
De weg naar Gent als echte fietsstad is
nog lang, maar de richting is duidelijk: het
Woodrow Wilsonplein is autovrij en de
onveilige fietspaden worden aangepakt.
Middenveldorganisaties die opkomen voor
de allerzwaksten krijgen gehoor, een
armoedebeleidsplan is in de maak. En met
de introductie van een voedselstrategie
en food council wordt de richting
ingeslagen van een duurzame manier om
met voedsel om te gaan.

Voor Groen is het belangrijk dat dit beleid
vorm krijgt in samenwerking met de
Gentenaars. Zo ontstaat er een groot
draagvlak voor het sociaal-ecologische
stadsproject. Groen wil de progressieve
krachten in de samenleving kansen geven,
burgers die werk maken van een duur-
zame wijk of stad ondersteunen. Daarom
is er ingegaan op het burgerinitiatief dat
het hoofddoekenverbod weg wilde en
werden initiatieven van onderuit zoals de
energie-coöperatieve Energent en het
actiecomité 'Ledeberg doet het zelf'
ondersteund.

Maar Gent is geen eiland in de wereld. In
heel Europa zien we de samenleving
ruwer en rechtser worden. De onzekerheid
groeit en conservatieve krachten spelen
daar hard op in. Zij willen de welvaarts-
staat afbreken en groepen tegen elkaar
opzetten. Van dit soort machobestuur,
zoals in Antwerpen, wil Groen niet weten.

Het is juist in steden waar groenen in het
bestuur zitten dat er gekozen wordt voor
een ander beleid. We zetten in op een
overgang naar een sociaal-ecologische
stad die mensen samenbrengt.

De uitdagingen zijn groot en daarom is er
nood aan forse investeringen. Steden in
Vlaanderen hebben een kleiner budget
dan in andere landen: door de federalise-
ring zitten veel bevoegdheden met geld bij
Vlaanderen. De Vlaamse regering draagt
hier een grote verantwoordelijkheid. Wil
Gent met een toenemende bevolking de
uitdagingen op vlak van wonen, onderwijs
of kinderopvang waar maken, dan zal
Vlaanderen werk moeten maken van een
echt stedenbeleid.

De verkiezingen in 2014 gaan dan ook niet
alleen over Vlaanderen, België of Europa.
Ze zullen mee bepalen hoe hard we in
Gent werk kunnen van een duurzame
toekomst voor onze kinderen.

GROEN GENT
HUIS-AAN-HUIS-BLAD - NAJAAR 2013

MEER WELVAART,MINDER VERVUILING
KOM NAAR ONZETREFDAG OP 23NOVEMBER
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> Sinds 30 september is het Woodrow Wilsonplein autovrij. Een bewuste keuze, om de
verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren.

SAMEN OP WEG NAAREEN DUURZAME STAD
Het eerste jaar van het nieuwe Gentse stadsbestuur zit er
bijna op. De Groene schepenen maken met concrete
beslissingen werk van het sociaal-ecologisch stadsproject. Zo
neemt Gent stap voor stap haar verantwoordelijkheid als
progressieve stad in Vlaanderen en wordt het project het
uithangbord van Gent.

DIRK HOLEMANS
Fractievoorzitter Groen Gent
dirk.holemans@gent.be

Schepen Elke Decruynaere: aan politiek doen met oog op de
komende generatie Gentenaars.

>

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

Investeren in de toekomst

in tijden van krapte
 Er zijn gemakkelijkere momenten geweest om deel uit te maken
van het stadsbestuur. Al voor de verkiezingen pakten budget-
taire donderwolken samen boven Gent. Onder meer de zware
pensioenlasten zadelen ook onze stad op met een financiële ka-
ter. Dat de oefening waar we voor staan zo zwaar zou zijn, kon
niemand echter voorzien. Maar we nemen hierin onze
verantwoordelijkheid.
Door alle uitgaven kritisch onder de loep te nemen, door grote
projecten bij te sturen bijvoorbeeld. Maar ook door te blijven
investeren in wonen, armoedebestrijding en werk. We schuwen
daarbij geen taboes en kijken ook naar de kant van de inkomsten.
Het verhogen van taksen is nooit een populaire maatregel maar
nodig om investeringen in onder andere onderwijs en kinder-
opvang te betalen. Daarbij kiezen we ervoor om de sterkste
schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Wat we niet
doen, is onze schouders laten hangen. Integendeel, door geld
opzij te zetten voor een klimaatbeleid en verkeersveiligheid,
investeren we ook in de toekomst van onze stad. Daarin maken
we met Groen het verschil. Het is geen makkelijk verhaal maar de
weg van de minste weerstand is niet de beste weg voor wie met
oog op de toekomstige generatie Gentenaars aan politiek doet.
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Is de jeugdwerkloosheid in ons land dan
zo hoog?

Rzoska: Ja, we hebben een  groot
probleem. Niet alleen ik stel dat vast, ook
specialisten van de arbeidsmarkt komen
tot dezelfde conclusie. Maar als je zoals
minister Muyters Spanje als
referentiepunt neemt - toch een land  dat
een zware crisis doormaakt - doen we het
natuurlijk veel beter. Maar die vergelijking
maak ik niet, Muyters wel.

Jongeren krijgen vaak te horen dat ze
ervaring missen. Moet het beleid daar
op inspelen?

Rzoska: Zeker en vast, en het beleid richt
zich daar ook op. Alleen lukt het niet om
de stages in te vullen. Daar zijn
verschillende redenen voor. Zo zijn er niet
genoeg stageplaatsen. En de
stageplaatsen die er zijn, geraken niet
ingevuld. Ten slotte zijn er teveel
verschillende soorten stages. Elke stage
heeft zijn eigen voorwaarden en gevolgen
voor stagiair en werkgever. Dat maakt de
drempel voor iedereen hoger. Bovendien
moet de stage ook iets opleveren, liefst in
de vorm van een duurzame en
kwalitatieve job. Een tijdelijk contract is
iets, maar geeft op lange termijn geen
zekerheid. Hetzelfde met interimarbeid.
Jongeren hebben ook recht op zekerheid
en daarvoor zijn duurzame jobs nodig.

De Vlaamse overheid maakt extra
middelen vrij voor jeugdwerkloosheid.
Dat is toch positief?

