Hier
in Gent

Herstel na corona
In 1 keer veel natuur erbij
Offline zijn is een recht

'Wij houden afstand,
maar omarmen elkaar.
Wij kijken uit naar
familiefeesten en cafés
vol vrienden.'
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GENT IS WAT WE ER SAMEN
VAN MAKEN
Wij maken Gent. Wij maken volop
plannen voor familiefeesten en
cafés vol vrienden. Wij kijken uit
naar een prik in onze arm. Wij
houden afstand, maar omarmen
onze leraars, buschauffeurs,
winkelbedienden. Wij zijn niet
alleen. Wij staan nergens zonder
elkaar. Wij dragen zorg voor de
buren met tekeningen op het raam
en met een simpel ‘hoe is ‘t?’

Wij willen een proper Gent en
beginnen in onze eigen straat, in onze
eigen afvalzak. Wij planten bomen.
Wij bomen door, maar zagen niet. Wij
maken Gent groener, met
geveltuintjes en ook met honderden
hectare tegelijk (p.4). Wij ademen jaar
na jaar gezondere lucht. Wij dromen
van parken en fietsbruggen – en laten
het niet bij dromen. Wij zijn allemaal
voetgangers.

Wij zijn het nooit allemaal eens met
elkaar, gelukkig maar. Wij luisteren,
ook naar wie niet mondig is. Wij zijn
allen gelijkwaardige Gentenaars, en
racisme pikken we niet (p.8). Wij
beseffen dat het 2021 is.

WIJ DURVEN
Wij willen vooruit. Wij zijn fier op Gent
en daarom altijd kritisch. Wij willen
dat onze stad een voortrekkersrol
opneemt. Wij durven experimenteren.

Wij maken soms fouten en leren
daaruit. Wij durven van mening
veranderen en ook vastberaden zijn.
Wij geven het goede voorbeeld en
beslissen mee over onze wijk. Wij
verspillen onze tijd niet met
haatpraat, maar delen wat goed is.
Wij moeien er ons mee. Wij maken
Gent.
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Samen tegen Corona
BETERSCHAP IN ZICHT

Een onderdeel van het herstelbeleid is extra financiële middelen
voor jeugd(welzijns)werk

Corona bracht het beste in de Gentenaars boven: ondernemers gooiden in
recordtijd hun manier van werken om, het aantal solidariteitsacties was
indrukwekkend, en heel veel mensen steken elkaar een hart onder de riem,
bijvoorbeeld met een boodschap op het raam. En niet te vergeten: veel mensen
houden zich prima aan de regels.
Ondertussen zette het stadsbestuur het herstelbeleid in de steigers. Enkele
voorbeelden: sport- en jeugd(welzijns)organisaties krijgen extra geld, net als
armoede- en sociale organisaties. Horeca hoeft geen terrasbelasting te betalen
en via het Knaldrangfonds krijgen organisatoren van evenementen fikse steun.
Nog eentje? Fietshandelaars raken tegenwoordig moeilijk aan materiaal. De
Gentse Fietsambassade schiet hen te hulp met onderdelen van weesfietsen.

Ook in onze scholen is er een stevig pakket maatregelen, met de klemtoon op
extra handen op de werkvloer en het aanpakken van leerachterstand. Alleen al
voor dat laatste trekken we 1 miljoen euro uit. Onderwijsschepen Elke
Decruynaere: “Leerkrachten en ander schoolpersoneel zijn helden, maar ze zijn
helaas niet immuun voor corona of uitputting. Daarom schakelen we extra
medewerkers en vrijwilligers in.”
Met de snelle opbouw van het vaccinatiecentrum is beterschap nu echt in
zicht. Samen raken we hierdoor.
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KLEINE ENCYCLOPEDIE VAN DE
PLAATSEN DIE WE DELEN

Toekomstbeeld Contributiebrug

Het gaat hard met de Gentse
publieke ruimte. Autodeelstraten,
onthardingsmanager, wadi’s…
Een klein abc van de belangrijkste
nieuwigheden!
Autodeelstraat: in straten waar het
privéautobezit daalt, komt er meer
ruimte voor groen, zitbankjes en
speeltuigen. Schepen van Mobiliteit
en Openbare Werken Filip Watteeuw:
“Bewoners zorgen op die manier zelf
voor een aangenamere straat.”
Buitenwijken: na de focus op het
centrum richten we ons nu op de
buitenwijken. We plaatsen er
deelauto’s, richten er zone 30 in en
maken het veiliger met de
wijkmobiliteitsplannen.
Contributiebrug: onder de
Nieuwewandeling komt een
fietsonderdoorgang, net als onder de
Drongensesteenweg. Over enkele
maanden al knippen we een lintje!

