, met het oog op een stadsbos. Er werden later
echter een wetenschapspark en landbouwgrond gepland.”
In 2004 protesteerde Natuurpunt tegen die plannen door het
aanplanten van 4.000 boompjes op het terrein in de Rijvissche-
straat in Zwijnaarde. Het Hutsepotbosje was geboren. Het
stadsbestuur besloot nu om het gebied definitief als bos te
bestempelen. Dit stemt Vera Dua uitermate gelukkig. “Dit toont
aan dat de jarenlange actie van Groen en de milieubeweging voor
een stadsbos uiteindelijk resultaat oplevert.”

Gent staat voor een optimistisch
verhaal en toont elke dag dat het
anders kan
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Daarbij stelde ze ineens het bevaarbaar
maken voor pleziervaart voorop als dé
prioriteit. W&Z wil binnenkort in Heusden
een sluis bouwen om op de Zeeschelde
plezier & passagiersvaart naar Gent
mogelijk te maken. Door het weghalen van
de getijdenwerking tussen Heusdenbrug
en Gent wordt echter een uniek
zoetwatergetijdengebied (het ‘Gentse
Zwin’) opgeofferd.

De plannen van W&Z roepen dan ook heel
wat tegenstand op. Niet alleen van lokale
besturen (Gent en Destelbergen), maar
ook van GeZwint, het Gents Milieu Front,
JNM Gent, Natuurpunt en heel wat
inwoners van Gent, Destelbergen en
Melle. Indien W&Z zijn plannen toch wenst
door te drukken, valt te verwachten dat
tegenstanders juridische stappen zullen

ondernemen. Een strijd die jaren kan
aanslepen. Intussen zal ook het risico op
overstromingen in de gemeenten verder
stroomafwaarts niet verminderen. Dit is
erg zuur voor bijvoorbeeld Wetteren, waar
andere dringende werken ook op hun
aanvang wachten.

Groen Gent, Groen Destelbergen en Groen
Progressief Sociaal Melle nemen samen
met de Groenen in de provincieraad een
duidelijk standpunt in tegen dit

pleziervaartproject. Zij vragen dat
veiligheid én behoud van de
getijdennatuur zouden primeren en dat
alle alternatieven, zoals bijvoorbeeld de
bouw van een stormstuw, op een
evenwaardige manier zouden worden
bekeken.

Het zou verstandig zijn mochten alle
betrokken partijen rond de tafel gaan
zitten om tot een plan te komen waar
iedereen achterstaat. Via bemiddeling kan
zo een consensus ontstaan om tot een
project te komen waarbij de uitgangs-
punten voldoende draagvlak hebben en de
kosten en baten in evenwicht zijn.

Wie meer wil weten: een warme oproep
om op zondag 19 april deel te nemen aan
de actiedag met o.a. fiets- en wandeltocht

om 11u en 14u. Meer info: www.gezwint.be
en www.natuurpuntgent.be
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JAN FIERS
Voorzitter provinciale Groen-fractie
jan.fiers@groen.be

ELISABETH MEULEMAN
Vlaams Volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid Oudenaarde
elisabeth.meuleman@groen.be

STEFAAN VAN HECKE
Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Merelbebeke
stefaan.vanhecke@groen.be

Stefaan Van Hecke overhandigt acht voorstellen om het reizen
aangenamer te maken aan de NMBS.

Investeren in groene en avontuurlijke  speelplaatsen in plaats van
saaie en grijze betonvlakten.

>

>

Moet de natuur hier plaatsmaken voor een aanlegsteiger voor ‘pleziervaart’?>

ZEESCHELDE: KIEZEN VOOR
VEILIGHEID EN NATUUR

Sinds het Sigmaplan zijn in Vlaanderen veel dijken verhoogd en
gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd. Het
Sigmaplan werd in 2005 geactualiseerd en heeft nu – naast
het verminderen van de overstromingskansen – als doel om
de natuurwaarden van de Schelde te herstellen. Dat moet
gebeuren als we de Europese natuurdoelen voor Vlaanderen
willen halen. Helaas wijzigde de NV Waterwegen en Zeekanaal
(W&Z) enkele jaren geleden plots de plannen voor de
Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle.

Voor groene en avontuurlijke speelplaatsen
De Vlaams overheid geeft subsidies voor speelplaatsen die saai,
grijs en volledig verhard zijn. Nochtans zijn er veel voordelen aan
groene en avontuurlijke speelplaatsen: kinderen komen er makke-
lijker tot rust, ze krijgen er veel uitdagingen om hun vaardigheden te
vergroten en het ‘gebrek’ aan verveling zorgt voor opmerkelijk
minder negatief gedrag, zoals pesten of andere kinderen uitsluiten.

Heel wat kinderen, ouders, leerkrachten en directies zijn vragende
partij voor een groenere speelplaats, maar tussen droom en daad…
Wij vragen aan minister van onderwijs Crevits om een aantal
praktische drempels, zoals onduidelijke veiligheidsvoorschriften,
weg te werken en overheidssubsidies in te zetten om scholen te
motiveren hier werk van te maken.