Rzoska: Ja, maar die worden ingezet om
het huidige, falende beleid van minister
Muyters verder te zetten. We hoeven
geen vernieuwende acties te verwachten.
De minister ziet immers geen probleem en
vindt dat zijn jeugdwerkplan werkt.

Wat is het antwoord van Groen dan op
de jeugdwerkloosheid?

Rzoska: Als we jongeren willen
klaarstomen voor de arbeidsmarkt,
moeten we niet wachten tot ze van de
schoolbanken zijn. Groen pleit voor een
nauwere samenwerking tussen onderwijs
en arbeidsmarkt. Zo willen wij elke
jongere aan het einde van zijn of haar
studie een stageplaats garanderen om
ervaring op te doen. In Oostenrijk heeft dit
Dual-systeem reeds zijn vruchten
afgeworpen. En VOKA reageerde positief
op ons voorstel om bedrijven te
verplichten minstens 1% van hun
personeelsbestand in te vullen met
stageplaatsen. De invulling van die
stageplaatsen is immers een gedeelde
verantwoordelijkheid tussen overheid en
werkzoekenden, maar ook werkgevers. Je
kan niet langs de zijlijn staan schreeuwen
dat er onvoldoende werkkrachten zijn met
de nodige ervaring, als je tegelijkertijd
jongeren weigert die broodnodige
werkervaring aan te bieden. Bedrijven
moeten werkplekken open stellen. Dat
kan trouwens een win-win situatie zijn. Zo
zijn er veel oudere werknemers die mentor
kunnen zijn voor jonge werkkrachten. Op
die manier gaat de waardevolle ervaring
niet verloren en hebben de jonge
werkzoekenden een coach in hun eerste
werkervaringen. Dat is trouwens de kern
van het Tandemplan dat Groen enkele
maanden geleden voorstelde. Ook daar
kwamen positieve reacties op.
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BJÖRN RZOSKA
Vlaams parlementslid
bjorn.rzoska@groen.be

JAN FIERS, RIK FRANCK EN YASMINA BELDJOUDI
Provincieraadsleden
jan.fiers@groen.be

STEFAAN VAN HECKE
Fractieleider Federaal parlement
stefaan.vanhecke@groen.be

Stefaan Van Hecke: "Het is onbegrijpelijk dat politieke benoemingen
anno 2013 nog kunnen"

>

Jeugdwerkloosheid is een groot probleem, maar het beleid van de Vlaamse
Regering faalt volledig.

>

DRINGEND: AANPAK VANJEUGDWERKLOOSHEID

De jeugdwerkloosheid scheert al maanden hoge toppen. In het
Vlaams Parlement volgt Lokeraar Björn Rzoska het beleid van
de minister van werk Philippe Muyters op de voet.  “Een beleid
dat over de hele lijn faalt,” stelt Björn vast.  Een overzicht…

Vlaamse regering pleegt hold-up op provincies
Eind september besliste de Vlaamse regering het provinciefonds te
herleiden van 91 naar 37 miljoen euro. Onverwachts en zonder
overleg slechts een derde middelen, dat is slikken. Voor Oost-
Vlaanderen betekent dit een enorm verlies. Zo worden verschillende
sectoren fel getroffen, zoals cultuur, sport, en vooral welzijn. Zo
nam de provincie aanvullende initiatieven voor mantelzorg, voor
personen met een niet-aangeboren hersenletsel, ondersteuning
voor begeleid zelfstandig wonen, ondersteuning voor een waaier
van groepen gehandicapten en senioren, gelijke kansen,
vrijwilligerswerk, … Deze initiatieven worden niet meer, of slechts
zeer beperkt overgenomen door Vlaanderen. En dat laat jammer
genoeg een aantal kwetsbare groepen in de kou staan.

Groen verbijsterd over politieke stoelendans
De traditionele partijen CD&V, Open VLD en SP.A zetten de slechte
gewoonte van partijpolitieke benoemingen zonder gêne verder.
Gevolg: maandenlang gepuzzel en gegoochel met namen. De soap
over de benoemingen bij overheidsbedrijven en in het bijzonder bij de
NMBS was verbijsterend. Werkelijk alles werd uit de kast gehaald:
dure consultancybureaus die de lijstjes van vice-premiers noteerden
om een schijn van objectiviteit op te wekken, veto’s van vice-
premiers en uiteindelijk de fameuze smartphonebenoeming van de
heer Cornu.

“Het is onwaarschijnlijk dat politieke benoemingen vandaag nog
kunnen. De partijkaart is nog steeds belangrijker dan kwaliteit en
ervaring. Het is onbegrijpelijk dat Selor, het onafhankelijk
selectiebureau van de federale overheid, volledig buiten spel werd
gezet”, reageert Stefaan Van Hecke. Uiteraard kunnen personen met
een politieke kleur over de nodige capaciteiten beschikken, maar in
plaats van Selor te gebruiken om de beste kandidaat te selecteren,
beslissen de traditionele partijen over de verdeling van de topjobs.
Hiermee ondergraven ze de geloofwaardigheid van deze
topambtenaren, maar ook van de politiek, besluit Van Hecke.
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De Karel Antheunisstraat en de Pusse-
mierstraat werden deze zomer omgeto-
verd tot groene oases. Een autoluwe
inrichting maakte heel wat nieuwe ‘leef-
ruimte’ vrij voor de bewoners. Ruimte die
de bewoners naar eigen keuze konden
inrichten, met veel groen.

Er kwamen mobiele (fruit)boompjes,
moestuinen, picknicktafels, barbecues en
elektrische bakfietsen. Het project en de
gezamenlijke activiteiten zorgden voor
meer contact tussen de bewoners en
brachten sfeer in de straat.

Tegelijk werd geëxperimenteerd met
duurzame vormen van mobiliteit zoals
autodelen, elektrische auto’s en fietsen.
De straten werden ook ‘doorgeknipt’, zo-
dat alleen fietsers nog konden passeren.

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw is
enthousiast: “Op deze manier werden een
maand lang ervaringen verzameld rond de
effecten van een andere straatinrichting
op het leven in de stad en op de mobiliteit
van de bewoners. Ervaringen die niet
enkel nuttig zijn voor de stad, maar ook
voor bedrijven en ondernemingen die
werken rond duurzame mobiliteit.”

