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'Een stad bouw je niet 
met afbraakpolitiek, 
maar door samen 
uitdagingen aan te 
pakken!'

HET BESTE MIDDEL TEGEN 
PESSIMISME
22% minder CO2-uitstoot van de 

Gentenaars op tien jaar tijd. 20% 

minder verkeersongevallen op vijf 

jaar. De titel ‘eerlijkste gemeente 

van Vlaanderen’. 

Gezond, sociaal, duurzaam: Gent doet 

het, de Gentenaars doen het.

De actualiteit volgen maakt niet altijd 

vrolijk. Het beste middel tegen 

pessimisme? Mee de handen uit de 

mouwen steken. Tientallen 

organisaties met duizenden 

vrijwilligers maken van onze stad een 

warme stad. Gentenaars renoveren 

hun huis en pakken zo mee de 

klimaatcrisis aan. Gentenaars nemen 

de fiets en maken zo hun wijk 

autoluw.

POSITIEVE AANPAK
Groen legt de lat hoog in het 

stadsbestuur. We maken Gent 

klimaatneutraal. We houden wonen in 

Gent mogelijk voor álle Gentenaars, 

en we zorgen voor meer groen in 

dichtbevolkte wijken. 

In Gent doen we niet aan kille 

besparingen, maar investeren we in 

sociale kinderopvang, aangename 

buurten en energiezuinig wonen. Een 

stad bouw je niet door aan 

afbraakpolitiek te doen, maar door 

samen met de bewoners uitdagingen 

ambitieus aan te pakken.  

NIEUWE MIJLPAAL
De volgende mijlpaal voor onze stad? 

De invoering van de lage-emissiezone 

op 1 januari 2020. Gezonde lucht: is er 

iets belangrijkers om samen aan te 

werken?

in Gent

Lage-emissiezone: propere lucht!

Veilige en aangename wijken 

Meer mensen in betere jobs

©Stijn NoppenMeewerken aan een mooiere wijk.
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Gent bewijst :
HET KAN ANDERS!

Meer regels en minder kansen voor wie het moeilijk heeft. Minder 

klimaatambitie. Minder rolstoelen zelfs. Het regeerakkoord van de 

Vlaamse regering (N-VA, CD&V en Open-VLD) belooft een kil en 

hardvochtig Vlaanderen. Gent bewijst dat het anders kan. 

Drie voorbeelden.

Het project ‘Gent Knapt op’ helpt mensen die niet voldoende geld hebben om 

hun huis te renoveren. Als het huis op een dag verkocht wordt, vloeit het 

geïnvesteerde geld terug naar de Stad. Ook wie het niet breed heeft, kan zo 

comfortabel wonen. De komende twee jaar mikt het project op 100 woningen.

De stedelijke kinderopvang houdt altijd enkele plaatsjes vrij. Ouders die een job 

vinden en meteen aan de slag kunnen, hoeven zich daardoor geen zorgen te 

maken over wachtlijsten. Zo werkt Gent een belangrijke drempel weg voor 

werkzoekende ouders. Daarnaast dienen deze vrije plaatsen ook om kinderen 

op te vangen uit gezinnen die plots in de problemen komen.

Armoede bestrijden moet je niet beloven maar doen. In Gent krijgen mensen met 

een uitkering aanvullende steun, zodat ze het hoofd boven water kunnen 

houden. En de Vlaamse regering? Die gaat het nog eens onderzoeken, en 

ondertussen doet ze de armoedecijfers dalen door… een nieuw soort statistiek 

in te voeren. Laat je niets wijsmaken: het kan anders!

De strijd tegen armoede voeren we overal. ©New Africa - Kiono – Anaterat
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LAGE-EMISSIEZONE: GEZONDE 
LUCHT VOOR IEDEREEN!

Gezonde lucht, is er iets belangrijkers? ©Jasmin Merdan | Adobe-stock

‘Op 1 januari zetten we 
opnieuw een grote stap naar 

propere lucht !’