NMBS: naar een nieuw vervoersplan dat wél
werkt
De invoering van het nieuwe vervoersplan leidde tot ongenoegen bij
vele treinreizigers. Vroege en late treinen werden afgeschaft,
rechtstreekse treinen verdwenen zodat pendelaars meer moeten
overstappen, door de slechte stiptheid missen ze dan hun volgende
trein waardoor ze te laat komen.

De nieuwe regeling treft de kleinere stations. Door de slechtere
aansluiting gaan pendelaars nu vaker met auto of fiets naar een
groter station. De kleinere stations  krijgen  minder opstappende
reizigers, wat bij een nieuwe besparingsronde een reden kan zijn
voor een verdere afbouw.

De grote boosdoener is de regering. Zij legt harde besparingen op
aan de NMBS: tegen 2019 krijgt de treinmaatschappij maar liefst 663
miljoen euro minder per jaar, dat is een besparing van ruim 20
procent. Dat zal een zware impact hebben op de dienstverlening van
de NMBS terwijl er net méér moet worden geïnvesteerd. Enkel dan
kan de trein een reëel alternatief worden voor de oververzadigde
wegen.
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Breng alle betrokken partijen samen
om tot een plan te komen met een
breed draagvlak.



De voorbije jaren zorgde schepen van Mo-
biliteit en Openbare Werken Filip Wat-
teeuw (Groen) ervoor dat Gent beter fiets-
baar werd. De Kiss&Ride aan het Woodrow
Wilsonplein werd afgeschaft om deze be-
langrijke fietsroute veiliger te maken en
de centrumas Henegouwenstraat-Vol-
dersstraat werd een fietsstraat.

Ook met een veilige fietsonderdoorgang
aan de Sterre, het afwerken van de fiets-
route van en naar het station van Drongen
en het invoeren van het 'rechtsaf door
rood'-principe op enkele belangrijke kruis-
punten, geven we richting aan de fiets-
stad die we willen worden.

Daarnaast zijn er heel wat kleine ingrepen
gerealiseerd. Maar het echte werk begint
nog maar pas. Momenteel zijn er heel wat

ingrijpende werken aan de gang in onze
stad die ervoor zorgen dat de fietsinfra-
structuur beter en vooral veiliger wordt.

De heraanleg van de Brusselsesteenweg,
de verlengingen van tramlijn 4 naar het UZ
en tramlijnen 21 en 22 naar Zwijnaarde via
de Heerweg-Noord en -Zuid, de heraanleg
aan de Nieuwevaart en de Gasmeterlaan,
de heraanleg van de Antwerpsesteenweg
tussen het Oud Gemeentehuis en de
Dampoort zijn enkele voorbeelden.

Telkens worden er nieuwe en veilige fiets-
paden aangelegd. Deze maand nog wor-
den er twee nieuwe fietsstraten ingere-
den: de Drongenstationsstraat en het
stuk Visserij dat nog geen fietsstraat is.

“Er staat nog heel wat in de steigers de
komende maanden en jaren", zegt Filip.
"De stad zal zichtbaar veranderen in het
voordeel van de fietsers.” Een greep uit de
plannen: voor de oost-westroute tussen
Mariakerke en Sint-Amandsberg komt er
een fietsonderdoorgang onder de Roze-
marijnbrug. Bij de Dampoort komt er een
fietstunnel die het fietsen van en naar
Sint-Amandsberg en Oostakker veel vei-
liger maakt.

Het Westerringspoor wordt verder afge-
werkt door het doortrekken van het fiets-
pad tussen de Drongensesteenweg en het
Eiland Malem. Ook de voorbereidingen aan
het ontwerp van een fiets- en voetgan-
gersbrug over de Watersportbaan zijn
volop bezig.

In 2016 start de aanleg van de Parkbos-
bruggen die een fietsverbinding vormen
tussen Gent en De Pinte. Gent zal ook een
deelfietsensysteem invoeren, zodat Gen-
tenaars en toeristen zich gemakkelijk met
de fiets kunnen verplaatsen in onze stad.
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FILIP WATTEEUW
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
filip.watteeuw@groen.be

SARA MATTHIEU
Gemeenteraadslid
saraswati.matthieu@groen.be

Dagelijks maken zo'n 3.000 voetgangers en fietsers gebruik van de
fietsbrug aan het Keizerspark.

Drongen komt als eerste aan de beurt bij de uitbouw van een
netwerk van trage wegen.

>

>

De fietsonderdoorgang bij de Dampoort zal voor Sint-Amandsberg en Oostakker
een groot verschil maken.

>

HELE REEKS MAATREGELEN
MAAKT FIETSEN VEILIGER

Nieuwe fiets- en voetgangersbrug aan de
Watersportbaan komt eraan
Om van Gent een echte fietsstad te maken is het creëren van vol-
doende, veilige en aangename fietsinfrastructuur cruciaal. Daarom
besliste het stadsbestuur dat er een nieuwe fiets- en voetgangers-
brug komt aan de Watersportbaan. Deze ligt op een belangrijke
fietsas die verschillende stadsdelen linkt en zal ook een verbinding
vormen tussen de sport- en recreatiemogelijkheden aan beide zijden
van het water. Dat fietsbruggen erg populair zijn, blijkt onder meer
uit de tellingen aan de Keizerspoort in Ledeberg. Voor deze nieuwe
brug rekenen we op 3.000 fietsers en voetgangers per dag. Het ont-
werp is in de maak, de bouw kan starten in 2018.