Leefstraten verminderen
klimaatimpact

Gent wil klimaatneutraal zijn tegen 2050.

Schepen Tine Heyse, bevoegd voor Milieu:
“Een autoluwe stad en duurzame
mobiliteitskeuzes zijn belangrijk om de
bijdrage van transport aan het
klimaatprobleem aan te pakken. We
juichen het dan ook toe dat bewoners en
bedrijven zelf de handen in elkaar slaan
om te experimenteren met leefstraten.”

Het stadsbestuur beschouwt dit proef-
project als een waardevol experiment om
lessen uit te trekken voor het toekom-
stige (mobiliteits)beleid en het inrichten
van (leef)straten in nieuwe stadsprojec-
ten. We bekijken hoe het project kan
worden verdergezet in Gent.

 De evaluatie is nog volop bezig, maar de
reacties van de bewoners zijn overwegend
positief. De ervaringen zullen beschikbaar

zijn voor andere creatieve concepten in de
stad.

Meer info op www.leefstraat.be.
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FILIP WATTEEUW
Schepen van Mobiliteit
filip.watteeuw@gent.be

FILIP WATTEEUW
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
filip.watteeuw@gent.be

EVA VAN EENOO
Beleidsmedewerker Fietsersbond

Eva Van Eenoo,beleidsmedewerker Fietsersbond, ziet positieve
signalen vanuit het stadsbestuur, maar ook nog veel werk.

Voldoende kwalitatieve fietsenstallingen: een must om meer
Gentenaars op de fiets te krijgen.

>

>

Het project Leefstraat geeft straatbewoners de kans om gedurende een maand
hun straat anders in te richten, met ruimte voor leven, spelen en ontmoeten.

>

LEEFSTRATEN: DE GROENEFILOSOFIE IN DE PRAKTIJK

'Wil om van Gent fietsstad te maken is er'
“De assertieve fietser trekt op dit moment zijn plan in Gent, maar
om de grote massa te laten fietsen, is er nog veel werk", zegt
beleidsmedewerker Eva Van Eenoo van de Fietsersbond over het
fietsbeleid in Gent. "Iedereen moet veilig en comfortabel kunnen
fietsen. We zien vanuit het stadsbestuur positieve signalen, de wil
om van Gent een echte fietsstad te maken is er zeker. De Fietsers-
bond is bijvoorbeeld erg blij met het autovrij maken van de Zuid. We
rekenen erop dat ook andere belangrijke fietsroutes autoluw wor-
den gemaakt. Ook de stilstaande fietser mogen we niet vergeten. In
het nieuwe parkeerplan hopen we bijkomende maatregelen te lezen
die het diefstalveilig stallen van fietsen mogelijk maken. Zo
motiveer je mensen om bijvoorbeeld te investeren in een bakfiets.
Zo'n fiets maakt een (tweede) auto vaak overbodig."

Naar een autoluwer stadscentrum
Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw barst van de plannen om het
Gentse stadscentrum autoluwer te maken. “Dit kunnen we alleen
maar verwezenlijken als we meer inzetten op openbaar vervoer en
op betere infrastructuur voor fietsers”, aldus Watteeuw.
De belangrijkste fietsroutes in Gent zijn intussen gescreend op
knelpunten en op verschillende plekken is er al begonnen om deze
fietsroutes te verbeteren en veiliger te maken. In dit kader werd
eind september ook het Woodrow Wilsonplein autovrij gemaakt ten
voordele van de fietsers.
Ook de bestaande Park&Rides aan de rand van de stad zullen op
termijn beter bereikbaar worden. Om dit te realiseren wordt gedacht
aan het invoeren van een deelfietsensysteem, aangevuld met een
uitgebreider aanbod aan openbaar vervoer, zodat mensen vlot en
zorgeloos tot in het centrum geraken.
Watteeuw is een man met een missie: “We hebben zes jaar de tijd
om onze stad autoluwer te maken. Ik stel alles in het werk om
zichtbare verbeteringen aan te brengen voor de fietsers. Dit is een
werk van lange adem, maar de eerste krijtlijnen zijn alvast gezet.”

Gent maakte deze zomer kennis met leefstraten. Een maand
lang kozen de bewoners van de Karel Antheunisstraat en de
Pussemierstraat voor een alternatieve mobiliteit, werd de
straatinrichting aangepast en waren er allerlei gezellige
activiteiten. Schepenen Filip Watteeuw (Mobiliteit) en Tine
Heyse (Milieu) steunen dit project, een van de toekomst-
beelden van Fiets van Troje, de transitie-arenamobiliteit.
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Schepenen Filip Watteeuw en Tine
Heyse pleiten voor het verderzetten
van het project leefstraten



Een stad voeden is niet simpel. De aan-
dacht die uitgaat naar voeding is de laat-
ste jaren sterk toegenomen. De uit-
dagingen zijn talrijk met bijvoorbeeld
stijgende voedselprijzen, voedsel-
verspilling en bodemverontreiniging.

Maar er zijn ook opportuniteiten in steden:
er is een groeiende interesse in eigen of
lokale productie en een stijgende opkomst
van allerlei initiatieven rond duurzame
voeding. Binnen die context heeft de stad
Gent een voedselstrategie uitgewerkt.
Daarvoor zijn heel wat organisaties en
mensen bevraagd en werd inspiratie
opgedaan in Gent en ook het buitenland.

Er bestaan in Gent al tal van initiatieven
rond duurzame voeding en stadsland-
bouw, gaande van hoeveverkoop, voedsel-

teams, groentenabonnementen en boe-
renmarkten tot Donderdag Veggiedag, so-
ciale restaurants en volkstuintjes. Maar er
is nood aan het versterken en verbreden
van deze initiatieven en het opstarten van
nieuwe pilootprojecten en daar wil de
voedselstrategie op inspelen.

Met de slogan ‘Gent en garde’ lanceerde
de stad haar voedselstrategie voor duur-
zame, lokale voeding. Dat was een succes.
Ruim 130 vertegenwoordigers van de land-
bouwsector, het middenveld, horeca,
onderwijs, voedingsindustrie, Noord-Zuid
enzovoort woonden de lancering bij.