Efficiëntie: onze gedeelde ruimte is
beperkt. Verplaatsingen te voet, met
de fiets of met het openbaar vervoer
nemen het minste plaats in. Een extra
reden om versneld voetpaden te
vernieuwen en op 100 meter van elke
woning een fietsenstalling te
installeren.
Geveltuin: maak Gent groener met
een groenslinger of geveltuin. Stad
Gent ondersteunt nog altijd de aanleg
van geveltuintjes!
Ledeberg: recent gingen eindelijk de
werken van start zodat tram 4
opnieuw kan rijden.
Onthardingsmanager: die zorgt bij
elke heraanleg van een weg of plein
voor zo veel mogelijk ontharding. Weg
beton, hallo plantvak! In navolging
van Gent heeft ook Brussel een
onthardingsmanager aangesteld.
Tonnagebeperking: we laten
momenteel geen zwaar vrachtverkeer
meer toe in de Muide, en ook niet in de
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‘Onze publieke ruimte
verandert snel: veiliger,
groener en aangenamer !’
Bagattenstraat wanneer er veel
scholieren passeren. Met enkele
verkeersborden verbetert zo de
verkeersveiligheid en de leefkwaliteit.
Wadi: een soort ondiepe gracht
waardoor kostbaar regenwater
langzaam in de bodem kan dringen. Je
zal ze de komende jaren her en der
zien verschijnen.
Zandberg: een verborgen parel in
hartje centrum wordt in ere hersteld.
Leuk detail: zelfs de waterpomp, al
meer dan 50 jaar in onbruik, zal
opnieuw werken.

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

HISTORISCH MOMENT VOOR DE
NATUUR IN GENT

Groen heeft er jarenlang voor
gestreden, en nu is het er
eindelijk: het ruimtelijk
uitvoeringsplan Groen, kortweg
RUP Groen. In één keer beschermt
het stadsbestuur 257 hectare
bestaande natuur, en daarnaast
komt er 115 hectare extra groen
bij. Alles bij elkaar gaat het om
een oppervlakte van zowat 560
voetbalvelden die de status
‘beschermd groen’ krijgt.
KRACHTTOER
Gent is het eerste Vlaamse bestuur
met zo’n plan. Deze krachttoer kwam
er dan ook niet vanzelf: Groen heeft
hiervoor jaren aan de kar getrokken,
net als tal van buurtbewoners. Het
resultaat is schitterend: tal van
waardevolle groene plekken waarop
men in theorie nog kan bouwen,
zullen door dit plan gered worden
van de betonmolen. De
Keuzemeersen, het Banierpark,
Reigersparkje, Driemasterpark en de
parkjes in de Akkerstraat en
Wasstraat zijn maar enkele
voorbeelden.
NIEUWE NATUUR
Er komt op heel wat plaatsen ook
natuur bij. In de Rosdambeekvallei in
Afsnee creëren we een valleigebied
met natte natuur, en de wijk Oude
Bareel in Sint-Amandsberg krijgt er
nieuw bos bij. In Drongen werken we

Bio

RUP Groen
2017: overleg met Natuurpunt,
landbouworganisaties en eigenaars
2020: goedkeuring gemeenteraad en
openbaar onderzoek
2021: 257 ha groen beschermd en
start 115 ha extra natuur
Waardevolle natuur wordt beschermd en breidt uit

aan natuurontwikkeling in de Assels
en de Keuzemeersen.
In totaal krijgen 102 gebieden,
verspreid over heel Gent, een
definitief groene bestemming
(bestaand en nieuw aan te planten).
Milieu- en klimaatschepen Tine
Heyse: “Corona leerde ons meer dan
ooit wat het belang is van natuur
dichtbij: het zorgt ervoor dat
Gentenaars volop kunnen genieten
van hun omgeving. Meer bos en
natuur betekent ook hitte afvoeren
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en water vasthouden. Zo maken we
onze stad klimaatrobuust en
beschermen we het leefgebied van
planten en dieren.”
LANDBOUW
Bij het RUP Groen gaat ook veel
aandacht naar landbouwers. In
enkele gebieden die nu vergroend
worden, zijn landbouwers actief. Voor
hen voorziet Stad Gent een stevig
pakket met ondersteunende
maatregelen: zo zorgen we ervoor
dat professionele landbouwers

kunnen rekenen op vervanggronden.
Op die manier is ook de toekomst van
onze landbouwers veilig gesteld.
Tine Heyse, die ook bevoegd is voor
landbouw: “We zetten maximaal in
op ondersteunende maatregelen
voor de boeren die impact
ondervinden van het RUP Groen.
Lokale voedselvoorziening en een
duurzame toekomst voor onze
Gentse boeren zijn immers cruciaal.”
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JOUW WERK: EEN VEILIGE
PLEK?
KANKER BESTRIJDEN