Gent bouwt netwerk van trage wegen uit
Gent bouwt een netwerk van trage wegen uit. Drongen komt als
eerste aan de beurt. In 2015 en 2016 wordt 37 kilometer van de in
onbruik geraakte wegels voor fietsers en voetgangers aangepakt.

Eerst komen de meest evidente wegen aan bod. Die worden goed
begaanbaar gemaakt door onder meer de ondergrond te verharden
en te maaien. Er komt ook duidelijke bewegwijzering en nog ontbre-
kende stukken worden aangelegd.

"Fietsers en voetgangers die gebruik maken van deze trage wegen
vermijden zo gevaarlijke kruispunten en verkeerssituaties", zegt
schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw. "Zo wordt onze stad een
stuk fietsvriendelijker en veiliger. Het is de bedoeling om over het
hele grondgebied een netwerk van trage wegen uit te bouwen.
Daarom inventariseren we ook de trage wegen in andere deelge-
meenten. De stad Gent heeft hier 950.000 euro voor klaar liggen."
Het Gentse stadsbestuur wil in de toekomst ook meters en peters
aanduiden voor de trage wegen. Zij zullen helpen om mee zorg te
dragen voor de trage wegen.

Het Gentse stadsbestuur heeft de voorbije jaren al heel wat
inspanningen gedaan om het de fietsers in onze stad comfor-
tabeler en veiliger te maken. Er komen bovendien nog een
aantal zeer mooie realisaties op ons af. Een fietstunnel bij de
Dampoort en het invoeren van een deelfietsensysteem zijn
enkele voorbeelden van wat er op stapel staat.
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In maart worden er twee 
nieuwe fietsstraten ingereden



Het Antwerpse OCMW wijzigde zopas haar
missie: het wil niet langer de grondrech-
ten van mensen garanderen. Het wil voor-
taan enkel nog bijdragen tot het realiseren
van de sociale grondrechten van mensen.
“Een opmerkelijke en verontrustende
koerswijziging, zowel inhoudelijk als qua
timing”, stelt OCMW-raadslid en federaal
parlementslid Evita Willaert, “want net
nu wil de Vlaamse regering op aangeven
van minister van Armoedebestrijding
Liesbeth Homans (N-VA) de OCMW’s
afschaffen en laten opgaan in de steden
en gemeenten. In Gent bewijzen we alvast
dat OCMW’s wel hun bestaansreden
hebben.”

Zo wil het Gentse OCMW wel de grond-
rechten blijven garanderen en wordt de
aanvullende steun hervormd en verhoogd.
Dit is toch wel opmerkelijk in budgettair
moeilijke tijden. Voor Groen is dit al langer
een strijdpunt dat we nu omzetten in
concrete beleidsdaden.

“We vergeten te gemakkelijk dat het in
het bijzonder voor veel OCMW-cliënten
barre tijden zijn", zegt de nieuwe OCMW-
fractieleider Liliane De Cock. "Daarom was
deze hervorming en verhoging voor ons zo
belangrijk.” Het nieuwe systeem bundelt
een aantal bestaande tegemoetkomingen
in een maandelijkse toelage. Dit wordt
vanaf januari 2016 ingevoerd. Er komt jaar-
lijks 280.000 euro bovenop het bedrag dat
het Gentse OCMW al aan extra steun uit-
keerde.

Het volgende voorbeeld illustreert wat dit
voor mensen kan betekenen. Jean en Mar-
tine hebben een dochter van een jaar. Jean
wordt door de Rijksdienst voor Arbeids-
voorziening (RVA) geschorst en doorver-
wezen naar het OCMW. Als gezinshoofd
heeft hij maandelijks recht op 1.089 euro
leefloon en 136 euro kinderbijslag. Ze hu-

ren privé een huis voor 575 euro. Het gezin
krijgt na een wachttijd van zes maanden
maandelijks 51 euro extra huurtussen-
komst. Vanaf 2016 zal eenzelfde gezin on-
middellijk elke maand 113 euro extra
krijgen.

“Het is geen simpele oefening geworden",
zegt Liliane. "We hebben gestreefd naar
een transparantere en rechtvaardigere
verdeling van de bestaande en de bijko-
mende middelen.” Liliane is ook erg
tevreden met de afschaffing van de
wachttijd van 6 maanden voor aanvullen-
de steun voor gezinnen met kinderen, een
concreet actiepunt in de strijd tegen kin-
derarmoede.

Maar de Groenraadsleden beseffen wel
dat de extra aanvullende steun niet
zaligmakend is. Armoede is namelijk geen
louter lokaal probleem. “Het is nu aan de
federale regering om haar belofte hard te
maken om de minimumuitkeringen gelei-
delijk op te trekken tot de Europese ar-
moedegrens”, stelt Evita.

Zij zal hen daar in het federaal parlement
aan herinneren. “Of de federale regering
dit ook echt meent, is een andere vraag: er
werd hiervoor geen tijdspad uitgestippeld,
noch budget voorzien. Bovendien zullen er
door heel wat maatregelen van de nieuwe
regeringen net meer mensen aankloppen
bij het OCMW. Maar wij doen in Gent
intussen wel wat we kunnen.”
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LILIANE DE COCK
OCMW-fractieleider Groen Gent
liliane.decock@groen.be

BRAM VAN BRAECKEVELT
Fractieleider Groen Gent
bram.vanbraeckevelt@groen.be

DIRK HOLEMANS
Gemeenteraadslid
dirk.holemans@groen.be

Het tekort op de woningmarkt en de hoge huurprijzen zijn extra
lastig voor mensen in moeilijke leefsituaties.