Tijdens het evenement stelde schepen
Heyse de vijf strijdpunten voor:

1) een meer zichtbare, kortere
voedselketen,
2) duurzamere voedingsproductie- en
consumptie,
3) sterkere sociale meerwaarde rond
voedingsinitiatieven,
4) voedselafval terugdringen en
5) voedselafval maximaal hergebruiken
als grondstof.

Het is niet de bedoeling dat de stad Gent
deze visie alleen realiseert. Daarom werd
tijdens het evenement met de talrijk op-
gekomen en zeer diverse groep actoren
gediscussieerd over welke initiatieven we
samen kunnen opstarten in de toekomst.

Tijdens het evenement was er aan ideeën
geen gebrek. Zo kunnen Ugly Foodies min-
der visueel aantrekkelijke voedselgewas-

sen promoten. Ook is er duidelijk nood om
de vele initiatieven die er zijn met elkaar
te linken. Belangrijk is dat de strategie op
het terrein echt veranderingen teweeg
brengt. Op korte termijn wordt een be-
leidsgroep opgericht. Die zal als klankbord
fungeren voor de strategische visie en
pilootprojecten.

Gent voortrekker duurzame voeding
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TINE HEYSE
Schepen van Milieu en Klimaat
tine.heyse@gent.be

SIHAM BENMAMMAR
Minderhedenforum

Luchtkwaliteit is van levensbelang.

In maart vroeg een burgerinitiatief de afschaffing van het
hoofddoekenverbod voor loketfuncties. Groen steunde dit.

>

>

Ruim 130 vertegenwoordigers van de landbouwsector, het middenveld, horeca,
onderwijs, voedingsindustrie, Noord-Zuid enzovoort woonden de lancering bij.

>

GENT EERSTE STAD METEIGEN VOEDSELSTRATEGIE

Hoofddoekenverbod afgeschaft
Groen steunde in maart het burgerinitiatief voor afschaffing van het
hoofddoekenverbod voor loketfuncties. “Net als de andere mensen
die de petitie tekenden, wil ik leven in een stad die geen enkele vorm
van discriminatie duldt, die haar diversiteit erkent en omarmt", zegt
Siham Benmammar van het Minderhedenforum over het opheffen
van het verbod. "En ook al is er nog veel werk aan de winkel, de
afschaffing van het hoofddoekenverbod brengt dit een stapje
dichterbij. Het burgerinitiatief werd gedragen door talrijke vrijwil-
ligers en gesteund door veel organisaties. We verzamelden op korte
termijn meer dan 10.000 handtekeningen, een krachtig signaal van
wat er leeft bij talrijke Gentenaars. Samen gaven we te kennen dat
het Gentse stadsbestuur een voorbeeldfunctie heeft en dat ze in de
praktijk moet tonen dat diversiteit haar dierbaar is.”

Fijnstofprobleem vraagt autoluwere stad
Fijn stof is ook in Gent een probleem en heeft een impact op de
gezondheid van de Gentenaren. Luchtkwaliteit is dan ook een
prioriteit voor schepen van Milieu, Energie, Klimaat en Noord-Zuid
Tine Heyse. In een lage-emissiezone worden de meest vervuilende
wagens uit een bepaalde zone geweerd. Dit kan een belangrijke
maatregel zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren.
“Een lage-emissiezone moet wel kaderen in een lokaal luchtkwali-
teitsplan en een autoluwere stad", zegt schepen Heyse. Stad Gent
is al jaren vragende partij voor een lage-emissiezone, maar kan die
niet zomaar invoeren. Het Vlaamse en federale niveau moeten een
kader en de nodige wetswijzigingen voorzien. De voorbereidingen
hiervoor zijn bezig. Schepen Heyse volgt die ontwikkelingen op de
voet. Intussen wordt er niet stilgezeten. Van het huidige lokaal
luchtkwaliteitsplan is inmiddels 90 procent van de maatregelen
opgestart of in uitvoering.
Schepen Heyse wil samen met collega Filip Watteeuw eind 2013
met een update van het plan komen. Nu al is duidelijk dat er meer
zal worden ingezet op een sturend parkeerbeleid en het autoluwer
maken van de stad.

Schepen Tine Heyse lanceerde op 15 oktober de Gentse
voedselstrategie onder de naam 'Gent en garde'. Zo wil de stad
haar voedselsysteem duurzamer maken, samen met
betrokken mensen en organisaties. Na een aantal eerdere
initiatieven rond duurzame voeding, zet de stad hiermee een
stap vooruit als pionier: Gent is de eerste stad in Vlaanderen
met een eigen voedselstrategie.
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HET NIEUWE ARMOEDEBELEID 
KRIJGT STILAAN VORM

Een lokaal armoedebeleidsplan moet voor 
de Groen OCMW-fractie tegelijk ambitieus 
en realistisch zijn. Realistisch, omdat het 
OCMW op lokaal vlak niet alle sleutels in 
handen heeft, denken we maar aan het 
federaal bepaalde leefloon dat nog steeds 
te laag is om volwaardig te kunnen parti-
ciperen aan onze samenleving. Toch heeft 
deze coalitie het vaste voornemen de aan-
vullende financiële steun te herwerken, 
binnen de mogelijkheden van het OCMW. 

Prioritair zal de steun voor gezinnen met 
minderjarige kinderen verhoogd worden, 
omdat hun noden – zo blijkt uit onderzoek 

– het grootst zijn. Maar armoede is meer 
dan financiële armoede en daar kan op 
lokaal vlak zeker wat aan gedaan worden. 

‘Daarom moet het armoedebeleidsplan 
ook ambitieus zijn’, stelt fractieleider 
Evita Willaert. ‘Een stad kan op lokaal 
vlak wel degelijk het verschil maken.’ 

Liliane De Cock vult aan welke vragen 
hierbij voor Groen essentieel zijn ter 
beoordeling van het plan: ‘Bereiken we 
al die mensen die we moeten bereiken? 
Is de aangereikte hulp vlot toeganke-
lijk voor hen? En draagt dit beleid ertoe 
bij dat mensen in armoede ook ver-
sterkt worden in hun mogelijkheden?’

