
De Gentenaars gaven op 14 oktober hun
vertrouwen aan sp.a en Groen om het
bestuur van Gent in handen te nemen. De
resultaten van de gemeente-en provincie-
raadsverkiezingen voor Groen Gent zijn
indrukwekkend. Drie schepenen, elf verko-
zen gemeenteraadsleden, drie OCMW-
raadsleden en drie provincieraadsleden.
Dat dit in Gent gebeurt is geen toeval.

Terwijl de rest van Vlaanderen naar rechts
opschoof, kozen de Gentenaars voor ons
sociaal-ecologisch stadsproject. Dit is een
fantastisch mandaat waarmee Groen Gent
in het bestuur stapt. De boodschap van de
Gentenaars is duidelijk: maak deze stad
tot de meest kindvriendelijke van Vlaan-
deren, realiseer de klimaatneutrale stad
en maak op het vlak van mobiliteit de
omslag, zodat voetgangers, fietsers en
gebruikers van het openbaar vervoer op de
eerste plaats komen te staan.

We gaan bakens verzetten. Dat gebeurt
met een breed politiek draagvlak. Het
stadsbestuur met sp.a, Groen en Open Vld
rekent in de gemeenteraad op een ruime
meerderheid. De drie partijen vinden elkaar
in een toekomstgericht, positief verhaal
voor Gent. In deze huis-aan-huisfolder
krijgt de Gentenaar daar een eerste tipje
van de sluier te zien.

Het doel is de stad aantrekkelijk te maken
voor iedereen die er woont. Het nieuwe
stadsbestuur zal daarom investeren in
leefbaarheid, meer groen, een andere
mobiliteit, ruimte voor jongeren en kinde-
ren en armoedebestrijding. Als gezinnen
met kinderen in de stad blijven wonen, is
onze opdracht geslaagd.

Gent is de stad met het groenste be-

stuursakkoord in Vlaanderen. Vriend en
vijand kijken uit naar wat dit zal geven.
Om dit project te doen slagen, hebben we
ook u nodig. ‘Gentenaars doen het samen’,
en ‘Samen Gentenaar’ waren niet alleen
slagzinnen tijdens de campagne. De uitge-
stoken hand naar de Gentenaar is ook de
rode draad door het bestuursakkoord. Sa-
men maken we de stad.

Daarom roepen we alle Gentenaars op om
de schouders te zetten onder het project
van het nieuwe stadsbestuur.

HUIS-AAN-HUISBLAD
GROEN GENT  >  LENTE 2013

GENT: KINDVRIENDELIJKESTAD MET GOEDE SCHOLEN
WOUTER VAN BESIEN:"MEER JOBS,MINDER VERVUILING"
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> Vlaanderen kijkt toe hoe het Gents sociaal-ecologisch stadsproject in de steigers wordt gezet.

EERSTE SPOREN NAAR DESTAD VAN DE TOEKOMST
De Gentenaars hebben ons een fantastisch mandaat gegeven.
Een grote verantwoordelijkheid rust nu op de schouders van
Groen in Gent. Vlaanderen kijkt toe hoe dit sociaal-ecologisch
stadsproject in de steigers wordt gezet.

LOUIS DEPOORTER
Voorzitter Groen Gent

> Groen zit voor het eerst in de geschiedenis in het Gentse
stadsbestuur.

ELKE DECRUYNAERE, FILIP WATTEEUW EN TINE HEYSE

Groene schepenen engageren zich
Groen zit voor het eerst in de geschiedenis van de Arteveldestad
in het Gentse stadsbestuur met drie schepenen: Elke Decruynae-
re, Filip Watteeuw en Tine Heyse. De drie zijn bijzonder trots dat
ze dit mandaat kregen van de kiezers.

"Gent koos voor een nieuw en duurzaam project, dat verschillen-
de bestuursperiodes overschrijdt", zeggen ze. "We beseffen dat
besturen een zware verantwoordelijkheid is, maar dat houdt ons
niet tegen. Integendeel. Gent staat op een keerpunt."

Nieuw in de missie van de stad Gent is de ambitie als kindvrien-
delijke stad. Ook de overgang naar klimaatneutraliteit is nieuw.
We willen alle Gentenaars hierin meetrekken. Samen zullen we
zuiniger omgaan met schaarse energiebronnen en grondstoffen.
Wat mobiliteit betreft staan we op een keerpunt. Het is nu dat
we beslissen over de mobiliteit van de toekomst. Daarbij geven
we voorrang aan fietsers en wandelaars. "Het openbaar vervoer
organiseren we op een betere manier om zo meer Gentenaars en
bezoekers in bus of tram te krijgen. Samen met sp.a en Open Vld
kiezen we tot slot ook uitdrukkelijk voor een positief en
toekomstgericht verhaal, voor een open en solidaire stad."

Wat we delen is deze stad
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Voor de nieuwe provincieraden veranderde
er heel wat, na de verkiezingen van
oktober 2012. Niet alleen werd de raad
ingekrompenvan 84 naar 72 zetels, ook de
bevoegdheden van de provincie werden
gekortwiekt.

Tegen deze achtergrond kon Groen zich
meer dan handhaven. Als enige fractie uit
de vorige raad kon ze haar zetelaantal
behouden. We slaagden er zelfs in om uit
te breiden, van 4 zetels naar de verhoopte
6. Enkel de N-VA deed nog beter, en komt
voor het eerst in de raad.

Helaas was de winst net niet groot
genoeg, en doet de vorige coalitie, een
klassieke tripartite (CD&V, Open VLD en
SP.A) gewoon verder, met weliswaar een
uiterst nipte meerderheid.

Ter vergelijking: de vorige fractie bestond
uitsluitend uit verkozenen uit het
arrondissement Gent. Dit is deze keer
sterk verruimd.