Bram Van Braeckevelt volgt Dirk Holemans op als fractievoorzitter
in de gemeenteraad.

>

>

Federaal parlementslid Evita Willaert.>

OPBOUW SOCIALE
RECHTEN, GEEN AFBRAAK

Groen Gent vernieuwt zijn ploeg
Groen Gent vernieuwt zijn ploeg. Wouter Vanhove is de nieuwe
voorzitter van Groen in Gent. Hij volgt Louis Depoorter op, die we
bedanken zijn voor jarenlange inzet. We zijn ook blij dat we kunnen
blijven rekenen op zijn engagement.

Ook in de gemeenteraadsfractie vond een wissel plaats. Begin dit
jaar werd Bram Van Braeckevelt de nieuwe fractievoorzitter. Hij
neemt de fakkel over van Dirk Holemans, die gemeenteraadslid
blijft. Bram Vandekerckhove besliste zijn gemeenteraadsmandaat
stop te zetten. We kijken dankbaar terug op de sterke rol die hij er
jarenlang opnam. We zijn blij dat hij als notoir cultuurliefhebber
groene beheerder blijft in tal van culturele organisaties, zoals de
Bijloke en NTGent.

Vernieuwende en creatieve oplossingen

voor de woonproblematiek
Het tekort op de woningmarkt en de hoge huurprijzen zijn extra
lastig voor mensen in moeilijke leefsituaties. “Naast de oplossingen
op de lange termijn voor het woningtekort is er dan ook nood aan
snellere en creatieve oplossingen", zegt gemeenteraadslid Dirk
Holemans. Instapwonen is zo’n bijzondere oplossing voor mensen
met een onzeker verblijfsstatuut: op voorwaarde dat zij begeleiding
aanvaarden, wordt hen tijdelijk een huurhuis aangeboden. Zo kun-
nen deze gezinnen geleidelijk aan stabiliteit in hun leven krijgen.

Ook het project ‘Tijdelijke inzet leegstaande sociale woningen’ is
bijzonder. Mensen met acute woonproblemen kunnen tijdelijk
terecht in sociale woningen die leegstaan in afwachting van
renovatiewerken. Ondertussen wordt gezocht naar een permanente
oplossing voor het woonprobleem. Dirk is er zich maar al te goed van
bewust dat dergelijke formules maar gedeeltelijk een antwoord zijn
op een erg nijpend probleem. “Nog erger zou zijn hierin te berusten.
Jarenlang hebben we de leegstand aangeklaagd, maar je kunt daar
als bestuur ook constructief mee omgaan.”

Hervorming en verhoging van de steun die het Gentse OCMW
bovenop het leefloon geeft, stond voor de Gentse groenen
met stip in het bestuursakkoord. Met het huidige leefloon kom
je namelijk nauwelijks toe. Het Gentse OCMW zal jaarlijks
280.000 euro extra financiële steun uitkeren aan wie dit het
meest nodig heeft. In Gent kan het dus anders.
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VOOR VREDE EN 
VERDRAAGZAAMHEID

Enkele dagen na de aanslagen in Parijs 
was er in Gent een stille optocht. Achter 
het spandoek “MEER democratie, ver-
draagzaamheid, grootmoedigheid” liepen 
drieduizend Gentenaars. Radicalisering, 
terrorisme, extremisme en islamfo-
bie vullen de afgelopen maanden de 
krantenpagina’s. Het debat over de 
Syriëstrijders was al langer bezig. Gent 
bleef lang buiten beeld, maar ook 
bij ons is dit een moeilijk thema. 

Gemeenteraadslid Zeneb Bensafia: “Ook 
in Gent zijn moslims ongerust over de 
mogelijke radicalisering van hun kinde-
ren. De sociaaleconomische achterstelling 
en de moeilijke identiteitsontwikkeling 
zorgen voor problemen. Sommige mos-
limjongeren komen tot een punt waarbij 
hun wantrouwen ten aanzien van de 
samenleving heel zichtbaar wordt. Je 
kan dit vergelijken met de fundamenten 
van een gebouw: wanneer die zwak zijn, 
stort het huis misschien helemaal in.” 

Het is daarom broodnodig die jonge-
ren sterker te maken en aansluiting 
te doen vinden bij de samenleving. 
Verder blijft ook een goede samenwer-
king tussen de stad en de moskeeën 
belangrijk om extremisme hier geen 
voet aan de grond te doen krijgen.

Net als in andere steden liggen Gentenaars wakker van 
de radicalisering en gruwelijke terreur wereldwijd. Met de 
aanslagen in Parijs kwam het geweld zeer dichtbij. Het 
stadsbestuur zet geen militairen in in de Veldstraat, maar 
neemt de zorg om veiligheid en polarisering zeer ernstig.   