De kans dit beleid te realiseren neemt 
aanzienlijk toe wanneer het plan gedragen 
wordt door alle betrokkenen. Momenteel 

Groen plaatste vanuit de oppositie al jaren geleden 

armoede bovenaan op de Gentse politieke agenda. Het 

armoedebeleidsplan is een absolute prioriteit van het nieuwe 

bestuur. Stilaan worden de krijtlijnen ervan duidelijk. 

loopt een breed inspraaktraject waar-
bij verschillende diensten, organisaties, 
ervaringsdeskundigen en armenvereni-
gingen betrokken worden. Dit traject 
moet uitmonden in een breed actieplan.

Cengiz Cetinkaya illustreert het belang 
hiervan: ‘Toegang tot een kwalita-
tieve woning is zeker voor mensen in 
armoede van belang, dat weten we 
allemaal. We kunnen en mogen dan 
hun ervaringen, die van hulpverleners 

en andere betrokkenen met de woning-
markt toch niet zomaar negeren.’ 

Op 17 oktober, tijdens de dag van Verzet 
tegen de armoede, werd aan de dialoog-
tafels alvast grondig gediscussieerd 
over het plan. Het is dus uitkijken naar 
het resultaat van dit inspraaktraject, 
een eerste doch belangrijke stap in de 
realisatie van het nieuwe beleid. OCMW- 
fractievoorzitter Evita Willaert kijkt alvast 
ook uit naar de bijdrage van Gentenaars 
die naar de Trefdag van Groen komen op 
23 november. ‘De trefdag staat open voor 
iedereen. Er zullen zeker ook mensen 
zijn met  kennis en deskundigheid inzake 
armoede. Daar maken we graag gebruik 
van. Zij zijn dus zeer welkom aan onze 
 rondetafel over armoede en werk.’ 


Voor de Groen OCMW-raadsleden Liliane De Cock, Evita Willaert en Cengiz Cetinkaya 
moet een armoedsbeleidsplan tegelijk ambitieus en realistisch zijn.
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Ook de ervaringen van mensen 
in armoede moeten we 
meenemen bij het opstellen 
van het armoedebeleidsplan. 

Een goede gezondheid voor iedereen

Het nieuwe bestuursakkoord stelt expliciet dat iedere Gentenaar 
recht heeft op een goede gezondheid. In dit kader werd onlangs 
een nieuwe oproep gelanceerd voor subsidies voor laagdrempelige 
gezondheidsprojecten. Hoe lager iemand op de sociale ladder staat, 
hoe groter namelijk de kans dat de nood aan zorg niet afdoende beant-
woord wordt door een gebrek aan kennis van zijn rechten, van het 
aanbod of door te dure hulp- en dienstverlening. In de gemeenteraad 
van september werd ook het nieuwe drugbeleidsplan goedgekeurd. 
Een integraal plan, gericht op preventie, zorg en handhaving, en geba-
seerd op samenwerking tussen de verschillende actoren en voorzie-
ningen. Verder wordt ook een nieuw sms-meldpunt voor discriminatie 
en gay-bashing ontwikkeld. Gemeenteraadslid Zeneb Bensafia is zeer 
tevreden met deze initiatieven, die er mee voor kunnen zorgen dat 
niemand achtergelaten wordt op het vlak van welzijn en gezondheid.

Iedereen een deftig dak boven het hoofd

Gent is een aantrekkelijke stad met een groeiende bevolking. Hierdoor 
is er nood aan bijkomende woningen, naast het aanpakken van de 
leegstand. Want Gent zit met een woonmarkt die zowel voor kopers 
als huurders erg duur is. Dit heeft perverse gevolgen: mensen met 
een laag inkomen kunnen zo in de armoede terecht komen. Als een 
woning kopen onbetaalbaar wordt, verlaten jonge gezinnen met kin-
deren tegen hun zin de stad. Voor Groen is het duidelijk tijd voor actie 
met een doortastend woonbeleid. Een aantal initiatieven is intussen 
opgestart. Met het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Wonen wil het 
stadsbestuur ruimte creëren van zo’n 800 bijkomende woningen op 
onder meer braakliggende terreinen. Er komt ook een perscampagne 
om het meldpunt voor leegstaande woningen beter bekend te maken.

Daarnaast oefent de stad druk uit op de sociale huisvestings-
maatschappijen om de leegstand te verminderen. Dit is broodno-
dig, want nu staat maar liefst 11 procent van de sociale woningen 
leeg. Een deel ervan wacht op renovatie, een ander deel staat 
leeg tussen twee verhuringen. Ook hier zijn er concrete stap-
pen gezet. Zo neemt de grootste sociale huisvestingsmaatschap-
pij van Gent extra personeel in dienst om de leegstand tussen 
verhuringen terug te dringen. Voor renovaties zijn de huisves-
tingsmaatschappijen afhankelijk van premies die de Vlaamse 
regering verstrekt. Ook deze moeten fors toenemen.
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Raadsleden Dirk Holemans en Bram Van Braeckevelt: ‘Tijd voor een 
doortastend woonbeleid’.

Gemeenteraadslid Zeneb Bensafia: ‘Laagdrempelige hulp- en 
dienstverlening voor alle Gentenaars’.



EEN DUURZAME STADS
ONTWIKKELING OP  
MENSENMAAT EN MEER GROEN

Onlangs keurde de Oost-Vlaamse Depu-
tatie de bouwvergunning van het Dia-
mantgebouw bij Gent Sint-Pieters toch 
goed, nadat de stad deze eerder weigerde 
omwille van het enorme volume en omdat 
de aanvraag inging tegen het synthe-
sedocument dat was goedgekeurd door 
alle actoren (NMBS, stad, bewoners). 
Groen gemeenteraadslid Bram Vande-

kerckhove vroeg een krachtig signaal 
van de stad. Het stadsbestuur besliste 
om in beroep te gaan tegen deze beslis-
sing van de Deputatie. Het is cruciaal dat 
we bij de verdere ontwikkeling van het 
project Gent Sint-Pieters blijven werken 
binnen de contouren van de synthesen-
ota. Voor gemeenteraadslid Sara Mat-
thieu moeten we groen in de stad gaan 
beschouwen als een essentieel onder-
deel van stadsontwikkeling. We moeten 
groene ruimte voorzien op het moment 
dat een project op de tekentafel ligt, in 
plaats van achteraf wat groen toe te 
voegen zoals vroeger wel eens gebeurde. 
Zo is de Korenmarkt na de Kobra-werken 
voor veel Gentenaars een stenen woes-

Een duurzame stadsontwikkeling op mensenmaat blijft 
voor Groen topprioriteit. Eén van de grote uitdagingen 
is de uitstroom van gezinnen met kinderen te stoppen. 
Kwaliteitsvol wonen, een duurzame mobiliteit, maar ook de 
schaal van projecten en meer groene ruimte spelen daarin 
een grote rol. Door toedoen van Groen werden dan ook een 
aantal lopende projecten waar mogelijk bijgestuurd. 

