
Tine Heyse: “Als voorzitter van het
stedennetwerk Climate Alliance zal ik
pleiten voor een sterkere rol voor steden.
Die zijn immers niet alleen verantwoor-
delijk voor 80% van de uitstoot, ze
kunnen ook een belangrijke rol opnemen in
het uitwerken van oplossingen én het
afdwingen van een ambitieuzer inter-
nationaal klimaatbeleid. Maar steden
alleen kunnen het klimaatprobleem niet

oplossen. Er moet ook een ambitieus
internationaal akkoord komen.”

Gent en andere steden willen tijdens de
klimaatbijeenkomst in Parijs het goede
voorbeeld geven. Zo zal Tine er het
Klimaatplan van de Stad Gent presen-
teren. Een ambitieus plan met een stevig
budget om tegen 2019 de uitstoot met
20% te verminderen.

In het streven naar klimaatneutraliteit
hebben de steden nog vóór de klimaattop
een belangrijke stap gezet. In oktober
ondertekenden ze het nieuwe Burge-
meestersconvenant, waarmee ze zich
engageren om tegen 2030 de CO2-uitstoot
met 40% te verminderen. Hopelijk werkt

dit convenant inspirerend voor hogere
overheden. Want vooral daar ligt een
belangrijke verantwoordelijkheid. Denk
maar aan de grote bedrijven die vallen
onder het Europees emissiehandels-
systeem. Steden hebben hier nauwelijks
impact op. Nu zorgt dit systeem niet voor
de nodige uitstootvermindering. Met een
ambitieus en bindend klimaatakkoord kan
hier een kentering in komen. Enkel dan

zullen we van een historische top kunnen
spreken.

Zondag 29 november vertrekt de Climate
Express naar Parijs. Ook Groen Gent gaat
mee. Alle info op http://nl.climate-
express.be/gamee.
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GENT, SOLIDAIR MET DE
VLUCHTELINGEN

KIEZEN VOOR
GEZINNEN IN DE STAD
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> Van 30 november tot 11 december vindt in Parijs de jaarlijkse klimaatconferentie van de
VN plaats. Deel jouw klimaatmoment via #climatemoment #parismoment

SAMEN NAAR PARIJS VOOR
EEN AMBITIEUS
KLIMAATAKKOORD
Van 30 november tot 11 december vindt in Parijs de jaarlijkse
klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats: de
zogenaamde COP21. Ook schepen Tine Heyse tekent present.

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

FILIP WATTEEUW
Schepen van Mobiliteit en Openbare werken
filip.watteeuw@groen.be

Even geduld, Herman
Herman vindt het allemaal maar niks. Zijn ex, Tania, moet
omrijden om de propere was tot bij hem te brengen en nog geen
klein beetje ook. En in Gent zijn er gewoon te veel feesten. Het is
niet voor het eerst dat de bekende schrijver malcontent is als
het over de Gentse politiek gaat. In zijn boek ‘Guggenheimer
wast witter’ klinkt het: “Tja Beke, wat moet ik daarop zeggen?
Dat je als politicus niet ernstig wordt genomen, dat komt omdat
je Gent naar de kloten helpt met de subtiliteit van een opgefokte
bulldozer.” De rustige, beminnelijke Frank Beke als opgefokte
bulldozer, het was eens iets anders.
Natuurlijk is iedere omleiding vervelend. Ik heb begrip voor
diegenen die nu dagelijks foeterend in de file staan. Ook voor
Tania. Maar beterschap is op komst. Na deze inhaaloperatie met
zeer veel wegenwerken – die echt wel worden gecoördineerd,
maar niet blijvend uitgesteld kunnen worden – zullen in 2016 een
heleboel nieuwe wegen, fietspaden én tramlijnen gerealiseerd
zijn. We zullen er allemaal van profiteren en de mobiliteit in Gent
zal er wel bij varen.
Velen onder ons vinden de Patersholfeesten plezant, niemand
onder ons vindt de wegenwerken gezellig. Herman vindt het dus
allebei maar niks. Maar mijn advies is hetzelfde: even geduld, het
is zo voorbij.