TINE HEYSE
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen
en Noord-Zuid
Tine.heyse@stad.gent

Op 1 januari 2020 krijgt Gent een 

lage-emissiezone (LEZ). Door de 

meest vervuilende auto’s uit het 

centrum te weren, komt er heel 

wat minder kankerverwekkend 

roet in de lucht terecht. Zuivere 

lucht, daar worden we allemaal 

beter van. Met een uitgebreid 

pakket aan subsidies en premies 

zorgt Gent voor een vlotte 

overgang.

Minder uitstoot, meer gezondheid

Oude vervuilende (vooral 

diesel)auto’s mogen vanaf 1 januari 

het centrum dus niet meer in. 

Milieuschepen Tine Heyse: ‘Dankzij 

het Circulatieplan verbeterde de 

Gentse luchtkwaliteit dubbel zo snel 

als in de rest van Vlaanderen. De 

lage-emissiezone betekent opnieuw 

een grote stap naar propere lucht. We 

maken Gent in snel tempo gezonder.’

Vlot aanpassen

De beslissing om de lage-emissiezone 

in te voeren dateert al van 2016. Het 

plan kende een lange aanloop. Dat gaf 

de Stad de mogelijkheid om bewoners 

uitgebreid te informeren, waarna men 

de tijd had om zich voor te bereiden.

Geen enkele andere stad biedt zo veel 

sociaal ondersteunende maatregelen. 

Autodelen, De Lijn-abonnementen of 

zelfs een elektrische bromfiets voor 

de pizzakoeriers: er zijn heel wat 

soorten premies en subsidies. Aan 

alle groepen is gedacht. Nergens 

anders in België krijgen mensen een 

slooppremie. Deze premie is voor 

Gentenaars die in de zone wonen en 

wiens auto niet langer is toegelaten. 

Mensen met een lager inkomen 

krijgen een hogere slooppremie.

Kan ik ook een premie krijgen? Waar 

ligt de zone precies? Mag mijn auto 

nog in de zone? Op de website 

lez2020.gent staat heel veel 

informatie. Wie geen internet heeft, 

kan bellen naar 09/210 10 30.

Gezond = sociaal

Het plan voor de lage-emissiezone is 

sterk sociaal uitgewerkt. En dat is 

essentieel, zegt schepen Heyse: ‘De 

uitdaging is: duurzame 

vervoermiddelen voor iedereen 

mogelijk maken. Die ambitie gaat 

hand in hand met het streven naar 

propere lucht. Gezond en sociaal zijn 

hier synoniemen.'



Ico Maly was op 14 oktober 
gastspreker op de tweede Talk 
of the Town van Groen Gent. In 
90 minuten nam hij ons mee in 
de wereld van nieuw rechts. In 
dit interview zet hij opnieuw de 
puntjes op de i. 

Na de jongste verkiezingen is 

Groen versterkt. Maar de score 

van radicaal rechts baart zorgen. 

Moeten we in gesprek met die 

kiezers? Of is er een alternatief?

Zie de opmars van uiterst rechts als 

symptoom van een diepe politieke 

crisis. Naar welke samenleving willen 

we en wat is daarvoor nodig? Om te 

beginnen: een langetermijnvisie. Een 

egalitaire democratie vraagt radicale 

veranderingen. De waan van de dag 

overstijgen en meer doen dan “goed 

besturen”. Stap 2 is de opbouw van 

een brede progressieve beweging die 

werking en grenzen van partijen 

overstijgt. Grote linkse successen 

steunen op massamobilisatie, niet 

centraal aangestuurd maar 

functionerend als een netwerk met 

enkele centrale doelen en stevige 

analyses. Deelstrijden op elkaar 

afstemmen. En dat betekent ook 

praten met kiezers van 

extreemrechts. Zonder mee te gaan 

in racisme of discriminatie: streven 

naar gelijkheid blijft fundamenteel. 