De invloed van het succesvolle kartel in
Gent liet zich zeker ook voelen. Het
District Gent was immers voor de
provincieraadsverkiezing een apart
kiesdistrict waarin 12 van de 72 zetels van
de provincieraad te verdienen waren.
Daarvan sleepte Groen er drie in de wacht,
voorwaar ook een uitstekend resultaat.

We haalden ook nog drie zetels in de rest
van de provincie, wat in een krimpende

provincieraad zonder meer een prestatie
is.

De nieuwe fractie bestaat voor de helft uit
ervaren provincieraadsleden: Jan Fiers (uit
Gent, herkozen, blijft fractieleider), Rik
Franck (uit Merelbeke, herkozen) en Riet
Gillis (uit Beveren, herkozen na 6 jaar
onderbreking). De andere helft zijn
enthousiaste jonge vrouwen: Elisabet
Dooms (uit Gent), Inge De Bal (uit Dender-
monde) en Yasmina Beldjoudi (uit Gent).
Dit maakt Groen met voorsprong de
vrouwelijkste fractie uit de raad.

De provincie beschikt over een aantal
bevoegdheden (en natuurlijk ook
middelen), die een verschil kunnen maken
op het vlak van economie, mobiliteit,
ruimtelijke ordening, leefmilieu, cultuur,

welzijn, sport, ...

Wij staan alvast klaar om daarmee aan de
slag te gaan. Als fractie die nu ook meer
leden telt, willen we nog meer dan
voordien wegen op het beleid.
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JAN FIERS
Fractievoorzitter Provincieraad
Jan.Fiers@groen.be

ELISABETH MEULEMAN
Fractievoorzitter Vlaams Parlement
Elisabeth.Meuleman@groen.be

STEFAAN VAN HECKE                                  BJÖRN RZOSKA
Federaal Volksvertegenwoordiger               Vlaams parlementslid
Stefaan.Vanhecke@groen.be                        Bjorn.Rzoska@groen.be

Federaal parlementslid Stefaan Van Hecke en kersvers Vlaams
parlementslid Björn Rzoska samen op de bres voor de NMBS.

Elisabeth Meuleman legt  in het Vlaams Parlement de regering
regelmatig het vuur aan de schenen.

>

>

De nieuwe provinciale fractie, van links naar rechts, van boven naar onder: Inge
De Bal, Rik Frank, Riet Gillis, Elisabet Dooms, Jan Fiers, Yasmina Beldjoudi.

>

PROVINCIE: QUO VADIS?

Zelden kreeg de provincie zoveel aandacht als de laatste tijd,
omdat in Oost-Vlaanderen een nieuwe gouverneur moest
worden aangesteld. Dat dit niet bepaald zonder problemen is
verlopen, is u allicht opgevallen. Minder bekend is dat begin
december al een nieuwe provincieraad is aangetreden, met
een vernieuwde Groen-fractie.

Is er nog plaats op school?
De Vlaamse regering verzaakt aan één van haar kernopdrachten:
zorgen dat er voor alle schoolgaande kinderen ook echt een plaats is
op school. Kijk maar naar het tekort aan plaatsen waar Elke
Decruynaere, schepen van onderwijs in Gent, dreigt mee
geconfronteerd te worden. Maar ook in kleinere steden en
gemeenten, stelt het probleem zich. Het wordt voor ouders zeer
moeilijk om hun kinderen naar de school van hun voorkeur te sturen.

Tegelijkertijd zijn er de groeiende wachtlijsten voor de renovatie van
schoolgebouwen. Toch pakt begrotingsminister Muyters uit met
een begrotingsoverschot van 241 miljoen. Er had dus extra geld
kunnen voorzien worden om de broodnodige inhaalbeweging te
maken. Alweer een gemiste kans...

"Investeer meer in de NMBS"
In 2011 maakten 221 miljoen reizigers gebruik van de trein. Dat is maar
liefst 65% meer reizigers dan in 1990. Helaas is dit niet te danken
aan de sterke prestaties van de NMBS. Investeringen op het vlak
van veiligheid, stiptheid, frequentie en capaciteit zijn dan ook
broodnodig.

Het investeringsplan dat de NMBS voorstelde aan het parlement
getuigt van weinig ambitie. Op het vlak van de capaciteits-
uitbreiding stelt de NMBS enkel voorop wat reeds in het vorig plan
werd opgenomen. Extra inspanningen voor stiptere treinen blijven
uit. Het huidige voorstel biedt ook geen garanties over de komst van
een “voorstadnet” rond Gent en een derde en vierde spoor tussen
Brugge en Gent, dat als alternatief voor het Schipdonkkanaal kan
dienen.

Voor Groen is investeren in kwalitatief openbaar vervoer een
absolute prioriteit. Wij pleiten er voor dat de Vlaamse en federale
regering samen met de NMBS een duidelijke keuze maken voor
duurzame mobiliteit en de nodige investeringen doen om
kwaliteitsvol openbaar vervoer te garanderen.

2

Door de heisa met de gouverneur was
iedereen even vergeten dat de
provincie nog erg invloedrijk is.



Voortaan staat kindvriendelijkheid in de
missie van de Stad Gent. Senioren hoeven
zich niet ongerust te maken. Wat goed is
voor kinderen, is dat ook voor andere in-
woners. Hoeveel Gentenaars dromen niet
van meer verkeersveiligheid en meer
groen? Bij een goed aangelegd voetpad
varen niet alleen ouders met kinderwa-
gens wel, maar ook wie niet goed te been
is.

Kindvriendelijk betekent ook genoeg
kinderopvang en scholen. Schepen van
Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Elke
Decruynaere: “De zoektocht naar
kinderopvang is voor ouders soms een
echte calvarietocht. Door de informatie
over alle initiatieven te bundelen maken
we het hen makkelijker. Een brede waaier
van stedelijke en private initiatieven zoals

onthaalmama’s en (mini)crèches zorgt
voor een oplossing in je buurt.” Een
telefoontje naar Tinkelbel moet straks
volstaan voor een overzicht van alle vrije
plaatsen.