Ondertussen moeten we ook islamofobie 
een halt toeroepen. Volgens de cijfers van 
het Interfederaal Gelijkekansencentrum 
stijgt al twee jaar het aantal islamo-
fobe daden met 20 procent per jaar 
in Vlaanderen. Islamofobie manifes-
teert zich ook steeds zichtbaarder op 
het internet. Sinds 2013 gaan meer 
dan de helft van de klachten over 
media en cyberhaat in Vlaanderen over 
zaken waarin een duidelijke link wordt 

gelegd tussen de klacht en de religi-
euze overtuiging van de slachtoffers.  

Zeneb: “Ook in Gent zie ik meer incidenten 
van racisme en onverdraagzaamheid. Ook 
ik maak die zelf mee en dat is heel veront-
rustend! De polarisering steekt duidelijk 
de kop op. We moeten er naar streven  het 
radicaliseringsprobleem aan te pakken 
zonder de tegenstellingen in de samen-
leving te vergroten of angst te zaaien.”

We moeten dan ook blijven inzetten op 
preventie, dialoog en wederzijds begrip. 
Hoopgevend alvast is hoe Gentenaars 
en verenigingen erin slagen samen om 
initiatieven zoals de Gentse Lente en 
de stille optocht op poten te zetten. 



Duizenden Gentenaars kwamen in december samen op straat na de aanslagen in 
Parijs.
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Dat er intussen ook vanuit Gent 
jongeren naar Syrië trokken, 
vraagt om actie. Veiligheid en 
preventie staan voorop.

Ga samen met je buren aan de 
slag: oproep tot (inter)actie

Een klimaatneutrale stad tegen 2050 kunnen we alleen bereiken als 
we samen met de Gentse inwoners, bedrijven, organisaties en instel-
lingen werken aan het verminderen van het energieverbruik en het 
duurzaam maken van de energieproductie. De stad wil gezamenlijke 
initiatieven rond klimaatacties daarom een duwtje in de rug geven. 

Vanaf dit jaar kunnen buurtbewoners ondersteuning krijgen 
voor projecten waarin ze met de wijk willen werken aan ener-
giebesparing en het verlagen van de CO2-uitstoot. De invulling 
van de wijkprojecten kan heel divers zijn:  van samen daken iso-
leren tot het opzetten van een buurtmoestuin op het dak van 
een bedrijf. De subsidie kan ook gebruikt worden om advies en 
expertise in te huren om het project te kunnen realiseren. 

Er kunnen twee maal per jaar projecten ingediend worden en de 
subsidie bedraagt minimaal 1.500 euro en maximaal 12.000 euro. 
Het subsidiereglement en het aanvraagformulier kan je vinden op 
www.gent.be/producten/subsidie-duurzame-wijken 

Nieuw Gents klimaatplan goed onthaald

Eind januari werd het nieuwe klimaatplan door de Gentse gemeente-
raad goedgekeurd. Het plan bundelt de acties van de stad die 
bijdragen tot het verminderen van de CO2-uitstoot met min-
stens 20 procent tegen 2019 (tegenover 2007). Dit kadert in onze 
ambitieuze doelstelling om tegen 2050 een klimaatneutrale 
stad te worden. Bovendien dragen de Gentse klimaatmaatrege-
len ook bij tot een meer leefbare stad. Het klimaatplan zet vooral 
in op acties die voor structurele oplossingen zorgen op lange 
termijn op het gebied van wonen, ondernemen, mobiliteit, her-
nieuwbare energie, voeding en de stad als voorbeeldfunctie. 

Voor meer info: zie www.gentklimaatstad.be
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Dat het klimaatplan goed is voor 105 miljoen euro is ongezien en haalde de 
(inter)nationale pers.

Voor een doorsneewoning in Gent levert een goede dakisolatie een 
gemiddelde energiebesparing van 280 euro op. 
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SPEELPLAATSEN 
VOOR DE BUURT

KTA MoBi is een secundaire school in het 
hartje van onze stad. De Papegaaiwijk 
aan de Coupure is een van de buurten met 
weinig speelruimte. Maar ook daar wonen 
veel gezinnen met kinderen. Voor hen is 
het zoeken naar een parkje op wandel-
afstand. Dit kan opgelost worden door 
de speelplaats open te stellen voor de 
buurt of door braakliggende of onder-
benutte terreinen te gebruiken. Maar 
private terreinen openstellen klinkt 
eenvoudiger dan het is. Want wie staat 
in voor het beheer? Wat met de aan-
sprakelijkheid bij een ongeval en hoe 
kan de veiligheid gegarandeerd worden? 

Dit zijn terechte vragen die gelukkig 
niet onoplosbaar zijn. Waar  samen-
gewerkt wordt en mensen de handen 
in elkaar slaan, wordt veel mogelijk.  

Eind 2013 was het dan zover en opende het 
MoBi parkje. De school blijft eigenaar van 
het stuk grond aan de Theresianenstraat 
en de Wispelbergstraat.  De aanleg 
gebeurde met steun van de Stad Gent. 
De Groendienst en de school staan 
samen in voor het afvalbeheer en het 
onderhoud. Het parkje is na school-
tijd open voor de hele buurt en wordt 

Overdag speelplaats van een school, na de schooluren, 
in het weekend en vakantieperiodes een plekje voor de 
buurt. Het nieuwe Coupurepark toont dat het kan. Het 
stadsbestuur wil meer van dit soort projecten en zo zorgen 
voor meer groene speelruimte voor kinderen in de stad.