SARA MATTHIEU

Europees Parlementslid
sara.matthieu@stad.gent

Thuiswerk krijgt door corona een enorme boost. De druk om voortdurend
bereikbaar te zijn leidt tot stress en burn-out. Tegelijkertijd met collega's
overleggen én op de kinderen passen is een onmogelijke taak. Groen wil
werknemers beschermen en werkt aan duidelijke regelgeving.
In haar eerste vier maanden als Europarlementslid werkte Sara Matthieu mee
rond twee dossiers voor de bescherming van werknemers: “Mensen moeten
het recht hebben om offline en onbereikbaar te zijn. Ik zie vele van mijn medeGentenaars echt worstelen met de balans tussen werk en privé. Daarom heb ik
in het Europees Parlement volop mijn schouders gezet onder het recht op
offline zijn.”
In de federale regering heeft Groen ervoor gezorgd dat offline zijn voor
ambtenaren een afdwingbaar recht is.

Sara wil ook het Europese
kankerbestrijdingsplan van de
Europese Commissie versterken.
Kappers, schoonmakers,
verpleegkundigen: nog te veel
mensen worden op het werk dagelijks
blootgesteld aan kankerverwekkende
stoffen. Het plan is een stap vooruit,
maar Sara wil dat de lat hoger ligt:
“Verplegers die kankerpatiënten
behandelen komen nog te vaak met
stoffen in contact die risico's
inhouden zoals onvruchtbaarheid of
een miskraam. De gevaarlijke stoffen
zijn bekend, het is hoog tijd dat die
kennis wordt omgezet in beleid dat
mensen echt beschermt.”

BETERE LUCHTKWALITEIT
Groen beleid zorgt voor een betere
gezondheid. In de lage-emissiezones
rijden nu minder oude en vervuilende
wagens. Milieuschepen Tine Heyse:
“Daardoor daalt het aantal
kankerverwekkende roetdeeltjes in
lage-emissiezones dubbel zo snel als
in de rest van Vlaanderen.”
De Gentse slooppremie voor niettoegelaten wagens stimuleerde meer
dan 700 LEZ-inwoners om hun niettoegelaten voertuig te vervangen.
Mensen met een lager inkomen
kregen een groter bedrag. Daarnaast
vroegen al bijna 900 Gentenaars een
mobiliteitsbudget aan na het
inleveren van hun nummerplaat.
Vandaag doen twee op vijf Gentse
gezinnen het zonder eigen auto, in de

'Vooral in kwetsbare wijken
zorgt de lez voor een
verbeterde luchtkwaliteit.'
LEZ zelfs één op twee gezinnen. De
overgrote meerderheid van de
Gentenaars heeft of gebruikt nu een
properdere auto.
Roet en fijn stof verhogen de kans op
long-, hart- en vaatziekten.
Kwetsbare gezinnen wonen vaak in
wijken waar de luchtkwaliteit het
slechtst is. Tine Heyse: “De lageemissiezone zorgt in deze wijken voor
fors betere luchtkwaliteit en
gezondheidswinst.”

TINE HEYSE

Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en
Internationale Solidariteit
schepen.heyse@stad.gent
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#TWEETS#
Bij de afbraak van de
Belgacomtoren wordt 125.000 ton
puin via het water afgevoerd.
Hierdoor halen we 15.000
vrachtwagens van de weg, en dat
in een drukke school- en
woonomgeving in het centrum van
Gent.
@filipwatteeuw
Ruim 14.000 Gentenaars delen al
een wagen. Met het Autodeelplan
willen we 25.000 autodelers
hebben tegen 2025. Extra
aandacht naar bedrijven, jongeren
en mensen in vervoersarmoede. Zo
blijven we de autodeelhoofdstad
van Vlaanderen.
@groen_gent
Bachelors in de kinderopvang. In
andere landen zeer normaal.
Straks ook bij ons? Gent start
alvast een proefproject. Dit kan de
kinderopvang alleen maar ten
goede komen.
@ElkeDecruynaere
Sollicitaties bij Stad Gent
gebeuren in het Nederlands. Maar
de kennis van het Nederlands mag
geen uitsluitingsmechanisme zijn.
We werken deze drempels weg in
het aanwervingsbeleid.
Bram Van Braeckevelt @BramVB
Blij te hebben meegewerkt aan
het rapport ‘Ethnic profiling in
Europe’. Het rapport bevestigt dat
etnisch profileren een structureel
probleem is. Tijd dat er ook in
België erkenning is voor etnisch
profileren.
Fourat Ben Chikha @fouratGent
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Het is cruciaal om ook in Gent
minstens 70% van de mensen
gevaccineerd te krijgen. Iedereen, jong
en oud, arm en rijk, moet een vaccin
kunnen krijgen. Flanders Expo is de
draaischijf van de Gentse vaccinatie
voor de brede bevolking. Er is een
vlotte verbinding met het openbaar
vervoer en de aanwezige
fietsenstalling werd uitgebreid.
©Stijn Noppen