Ook voor basisscholen geldt nabijheid. Zo
kun je te voet of met de fiets naar school.
Buurtscholen maken de link met hun
omgeving. Dat uit zich niet alleen in de
leerlingen, die een afspiegeling zijn van de
buurt, maar ook in de gebouwen.

"Eind februari opende ik als schepen van
Onderwijs de nieuwbouw van school De
Piramide in de Brugse Poort. De speel-
plaats die doorloopt tot op straat en
multifunctionele ruimtes maken van de
school een echte ontmoetingsplaats. Niet

alleen de actieve ouderraad maar ook
andere verenigingen kunnen er terecht.
Ook de aandacht voor ecologische duur-
zaamheid maakt dit een prototype voor de
scholen van morgen."

"De komende jaren hoop ik nog meer nieu-
we schoolgebouwen te openen. Onze stad
groeit, de scholen dus ook. Het lijkt lo-
gisch maar we hebben er de Vlaamse re-
gering hard voor nodig", aldus Decruynae-
re.

"Uit de recente aanmeldingsronde kwam
dat de capaciteit voor instappertjes en
kleuters in 2014 en zelfs al in 2013 zeer
nipt tot negatief evolueert. Terwijl zeven
op de tien ouders de school van hun eer-
ste voorkeur kregen, viel er ook een kleine
groep compleet uit de boot, wat onaan-

vaardbaar is. Sommige ouders uit Gen-
tbrugge en Wondelgem moeten straks
kilometers omrijden om hun kinderen naar
school te brengen. Daarmee verhoog je de
druk op de mobiliteit in onze steden. Dit
toont de sterke link die er is tussen het
onderwijsbeleid en het bredere
stadsbeleid."
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ELKE DECRUYNAERE
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
schepen.decruynaere@gent.be

Op 15 maart werden de onderzoekers in Gent uitgenodigd. De
boeiende gespreksnamiddag was meteen het startschot van een
traject over jongeren en diversiteit in de stad.

Onbekend maakt onbemind.  Dat leert recent onderzoek naar
Jongeren in Gent en Antwerpen.

Sneeuwballen gooien, fijn toch?

>

>

Wat goed is voor kinderen, is dat ook voor andere inwoners.>

GEZINNEN MET KINDERENIN DE STAD HOUDEN

Jongeren en verdraagzaamheid
In februari is ‘Jong In Antwerpen En Gent’ voorgesteld, een onder-
zoek naar de leefwereld van jongeren in beide steden. Scherpe
meningen over moslims en homoseksualiteit haalden de voorpa-
gina's van de kranten.
Gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt vroeg schepen Elke
Decruynaere tijdens het vragenuur voorafgaand aan de gemeente-
raad naar haar reactie. Zij antwoordde dat Gent een open en solidaire
stad wil zijn. De conclusies van het onderzoek dwingen ons hierbij
stil te staan.
Hoe brengen we jongeren dichter bij elkaar? Hoe helpen we
onaanvaardbare vooroordelen de wereld uit? Vragen die de schepen
van Jeugd aan de Gentse jongeren zelf gaat voorleggen.

Geen GAS-boetes voor spelende kinderen
De laatste tijd is er heel wat te doen rond de Gemeentelijke
Administratieve Sancties, de zogenaamde GAS-boetes. Kinderen die
in een aantal gemeenten buiten Gent een boete krijgen omdat ze
met sneeuwballen gooien, met hun voeten op een bankje zitten of
een broodje eten op de drempel van een kerk: voor Groen is dit te gek
voor woorden.

GAS-boetes zijn een bruikbaar instrument om fenomenen als
sluikstorten, wildplassen en boomcars te beteugelen. Dat zijn reële
problemen die de levenskwaliteit van wijken onder druk zetten.
Maar GAS-boetes dienen niet om jongeren in het vizier te nemen. En
boetes kunnen nooit de noodzakelijke maatschappelijke dialoog
vervangen. Daarom heeft Groen altijd gepleit voor een zeer
doordachte en genuanceerde inzet van GAS-boetes. En zeker naar
jongeren toe geldt dit nog des te meer.

Om dit nog eens in de verf te zetten stelde fractievoorzitter van
Groen Dirk Holemans hierover een vraag aan burgemeester Daniel
Termont. Zijn antwoord was helder: in Gent mogen kinderen met een
gerust hart spelen en in de winter genieten van de sneeuwpret.

Terwijl de geboortecijfers pieken vertrekken jonge ouders uit
Gent. Die trend willen we keren via gezinswoningen, scholen
en kinderopvang in de buurt en een stad op mensenmaat. Wat
goed is voor kinderen, is dat ook voor andere inwoners.
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Een stad heeft niet alleen goede
scholen nodig. Goede scholen hebben
ook een goede stad nodig



De stad Gent liet een onderzoek uitvoeren
naar het verplaatsingsgedrag van de Gen-
tenaar. Daaruit blijkt dat steeds meer
stadsgenoten bereid zijn om de fiets te
nemen voor hun verplaatsingen. "Het is
dus enorm belangrijk dat we blijven inves-
teren in fiets- en voetgangersinfrastruc-
tuur. Gent moet absoluut fietsbaarder
worden", zegt Watteeuw.

Momenteel zijn er in Gent al twee fiets-
straten: een aan de Visserij in het centrum
en een aan de Trekweg in Mariakerke. Dat
zullen er in de toekomst meer worden.
Gent is pionier met haar fietsstraten. Dat
zijn straten waar de auto te gast is en
waar wagens de fietsers niet mogen
inhalen. De maximum toegelaten snelheid
voor auto’s is er 30 kilometer per uur

zodat fietsers beter beschermd zijn.

"Fietsroutes in Gent moeten 100 procent
fietsbaar worden. Alle knelpunten moeten
worden weggewerkt. Het is enkel op die
manier dat nog meer Gentenaars zich met
de fiets zullen verplaatsen: al fietsend
veilig, comfortabel en snel je bestemming
kunnen bereiken is essentieel."