De stad van de toekomst bouw je op maat van de Gentenaars, met voldoende aandacht voor 
openbaar groen.

tijn. Daarom pleitte Sara voor de intro-
ductie van bomen op de korenmarkt, de 
zogeheten ‘green’ aan de stadshal toont 
immers aan dat groen een reële meer-
waarde vormt in de kuip van Gent.  De 
Stad onderzoekt momenteel dit voorstel.

Ook de plannen voor het toekomstig 
stadsdeel aan de Oude Dokken zijn intus-
sen aangepast, met een bijkomende grote 

groene zone als resultaat. Dit geeft heel 
wat meer zuurstof aan de bewoners van 
de omliggende wijken en de toekomstige 
bewoners van de nieuwe woonwijk. Dat 
nieuwe wijkgroen zal natuurlijk ook een 
belangrijke bijdrage leveren aan het halen 
van de Gentse groennorm. Deze zegt dat 
elke inwoner recht heeft op een park van 
minstens 1 hectare binnen een wandel-
afstand van maximum 400 meter. De 
beslissing van de stad zorgde voor een 
stopzetting van alle gerechtelijke proce-
dures die opgestart waren om het project 
bij te sturen. Voor Sara en Bram is het 
duidelijk: de stad van de toekomst bouw 
je op maat van de Gentenaar en met vol-
doende aandacht voor openbaar groen. 

Groen in de stad als essentieel 
onderdeel van stadsontwikkeling.

Ledeberg doet het zelf

Met het faillissement van doe-het-zelfzaak Standaert eind 2012 kwam 
er in het dichtbevolkte Ledeberg plots grond te koop. Het zette de buurt 
aan het dromen en zelfs plannen. Snel kwam de vraag aan het stads-
bestuur om de vrijgekomen gronden aan te kopen. Groen, bij monde van 
gemeenteraadslid Bram Vandekerckhove, steunde het idee. ‘Ledeberg 
is een dichte wijk waar er nood is aan alle soorten ruimte.’ 

Intussen staat de stad dicht bij een koop. Minstens even belangrijk is 
de participatie van de inwoners. Er ontstond snel een dynamiek van 
onderuit onder de naam ‘Ledeberg doet het zelf’ (LDHZ). Als OCMW-
raadslid en Ledebergse valt het Evita Willaert daarbij op hoe LDHZ 
ernaar streeft alle inwoners en organisaties te betrekken. 

Net om een bredere groep te bereiken, organiseerde LDHZ bij de start 
een Volksvergadering met groot succes. Er waren ruim 200 deelne-
mers van diverse pluimage. Andere activiteiten volgden in september. 

‘Made in Ledeberg’, een picknick annex ambachtenmarktje samen met 
verschillende lokale actoren. Interessant was daarbij de samenwer-
king met het OCMW-woonzorgcentrum De Vijvers. Voor Bram en Evita 
is het cruciaal die ontstane dynamiek te behouden. Het hele project 
biedt enorme kansen op een interessant participatietraject. ‘Ledeberg 
doet het zelf’ als voorbeeld voor andere projecten.

Kansen voor deeleconomie 

Wereldwijd zit delen in de lift. Ook in Gent, met onder 
andere de grootste particuliere autodeelgroep en Lets-
groep van Vlaanderen, is delen het nieuwe hebben. 

Op Autovrije Zondag was de Korenmarkt de setting voor een 
deelfeest opgezet door Autopia, Netwerk Bewust Verbrui-
ken en het Gents MilieuFront. Heel wat Gentenaars kwamen 
er kennismaken met auto- en bakfietsdelen, co-housen, Repair 
Café en platforms als WijDelen.be en Iedereen.Ruiltmee.
be. Waarom altijd alles kopen als je kunt ruilen of delen?

Bedrijven kunnen net als individuen materiaal, diensten of mede-
werkers met elkaar delen. Het schept kansen voor slimme 
ondernemers die het delen, ruilen en zelf produceren willen 
faciliteren. Zij timmeren aan nieuwe (sociale) bedrijfsmodel-
len. Wij willen die ondernemers op de voet volgen. En we zijn aan-
spreekbaar over de eventuele hindernissen die ze op hun weg 
vinden, zoals moeilijke regelgeving en nood aan ondersteuning.

Deelinitiatieven kunnen oplossingen aanreiken voor duurzaamheids-
vraagstukken en de economische crisis. Even belangrijk is dat de 
deeleconomie het gemeengoed dat we als gemeenschap beheren, 
(opnieuw) groter maakt. Hopelijk kunnen deel- en ruilsystemen in de 
verschillende buurten even succesvol en toegankelijk worden als de 
kringwinkels. Want niet iedereen surft mee op deelsites en deelapps.
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Geen sterk beleid zonder sterke participatie.

Op Autovrije zondag was de Korenmarkt het decor voor een ‘deelfeest’.



Een basispensioen van 1. 000 euro
(met daarbovenop een supplement)

“Meer dan 20% van de 65-plussers dreigen 

in de armoede te geraken. Daarom is het 

belangrijk om een basispensioen in te 

voeren,” zegt Brussels parlementslid 

Elke Van den Brandt. Vanaf 65 jaar krijg je 

1.000 euro per maand. Daarbovenop komt 

een supplement dat afhankelijk is van het 

aantal jaren dat je gewerkt hebt.

Hoe langer je gewerkt hebt, hoe hoger dus 

je pensioen, want werken moet lonen. 