2
Sinds de eerste lockdown steken de
Gentenaars elkaar een hart onder de
riem. Talrijke initiatieven, afkomstig
van kunstenaars, horeca,
zorgverleners, buurtbewoners,...
kleuren de straten van Gent. Prachtig
om te zien dat de veerkracht en
creativiteit van de Gentenaars groot
zijn. Maar ze zijn niet oneindig. Goed
zorg dragen voor elkaar blijft
belangrijk.
©Goodcopy.ink

3
Heel wat leerkrachten hebben zich in
een razendsnel tempo aangepast aan
de coronamaatregelen. Zo kunnen
kinderen naar school blijven gaan. En
dat is belangrijk, niet alleen voor de
leerstof maar ook voor het welzijn van
het kind. Elke dag opnieuw geven
leerkrachten en directies het beste
van zichzelf. We blijven de situatie
van nabij opvolgen en sturen bij waar
nodig.

4
We kiezen resoluut voor veilige en
vlotte verbindingen op de Gentse
fietsassen. Sommige fietsroutes
worden zo intens gebruikt dat tijdens
de spitsuren bijna heuse fietsfiles
ontstaan. De fietsonderdoorgang
onder de Contributiebrug verhoogt
het comfort van fietsers aanzienlijk.
Met de vrijgekomen ruimte laten we
het Groenevalleipark doorlopen tot
aan het water. Win-winsituatie!
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ALLES OP ALLES VOOR MEER
BETAALBARE HUURWONINGEN

Elke Gentenaar weet: een huis
huren of kopen in onze stad is een
dure zaak. Het debat over de
betaalbaarheid focust zich
vandaag sterk op koopwoningen.
Hét probleem van de
betaalbaarheid situeert zich
echter bij de mensen met de
laagste inkomens en op de
huurmarkt. Als sociale stad
willen we ons richten op die 40
procent van de Gentenaars die
nooit een woning zal kunnen
kopen en zich te vaak tevreden
moet stellen met een te dure en
slechte huurwoning.
Om de armste Gentenaars betaalbare
woningen te bieden, zijn sociale
huurwoningen dé oplossing. Maar ook
de kwaliteit en energiezuinigheid van
die woningen moet beter. Op zich is
dit een Vlaamse bevoegdheid, maar
toch maakt Gent werk van grondige

renovatie en bijkomende sociale
huurwoningen. Maar ook wie
aangewezen is op de private
huurmarkt worstelt met hoge
woonkosten en gebrekkige
woonkwaliteit, dus zetten we ook
hier stevig op in. Schepen van Wonen
Tine Heyse: “Te veel woningen in
Gent verkeren in slechte staat, zeker
op de private huurmarkt. We
ondersteunen en begeleiden
verhuurders daarom met
uiteenlopende premies, subsidies en
begeleiding. Als het nodig is maken
we ook gebruik van alle wettelijke
middelen om kwaliteit af te dwingen.”
Er is ook een regeling voor
verhuurders die zelf niet de middelen
hebben voor renovatie. Door de
renovatie te koppelen aan het niet
verhogen van de huurprijs dragen we
ook bij aan de betaalbaarheid.

‘Hogere renovatiepremie
voor eigenaar die de woning
betaalbaar verhuurt’
Niet alleen de kwaliteit maar ook het
aanbod van het aantal betaalbare
huurwoningen moet omhoog. We
realiseren bijkomende betaalbare
huurwoningen in eigen
stadsprojecten en proberen ook
private ontwikkelaars te overtuigen
om budgethuurwoningen te bouwen
en te verhuren.
Tine Heyse: “Daarnaast zet onze Stad
ook een nieuwer instrument in: via
erfpachtrenovatie worden woningen
in eigendom van de Stad versneld
aangepakt en betaalbaar verhuurd.”