Fietsroutes worden geoptimaliseerd door
het aanleggen van fietsonderdoorgangen

zoals die onder de Terplatenbrug of de
toekomstige onderdoorgang aan de
Rozemarijnbrug. Zo wordt er in onze stad
een netwerk van fietssnelwegen ge-
creëerd die alle wijken onderling verbindt.
Ideaal om naar het werk te rijden, de kin-
deren naar school te brengen of om bood-
schappen te doen.

"De capaciteit voor openbaar vervoer moet
ook worden uitgebreid", zegt Watteeuw.
"We stellen alles in het werk om zo snel
mogelijk te beginnen aan de vertramming
van lijn 3 op de as Mariakerke – Gentbrug-
ge en lijn 7 op de as Gent Sint-Pieters –
Dampoort. Ook aan de stiptheid van het
openbaar vervoer moeten we werken. De
doorstroming kan verbeteren door bijvoor-
beeld meer te investeren in eigen beddin-

gen, zodat bussen en trams altijd kunnen
doorrijden."

Onze stad beschikt over een enorm
draagvlak voor voetgangers en
fietsers, dus de kaarten liggen goed
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FILIP WATTEEUW
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
schepen.watteeuw@groen.be

FILIP WATTEEUWSCHEPEN VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

FILIP WATTEEUWSCHEPEN VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

'Als we de auto uit de stad willen weren, moeten we zelf het goede
voorbeeld geven', zegt schepen Filip Watteeuw.

Er worden meer fietspadruimers aangekocht om de fietspaden
sneeuwvrij te maken.

>

>

Gent moet blijven investeren in fiets- en voetgangersinfrastructuur.>

GENT ALS TRENDSETTERDUURZAME MOBILITEIT

Meer aandacht voor het strooien

van fietspaden tijdens winter

Het strooien van de Gentse fietspaden is tijdens de recente winter-
prikken een heikel punt gebleken. De belangrijkste fietsassen naar
de deelgemeenten werden sneeuwvrij gemaakt, maar het kan nog
veel beter. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw: “We zijn momen-
teel een nieuw plan voor sneeuw- en ijzelbestrijding aan het opma-
ken. Om de fietspaden fietsbaar te houden moeten er meer fiets-
padruimers worden aangekocht. En er wordt overgeschakeld van
strooizout naar pekel. Daarmee kun je preciezer strooien, waardoor
ook de niet-afgescheiden fietspaden tijdens een strooibeurt kunnen
worden behandeld.”

Een dienstwagen voor de drie groene schepenen
Elke Decruynaere, Filip Watteeuw en Tine Heyse, de drie Gentse
schepenen van Groen, delen de komende 6 jaar samen een dienst-
wagen. De rest van hun verplaatsingen doen ze te voet, met de
fiets, het openbaar vervoer of met het autodelenproject Cambio.

Daarmee staan ze twee van de drie dienstwagens af waar ze samen
recht op hebben. Door een wagen te delen, willen de schepenen het
autodelen promoten en willen ze duidelijk maken dat kiezen voor
alternatieve vervoersmiddelen een must is.

"Als we de auto uit de stad willen weren, moeten we zelf het goede
voorbeeld geven. We hebben namelijk de ambitie om van Gent de
koploper te maken op het vlak van duurzame mobiliteit", aldus Filip
Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

"Een schepen moet zich vaak verplaatsen, maar meestal gaat het
over kleine afstanden in het stadscentrum, dan is de fiets of het
openbaar vervoer altijd sneller. Deze boodschap willen we ook aan
de Gentenaars meegeven."

De nieuwe schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip
Watteeuw heeft een zware taak te volbrengen: Gent trend-
setter maken op het vlak van duurzame mobiliteit. 'Onze stad
beschikt over een enorm draagvlak voor voetgangers en
fietsers, dus de kaarten liggen goed. Maar er moet nog veel
veranderen. Zo moeten fietsroutes 100 procent befietsbaar
zijn, dus moeten alle knelpunten worden weggewerkt.'
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een ruime kijk op 
stadslandbouw

Schepen van Milieu Tine Heyse: ‘Op 
weg naar een klimaatneutrale stad 
is het belangrijk dat we de stad gaan 
voeden met voedsel dat liefst van zo 
dicht mogelijk komt. Het is van groot 
belang dat het beleidsniveau deze 
transitiegedachte ondersteunt.’

Voor velen is stadslandbouw synoniem 
voor geveltuintjes en volkstuintjes. Maar 
het is veel meer dan dat. Het is belang-
rijk om een ruime kijk op stadslandbouw 
voor ogen te houden. Want stadsland-

bouw heeft ook een educatieve en 
sociale functie. Het kan jobs creëren en 
heeft impact op de verduurzaming van 
onze voedselproductie. Het brengt de 
stadsbewoner dichter bij zijn voeding. 
Maar evenzeer geeft het aan de Gentse 
professionele landbouwers nieuwe 
kansen op vlak van korte keten, afzet-
mogelijkheden en een extra inkomen. 

Juist in de stad is er een grote belangstel-
ling ontstaan voor landbouw en gezonde 
voeding. De Stad Gent en het midden-
veld hebben de afgelopen maanden en 
jaren niet stilgezeten rond stadsland-
bouw. Een visietekst vanuit de Werk-
groep Stadslandbouw is daarvan het 
resultaat. De werkgroep is in 2011 opge-
richt vanuit het Gents Klimaatverbond. 

Stadslandbouw is ‘in’. Stadsbewoners krijgen meer en 
meer zin in een ecologische leefwijze, nu juist zij het 
meest ‘vervreemden’ van een natuurlijke leefomgeving. 
Stadslandbouw gebeurt in en rond de stad en wil 
antwoorden bieden op vragen rond voedsel, maar ook op 
vlak van recreatie, sociale gelijkheid en duurzaamheid. 