Dit terreintje van KTA MoBi werd heraangelegd en opengesteld voor de buurt.

bij zonsondergang terug afgesloten.

Het Coupurepark is nog maar de start. 
Dit mooie voorbeeld verdient navolging. 
Voor Sint-Amandsberg was dit alvast een 
inspiratiebron. Bij de school de Toverberg 
aan de Victor Braeckmanlaan werd de 
parking uitgebroken en heraangelegd 
als groene speelplaats. Ook daar is het 
plan ze open te stellen voor de buurt. 

Vanaf september zal de drukbevolkte 
Dampoortbuurt er ook een extra speel-
pleintje bij krijgen. Een aanwinst voor de 
gezinnen in de buurt en ook een plus voor 

de school en buitenschoolse kinderopvang. 

Ken jij een speelplaats of ander terrein 
dat zich hiertoe zou lenen en wil je hier 
mee je schouders onder zetten? Laat 
iets weten en laat ons samen een stapje 
vooruit zetten richting kindvriendelijke 
stad. Niet elke speelplaats leent zich hier 
evengoed voor. Maar het loont de moeite 
om elke suggestie te onderzoeken.

elke.decruynaere@groen.be


Saai grasveld wordt avontuurlijke speelweide

Een saai grasveld omtoveren in een prachtige, duurzame speelweide. 
Dat is wat vijf Drongense jeugdverenigingen gerealiseerd hebben. 
Aan de Lage Lakendreef is een terrein dat eigendom is van de vzw 
Parochiale Werken Sint-Gerolf officieel geopend als ‘Speelgroen 
voor de buurt’. 

Scouts&Gidsen Drongen wonnen in 2012 de Vlaamse subsidie ‘Speel-
groen’. Dit vormde het startschot voor een samenwerking tussen de 
vijf jeugdverenigingen, de eigenaar van het terrein en de stad. Eén van 
de initiatiefnemers, Jan Schouppe, vertelt: “Op een natte plantdag in 
maart 2014 toverden 250 enthousiaste leden en leiding een drassig 
grasveld om tot een duurzaam speelterrein. Met onder andere speel-
heuvels, een waterspeelplaats met looppalen, een wilgen hut, ruimte 
voor planten en dieren… Het speelgroen vormt echt een meerwaarde 
voor de omgeving en zorgt voor een nieuwe dynamiek.” 

Ondertussen is het terrein ook opengesteld voor buurtbewoners en 
-scholen. Schepen Elke Decruynaere: “Tuinen zijn er genoeg in Drongen, 
maar kinderen en jongeren misten een plaats om samen te spelen. 
Deze samenwerking toont dat we het verhaal van de kindvriendelijke 
stad samen schrijven.”

Kindersecretaris gestart

Nadat het eerst in het verkiezingsprogramma stond en nadien 
in het bestuursakkoord, is het nu zo ver. De Stad Gent krijgt 
een kindersecretaris. Haar opdracht? Meehelpen van Gent een 
jeugd- en kindvriendelijke stad maken. Dat label kregen we als 
één van de eerste  steden en gemeenten in Vlaanderen. Maar we 
moeten dit elke dag opnieuw verdienen. En daarvoor kunnen 
we vanaf nu dus ook rekenen op Tina Van Acker. Welkom! 

Wat nog in de pipeline zit is het actieplan kind- en jeugd-
vriendelijke stad. Dat is een stadsbreed plan waar alle 
schepenen en de burgemeester hun schouders onderzet-
ten. Nieuw is ook de jeugdparagraaf. Bij elke belangrijke 
beslissing gaan we de impact op kinderen en jongeren na. 
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Vijf Drongense jeugdverenigingen toverden hun grasveld om in een 
avontuurlijke speelweide.
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Schepen Decruynaere bij de opening van speelpleinwerking de Pretfabriek. 

Ook onontgonnen plekjes toveren 
we samen om tot ruimte voor de 
buurt. Alle ideeën zijn welkom. 
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Voorzitster Meyrem Almaci is hoopvol gestemd: 
‘Met het verhaal dat het allemaal slecht is en 
dat we allemaal moeten besparen, neem ik geen 
genoegen. Ik wil meer ademruimte en perspectief 
voor de mensen. Ja, het kan anders.’ 

Maar er is toch geen andere 
keuze dan besparen?
Dat er geen alternatief is, is manifest 
onwaar. Er zijn groene alternatieven voor 
het conservatieve besparingsbeleid dat 
N-VA, CD&V en Open VLD op Vlaams en 
federaal niveau voeren. Stijgende factu-
ren, van water tot elektriciteit, van crèche 
tot school. De Lijn en de NMBS worden 
duurder en er is minder aanbod, de lokale 
bib wordt bedreigd door sluiting. Gewone 
burgers betalen de prijs voor beslissingen 
die ingaan tegen het gezond verstand. 