Hoop wekken met een geloofwaardig 
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'We beleven historische tijden'

Een boeiende Talk of the town met Ico. ©Stijn Noppen

alternatief doe je niet door te 

besturen met extreemrechts.

Wat kunnen lokale politici doen 

om te werken aan een betere 

wereld?

Een progressieve partij is in essentie 

gericht op de lange termijn. Dat moet 

zich vertalen in het lokale beleid. 

Door werk te maken van sociale 

huisvesting, armoedebestrijding, 

herverdeling en duurzame mobiliteit. 

Dat vraagt investeren, 

democratische controle nastreven en 

privatisering terugdraaien. En de 

lokale strijd koppelen aan de inzet op 

hogere niveaus, zoals Europa. Steden 

kunnen deel zijn van een groot 

verhaal. Als ze zich met elkaar 

verbinden, vormen ze een 

transnationaal machtsblok. Al liggen 

veel hefbomen buiten de stad.

Door bovenlokale beslissingen is 

sociale uitsluiting ook in Gent 

realiteit. Hoe hanteren we de 

spanning met het lokaal beleid?

Durf ingaan tegen bovenlokale 

beslissingen. Onder het motto “goed 

bestuur” stappen democraten al 

dertig jaar mee in een neoliberaal 

discours. Zo verliezen ze hun 

geloofwaardigheid. Hoog tijd voor 

transnationale, democratische 

coalities tussen middenveld, partijen, 

intellectuelen en activisten. Breek in 

woord en daad met de verrechtsing. 

Laten we een duidelijk en 

samenhangend alternatief 

ontwikkelen en ernaar handelen op 

de verschillende niveaus.

Ico Maly

Ico Maly (1978)
auteur van onder meer

'N-VA | Analyse van een politieke 

ideologie' (EPO, 2012) en 'Nieuw 

rechts' (EPO, 2018), docent Digital 

Media & Politics aan Tilburg 

University en hoofdredacteur van 

Diggit Magazine.

Bio
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‘We maken onze 
deelgemeenten veiliger en 
aangenamer, wijk per wijk !'

PARK EN SCHOLEN VOOR DE 
HAM!

Fantastisch nieuws voor de dichtbevolkte wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham: 

Stad Gent kocht de grote Imewo-site in de Bomastraat. Dat schept heel 

veel mogelijkheden in een wijk die absoluut meer nood heeft aan groen 

en sport- en buurtruimte.

Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere: ‘Onze stad heeft nieuwe scholen 

nodig. We zochten al langer naar een goede plek. In een volgebouwde stad is 

dat natuurlijk een hele klus. Ik ben dan ook bijzonder blij dat we in de wijk 

Sluizeken-Tolhuis-Ham kunnen zorgen voor een unieke win-winsituatie. Zowel 

voor de wijkbewoners als voor de Gentse leerlingen is dit geweldig nieuws!’

WIN-WIN
Op een deel van het terrein komt een gloednieuw scholencomplex. Een 

sporthal voor de school zal tegelijk dienen als sportruimte voor de buurt. 

WIJKPLANNEN EN ZONE 30

Vlaanderen en De Lijn blijven 

talmen met de heraanleg van de 

Jozef Vervaenestraat. Twee jaar 

nadat De Lijn op eigen houtje 

besliste het traject van tram 4 in 

te korten, is er nog altijd geen 

spade in de grond, zelfs nog geen 

vergunning. Onbegrijpelijk en 

ontoelaatbaar. Raadslid Sara 

Matthieu herinnerde De Lijn in de 

gemeenteraad aan de beloftes aan 

de bewoners van Moscou.

Ouders die nauw betrokken zijn bij 

het leerproces van hun kind 

dragen beter bij aan de 

schoolprestaties en aan het 

welzijn van hun kind. Ouders die 

het Nederlands nog niet 

voldoende onder de knie hebben, 

kunnen daarom een beroep doen 

op tolken. Op die manier verloopt 

het contact met de leerkracht en 

school heel wat vlotter. Maar het 

gesubsidieerde aantal uren 

voldoet niet langer aan de vraag. 

