
De laatste ingrijpende wijzigingen aan het
verkeerssysteem dateren van 1997. Des-
tijds kozen we in onze stad voor een voet-
gangersgebied en een nieuwe circulatie in
de binnenstad. Die maatregelen bewezen
hun nut, maar vandaag stellen er zich
nieuwe problemen. “Gent is de laatste 10
jaar gegroeid van 220.000 naar 250.000
inwoners”, zegt Watteeuw. “Dat betekent
ongeveer tienduizend extra gezinnen. Als

die gemiddeld een auto bezitten, zijn er
tienduizend wagens bij gekomen. Dat is 40
kilometer auto’s op een rij. Met het nieuwe
mobiliteitsplan bieden we hierop een ant-
woord.”
Het parkeerbeleid is een essentiële sleu-
tel om de hoge ambities te kunnen reali-
seren. Goed gekozen parkeermaatregelen
zijn erg doeltreffend om de binnenstad
autoluwer te maken en minder doorgaand
verkeer door woonstraten te sturen. In dit
parkeerbeleid kiezen we dus voluit voor de
bewoners en zorgen we dat er voldoende
comfortabele alternatieven zijn voor be-
zoekers om naar onze stad te komen. “Zo
verzoenen we leefbaarheid en bereikbaar-
heid met elkaar”, zegt Watteeuw.
Op dit moment gebeuren 55 procent van
alle verplaatsingen in onze stad met de

auto. Tegen 2030 willen we dit percenta-
ge terugbrengen tot onder de 30 procent.
Tegen 2050 moet dit zelfs minder zijn dan
10 procent. Om dit te bereiken moeten we
hard investeren in meer en beter openbaar
vervoer, meer tramlijnen, meer park & ri-
des, een uitgekiend fietsnetwerk met bij-
passende infrastructuur en een duurzaam
distributiesysteem.
Het mobiliteitsplan focust tegelijk op ver-

keersveiligheid: de toegelaten snelheid
binnen de stadsring en in woongebieden
wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur
op het hele Gentse grondgebied. Wat-
teeuw: “Hiervoor zetten we een grote
sensibiliseringscampagne op en plannen
we extra controles. Gentenaars liggen
vooral wakker van te hoge snelheden van
autobestuurders en de bijhorende onvei-
ligheid. Die pakken we aan.”

GROEN GENT
HUIS-AAN-HUIS-BLAD > NAJAAR 2014

"STERKE PARTIJ
IN BLAKENDE
GEZONDHEID"

KOM NAAR ONZE
TREFDAG OP 22
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> Tijdens Gent Autovrij werd de altijd drukke Dampoort een leefplein-voor-een-dag. Jong en oud
kon er genieten van muziek en entertainment.

GENT IS LEEFBAARHEID
PLUS BEREIKBAARHEID
Gent is een filegevoelige stad met een hoge parkeerdruk. Het
is dan ook tijd voor een nieuw mobiliteitsplan. De uitdaging
hiervan is leefbaarheid met bereikbaarheid te verzoenen. Een
belangrijke opdracht voor schepen van Mobiliteit Filip
Watteeuw.

FILIP WATTEEUW
Schepen van Mobiliteit
filip.watteeuw@gent.be

Het gezin Wante: "Wij zijn geëvolueerd van autobezitter naar
autogebruiker."

>

LOUIS DEPOORTER
Voorzitter Groen Gent

Koning auto: delen is het nieuwe hebben
Steeds meer gezinnen in Gent leven zonder auto. Ze kiezen voor
alternatieven om zich te verplaatsen: te voet, de fiets, het
openbaar vervoer en autodelen.
 John Wante (43), gehuwd en vader van twee kinderen, getuigt:
”Wij zijn al lang lid van Dégage!, een groep vrijwilligers die een
autodeelsysteem op poten heeft gezet. Eerst met onze eigen
wagen, maar toen die de geest gaf, hadden we geen behoefte
aan een nieuwe. Bij Dégage! zijn een 600-tal Gentenaars
aangesloten en het wagenpark telt een dertigtal auto's."
"We gaan heel bewust om met onze verplaatsingen", zegt John.
"Ik werk in Mechelen en pendel per trein. Mijn vrouw kan met de
fiets naar het werk. Uitstapjes doen we met de trein of de fiets,
tenzij de bestemming moeilijk bereikbaar is. Dan kiezen we voor
de auto via Dégage! We zijn dus geëvolueerd van autobezitter
naar -gebruiker. Ons verplaatsen vergt wat meer organisatie,
maar dat went. Bovendien is leven zonder auto een stuk goed-
koper: geen kosten voor benzine, verzekering, jaarlijkse onder-
houdsbeurt,… Ook een parkeerplaats vinden is niet langer een
probleem. Voor ons geldt dus niet langer 'mijn auto, mijn vrijheid',
maar 'onze auto, mijn vrijheid'."

www.degage.be

Gentenaars liggen wakker van hoge
snelheden door autobestuurders
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DAT TREFT!
KOM LANGS EN DENK MEE!