Wat stelt Groen concreet voor?
Wij willen meer ademruimte en perspec-
tief voor de inwoners van dit land. De 
zekerheid van een gerichte lastenverla-
ging op arbeid die jobs creëert. Met het 
perspectief dat werk en gezin combineren 
haalbaar wordt. Zekerheid dat jongeren 

Het kan anders en dat tonen we elke dag
kansen krijgen in plaats van hun wacht-
uitkering te verliezen. Zekerheid van een 
politiek die haar cijfers op orde heeft maar 
ook een hart toont voor burgers. Eén van 
de belangrijkste hefbomen daarvoor is een 
taks shift, een belastingverschuiving. 

Waarom is een taks shift zo belangrijk?
Als enige partij verdedigde Groen in aan-
loop naar de verkiezingen van 2014 een 
taks shift. Arbeid goedkoper maken door 
een eerlijke bijdrage van de grootste ver-
mogens en uit milieuvervuiling. Arbeid 
wordt in ons land te zwaar belast, terwijl 

jobs iets goed zijn en we zouden moeten 
stimuleren in plaats van afremmen. Als 
het van ons afhangt, wordt 2015 het 
jaar van de tax shift. Groen neemt het 
voortouw voor meer rechtvaardigheid. 

Eind dit jaar vindt ook de Klimaattop 
plaats in Parijs. Wat moet er gebeuren?
2014 was het warmste jaar ooit. 14 van 
de 15 warmste jaren vielen allemaal in 
deze eeuw. Het is tijd voor actie. Van-
daag subsidieert de overheid de kli-
maatopwarming. Maar liefst 71% van 
alle energiesubsidies gaan naar olie, 
gas en kernenergie. De overheid subsi-
dieert ook de files voor 5 miljard euro. 
België is wereldkampioen filerijden 
en wereldkampioen salariswagens. 

De federale regering komt nu vooral 
in het nieuws als ruziemakers? 
Het is een kibbelkabinet en dat is echt 
jammer. Ons land heeft geen nood aan 
ruziemakers maar aan een team dat 
oplossingen op tafel legt. Oplossin-
gen om jobs te creëren, oplossingen 
om zorg te garanderen en oplossin-
gen om onze leefomgeving te bescher-
men. Als enige oppositiepartij zetten 
wij tegenover het besparingsbeleid 
onze alternatieve begrotingen. Elke 
dag tonen we dat het anders kan.

Ben je hoopvol gestemd?
Zeker. Elke dag spreken mensen mij 
aan, Hart boven hard brengt duizen-
den mensen samen, meer en meer 
mensen ondernemen actie in hun buurt 
en wijk, elk op hun eigen manier, en 
werken aan alternatieven voor het hui-
dige beleid. Al die mensen maken ons 
motto ‘het kan anders’, meer dan waar. 
Ze vinden in Groen een bondgenoot. 

De regering steunt 
de grote vissen 
en zegt tegen de 
kleintjes met een 
moeilijk leven dat 
ze maar beter hun 
best moeten doen. 

Ons land heeft 
geen nood aan 
ruziemakers maar 
aan een team 
dat oplossingen 
op tafel legt.

STEUN ONS & MAAK MEE HET VERSCHIL

Wat is uw kritiek op 
de regeringen? 
Het is heel duidelijk dat de 

regeringen de besparingen onrechtvaardig 
afschuiven op gezinnen, werknemers, jon-
geren en mensen die het moeilijk hebben. 
De regering steunt de grote vissen en zegt 
tegen de kleintjes met een moeilijk leven 
dat ze maar beter hun best moeten doen. 

Deze regering is er niet voor ieder-
een maar voor de ‘happy few’?
Uplace, de Oosterweelautostrade, Elec-
trabel die oude kerncentrales langer 
mag openhouden, grote fraudeurs die er 
goedkoop van af komen. Telkens opnieuw 
zijn het de gewone burgers en kleine 
KMO’s die het gelag betalen. De factuur 
wordt bijzonder onevenwichtig verdeeld 
en onze gezondheid zal zwaar lijden 
onder deze milieuonvriendelijke keuzes.

Ja, het kan anders. Maar dat kunnen we niet 

alleen. Meer dan 1.000 nieuwe mensen 

hebben ons de afgelopen maanden 

gesteund. Help ons verder groeien door 

lid te worden. Laat onze oplossingen 

nog luider en krachtiger weerklinken. 

Ja, ik steun Groen en word lid
NAAM 

STRAAT NR/BUS

POSTCODE PLAATS

TEL./GSM 

E-MAIL

 V  M  A  GEBOORTEDATUM   /   / 

Terugsturen naar Groen, Sgt. De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

 www.groen.be/word-lid 02 219 19 19   info@groen.be
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Waar was u op 29 januari 2007?
De gemeenteraad keurde op 29 januari 2007 het
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) SDW-5 goed.
Dat RUP maakt The Loop mogelijk. Enkel Groen
stemde tegen. In de aanloop naar die cruciale
dag was het verzet buiten de gemeenteraad, op
enkele bezwaarschriften na, zeer lauw. Voor
tegenstanders een gemiste kans, want zo werd
The Loop 8 jaar geleden al in zijn definitieve
plooi gelegd. Het definitieve RUP voorziet een
ontwikkeling van 552.500 m2 met 69.000 m2

retail. Verkeerdelijk wordt soms de vergelijking
gemaakt met Uplace. Bij Uplace is er nog geen
definitief goedgekeurd RUP. Uplace in 2015 is
enkel te vergelijken met The Loop in 2006. Een
groot verschil.