Om te vermijden dat weinig 

vermogende ouders zouden 

afhaken, betaalt Gent dit 

bijkomende tolkenwerk. Jammer 

genoeg laat Vlaanderen het ook op 

dit punt afweten. Raadslid Fourat 

Ben Chikha wees er in de 

gemeenteraad op dat er in 2018 zo 

maar liefst 4000 tolkopdrachten 

niet uitgevoerd konden worden. 

ELKE DECRUYNAERE
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Jeugd, Gezinsbeleid
en Outreachend Werk
elke.decruynaere@stad.gent

FILIP WATTEEUW
Schepen van Mobiliteit, Openbare
Werken, Architectuur en Stedenbouw
filip.watteeuw@stad.gent

Ook voor jeugd- en buurtverenigingen 

komt er meer ruimte dankzij gedeeld 

gebruik.

Bovendien is de site groot genoeg om 

ook een park van minstens 1 hectare 

aan te leggen. Genieten van het 

groen, zomerse hitte tegengaan, 

zuivere lucht: midden in de stad biedt 

een park niets dan voordelen.

Elke Decruynaere: ‘Met de scholen en 

het park verbetert de leefkwaliteit in 

deze buurt enorm. We stellen nu 

alles in het werk om zo snel mogelijk 

te kunnen beginnen met de bouw.’ 

Veilige en aangename straten, 

óók in de deelgemeenten: het was 

een vaak gehoorde wens tijdens 

de kiescampagne.

Filip Watteeuw: ‘Nog geen jaar later 

zijn we al volop bezig met de eerste 

wijkverkeersplannen.’ Komen als 

eerste aan de beurt: Dampoort/Heilig 

Hart/Oud-Gentbrugge en Zwijnaarde. 

Elke wijk krijgt een apart plan, want er 

komt heel wat bij kijken: voet- en 

fietspaden uitbouwen tot een hecht 

en veilig netwerk, de vlotte 

doorstroming van tram en bus, routes 

voor vrachtvervoer, sluipverkeer 

aanpakken… Samen met de 

bewoners worden verschillende 

scenario’s onderzocht. Op zes jaar tijd 

komen zeven wijken aan bod. 

ZONE 30
Ondertussen breidt ook het aantal 

zones uit met een maximumsnelheid 

van 30km/u. Nog dit najaar zijn Muide-

Meulestede, de dorpskern van 

Zwijnaarde en Moscou-viaduct/

Vervaenestraat aan de beurt. Ook het 

komende voorjaar staan nieuwe 

wijken gepland.
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Gent heeft er een fietsparel bij! 

Het fietspad aan de 

Papiermolenstraat is vier meter 

breed, autovrij en ligt prachtig in het 

groen. Het pad maakt deel uit van het 

Westerringspoor, dat een groot deel 

van Gent fietsvriendelijk verbindt. De 

afgewerkte Westerringroute zal – 

onder meer via de fietsbrug over de 

Watersportbaan – het Sint-

Pietersstation verbinden met de 

Bloemekenswijk en de Muide.

1

Het Gentse voedselbeleid ‘Gent en 

Garde’ viel al eerder in de prijzen, 

maar deze keer is het echt goed 

raak. Op de internationale klimaattop 

in New York bekroonden de Verenigde 

Naties het Gentse voedselbeleid met 

de ‘Global Climate Action Award’ 

omwille van haar voorbeeldrol in de 

aanpak van de klimaatcrisis. Gent is 

de eerste Belgische stad die deze 

prestigieuze prijs in de wacht sleept. 