Voor velen is stadslandbouw synoniem voor geveltuintjes en volkstuintjes. Maar het 
is veel meer dan dat.

tine heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, 
Energie en Noord-Zuid
tine.heyse@groen.be

Er bestaan momenteel verschillende 
visies rond stadslandbouw, daarom 
dringt een degelijke coördinatie zich 
op. Schepen Heyse: ‘Ik wil samen met 
de bevoegde schepenen overleggen 
hoe Gent dit goed en grondig kan aan-
pakken. Een actief stadslandbouwbe-
leid kan de vele initiatieven versterken, 
structureel verankeren en uitbreiden. 

Eén van de ideeën is om een zoge-
naamde ‘kansenkaart’ op te stellen, die 
alle mogelijke locaties voor verschil-

lende vormen van landbouw aanduidt. We 
moeten, in combinatie met de ruimte-
lijke planning, een duidelijk zicht krij-
gen op het potentieel aan ruimte. Want 
zonder ruimte, geen stadslandbouw.’
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Een actief stadslandbouwbeleid 
kan de vele initiatieven versterken, 
structureel verankeren en uitbreiden.

‘Een Gentse food council’

Elke dag een ganse stad voeden is een enorme uitdaging en heeft een 

zware impact op het milieu. Steden verbruiken nu al zo’n 75% van alle 

voedsel en energie. Bij een onveranderd beleid zal dit dus nog toenemen. 

Gent wil daarom een duurzaam voedselsysteem dat gebaseerd is op 

betaalbaar en gezond voedsel. De zogenaamde ‘food council’ komt ook de 

lokale economie ten goede en vermijdt voedselverlies. 

Gent kent nu al heel wat initiatieven zoals de volkstuintjes, voedselteams, 

boerenmarkten of Donderdag Veggiedag. Schepen van Milieu Tine Heyse: 

‘Het is niet de bedoeling dat deze raad bepaalt wat de Gentenaar moet, 

mag of kan eten, zoals sommigen beweren. De ‘food council’ wordt 

een brede groep van partners die we zullen consulteren op gebied 

van voedselproductie, voedselverwerking, distributie, consumptie en 

afvalverwerking. We willen er ook de actieve landbouwers bij betrekken.’ 

Gent bestudeert momenteel de reeds bestaande food-councils. ‘Maar 

uiteindelijk willen we vooral een eigen invulling geven die werkt voor alle 

Gentenaars’, aldus schepen Heyse.

Gentenaars staan zelf in voor 
hernieuwbare energieproductie

Gent heeft de ambitie om op termijn energie-onafhankelijk te worden 

door maximaal in te zetten op energiereductie en duurzame lokale 

energieproductie. Zo staat het in het nieuwe bestuursakkoord. Om dit 

te realiseren wil schepen van Energie Tine Heyse, in de komende jaren 

coöperatieven die hernieuwbare energie opwekken, ondersteunen. Ze wil 

ook Gentenaars aanmoedigen om er in te participeren. 

In Denemarken en Duitsland zijn er al coöperatieven die lokaal 

hernieuwbare energie produceren. Maar in Vlaanderen hinken we 

duidelijk nog achterop. De afgelopen maanden was er in Gent nochtans 

een verhoogde interesse merkbaar. Zo zette een groep Gentenaars 

onlangs Energent op. Bedoeling is om samen in te staan voor de 

eigen energieproductie. En om energie lokaal, proper, betaalbaar en 

onafhankelijk van grote producenten en dure grondstoffen te maken. 

Onder de noemer ‘De wind is van iedereen’ zette Energent ook een petitie 

op. Ze vragen dat de Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en 

de Stad Gent meer ruimte maken voor burgerparticipatie in windenergie. 

Ook energiecoöperatie Ilanga toonde al interesse om in Gent een aantal 

projecten te ontwikkelen. Er waait dus duidelijk een nieuwe wind in Gent! 
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integratie: minder 
woorden, meer daden

Voor Groen is inzetten op een positief 

diversiteitsbeleid een kernpunt van het 

nieuwe bestuur. Zo maken we werk van een 

emancipatiebeleid voor iedereen. Want als 

we eerlijk zijn, krijgt lang niet elke Gentenaar 

dezelfde kansen. Dit geldt zeker voor 

stadsbewoners die behoren tot een etnisch 

culturele minderheid. Deze hebben het niet 

alleen dikwijls moeilijk in het onderwijs, maar 

ondervinden ook heel wat discriminatie op 

de woon- en de arbeidsmarkt. Uiteraard 

is dit geen typisch Gents fenomeen. Zo 

omschreef professor Koen Schoors recent 

nog Vlaanderen als de Europese metropool 

van de uitsluiting. Maar we kunnen in Gent 

wel proberen het verschil te maken, én 

duidelijk maken dat we deze ongelijkheden 

nooit zullen aanvaarden.

In die zin is het prachtig dat een groeiende 

groep mensen in Gent uit het middenveld, 

academici en progressieve burgers werk wil 

maken van een positief diversiteitsbeleid. Ze 

benadrukken dat het gebruik van de termen 

allochtoon/autochtoon leidt tot een steriel 

wij-zij denken die symbool staat voor een 

verdeelde stad. Ze willen een project dat alle 

Gentenaars betrekt op de stad, ongeacht de 

diverse afkomst. En het schrappen van de 

termen allochtoon/autochtoon zien ze als 

een onderdeel van dit project.

Groen is blij dat met dit initiatief uit 

de samenleving. Het onderschrijft de 

progressieve beleidskeuze van het nieuwe 

bestuur om werk te maken van een sterk 

In Gent is er een groeiend netwerk van mensen en 
organisaties die sterker willen inzetten op diversiteit. 
Als symbool van een progressieve stad stelden ze voor 
de term allochtoon te schrappen. Een vraag die het 
stadsbestuur positief beantwoordde. Voor Groen meteen 
een duidelijk engagement voor een krachtdadig beleid.