Steden alleen kunnen het niet
oplossen, er moet een ambitieus
internationaal akkoord komen.
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Waleed ontvluchtte op zijn twaalfde
Afghanistan. Zijn ouders waren
omgekomen in de oorlog, het land bood
geen enkele toekomst en hij ging op zoek
naar een nieuwe thuis. Soms alleen, soms
met vrienden dwaalde hij rond, om 4 jaar
later uiteindelijk in België aan te komen.
Hier kreeg hij als zestienjarige de vraag of
hij door wou reizen met zijn vrienden of
hier wou blijven. Moe van het reizen,
besloot Waleed te blijven.

Als minderjarige kreeg hij een voogd
toegewezen. Na taallessen nam hij een
nieuwe start in het vierde middelbaar
kunstonderwijs. Waleed kon aansluiten bij
een scoutsgroep en groeide er door tot
leider. Er ontstond vriendschap voor het
leven en een uitwisselingservaring die
iedereen rijker maakte. De dag dat hij 18

werd, moest hij uit het opvanghuis voor
minderjarige vluchtelingen. Waleed kon
aan het werk en had het geluk dat zijn
werkgever hem een opleiding gunde. Nu is
hij lasser en bouwt hier samen met zijn
gezin aan de toekomst.

Alle vluchtelingen hebben hun eigen
verhaal. Op dit moment worden ze
opgevangen in afwachting van hun
erkenningsprocedure. Over enkele
maanden, als de rijen en camera’s
verdwenen zijn, begint de grootste
uitdaging. Eens erkend, zijn deze mensen
niet langer vluchteling maar
medeburgers. Alle overheden moeten zich

hierop voorbereiden. In Gent maken de
stad en het OCMW zich volop klaar voor
deze fase.

De erkende vluchtelingen die in Gent
wonen, hebben net als andere burgers
recht op financiële ondersteuning en
kunnen op hulp rekenen om zich in onze
samenleving te integreren. Onze scholen
en inburgeringscentra maken zich klaar
voor de komst van deze nieuwe leerlingen
en medeburgers.

Ook de Gentenaar zelf kan de
vluchtelingen ondersteunen. Je kan in
Gent naar één van de vele organisaties
stappen die zich inzetten voor
vluchtelingen, of een kijkje nemen op de
site van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
(www.vluchtelingenwerk.be). Als de

stad, het OCMW, het middenveld en de
Gentenaar de handen in elkaar slaan,
kunnen we de vluchtelingen bieden wat
ze verdienen: een warm welkom in onze
stad.
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BRAM VAN BRAECKEVELT EN LILIANE DE
COCK
Fractieleider en Fractievoorzitter OCMW

EVITA WILLAERT
Groen OCMW-raadslid
evita.willaert@groen.be

CENGIZ CETINKAYA
Groen OCMW-raadslid
cengiz.cetinkaya@groen.be

Het Gentse OCMW wil op de Muide een proefproject groepswonen
voor ouderen  opstarten.

>

Het Stadsbestuur neemt zijn verantwoordelijkheid. Een taskforce bundelt de
krachten van stadsdiensten en middenveld.

>

GENT, SOLIDAIR MET DE
VLUCHTELINGEN

Nieuwe woonvormen voor ouderen toegankelijk
voor álle Gentenaars
Om meer oudere Gentenaars de kans te geven langer zelfstandig te
wonen, zijn creatieve oplossingen nodig. Het Gentse OCMW wil op
de Muide een proefproject groepswonen voor ouderen opstarten. De
ouderen wonen er zelfstandig, maar delen enkele ruimtes, zoals in
het Abbeyfield-model. OCMW-raadslid Cengiz Cetinkaya is overtuigd
dat onze samenleving moet inzetten op zulke nieuwe woonvormen,
maar stelt dat de diversiteit van de Gentse bevolking ook hier
zichtbaar moet zijn. Daarom ijverde hij ervoor dat het project oudere
Gentenaars van vreemde komaf met een iets mindere taalkennis
niet mag uitsluiten. En ook minder gegoede Gentenaars moeten de
kans krijgen er te wonen.

Met project ‘Dampoort KnapT OP’ wordt
renoveren mogelijk voor iedereen
Een lekkend dak, verouderde elektriciteit en slechte isolatie…
Noodkopers zijn huiseigenaars die uit noodzaak een kwalitatief
minderwaardige woning hebben gekocht. De hiervoor noodzakelijke
lening is voor hen haalbaarder dan een hoge huurprijs te betalen.
Maar vaak ontbreekt het deze noodkopers later wel aan de middelen
om de woning duurzaam te renoveren.