2DE TREFDAG
FRACTIE GROEN GENT

Zaterdag 22 November - ACV - Poel 7 - Gent - start om 13u
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Als moeder van twee weet ze hoe fijn het
is om je kinderen toe te vertrouwen aan
een plek waar ze kunnen ravotten. Sche-
pen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Elke Decruynaere: “Deze zomer organi-
seerde de stad Gent voor het eerst de
Pretfabriek. In het park de Rozenbroeken
maakten meer dan 1.500 kinderen veel
plezier. Ik zag alleen maar blije gezichten.
Volgend jaar doen we dit zeker opnieuw.”

De speelpleinwerking XL is een mooie
aanvulling op het aanbod van de dienst
kinderopvang, de bestaande speelplein-
werkingen en allerhande kampen. Voor
veel ouders is het puzzelen om voor de
volle twee zomermaanden opvang te
vinden. Alle kinderen verdienen een on-
vergetelijke vakantie. En het stopt niet na
de zomer.

Het najaar is in Gent traditioneel druk op
cultureel vlak. Met OdeGand, de Cultuur-
markt, Open Monumentendag en het Film-
festival valt er elk weekend wel wat te
beleven. Nieuw is de grote aandacht voor
kinderen. WildeMannenWoesteWijven
was de tot de verbeelding sprekende titel
van een stadsfestival voor kinderen.

Kinderen zochten en vonden het kloppend
hart van de stad onder de stadshal en
sloegen er hun tenten op. Veertig scholen
werkten een jaar lang aan een stadsstate-
ment en overhandigden dat in het stad-
huis. Daaruit blijkt dat kinderen onze
droom delen over een groenere en ver-

keersveilige stad.

Wat brengt 2015 voor kinderen? Straks
start de kindersecretaris. Dat is een nieu-
we job bij de stad Gent. De kindersecreta-
ris versterkt Gent als kindvriendelijke stad
en vertolkt de stem van kinderen bij be-
langrijke beslissingen.

Daarbij mikt het stadsbestuur op dezelfde
dynamiek als bij het Gents Klimaatver-
bond. Decruynaere: “Gent telt maar liefst
160 erkende jeugdverenigingen. Zij schrij-
ven mee aan het verhaal van de kindvrien-
delijke stad. Hun werk waarderen en on-
dersteunen, zie ik als mijn kernopdracht
als schepen van Jeugd.”

Gent groeit en verjongt. Hoewel de sterke
stijging van het geboortecijfer is stilgeval-

len, ligt het aantal geboorten nog steeds
een pak hoger dan tien jaar geleden. Dat
stelt het stadsbestuur voor uitdagingen,
maar een stad kan zich geen mooiere
toekomst dromen.
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ELKE DECRUYNAERE
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
elke.decruynaere@gent.be

SARA MATTHIEU
Gemeenteraadslid
sara.matthieu@gent.be

ELKE DECRUYNAERE
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
elke.decruynaere@gent.be

Student Kick-Off: Gent, een echte onderwijsstad.

 Gemeenteraadslid Sara Matthieu van Groen staat mee op de
barricaden voor gelijke plasrechten.

>

>

Kinderen aan zet in een groeiende stad.>

DE STAD: DE BESTE PLEK OM
OP TE GROEIEN ALS KIND

Gent, stad van kennis en cultuur
Gent, stad van kennis en cultuur. Dat die baseline goed gekozen is,
tonen volgende kerncijfers. Met 150.000 inschrijvingen kan Gent zich
een echte onderwijsstad noemen. Het gaat om kleuters, scholieren,
studenten, jongeren die tweedekansonderwijs volgen of creatieve-
lingen in het deeltijds kunstonderwijs, tot zelfs gepensioneerden
die zich nog willen bijscholen in het volwassenenonderwijs.

Heel wat niet-Gentenaars volgen les in onze stad. Zo komt 37
procent van de scholieren en 91 procent van de studenten van
buiten Gent. Het onderwijs is in onze stad ook een belangrijke
werkgever. 23.000 mensen werken er als onderwijzend personeel.
Gent, een wijze stad.