Een miljoeneninvestering?
Op 22 maart 2007 kreeg het Mobiliteitsbedrijf de
opdracht om de parkeerinfrastructuur op The
Loop te realiseren. Een zware opdracht, maar
het huidige stadsbestuur kon handig het bouw-
risico afwenden en via een erfpacht spreidt het
de financiële inspanning over 27 jaar. De aan-
klacht dat de stad enorm veel investeert is on-
terecht. De parkeerbak zal geld opbrengen.
Gelukkig worden we daar niet van, want de mo-
biliteit rond The Loop wordt een harde dobber.
Het stadsbestuur moet alles op alles zetten om

mensen massaal met de fiets of het openbaar
vervoer naar The Loop te laten komen. Door
goede fietspaden en performant openbaar ver-
voer, maar ook door sturende parkeertarieven.
Daarom is het beter om het parkeren zelf in han-
den te houden. Het stadsbestuur bevestigt in-
tussen de klimaatambities en dat alle CO2-uit-
stoot verrekend wordt in de klimaatstrategie.

Engagementen en schadeclaims
Sommigen zaaien verwarring door te zeggen dat
het stadsbestuur dezelfde argumentatie ge-
bruikt als de Vlaamse regering, vooral wat de
‘engagementen en schadeclaims’ betreft. Bij
The Loop gaat het om bestuurlijke engagemen-
ten. Een RUP leg je niet zomaar naast je neer en
een herziening duurt jaren. Bij Uplace gaat het
om zakelijke en vooral informele engagemen-
ten. Dat is pas kwalijk.
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Verantwoordelijke uitgever:
Meyrem Almaci, Sergeant De Bruynestraat
78-82, 1070 Brussel

The Loop kent een complexe geschiedenis.>

8 THE LOOP IS NIET TE
VERGELIJKEN MET UPLACE

Het Gents Milieufront, Unizo en de stad Deinze zetten een juridi-
sche aanval in tegen The Loop en het outletcenter. Ze zijn bezorgd
om de duizenden wagens die dagelijks naar The Loop zullen rijden
en dus om de uitstoot en fijn stof en om het effect op de hande-
laars in de binnenstad. Begrijpelijke bekommernissen. Toch is het
verrassend dat de commotie nu pas komt. De vergelijking met
Uplace is dan weer niet helemaal correct.

WOUTER VANHOVE
Voorzitter Groen Gent

Kort nieuws

Schepen van Klimaat en Leefmilieu Tine
Heyse lanceert het ‘Restorestje’

Schepen van Klimaat en Leefmilieu Tine Heyse lanceerde
eind januari in samenwerking met consumentenorgani-
satieTest-Aankoop het ‘Restorestje’. Wie na een res-
taurantbezoek het bord niet leeg krijgt, kan voortaan
met deze doos de overschotjes meenemen naar huis.

Het Restorestje is een primeur in België. De stad Gent neemt
hiermee het voortouw in de strijd tegen voedselverspilling in
restaurants. "Met deze overschotdoos slaan we twee vlie-
gen in een klap", zegt Tine.

"Overschotten belanden niet meer in de vuilnisbak en
restaurantbezoekers kunnen langer genieten van het
heerlijke eten van onze Gentse topchefs. Wie het
Restorestje gebruikt, helpt zo ook mee om van Gent een
echte klimaatstad te maken. Voedselverspilling zorgt
namelijk voor een onnodige druk op ons milieu."

Intussen bieden al bijna zestig Gentse restaurants het
Restorestje aan. Restaurants met een Restorestje zijn te
herkennen aan de sticker op de deur en ze zijn te vinden op:

www.gentklimaatstad.be/restorestje

-

Vooruit en vzw De Grazer winnen
voedselwedstrijd Korte Keten

Vzw De Grazer uit Lovendegem en vzw Kunstencentrum
Vooruit zijn de winnaars van de Korte-Ketenwedstrijd die
de stad Gent eind 2014 organiseerde. Met de Korte-Ke-
ten-wedstrijd wil de Stad Gent projectvoorstellen onder-
steunen die de korte keten tussen Gentse consumenten
en lokale producenten versterken.

De winnaars ontvingen elk een cheque van 7.500 euro uit
handen van schepen van Klimaat en Leefmilieu Tine Heyse.
“Het creëren van een meer zichtbare, kortere voedselketen
is een van de doelstellingen van de Gentse voedselstrate-
gie", zegt Tine.

"Een korte keten plaatst ook de opportuniteiten van de stad
als nabij afzetgebied in de kijker. Tegelijkertijd draagt een
korte keten bij tot de sensibilisering van de stadsbewoners
rond duurzaam voedsel.”

Vzw De Grazer wil met het project 'Vlees van Gent' de
consument aanzetten om bij de consumptie van vlees
aandacht te hebben voor duurzaam, lokaal gekweekt en
verantwoord vlees.

Kunstencentrum Vooruit zal onder de titel 'Puur Gent op je
bord' in het Vooruitcafé lokaal en authentiek gekweekt en
verwerkt voedsel op de kaart zetten.

CONTACT Groen Gent

Wouter Vanhove

Krommepopulierstraat 16

9030 Mariakerke

wouter.vanhove@groen.be

www.groengent.be

@groen

www.facebook.com/groengent
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