Zin in Pesto, de driemaandelijkse sympathisantenkrant 
van Groen? Wil je mee folders bussen, acties organiseren 
of artikels schrijven? Misschien wil je Groen steunen en lid 
worden? Laat het ons weten:

LEES MEE/DOE MEE/WORD LID

02 219 19 19 www.groen.be

Hogere nettolonen door hogere 
lasten op grote vermogens

‘De belastingen zijn vandaag niet eerlijk georganiseerd. De 
sterkste schouders zouden de zwaarste lasten moeten 
dragen, maar dat is nu niet’, zegt federaal parlementslid 
Meyrem Almaci. ‘Dat willen wij met Groen rechtzetten. 
Hoe? Door drie dingen te doen: de lasten te verschuiven, de 
fiscaliteit te vereenvoudigen en ze witter te maken.’ 

Door de lasten rechtvaardiger te verdelen, kunnen heel wat lasten – te 
beginnen met die op arbeid - gevoelig naar omlaag. ‘Voor meer dan 2 
miljoen werknemers willen wij die lasten gevoelig verlagen, zodat ze 
meer nettoloon overhouden’, zegt Almaci. ‘Dat kan door een eerlijke 
belasting op de rendementen uit de vermogens hoger dan 1 miljoen euro.’ 

Onze fiscaliteit is ook niet duurzaam. Op vlak van milieufiscaliteit 
bengelen we achteraan het Europese peloton. Nochtans is fiscaliteit 
een sterke hefboom voor een meer duurzame economie. Zo kunnen 
we energieverspilling tegengaan en CO2-uitstoot verminderen. 

Onze belastingen zijn veel te ingewikkeld. Wie geen boekhouder heeft 
– de meeste mensen dus – betaalt hierdoor vaak te veel belastingen. 

Het moet dus eenvoudiger. Tot slot wil Groen dat de wet voor 
iedereen gelijk is. Fraude en belastingontduiking kan gewoon niet door 
de beugel, en moet dan ook strenger gestraft worden.

Kinderopvang voor elk kind

Veel (toekomstige) jonge ouders kunnen ervan getuigen: 
een plaats voor je kind(eren) vinden is niet simpel. 
Wachtlijsten, onzekerheid… Goede kinderopvang is 
nochtans cruciaal, zowel voor de kinderen als voor de 
ouders. Daarom wil Groen dat er snel kinderopvang 
is voor elk kind. ‘We moeten radicaal kiezen voor een 
gezinsbeleid dat investeert in jonge kinderen’, zegt Vlaams 
parlementslid Elisabeth Meuleman.

De Vlaamse belofte om tegen 2020 voor elk kind een plaats in de 
kinderopvang te reserveren, komt geen seconde te vroeg. Maar om 
dat doel te halen, zijn er snel duizenden extra plaatsen nodig. En 
daarvoor zijn er dus extra investeringen nodig, vindt Meuleman. ‘Want 
kwalitatieve kinderopvang is cruciaal: het zorgt ervoor dat ouders 
kunnen gaan werken, en het zorgt vooral voor een goede ontplooiing 
en ontwikkeling van kleine kinderen. Veel onderzoek wijst uit dat 
kinderopvang en kleuteronderwijs de meest cruciale fase is in de 
ontwikkeling van kinderen.’

Elisabeth Meuleman kijkt vooral naar het Hoge Noorden als voorbeeld 
van hoe het moet. ‘Scandinavische landen tonen aan dat kwalitatieve 
kinderopvang een cruciaal element is voor een goed functionerende 
verzorgingsstaat. Nergens zijn er meer werkende vrouwen, is de 
emancipatie zo ver gevorderd, de armoede teruggedrongen of de 
economie zo competitief als in het hoge Noorden. Waarom kan dat 
niet in Vlaanderen’?

ELISABETH MEULEMAN
Vlaams parlementslid
elisabeth.meuleman@groen.be

MEYREM ALMACI
Federaal parlementslid
meyrem.almaci@groen.be

Kwaliteitsvolle jobs

 Groen maakt het werk voor werknemers 

aangenamer met minder stress en meer 

ruimte voor feedback en overleg. Groen 

voorziet ook meer mogelijkheden om 

vrijwillig en tijdelijk minder uren te 

presteren. De haalbaarheid van de job 

moet even centraal staan in het overleg 

tussen werknemers en werkgevers als de 

afspraken over lonen. Federaal 

parlementslid Kristof Calvo: “Kwaliteitsvolle jobs zijn ook voor de werkgevers een 

ongelooflijk cadeau. Want zij krijgen beter gemotiveerd personeel met minder 

ziekteverzuim. Dat is goed voor de toekomst van de onderneming.”
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MEER WELVAART, 
MINDER VERVUILING
Veel mensen botsen in hun dagelijks leven op problemen. Jonge 

ouders vinden geen plaats in een crèche. Mensen hebben te veel 

stress van hun job. Gepensioneerden komen niet toe met hun te 

laag pensioen. Er zit te veel fijn stof in de lucht en daar worden 

mensen ziek van. Groen vat de koe bij de horens. Voorzitter 

Wouter Van Besien: ‘We willen een gezonder milieu én we willen 

genoeg welvaart voor iedereen. Dat zijn de twee sterke benen 

waar onze partij op steunt.’ Op  het Impulscongres van oktober 

stoomde Groen samen met 500 leden concrete oplossingen 

klaar, die de basis vormen van het verkiezingsprogramma.

We zetten en paar belangrijke voorstellen op een rij.

WOUTER VAN BESIEN
Voorzitter Groen
wouter.vanbesien@groen.be

KRISTOF CALVO
Federaal parlementslid
Voorzitter Impulscongres
kristof.calvo@groen.be

ELKE VAN DEN BRANDT
Brussels parlementslid
Voorzitter Impulscongres
elke.vandenbrandt@groen.be

Slimme kilometerheffing

Groen schaft de jaarlijkse verkeers belasting 

(om en bij 400 euro) af en vervangt die door 

een slimme kilometerheffing. Rij je minder 

met de wagen en minder tijdens de spits, 

dan moet je minder betalen. Je betaalt voor 

het gebruik in plaats van voor het bezit van 

de auto. Je wordt dus gestimuleerd om daar 

waar het kan, van het openbaar vervoer gebruik te maken. Op die manier zijn er minder 

files, is er minder fijn stof. Dat is goed voor de gezondheid van ons allemaal, en zeker 

voor de kinderen en de ouderen. Zij hebben immers het meeste last van het fijn stof. 