Gratis plassen voor iedereen
De Gentse Feesten 2014 waren memorabel om een wel heel
praktische reden. Voor het eerst waren alle stadstoiletten tijdens
dit festijn gratis voor iedereen.

Mannen plassen al jaren gratis aan de plaszuilen, maar vrouwen of
personen met een handicap hadden tot nu toe geen gelijke sanitaire
rechten. Vzw Plasactie klaagt deze discriminatie al jaren aan en
Groen zette het punt steevast op de politieke agenda.

Deze volgehouden aandacht had resultaat: de voorbije jaren kwam
er al een aantal gratis plaspunten, maar veel minder dan de
plaszuilen. En bezoekers aan de toiletwagens moesten nog steeds
betalen. Tot deze Gentse Feesten, want nu plast iedereen gratis.
Tot grote tevredenheid van de bezoekers.

Deze kleine toiletrevolutie is een mooi bewijs dat politieke actie
loont. Het is een overwinning voor gelijke rechten, maar ook voor de
mannen en vrouwen van vzw Plasactie. Zij slaagden erin om via een
burgerinitiatief veel Gentenaars achter het principe van ‘recht op
pipi’ te scharen.

Nooit leefden er zoveel mensen in steden. In Gent beweegt er
bovendien veel. Inwoners toveren lege fabrieksloodsen ’s
zomers om tot een speelparadijs voor de buurt, organiseren
taart met koffie of een overdekte rommelmarkt op zondag. Je
proeft hier de samenleving van morgen. Onze kinderen groeien
op met taboulé, spruitjes en kefte. De toekomst is aan de
stad.
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Kinderen delen onze droom over een
groenere en verkeersveilige stad



Onze voedselverspilling loopt compleet
uit de hand. Een derde van wat de
consumenten kopen, kieperen ze in de
vuilbak. Ondertussen balanceren er in
Europa 43 miljoen mensen op de rand van
voedselarmoede. Ethisch en sociaal
gezien is het dus compleet onverant-
woord om zoveel voedsel te verspillen.
 Ook ecologisch is de voedselverspilling
waanzinnig, door de onnodige C02-uit-
stoot. Ten slotte is er ook nog de econo-
mische kostprijs: jaarlijks wordt er in
België 1,4 miljard euro aan eten wegge-
gooid.

Olivier De Schutter Is speciaal rapporteur
van de Verenigde Naties over het recht op
voedsel. Hij benadrukt in zijn rapport het
belang van een overstap naar een duur-
zamer en veerkrachtiger voedselsysteem.

Om deze transitie mogelijk te maken, ligt
een belangrijke verantwoordelijkheid bij de
lokale overheden.

Een sleutelfactor is het herontwikkelen
van lokale, gedecentraliseerde en meer
flexibele voedselsystemen. Hierdoor
kunnen voedselproducenten hun produc-
ten lokaal afzetten zonder dat ze afhan-
kelijk te zijn van grote – vaak buitenlandse
– afkopers. Schepen Tine Heyse ontwik-
kelde daarom de stedelijke voedselstrate-
gie Gent en Garde. Dit maakt het lokale
voedselsysteem duurzamer en er kan zo
ingezet worden op lokaal geproduceerd
voedsel. Bovendien kun je hiermee ten

strijde trekken tegen de nutteloze voed-
selverspilling.

Om zoveel mogelijk Gentenaars bewust te
maken van dit probleem, werd op 20 sep-
tember het Niets Is Verlorenfestival
georganiseerd met tientallen partners.
Daar kregen de aanwezigen een lekkere
maaltijd en informatie over voedselver-
spilling. In workshops leerden ze hoe je
voedsel langer kunt bewaren.

Niet alleen thuis maar ook buitenshuis
kun je minder verspillen. Dit najaar
lanceert de stad Gent in samenwerking
met restaurantuitbaters een overschot-
doos. Zo kunnen restaurantbezoekers hun
restjes proper en zonder schaamte mee-
nemen naar huis. Niet alleen met sensibili-
serende acties maken we in Gent een ver-

schil, maar ook met structurele maatre-
gelen: we werken ook aan alternatieve
trajecten voor het herwaarderen van
voedseloverschotten, nieuwe afzetmark-
ten en een betere verwerking van voedsel.

Gent beperkt de verspilling van 
eten met een overschottenbanket 
en een overschotdoos
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TINE HEYSE
Schepen van Milieu en Klimaat
tine.heyse@gent.be

BRAM VAN BRAECKEVELT EN LILIANE DE COCK
Gemeenteraadslid - OCMW-raadslid
bram.vanbraeckevelt@gent.be - liliane.decock@ocmwgent.be

CAROLINE VAN PETEGHEM
Gemeenteraadslid
caroline.vanpeteghem@gent.be

Caroline Van Peteghem: "Groen heeft steeds gepleit voor behoud
van de getijdenwerking."