Voor Groen betekent het schrappen van de term allochtoon een symbolisch kantelpunt.

dirk holemans
Fractieleider Groen gent
dirk.holemans@groen.be

diversiteitsbeleid. Want er valt ontzettend 

veel te doen. Zo moet de lokale overheid 

zelf het goede voorbeeld geven in haar 

personeelsbeleid en dienstverlening. En ook 

in het onderwijs vergt het positief omgaan 

met diversiteit nog extra inspanningen. 

Hetzelfde geldt voor de arbeidsmarkt: het 

kan toch niet dat bijvoorbeeld jongeren in de 

Arteveldestad geen werk vinden omwille van 

hun achtergrond?

Voor Groen betekent het schrappen van de 

term allochtoon een symbolisch kantelpunt: 

het geeft aan dat we van een verdeelde 

stad (tussen zogenaamde allochtonen en 

autochtonen) nu ten volle willen gaan voor 

een stad die we samen delen. Een stad waar 

iedereen op alle vlakken kan participeren 

aan de stad. En waar fier zijn om Gentenaar 

te zijn, ook betekent dat we samen die 

diversiteit uitdragen en realiseren. Er is 

niet alleen nood aan minder woorden die 

uitsluiten, maar nog veel meer aan acties in 

de stad die mensen insluiten.

Professor Koen Schoors omschreef 
recent nog Vlaanderen als de 
Europese metropool van de 
uitsluiting. Maar we kunnen in Gent 
wel proberen het verschil te maken.

Distributiedienst in de steigers

Goederen tot in de binnenstad krijgen met stille, milieuvriendelijke 

vrachtwagens: Gent droomt er al lang van. Hasselt heeft met CityDepot 

een stadsdistributiedienst opgestart die leefbaarheid koppelt aan sociale 

economie en innovatie. Samen met voorbeelden uit Nederland bewijst 

Hasselt dat het kan! Nu is het aan Gent. 

 CityDepot mocht op de trefdag ‘Innovatie in de Stad’ van 6 februari 

2013 de Thuis in de Stad-prijs én een publieksprijs in ontvangst 

nemen. Geprikkeld door het aanstekelijk voorbeeld uit Hasselt vroeg 

gemeenteraadslid Caroline Van Peteghem schepen Christophe Peeters 

hoe de Gentse Dienst Economie – na heel wat voorbereidend onderzoek de 

voorbije jaren – concreet werk zal maken van een slimme stadsdistributie. 

 In het Bestuursakkoord voor deze beleidsperiode is immers 

opgenomen dat Gent voor het goederentransport naar het centrum 

een stadsdistributiecentrum zal uitbouwen en daarnaast goederen via 

schepen of kleine, milieuvriendelijke vrachtwagens naar de kleinhandel 

zal verdelen. Groen-schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw staat klaar 

om aan de kar te trekken. Peeters van zijn kant wil de komende 2 jaren in 

een afgebakend stadsdeel een proefproject opzetten. Daarna wil hij het 

stadsdistributiedienst oprichten, waarbij Peeters’ voorkeur uitgaat naar 

een Publiek private samenwerking, waarbij de overheid financiert, maar 

niet stuurt.

Geen ‘vreemdelingentaks’ in Gent
Het wordt een trend: wat het bestuur in Antwerpen voorstelt , neemt 

de rechtse oppositie in Gent over. De voorbije gemeenteraad stelde de 

oppositie voor om ook in onze stad het initieel inschrijvingstarief van 

17 euro voor nieuwkomers van vreemde origine aan te passen aan de 

zogenaamde ‘reële kostprijs’ van 250 euro. Dat met dit voorstel ook in Gent 

bepaalde mensen zouden worden geweerd, kan uiteraard niet voor Groen. 

Gemeenteraadslid Zeneb Bensafia: ‘Wij kiezen voor een warme solidaire 

stad die steeds diverser wordt. Gent telt nu eenmaal meer dan 

160 nationaliteiten en ook de komende jaren zullen mensen van over de hele 

wereld naar onze stad blijven komen. Dit is de realiteit!’ 

Groen is voorstander van een beleid dat diversiteit als vertrekpunt neemt 

en doet absoluut niet mee aan een beleid dat bepaalde groepen uit de 

samenleving weert. Een directe discriminatie van een bepaalde doelgroep 

enkel en alleen op grond van nationaliteit kan gewoon niet. Zeneb stond 

zeker niet alleen met haar kritiek en het voorstel werd zonder pardon 

weggestemd.
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Groene oplossinGen 
voor de crisis: Meer jobs 
en Minder vervuilinG

Wouter Van Besien: ‘De belastingen op lonen 

moeten sterk naar beneden. Voor bedrijven 

is het immers veel te duur om nieuwe jobs 

te creëren. En dat is niet omdat mensen te 

veel verdienen, maar omdat er te veel belast 

wordt. Zo straf je de mensen die werken. 

We willen niet de gewone mensen belasten, 

maar de milieuvervuilers. Er zal veel minder 

vervuild worden. En wij willen iedereen ook 

eerlijk laten meebetalen. Waarom moet een 

secretaresse veel meer belastingen betalen 

op haar loon dan een rijke eigenaar op de 

opbrengst van zijn huizen en aandelen? Dat 

is niet eerlijk.’ 

Elke Van den Brandt: ‘De crisis is de 

schuld van de banken, niet van de gewone 

mensen. De banken hebben te veel risico’s 

genomen en zijn daardoor bijna over kop 

gegaan. Massa’s overheidsgeld is gebruikt 

om de banken te redden. En de regering van 

CD&V, Open VLD en sp.a laat de gewone 

Meer en meer mensen in ons land vinden geen werk. Heel 
wat bedrijven sluiten de deuren. Bijzonder erg, want 
mensen zonder job hebben veel meer kans op financiële 
problemen. Maar hoe creëer je jobs in tijden van crisis? En 
hoe pak je ook de klimaatcrisis aan? We vragen het aan 
Groen-voorzitter Wouter Van Besien en ondervoorzitster 
Elke Van den Brandt: ‘Met meer lasten op vervuiling 
en minder op werk en met investeringen in een groene 
economie pak je beide problemen tegelijk aan.’