TINE HEYSE

Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en
Internationale Solidariteit
schepen.heyse@stad.gent
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GENT, EEN THUIS
VOOR IEDEREEN
Gentenaars die racisme een smet op onze stad vinden, kunnen trots zijn: het
nieuwe Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme van het stadsbestuur is er
niet voor de schone schijn. Warme slachtofferbegeleiding, afspraken met
ondernemers uit het nachtleven, praktijktesten op de huurmarkt,
ondersteuning van leerkrachten, etnisch profileren tegengaan… Het Actieplan
is bijzonder veelzijdig. Ook voor jou, lezer, is er een belangrijke rol weggelegd:
we gaan zogeheten omstaandertrainingen organiseren en hopen dat je een
actieve bondgenoot wordt in de strijd tegen discriminatie.
Fourat Ben Chikha, Groen-fractieleider in de gemeenteraad: “Discriminatie
tekent je voor het leven. Een dancing niet binnen mogen of uitgescholden
worden op de bus: zoiets laat littekens na. Het is dan ook terecht dat we in alle
delen van onze samenleving de strijd opvoeren, van het onderwijs tot de
politie.”

VERTROUWEN
Om burgers en politie dichter bij elkaar te brengen, zijn dialoog en vertrouwen
essentieel. Fourat: “Het is essentieel dat mensen zich veilig voelen bij onze
Gentse flikken. Daarom is er bijvoorbeeld een apart meldpunt voor
haatmisdrijven tegen homo’s en transgenders. Elk slachtoffer van
discriminatie verdient professionele en warme steun.”

GEDURFD PERSONEELSBELEID
Bij Stad Gent werken zo'n 7000
mensen. Erg belangrijk dus om in ons
personeelsbeleid het goede
voorbeeld te geven op vlak van
gelijke kansen.
Schepen van Werk Bram Van
Braeckevelt heeft een helder doel:
“De nieuwe personeelsleden die we
aanwerven, vormen samen een
afspiegeling van de Gentse
samenleving. Ook in leidinggevende
functies willen we brede diversiteit.
Te veel Gents talent blijft vandaag
onbenut om redenen die geen reden
mogen zijn.”

INHAALBEWEGING
Er is een inhaalbeweging nodig om
komaf te maken met de –
onaanvaardbare ondervertegenwoordiging van
bijvoorbeeld mensen met een
arbeidsbeperking of mensen van
buitenlandse herkomst. Als er twee
gelijkwaardige kandidaten zijn voor
een job, laten we het profiel van de
kandidaten mee doorwegen in de
selectie. Aanwervingsprocedures
worden aangepast, zodat
bijvoorbeeld slechtzienden zich
mondeling kunnen presenteren.

'Gent maakt een grote
inhaalbeweging met inclusief
personeelsbeleid.'
Bram Van Braeckevelt:
“Tegenstanders van een inclusief
personeelsbeleid proberen onze
inspanningen weg te zetten als het
bepamperen van bepaalde
doelgroepen. Dat slaat nergens op.
We leggen de lat voor elke job hoog
en kijken naar de taal- en andere
competenties die echt relevant zijn.”

BRAM VAN BRAECKEVELT

Schepen van Personeelsbeleid,
Toerisme, Openbare Netheid en Werk
bram.vanbraeckevelt@gent.be

Ja,

TALK OF THE TOWN
MET TINNE EN TINE
Op woensdag 2 juni verwelkomen we
minister Tinne Van der Straeten in Gent om het samen
met onze schepen Tine Heyse over
het nationale en lokale energiebeleid te hebben.
Tinne is gestart met een ambitieus energieplan,
Tine maakte van Gent de zonnestad van Vlaanderen.
Hoe maken we de energietransitie? Moet Gent van het gas af?
Op welke manier speelt onze stad een voortrekkersrol?
Op 2 juni i kom je het te weten.
De praktische regeling zal afhankelijk zijn van de
coronamaatregelen, check onze website voor meer
details.

LAAT VAN
JE HOREN
Groen Gent
Jeroen Van Lysebettens
Sperwerstraat 5
9000 Gent
info@groengent.be
www.groengent.be
www.facebook.com/groengent
@Groen_Gent
Verantwoordelijke uitgever: Jeroen Van Lysebettens,
Sperwerstraat 5, 9000 Gent
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in
een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van
de uitgever.

GROEN IS IETS
VOOR MIJ!
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.

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