2
Er zijn nieuwe vuilnisbakken 

geïnstalleerd aan de Gras- en 

Korenlei. De korven kunnen ook 

pizzadozen en pastabekers aan. Ivago 

maakt de vuilnisbakken verschillende 

keren per dag leeg. Schepen van 

Openbare Netheid Bram Van 

Braeckevelt: ‘Er is dus geen enkel 

excuus meer om rommel achter te 

laten! Een propere stad maken we 

allemaal samen.’

3 De uitstoot van de Gentse 

gezinnen daalt, zelfs al komen er 

Gentenaars bij. Dat berekende VITO. 

Gent en de Gentenaars investeren 

fors om beter te wonen en om de 

klimaatdoelstellingen te halen. Dat 

levert ook honderden jobs op in de 

bouwsector. De Energiecentrale 

adviseerde al duizenden gezinnen en 

gaf heel wat premies en leningen. 

70% van de premies gaat naar 

kwetsbare gezinnen. 

4

©Liesbeth De Bruyn ©Kiryakova Anna | Adobe-stock ©Joris Wauters ©Auremar | Adobe-stock
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BIJBOUWEN, VERNIEUWEN EN 
VERVANGEN

Nieuwe sociale appartementen vervangen de Rabottorens. ©Stijn Noppen

‘Er moeten absoluut meer 
kwaliteitsvolle huurwoningen 

komen.’

TINE HEYSE
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen
en Noord-Zuid
Tine.heyse@stad.gent

Het stadsbestuur investeert 

minstens 90 miljoen euro in het 

woonbeleid, een ongezien bedrag. 

‘Het is dan ook hard nodig,’ zegt 

Tine Heyse, schepen van Wonen. 

‘De helft van de Gentse huurders 

is meer dan een derde van het 

inkomen kwijt aan wonen. Er 

moeten dus absoluut meer 

kwaliteitsvolle huurwoningen 

komen.’ 

Focus

Met 90 miljoen euro kan je veel, maar 

niet de hele Gentse woonmarkt 

sturen. De focus ligt dan ook op 

mensen met een laag inkomen en op 

gezinnen met kinderen, en dus op de 

huurmarkt.

‘Budgethuren’ wordt een belangrijke 

term. Tegen 2024 wil Gent dubbel 

zoveel woningen die via een sociaal 

verhuurkantoor verhuurd worden, en 

drie keer zoveel via Huuringent. 

Voor het bouwen van sociale 

huurwoningen is Gent afhankelijk van 

Vlaanderen. De startnota van Bart De 

Wever beloofde niet veel goeds, maar 

dankzij protest vanuit onder meer 

Gent laat het uiteindelijke 

regeerakkoord wel bijbouwen toe.

Tine Heyse: ‘We moeten én 

bijbouwen, én vernieuwen én 

vervangen voor sociale woningbouw. 

Daarnaast maken we op de 

privémarkt ook werk van 

doorschuifprojecten.’ Daarbij worden 

in een bepaalde wijk woningen 

gebouwd voor bewoners uit slechte 

huizen in de buurt. Die huizen komen 

daardoor vrij en kunnen op hun beurt 

vervangen worden. Gent werkt 

hiervoor samen met de privésector.

Nieuwe oplossingen

Het project Gent Knapt Op mikt op 50 

gerenoveerde woningen per jaar met 

een zogeheten rollend fonds, waarbij 

de middelen na verloop van tijd 

terugvloeien naar de stad. Ook door 

het stimuleren van nieuwe 

woonvormen, zoals CLT en 

cohousing, boort Gent nieuwe 

oplossingen aan. 

Ook belangrijk: de energiefactuur 

moet omlaag. Daarom geeft Gent 

advies, premies en leningen, onder 

meer via De Energiecentrale. Die 

premies komen vooral kwetsbare 

gezinnen ten goede.
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'Werknemers en werkgevers: 
met het Gentse Arbeidspact 
wint iedereen!'

GROEN GROEIT

JOBS, JOBS, JOBS!