Hoe creëer je jobs in tijden van crisis?

wouter van besien
Voorzitter Groen
wouter.vanbesien@groen.be

elke van den brandt
Ondervoorzitter Groen
elke.vandenbrandt@groen.be

mensen opdraaien voor de crisis. Zo heeft 

de regering beslist dat de lonen niet meer 

mogen stijgen en dat de uitkeringen voor 

wie geen werk vindt, dalen. Terwijl de rijkere 

kant van de samenleving ongemoeid blijft 

en belastingontduikers ‘fiscale amnestie’ 

krijgen. Dit beleid moet helemaal anders.’

Wouter Van Besien: ‘Om meer jobs bij te 

krijgen, zijn er ook investeringen nodig. De 

juiste investeringen, die er voor zorgen dat 

de economie groener wordt: maak gebouwen 

energiezuiniger, investeer in nieuwe 

schoolgebouwen, in spoorinfrastructuur 

en in duurzame bedrijven. Daar is geld voor 

nodig. De regering kan dat geld ophalen 

via veilige beleggingsproducten. Want er 

is nog heel veel spaargeld in dit land. Als 

je dat op die manier kan investeren, geef je 

de economie een groene duw in de goede 

richting.’
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Waarom betaalt een secretaresse 
veel meer belastingen op haar 
loon dan een rijke eigenaar op 
de opbrengst van zijn huizen en 
aandelen? Dat is niet eerlijk.

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

‘Pak seksisme aan’

Vrouwen en mannen zijn gelijk, dat zullen weinigen nog tegenspreken. 

Het staat bovendien in de Grondwet. Maar eeuwenlang werden vrouwen 

gediscrimineerd. Stemrecht kregen we in België pas in 1948 en gelijke 

rechten binnen het huwelijk in 1976. Die historische achterstand verklaart 

waarom de gelijkheid op papier er niet altijd is in de praktijk.

De rechten en kansen die vrouwen vandaag hebben zijn er niet vanzelf 

gekomen. Daar hebben generaties feministen zich keihard voor ingezet. 

De ongelijke kansen die vandaag nog bestaan, zullen ook niet vanzelf 

verdwijnen. Daarom steunt Groen soms drastische maatregelen zoals 

quota: in raden van bestuur, bij topambtenaren en in de hoge magistratuur.

Daarom ook is het goed dat de aanpak van seksisme vandaag hoger op de 

maatschappelijke agenda komt. Toen Ireen Houben sprak over intimidatie 

op het werk, en toen Sofie Peeters intimidatie op straat toonde, kwam een 

broodnodig debat op gang. Net zoals racisme of homofobie is openlijk seksisme 

bij wet verboden. Maar dat volstaat niet om er een eind aan te maken.

Groen pleit voor een volledige aanpak van seksisme, die de focus legt op 

preventie. We hebben nood aan bewustwording, verantwoordelijkheidszin 

en samenwerking. De overheid en de media moeten het goede voorbeeld 

geven. Maar ook onderwijs, sensibilisering en buurtwerk kunnen het 

probleem bij de bron aanpakken. Dat moeten we samen doen: mét 

culturele minderheden en mét mannen.

Hormoonverstorende stoffen in 
kleuterklassen kunnen vermeden worden

Uit onderzoek blijkt dat kinderen in kleuterklassen worden blootgesteld 

aan hormoonverstorende stoffen. ‘Belangrijk is dat je met eenvoudige 

maatregelen de blootstelling kan vermijden. Want die stoffen verhogen 

het risico op kanker, astma, overgewicht en suikerziekte. En kinderen 

zijn extra gevoelig. De Vlaamse regering moet aan de slag.’, stelt Vlaams 

parlementslid Hermes Sanctorum.

Het voorbije jaar onderzocht de Vrije Universiteit Brussel verscheidene 

kleuterklassen. ‘De belangrijkste vaststelling is dat er effectief 

hormoonverstorende stoffen in de klassen aanwezig zijn’, zegt Sanctorum. 

‘Het meest vervuilde staal bevatte twintig keer meer hormoonverstorende 

activiteit dan het minst vervuilde.’

Sanctorum meent dat de regering aan de slag moet met die resultaten. ‘Er 

zijn eenvoudige oplossingen om de blootstelling aan hormoonverstoorders 

te verminderen of te vermijden. In klassen die net werden gereinigd, werden 

minder stoffen gemeten dan andere. Regelmatig reinigen en verluchten is 

belangrijk. Ook de aankoop van houten in plaats van plastic speelgoed helpt.’

Ook productnormen zijn belangrijk. ‘Strenge productnormen ontbreken nog. 

Ondanks wetenschappelijke bezorgdheid vinden we hormoonverstorende 

stoffen in tal van toepassingen’, zegt Sanctorum. ‘Groen zal alvast 

parlementaire initiatieven ondernemen. ‘Zodat we samen aan een gezonde 

leefomgeving voor onze kinderen kunnen werken.’

herMes sanctoruM
Vlaams parlementslid
hermes.sanctorum@groen.be

eva breMs
Federaal parlementslid
eva.brems@groen.be



Liliane De Cock zetelt voor Groen in het OCMW-
comité voor sociale dienstverlening, waar de
individuele vragen van Gentenaars voor leef-
loon, aanvullende steun, extra energiehulp en
andere aan bod komen. De Cock wil tijdens de
bespreking van individuele dossiers een concre-
te bijdrage kunnen leveren. "In sommige dos-
siers moet de aandacht opnieuw wat verschui-
ven van controle naar het bieden van kansen,
met voldoende aandacht voor de draagkracht
van de cliënten. Kansen bieden die cliënten ook
effectief kunnen grijpen."
Uit deze dossiers blijkt ook in welke penibele
omstandigheden sommige cliënten moeten
leven. Hier is nog veel werk aan de winkel. Het
Gentse OCMW kan dit niet alleen oplossen,
maar via verhoging van de aanvullende steun
moeten sommige cliënten in de toekomst toch
iets meer ruimte krijgen.
Deze structurele, algemene beleidslijnen komen
ook ter sprake in het OCMW-comité voor alge-
mene zaken. Beslissingen die hier genomen
worden, moeten dus een gunstig effect hebben
voor veel meer cliënten. "Zo beslisten we werk
te maken van de actieve rechtenbenadering van
cliënten, als antwoord op hun onderbescher-
ming. Cliënten slagen er vaak niet in om hun
(sociale) rechten te laten gelden. Het OCMW
engageert zich nu aan de hand van drie actie-
punten – betere informatiedoorstroming, actie-
ve opsporing en automatische rechtentoeken-
ning - om actief op zoek te gaan naar deze men-