Om iedereen de kans op een job te geven, moet de drempel naar de
arbeidsmarkt naar beneden, stellen Bram en Liliane.

>

>

Schepen Tine Heyse en de leerlingen van de Gentse hotelschool snijden het
overschottenbanket aan.

>

ZEG NEE TEGEN DE
VOEDSELVERSPILLING

Drempel tot arbeidsmarkt moet lager

Een job is voor velen een ankerpunt om sterker in de schoenen te
staan, maar de drempel tot een job is voor sommigen te hoog. In
Gent kiezen we partij voor de mensen die het moeilijker hebben.
De bevoegde raadsleden in OCMW- en gemeenteraad, Liliane De
Cock en Bram Van Braeckevelt, waarderen in de nieuwe beleidsnota
Werk en Activering de klemtoon op laagdrempelige toegang tot
arbeid: werkervaringsprojecten voor jongeren, meer tewerkstelling
door artikel 60 of door arbeidszorg en doorgroeikansen naar
haalbare jobs. De impact van het lokale overheidsniveau in de strijd
tegen werkloosheid is kleiner dan die van hogere niveaus, maar dit
wil niet zeggen dat een stad als Gent niets kan doen.

Gentse Zwin moet blijven

De unieke getijdenschelde die stroomt tot aan de Sas- en Bassijn-
wijk in Gent dreigt verloren te gaan door plannen van Waterwegen
en Zeekanaal (W&Z). W&Z wil ingrijpende baggerwerken uitvoeren
en een nieuwe sluis bouwen om de waterloop bevaarbaar te maken.
Daarmee verliest de Zeeschelde haar getijdenkarakter vanaf
Heusden. Voor de groenpool Gentbrugse Meersen-Damvallei, die nog
volop in ontwikkeling is, is die getijdenwerking nochtans van
cruciaal belang. De dienst millieueffectrapportage heeft deze zomer
het milieueffectenrapport van het W&Z-plan goedgekeurd. Maar
daarmee is de keuze voor een sluis nog niet definitief. Er moet nog
een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) worden opge-
maakt en W&Z moet stedenbouwkundige vergunningen aanvragen.
Voor beide is een openbaar onderzoek vereist waarin iedereen, dus
ook de stad Gent, Natuurpunt en bewonersgroepen, zijn zeg kan
doen. Groen heeft vanuit ecologisch, sociaal en economisch oogpunt
steeds gepleit voor het behoud van de getijdenwerking en verzet
zich tegen de sluis. Onder impuls van de groene schepen voor
Leefmilieu Tine Heyse zal de stad Gent gepast reageren. Het Gentse
Zwin moet blijven.

4.500 Gentenaars genoten op 20 september van een maaltijd
die gemaakt was van voedseloverschotten. Een statement,
om aan de kaak te stellen dat er dagelijks tonnen groenten,
fruit, en aardappelen worden weggegooid omdat ze niet
voldoen aan de normen. Ze zijn te klein, te groot, te krom, te
gevlekt of te geblutst. Nochtans smaken ze even lekker.
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De groene schepenen, gemeente- en OCMW-
raadsleden houden graag de vinger aan de pols
over wat er reilt en zeilt in Gent. Wat werkt er
al, wat kan beter, hoe kan het stadsbestuur
jouw initiatief ondersteunen, hoe maken we van
Gent een plek waar het voor iedereen fijn wonen
is,…? Want geen sterk beleid zonder sterke
participatie. Daarom nodigen we iedereen van
harte uit op de tweede trefdag van de Groen-
fractie op zaterdag 22 november.

Gent in verandering. Dat is dit jaar het thema
van de trefdag. Met Groen in het stadsbestuur
vaart in Gent een duidelijke koers en dat merken
we dagelijks. Ook van onderuit komen er heel
wat initiatieven die tonen dat het sociaal-
ecologische stadsproject wel degelijk leeft. Zo
zijn er leefstraten, repaircafé’s, leef- en
geefpleinen, stadslandbouwinitiatieven, …

Aan deze trefdag nemen tal van boeiende
persoonlijkheden en organisaties deel. Door met
hen en jou in geprek te gaan mikken we op
vruchtbare kruisbestuivingen tussen raads-
leden, Gentenaars en vertegenwoordigers van
het middenveld. Om niemand op zijn of haar
honger te laten zitten, geven we je ook de kans
om tijdens de speeddates met de raadsleden
van gedachten te wisselen. Geen uiteenzet-
tingen om passief naar te komen luisteren dus,

maar echte dialogen met jou.