BRAM VAN BRAECKEVELT
Schepen van Personeelsbeleid,
Toerisme, Openbare Netheid en Werk
bram.vanbraeckevelt@stad.gent

Op 26 mei werd Groen de grootste partij van Gent: 1 op 5 Gentenaars 

koos Groen. In het Vlaamse en federale parlement behaalden we ons 

beste resultaat ooit. Groen telt meer dan honderd schepenen in heel 

Vlaanderen, en ook in Brussel besturen we mee.

Vanwaar die sterke Gentse score? Volksvertegenwoordiger Evita Willaert: 

'Moedig beleid loont, zo simpel is het. Wij bouwen aan de toekomst en doen 

niet aan afbraakpolitiek. Maar: we zagen op 26 mei dat ook bangmakerij loont. 

Laten we daarom extra hard werken aan een samenleving die iederéén kansen 

biedt, een samenleving waar iederéén durft dromen.’

In de Kamer zal Evita samen met haar 20 Ecolo-Groen-collega’s vechten voor 

een krachtig sociaal beleid. Een paar groene prioriteiten: basispensioenen en  

uitkeringen optrekken tot boven de armoedegrens, en een minimumloon dat 

meer is dan een hongerloon.

In de Senaat zal Fourat Ben Chikha vechten voor een sterk middenveld: ‘Als 

senator kan ik een megafoon geven aan organisaties die strijden voor gelijke 

kansen en tegen discriminatie. Om te beginnen wil ik het interfederale 

actieplan tegen racisme zo snel mogelijk terug op de politieke agenda zetten.’

11.000 vacatures in Gent, en dat 

terwijl er 12.000 werkzoekenden 

zijn. Een verspilling van kansen 

en talent én een probleem voor 

onze bedrijven. Schepen van Werk 

Bram Van Braeckevelt sloot 

daarom een akkoord met tal van 

partners. VDAB, vakbonden, VOKA 

en UNIZO, scholen en OCMW: 

allemaal werken ze mee aan het 

Arbeidspact.

 MEER WERK, BETER WERK
Het Arbeidspact wil 2.500 extra 

Gentenaars aan het werk. Toch is het 

doel niet alleen méér, maar ook meer 

kwalitatieve jobs. In plaats van 

hamburgerjobs kiest Gent voor 

degelijk werk en stevige opleiding.

Dat is belangrijker dan ooit, want de 

arbeidsmarkt is snel in verandering. 

Wie werkt, moet zich kunnen 

bijscholen en nieuwe paden 

verkennen. Ook werkgevers 

evolueren mee: ze werven diverser 

aan en maken levenslang leren mee 

mogelijk.

HOE?
Schepen Van Braeckevelt: “Voor 

sommige ouders betekent 

kinderopvang op een jobbeurs het 

verschil tussen een job vinden of niet 

eens kunnen solliciteren.” Daarom 

zullen bedrijven kinderopvang 

aanbieden bij het solliciteren. Zo 

komen er tientallen acties, met onder 

meer een Mobiel Arbeidsteam voor 

kwetsbare groepen, en een House of 

Skills dat voorbereidt op de jobs van 

de toekomst. 

Evita en Fourat, beiden verkozen. ©Lien Arits



Doeners uit Gent lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

EEN BOEIEND EN GEVULD POLITIEK JAAR 
SLUITEN WE GRAAG SAMEN AF MET EEN 

HEERLIJK VEGETARISCH BUFFET

WANNEER?  30 NOVEMBER VANAF 18.30 U

WAAR? KAPITTELZAAL SINT-PIETERSABDIJ 

INSCHRIJVEN? WWW.GROENGENT.BE/
GROEN_GENT_ETENTJE_20191130 OF 0486 03 55 17

Groen Gent

Wouter Vanhove

Krommepopulierstraat 16

9030 Mariakerke

info@groengent.be

www.groengent.be

     www.facebook.com/groengent

      @groen_gent
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