sen en hen te ondersteunen in het benutten van
die rechten."
Cengiz Cetinkaya, die voor Groen het ouderen-
beleid opvolgt, (h)erkent deze sociale reflex in
het nieuwe OCMW-beleid. "Projecten rond inter-
generationele solidariteit in de buurten bijvoor-
beeld zijn erg belangrijk en dragen bij tot een
meer solidaire en warmere stad." Cetinkaya is
ook tevreden dat er twee projecten rond sociale
assistentiewoningen verder klaargestoomd
worden en dat de diensten op zoek blijven gaan
naar bijkomende mogelijkheden.
Volgens fractieleider Evita Willaert doet Groen
haar voordeel met een goede voorbereiding.
"Tijdens de onderhandelingen over het be-
stuursakkoord nam het luik armoedebestrij-
ding een erg prominente plaats in en daar
plukken we nu al de eerste vruchten van." Maar
dat wil niet zeggen dat er niet nog heel veel
werk op de plank ligt. Groen weet wat te doen.

®

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

Tijdens de onderhandelingen over het bestuursakkoord nam het luik armoedebestrijding
een prominente plaats in. Daar plukken we nu al de eerste vruchten van.

>

8 EERSTE STAPJES NAAR EENMEER SOLIDAIRE STAD GEZET

Groen zetelt voor het eerst in het Gentse OCMW-comité voor
sociale dienstverlening, het orgaan bij uitstek waar het sociaal
beleid uitgestippeld wordt. Nieuwe keuzes in het sociaal beleid
worden hier gemaakt. En ook elders binnen het OCMW worden
nieuwe, meer sociale klemtonen gelegd.

Evita Willaert
Fractievoorzitter OCMW
evita.willaert@ocmwgent.be

Niet een, maar 365 dagen van het Gents
Dialecten, dus ook het Gents, behoren tot ons immaterieel
erfgoed. Voor Groen is het bijzonder belangrijk dat we daar
zorgzaam mee omspringen. Dialecten zijn streekgebonden
en geven een extra dimensie aan onze taal: ze verrijken onze
taal. Die dialecten staan vandaag onder grote druk. Op de
gemeenteraad van februari legde de N-VA het idee voor om
jaarlijks een dag van het Gents te organiseren.

Als stedelijke overheid moeten we de nodige aandacht voor
het Gents hebben. Maar doen we dat nu best met een dag
van het Gents? Gemeenteraadslid Bram Vandekerckhove:
"Aandacht voor het Gents is zeker nodig, en de stad moet
daar ook oog voor hebben. Maar als we aan alles wat be-
langrijk is een dag gaan koppelen, hebben we niet alleen niet
genoeg dagen, maar verliezen die ‘dagen’ ook gaandeweg
hun waarde. En wat met het evenementiële en dus tijdelijke
karakter?"

Voor Groen moet Gent wel voluit de vele kleinschalige
initiatieven die van onderuit met onze dialecten bezig zijn
ondersteunen. En ook in zijn eigen werking kan de stad
aandacht hebben voor ons dialect. Of met andere woorden,
niet een dag, maar 365 dagen van het Gents.

-

Een vrijetijdspas voor elke Gentenaar
Een van de culturele speerpunten uit het bestuursakkoord
is de invoering van een vrijetijdspas voor elke Gentenaar.
Zo’n pas kan bepaalde groepen een stevige korting bij
vrijetijdsactiviteiten geven. Zo zouden bijvoorbeeld alle
jongeren of mensen die in armoede leven tegen een voorde-
lig tarief via de pas aan cultuur kunnen doen. Door de indivi-
duele passen is er ook minder gevaar voor stigmatisering.

Gemeenteraadslid van Groen Bram Vandekerckhove vroeg
de schepen van Cultuur naar een stand van zaken. De eerste
stappen zijn gezet. Zo komt er eindelijk schot in een zeer
belangrijk dossier. Zo’n pas is hét instrument om de finan-
ciële drempels om aan cultuur, sport en andere vrijetijdsac-
tiviteiten te doen te verlagen.

Vandekerckhove pleit er ook voor om verder te kijken dan de
invoering. Het is niet omdat iemand een vrijetijdspas heeft,
dat die ook effectief zal participeren aan bijvoorbeeld een
theatervoorstelling. De lancering moet zorgvuldig worden
voorbereid. Naast de financiële moeten we dus ook de ande-
re drempels blijven aanpakken. Heel belangrijk is een goede
communicatie op maat van de verschillende doelgroepen en
voldoende aandacht voor de toeleiding. Culturele bemidde-
laars kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

_________________________________________________

Doe mee met Groen Gent
Ook zin om mee te schrijven aan het groene verhaal in Gent?
Maak je dan lid voor amper 10 euro per jaar via http://
www.groen.be/doe-mee_2.aspx.

Wil je wekelijks op de hoogte gehouden worden van het
werk van onze schepenen en raadsleden? Schrijf je dan in
voor de fractiemailing door een mailtje naar
fractie.groen@gent.be

CONTACT
Groen Gent

Louis Depoorter

Ombeekhof 32

9040 Sint-Amandsberg

info@groengent.be

www.groengent.be
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