Daarom slaan het OCMW Gent en Community Land Trust vzw (CLT)
de handen in elkaar om deze mensen te ondersteunen bij het
renoveren van hun woning. Het OCMW kent een renovatiebedrag toe
van 30.000 euro aan de eigenaars. Als de woning later verkocht
wordt, gaat een deel van de winst terug naar het OCMW. Zo kan het
ingezette gemeenschapsgeld opnieuw voor andere noodkopers
worden gebruikt. CLT zorgt voor intensieve sociale en technische
begeleiding bij de verbouwingswerken. Voorlopig beperkt het
project ‘Dampoort KnapT OP’ zich tot een tiental woningen in Sint-
Amandsberg. Op lange termijn zal het project ook naar andere wijken
in Gent uitbreiden.

Niemand kan voorbijgaan aan de berichten en beelden van
mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld. Met Groen in het
bestuur maakt de stad zich op voor de opvang na hun
erkenning als vluchteling. Noodzakelijk, maar de moeite
waard, zoals uit Waleeds verhaal blijkt.
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Als iedereen zich inzet, kunnen we de
vluchtelingen een warm welkom in
onze stad bieden.



Nu het stof is gaan liggen, kunnen de
ouders van de IVG-school opgelucht
ademhalen. Zware verbouwingen
toverden de oude turnzaal om tot
lichtrijke, moderne kleuterklassen. Ook
goed nieuws voor Mariakerke bij de start
van het schooljaar. Daar mocht Groene
schepen van Onderwijs en Opvoeding Elke
Decruynaere het lintje doorknippen van
een nieuw schoolgebouw voor de jongste
leerlingen.

En er is meer. Op dit ogenblik zijn er op
maar liefst 25 basisscholen werken bezig
of in volle voorbereiding. Zowel de scholen
van het stedelijk onderwijs, het vrije net
als het gemeenschapsonderwijs breiden
uit. Tegen 2018 zullen de basisscholen
1.500 extra plaatsen tellen.

Elke: "Elk kind moet naar een school in de
buurt kunnen. Dat is nu niet voor iedereen
het geval. De enige oplossing daarvoor is
investeren. Veel hangt natuurlijk af van de
Vlaamse Regering. Als voorzitter van de
stedelijke Taskforce capaciteit is het dan
weer mijn taak erover te waken dat die
uitbreidingen komen net daar waar er
tekorten zijn.”

Het stadsbestuur investeert ruim 50
miljoen euro in het onderhoud van de
huidige plaatsen en de modernisering en
uitbreiding van het Stedelijk Onderwijs.
Bestaande scholen worden uitgebreid en
nieuwe scholen gebouwd. De eerste
volledig nieuwe school opent in
september volgend jaar zijn deuren in

Sint-Amandsberg, vlakbij een nieuwe
woonwijk. We starten ook met de bouw
van een fantastisch gebouw in de Oude
Dokken. Beide scholen worden groene en
brede scholen. Dat is kiezen voor
passiefbouw en voor scholen als echte
ontmoetingsplaatsen voor de buurt. In de
Oude Dokken valt de combinatie met een
kinderdagverblijf en een buurtsporthal op.
In de andere school zullen ook buurtwerk
en vzw Jong een plek vinden.

Een ander mooi project komt er in Malem.
De stad kon beletten dat dit oude
schoolgebouw verdween op de
privémarkt. Intussen kocht de Circus-
planeet de kerk ernaast en lopen de
gesprekken over samenwerking.
Elke: “Door onze inspanningen halen we
de komende schooljaren de druk van de

ketel. Jonge ouders zullen dit voelen.
Bovendien bouwen we in onze scholen
echt aan de toekomst van de stad. Door te
investeren in onze jeugd en door de keuze
die we maken voor samenwerking en met
oog voor duurzaamheid."

Tegen 2018 zullen de basisscholen
1.500 extra plaatsen tellen
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ELKE DECRUYNAERE
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
elke.decruynaere@groen.be

Stad Gent maakt werk van één centraal loket waar je alle info over
vrije plaatsen in de kinderopvang kan vinden.

Bij de Dienst kinderopvang worden dit najaar 23 extra mensen
aangeworven.