© Shutterstock



De groene schepenen, gemeente- en OCMW-
raadsleden vinden het belangrijk om niet alleen
in de aanloop naar verkiezingen, maar ook op
andere momenten regelmatig van gedachten te
wisselen met geïnteresseerde Gentenaars.
Want het is enkel samen dat we het sociaal-
ecologisch stadsproject concreet vorm kunnen
geven. Daarom nodigen we iedereen van harte
uit op onze eerste trefdag op zaterdag 23
november.

Via rondetafelgesprekken met de schepenen en
‘denk mee’-workshops met de raadsleden
mikken we op vruchtbare kruisbestuivingen
tussen raadsleden, Gentenaars en vertegen-
woordigers van het middenveld. Geen uiteen-
zettingen om passief naar te komen luisteren,
maar echte dialogen met jou.

Daarnaast zijn er, voor wie op een actievere
manier wil participeren, ook een mobiliteits- en
transitiefietstocht, en een cultuurwandeling
samen met enkele van onze schepenen en
raadsleden.

Nationaal voorzitter van Groen Wouter Van
Besien en fractievoorzitter Dirk Holemans
leiden de namiddag in, parlementslid Tof
Thissen van GroenLinks sluit samen met
schepen Elke Decruynaere af in een sofa-

gesprek geleid door journalist Karel Van
Keymeulen van De Gentenaar.
Een stevig en gevuld programma dus - zie
linkerkolom -, met voor elk wat wils.

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

Hopelijk tot dan!

PRAKTISCH
Wanneer? Zaterdag 23 november 2013. Start om
13 uur, afsluitende receptie voorzien om 17 uur.
Waar? Zebrastraat 32/001, Gent.
Wie? Alle geïnteresseerden. Er is gratis kinder-
animatie voorzien.
Kostprijs? Gratis.
Inschrijven? Via www.groengent.be.

®

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

Geen sterk beleid zonder sterke participatie. Kom langs op onze trefdag en deel je ideeën
voor een duurzaam Gent.

>

8 GROEN EN GENT: DAT TREFT!23 NOVEMBER, ZEBRASTRAAT

De Groene fractie timmert aan de weg naar een sociaal-ecologisch
Gent. Thema’s als kindvriendelijke stad, duurzame mobiliteit en
klimaat staan bovenaan de agenda. Maar geen sterk beleid zonder
sterke participatie. Ben jij een wakkere Gentenaar? Wil je meeden-
ken, debatteren of meer weten over de Gentse toekomstplannen?
Kom dan langs op onze trefdag.

DIRK HOLEMANS EN EVITA WILLAERT
Fractievoorzitters Groen Gent gemeenteraad
en OCMW

Programma Trefdag Groen Fractie

13 uur Onthaal en welkomstwoord door
Wouter Van Besien en Dirk Holemans

13:20-16:20 uur Themawandeling en

-fietstochten

Dialoogtafels en workshops

Dialoogtafels – Jouw kans op een face-to-face gesprek
met onze schepenen

1. Klimaatneutraliteit (schepen Tine Heyse): Gent
klimaatneutraal tegen 2050: een uitdaging op vele vlakken
waar alle Gentenaars samen aan werken.

2. Kindvriendelijke stad (schepen Elke Decruynaere):
Kindvriendelijkheid is meer dan een label dat een stad kan
veroveren.  Het is een ambitie, met een collectieve
verantwoordelijkheid voor de hele stad, niet enkel het
beleid. Maar hoe pak je dit aan?

3. Mobiliteit (schepen Filip Watteeuw): Gent wil
trendsetter worden in duurzame mobiliteit: meer plaats
voor fietsers, beter openbaar vervoer en prioriteit geven aan
verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruikers.

Denk-meeworkshops – in gesprek met onze raadsleden

1. Stadsontwikkeling: Gent verder ontwikkelen op
mensenmaat, hoe doe je dat? - met gemeenteraadslid Bram
Vandekerckhove, Sandra Heylen (DOK vzw) en Babs
Janssens (Ledeberg doet het zelf)

2. Armoedebestrijding en werk: Elke Gentenaar telt mee en
armoede is een onrecht. De aanpak van armoede in onze
stad is dus prioritair. Ook de (jeugd)werkloosheid in Gent is
een grote uitdaging. Welke stappen worden gezet? - Met
raadsleden Bram Van Braeckevelt en Liliane De Cock,
Ann-Sophie Hofman (Samenlevingsopbouw Gent) en de
Zuidpoort

3. Diversiteit: Gent verkleurt. We gaan aan de slag met de
stijgende diversiteit in onze stad. Het hoofddoekenverbod
voor loketfuncties is afgeschaft, maar daarmee is het werk
nog lang niet af. - Met raadsleden Evita Willaert en Zeneb
Bensafia; Siham Benmammar (Minderhedenforum) en
Nadia Srasra (VOEM vzw)

4. Groen in de stad: Voor iedere Gentenaar meer groen in de
stad, met een park op wandelafstand en een bos op
fietsafstand, dat is onze ambitie. - Met gemeenteraadslid
Dirk Holemans en Bart Vangansbeke (Natuurpunt Gent)

5. Economie: Geen toekomst zonder een duurzame
economie. In deze workshop bekijken we enkele good
practices voor de duurzame economie van de toekomst -
met gemeenteraadsleden Caroline Van Peteghem en Sara
Matthieu

6. Wonen: Gent groeit. Jonge gezinnen die graag in Gent
willen wonen en minder bemiddelde mensen ervaren de
gevolgen van de woonnood. Welke creatieve pistes zijn er
mogelijk om dit aan te pakken, en hoever staat Gent
daarmee?- met raadsleden Dirk Holemans en Evita
Willaert, Pascal Debruyne (Recht op wonen) en Anke
Hintjens (Samenlevingsopbouw Gent)

16:20 uur Sofagesprek met schepen Elke
Decruynaere, GroenLinksparlementslid
Tof Thissen en journalist Karel Van
Keymeulen van De Gentenaar

CONTACT Groen Gent

Louis Depoorter

Ombeekhof 32

9040 Sint-Amandsberg

info@groengent.be

www.groengent.be

@groengent

www.facebook.com/

groengent.be
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