Voor wie het liever wat actiever ziet, zijn er ook
twee themawandelingen en een terreinbezoek
voorzien, met schepenen en raadsleden als
gids. Een stevig en gevuld programma dus (zie
linkerkolom), met voor elk wat wils.

We voorzien ook gratis kinderanimatie, een
repaircafé en de mobiele fietsenhersteller TUUB
biedt zijn diensten aan. We sluiten af met een
receptie.

Hopelijk tot dan!

PRAKTISCH
Zaterdag 22 november. Start om 13 uur,
afsluitende receptie om 17 uur
Zalen ACV, Poel 7, 9000 Gent
Deelname is gratis, maar graag
inschrijven via www.groengent.be

®

Verantwoordelijke uitgever:
Wouter Van Besien, Sergeant De
Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Hoe maken we van Gent een plek waar het voor iedereen fijn wonen is? Kom langs op onze
trefdag en deel je ideeën voor een duurzaam Gent.

>
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Heel wat burgers en organisaties nemen zelf het heft in handen om
een duurzame stad te creëren. Ook het stadsbestuur timmert hard
aan de weg naar een sociaal-ecologisch Gent. Kortom, er beweegt
van alles. Ben jij ook een wakkere Gentenaar? Wil je meedenken,
debatteren of gewoon luisteren? Kom dan zeker langs op onze
trefdag.

DIRK HOLEMANS EN EVITA WILLAERT
Fractievoorzitters Groen Gent gemeente- en
OCMW-raad

PROGRAMMA TREFDAG

13 uur: Onthaal en welkomstwoord door
Dirk Holemans, fractievoorzitter Gent

13:30 - 17 uur: Denk-meeworkshops en
themawandelingen

1. Mobiliteit: Gent wil trendsetter worden in duurzame
mobiliteit. Iedereen heeft hierover een mening. Die horen we
heel graag in deze sessie.

2. Voedsel in de stad: Vorig jaar lanceerde Gent als eerste
Vlaamse stad een eigen voedselstrategie. Acties rond korte
keten, voedselverspilling en stadslandbouw schieten als
paddenstoelen uit de grond. We gaan in gesprek met enkele
intiatiefnemers over het verdiepen en verbreden van deze
strategie.

3. Wonen: Wonen is een van de grote uitdagingen in onze
stad met steeds meer inwoners. Welke duurzame pistes zijn
er mogelijk die ook een oplossing bieden aan de sociale
uitdagingen?

Wandeling Sociaal beleid doorheen de tijd: We nemen je
mee voor een gemoedelijke wandeling op zoek naar oude en
nieuwe sporen van het sociaal beleid in Gent. Je kunt
onderweg van gedachten wisselen met de aanwezige
raadsleden.

4. Burgerkracht: Er beweegt echt veel in onze stad. Gent is
een groot laboratorium waarin burgers experimenteren rond
de stad van de toekomst. Groen juicht dit natuurlijk toe.
Maar het vormt ook een uitdaging om dit alles voldoende
ruimte te geven. Genoeg stof dus voor een dialoog met
verschillende mensen achter initiatieven van burgerkracht.

5. Delen: Geefpleinen, LETS-groepen, deelapplicaties, ze
duiken steeds meer op. Ook en vooral in Gent. Hoe gebruik je
die om te komen tot een echte deelstad?

6. Iedereen Gentenaar: Iedereen Gentenaar? Maakt het
schrappen van een woord de (Gentse) lente? Jamila
Channouf geeft een schot voor de boeg en vertelt over haar
ervaringen en wat ons te doen staat.

Wandeling 50 jaar migratie. Op deze wandeling in
samenwerking met het STAM wekken we de kleurrijke
Gentse migratiegeschiedenis tot leven. Een wandeling over
mensen, vol kleine verhalen en smakelijke anekdotes.

Terreinbezoek Leefstraat: De duurzamemobiliteits-
beweging Fiets van Troje wil het autoverkeer zoveel
mogelijk terugdringen om plaats te maken voor meer leven
in de straat. Tijdens een bezoek aan de parklets-
tentoonstelling lichten de iniatiefnemers hun project toe.

Doorlopend is er een infomarkt, een repaircafé en zijn er ook
speeddates: jouw kans om een 1 op 1 gesprek aan te gaan
met de schepenen of raadsleden.

 17 uur: Afsluitende receptie

CONTACT Groen Gent

Louis Depoorter

Ombeekhof 32

9040 Sint-Amandsberg

gent@groen.be

www.groengent.be

@groengent

www.facebook.com/

groengent.be
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