>

>

Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere knipt het lintje van een gloednieuw
schoolgebouw voor de kleutertjes van de Wijze Eik.

>

KIEZEN VOOR GEZINNEN
IN DE STAD

Kwantiteit én kwaliteit

Elke euro voor de opvang van jonge kinderen betaalt zichzelf zeven
keer terug. Goede kinderopvang stimuleert namelijk de sociale
vaardigheden en taalontwikkeling van baby's en peuters. Het geeft
jongeren meer kansen om het goed te doen op school en om later
goed werk te vinden. Tot die conclusie kwamen wetenschappers.

Stad Gent heeft goed begrepen dat niet alleen de kwantiteit maar
ook de kwaliteit telt. Gesprekken met de kinderbegeleiders leerden
dat de werkdruk te hoog werd. Om die hoge werkdruk bij de Dienst
Kinderopvang aan te pakken worden dit najaar 23 extra mensen
aangeworven. Extra handen die onze kleinste Gentenaars met veel
zorg en liefde zullen doen groeien en openbloeien.

Geen stress meer

In 2006 trok Groen aan de alarmbel. Toen waren er in Gent maar
liefst 600 plaatsen te kort in de kinderopvang. Verhalen over ouders
die geen plaats vonden, haalden regelmatig de krant. Intussen
kwamen er meer dan 1.000 plaatsen bij. Met dubbel zoveel
kinderopvang als Antwerpen haalt Gent de norm die de Vlaamse
Regering zich tegen 2016 oplegde.
Toch blijft het voor aanstaande ouders regelmatig stressen. Deels
doordat ze de weg naar het aanbod niet goed vinden. Daarom maakt
Stad Gent werk van één centraal loket waar je alle info over  vrije
plaatsen kan vinden. Ook pasten we het reglement voor de
stedelijke kinderdagverblijven aan waardoor ouders sneller
geïnformeerd worden.
Tegelijk is een verdere groei nodig. We openen niet alleen het
nieuwe kinderdagverblijf De Bubbels in de Brugse Poort, maar ook in
de Rabotwijk, Gentbrugge en de Oude Dokken komt er nieuwe
kinderopvang. We blijven bij de Vlaamse Regering aandringen op
uitbreidingsmogelijkheden voor private opvanginitiatieven, die ook
meer met inkomensgebonden prijzen moeten kunnen werken.

Op enkele jaren tijd kwamen er meer dan duizend plaatsen in
kinderdagverblijven en basisscholen bij. Ook de komende jaren
wordt er druk bijgebouwd. Dat is nodig want Gent groeit en
verjongt. Steeds meer kinderen hebben een plaats of een
stoeltje in één van onze voorzieningen nodig.

4



De politie kon deze zomer met een aantal mooie
realisaties uitpakken, zoals quasi incidentloze
Gentse Feesten en daling van de inbraakcijfers.
Deze resultaten raakten snel ondergesneeuwd
door het racisme-incident in het politiekorps en
het Rabot-incident, waarbij de politie
onvoldoende krachtdadig zou gereageerd
hebben na bedreigingen door buurtbewoners
van een homo-koppel. In afwachting van
concrete resultaten van de onderzoeken wou
Groen vooral achter deze incidenten kijken. Ze
werpen een kwalijke smet op het politiekorps,
en brengen alle diversiteitsacties van de stad
op het achterplan.
Fractieleider Bram Van Braeckevelt vroeg
verduidelijking over de werkwijze van het
meldpunt homo- en transfobie van de lokale
politie, waar iedereen als slachtoffer of getuige
van homofobe incidenten terecht kan. En ook
over de werkwijze van het Meldpunt Discri-
minatie van de stad Gent, die de meldingen
registreert, eventueel bemiddelt of een
gerechtelijke procedure opstart. Discriminatie
bij horecazaken kan nu zelfs per sms naar 8989
gemeld worden. De burgemeester benadrukte
dat dringende meldingen steeds bij de politie
moeten gebeuren. Uiteraard blijven naams-
bekendheid, laagdrempeligheid en toegankelijk-
heid van de meldpunten van belang. En dat
çavaria en Casa Rosa, als belangenverdediger

van holebi’s en transgenders, daar aan
meewerken, is een goede zaak. Bram haalde de
incidenten ook aan om nogmaals op het belang
te wijzen van meer diversiteit bij het politie-
bestand. Een ondervertegenwoordiging van
gelijk welke bevolkingsgroep verzwakt de
positie van de politie en het vertrouwen van de
burgers. Daar is niemand bij gebaat. Korpschef
Filip Rasschaert en burgemeester Daniel
Termont erkennen dat bij de politie te weinig
mensen met migratieachtergrond deel uit
maken van het korps. Ze zullen dan ook ini-
tiatief nemen om samen met andere korpsen de
regels rond aanwerving aan te passen, zodat de
Gentse politie mee de aanwerving kan sturen.
In Gent hoort geweld of discriminatie niet thuis.
‘Samen Gentenaar’ de slogan waarmee we
campagne voerden, is geen loze leuze, het is
iets waar we elke dag samen aan moeten
werken en van toepassing moet zijn voor elke
Gentenaar.
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Verantwoordelijke uitgever:
Meyrem Almaci, Sergeant De Bruynestraat
78-82, 1070 Brussel

Groen Fractieleider Bram Van Braeckvelt benadrukt het belang van meer diversiteit
binnen het politiebestand.

>

6 GEEN PLAATS VOOR
HOMOFOBIE EN RACISME

Racisme, homo- en transfobie zijn onaanvaardbaar en
verontwaardiging hierover is dan ook begrijpelijk. Zeker in de open,
solidaire, wijze en kindvriendelijke stad die Gent wil zijn. Voor Groen
is het belangrijk dat de politie gewapend is om hier gepast op te
reageren en vooral de diverse stad die we zijn, ook zelf te
belichamen.

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

Eerlijke moderevolutie in Gent?

Na eerlijke koffie en wijn, engageert de Stad Gent zich nu ook
voor eerlijk textiel. Sinds de instorting van het
textielcomplex Rana Plaza in Bangladesh is eerlijke kledij
een hot item dat door de recente komst van Primark in Gent
helemaal bovenaan de agenda staat.

Achter onze koopjes zit een gans verhaal. Zo worden de
katoenboeren amper vergoed voor hun teelt. Arbeidsters in
textielfabrieken werken vaak tien tot veertien uur per dag in
slechte omstandigheden, zonder hiervoor een correct salaris
te krijgen.

Reden genoeg voor schepen Tine Heyse om in actie te
schieten. “Gent is een solidaire stad, maar kan dat nooit
écht zijn als we niet ook bouwen aan een meer solidaire
wereld. Het is niet aanvaardbaar dat mensen die onze kleren
produceren daar ziek van worden of niet genoeg verdienen
om hun gezin te onderhouden. Ons doel is dan ook om het
aanbod aan eerlijke kledij in Gent te vergroten. Meer mensen
moeten in meer winkels meer eerlijke kledij kopen.”
Om de aanbodzijde te vergroten werd een textielplatform
opgericht. Gentse textielpioniers die voor eerlijke kleren
kiezen verenigen er zich om inspiratie op te doen en ideeën
uit te wisselen.

De Stad Gent en Oxfam Wereldwinkels willen consumenten
informeren en sensibiliseren via Gent Fair Trade, een
campagne om Gentenaars bewust te maken van het belang
van eerlijke handel en duurzame consumptie. De eerste
publieksactiviteit in maart, het Fair Fashion Fest, was
alvast een groot succes. Ook de documentaire ‘The True
Cost’, over de mondiale impact van de kledingindustrie,
lokte twee keer een volle zaal in StudioSkoop. Met Gent Fair
Trade lanceerden we een nieuwe campagnewebsite
www.gentfairtrade.be, die niet alleen de impact van (on)
eerlijke handel aantoont, maar vooral een handig overzicht
biedt van mogelijkheden om in Gent ethische alternatieven
te vinden. Na het Ecoplan kan je nu ook met de
‘Inspiratiegids voor modebewuste alternatieven’ op zoek
naar Gentse winkels met eerlijke mode.

Stad Gent kiest ervoor om – als eerste Fair Trade Gemeente
van België – binnen het verhaal van eerlijke handel een
moderevolutie op gang te trekken.

www.gentfairtrade.be

Groen Gent

Wouter Vanhove

Krommepopulierstraat 16

9030 Mariakerke

wouter.vanhove@groen.be

www.groengent.be

@groen

www.facebook.com/groengent
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