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M A G A Z I N E

WE MAKEN DE 
TUSSENSTAND OP



Al vele jaren zijn we met onze Groen-schepenen de motor van het stadsbestuur en dat op vele  
terreinen. Het Gentse woonbeleid kiest resoluut voor meer en betere woningen. Voor mensen met 
een laag inkomen en voor grote gezinnen realiseren we het recht op wonen. Onze inzet op ontharding 
zorgt voor meer groen en voor een beter waterbeheer. We gaan slim en zuinig om met ruimte. We  
pionieren met afvalarme Gentse Feestenclusters en serveren een mooi veggie aanbod. We streven 
naar energiezuinige stadsgebouwen die we zullen beheren als ‘common good’. We zetten zomer- 
scholen op en zorgen voor extra ondersteuning voor in de kinderopvang en het onderwijs. Zo maken 
we op vele terreinen het verschil. Iedere dag opnieuw. Dat bleek ook al tijdens het tussenstands- 
congres. Het was hartverwarmend hoe talrijk we jullie daar mochten verwelkomen.

Dat wij groenen werken als een echt team, en niet als een losse groep eigengereide individuen, zorgt 
er voor dat we onze stempel kunnen drukken. In januari van dit jaar vervoegde Hafsa het schepenteam 
en Evita versterkte het team na het vertrek van Elke. Bij allebei was het verbazingwekkend hoe snel ze 
zich inwerkten. Na één, twee maanden was het alsof ze dit werk al jaren deden. Nu al lijken beiden te 
beschikken over tonnen ervaring en zelfvertrouwen.

Hetzelfde zelfvertrouwen zien we bij onze Groenfractie. Er wordt hard gewerkt. En dat is ook nodig 
want de uitdagingen zijn groot. De budgettaire instabiliteit baart ons zorgen. Als we Gent verder toe-
komstbestendig willen maken, dan zullen we veel werkkracht en veel zelfvertrouwen nodig hebben.

Maar er is meer. Nog voor de helft van de legislatuur was bereikt, werd duidelijk dat Groen en vooral 
een groen beleid de inzet zou worden van de verkiezingen. De politieke kracht van Groen Gent maakt 
andere partijen immers zenuwachtig en onzeker. Andere partijen zoeken formules om Groen te  
isoleren. Dat moeten we niet laten gebeuren, want heel veel Gentenaars steunen ons. Bij de laatste 
verkiezingen in 2019 was Groen met voorsprong de grootste partij van Gent. En ons beleid wordt 
gesmaakt.

Een sterk team, opvallende resultaten en veel steun van de Gentenaars.  
Laat de anderen maar zenuwachtig worden. Wij putten er zelfvertrouwen uit!

Filip Watteeuw

ZELFVERTROUWEN
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Op zaterdag 19 maart organiseerden we een inhoudelijk ledencongres. We zijn halverwege de 
legislatuur en na 3 jaar bestuur was het tijd om even achteruit te kijken. Hoe ver staan we met 
de uitvoering van het bestuursakkoord? Het was dan ook hét moment om bij te sturen waar 
nodig en te kijken hoe we de volgende jaren in Gent aan politiek doen.

Op vlak van bestuur is de laatste jaren in Gent 
veel ten goede veranderd. We zijn en blijven een 
klimaatvoorloper onder de Vlaamse steden, ons 
mobiliteitsbeleid haalt internationale prijzen, ons 
sociaal beleid investeert in sociale woningen en 
jobs voor kwetsbare Gentenaars.

Maar ondertussen staat de wereld niet stil, 
waardoor er nieuwe urgenties bijkomen. De kli-
maatopwarming vereist dat we de stad grondiger 
aanpakken om ze leefbaar te houden: meer water, 
meer groen, meer ontharding zijn noodzakelijk!

De jarenlange kaalslag van het bovenlokale 
sociaal beleid, zorgt ervoor dat we in Gent meer 
aandacht moeten hebben voor huisvesting, 
toegankelijke gezondheidszorg en lokaal wel-
zijnswerk. Daar willen we als groene partij een 
voortrekkersrol in spelen.

We willen een Gent uitbouwen als een stad waar 
iedereen zich welkom voelt, waar iedereen zich 
Gentenaar kan voelen. Op vlak van antidiscri-
minatie en antiracisme moeten we een tandje 
bijsteken. Met praktijktesten hebben we een 
eerste stap gezet, maar een coherent actieplan is 
nodig.

Met deze conclusies gaat onze fractie aan de slag 
om die ook politiek te vertalen in de gemeente-
raad en het college.

Het werk van onze schepenen en gemeenteraads-
leden was niet mogelijk geweest, zonder onze 
verkiezingsresultaten in de vorige verkiezingen. 
De ambities die we uitspraken op het congres 
zullen ook alleen gerealiseerd kunnen worden als 
we dat bij de volgende verkiezingen herhalen of 
verbeteren.

“Meer water, meer groen, 
meer ontharding zijn 
noodzakelijk!”

DE GENTSE GROENE MOTOR
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Daarom blijven we ons inzetten om de links-pro-
gressieve stem in Gent te versterken, en daarin 
het voortouw te nemen, zowel op vlak van ideeën 
als op het werkveld. De samenwerking met een 
brede groep links-progressieven in Gent is cru-
ciaal. Wij staan open voor ieder die zich in ons 
sociaal ecologisch verhaal herkent, en gaan actief 
op zoek naar medestanders die dit mee kunnen 
uitdragen, onder alle Gentenaars

Ten slotte pasten we ook onze werking aan om 
beter te kunnen inspelen op de noden van onze 
vrijwilligers. Onze inhoudelijke politieke werking 
wordt nu besproken op het maandelijks politiek 
overleg, de praktische organisatie van de partij 

gebeurt nu op het bewegingsoverleg. Op beide 
zijn alle leden welkom om mee te bouwen aan 
ons project.

Ook zullen we in de toekomst ons meer richten 
op inhoudelijke werkgroepen, om onze stand-
punten bij te schaven, uit te werken en nieuwe 
gronden te verkennen. Het politiek overleg geeft 
de werkgroepen een opdracht mee om mee aan 
de slag te gaan, de werkgroepen werken die dan 
uit om terug te koppelen op het politiek overleg 
of op een ledenvergadering.

Check zeker de website www.groengent.be voor meer 
informatie over de werkgroepen en schrijf je in!
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Onze mooie stad proper houden is een uitdaging geweest de laatste jaren, dat ga ik als sche-
pen van Netheid zeker niet ontkennen. In mei werd het jaarlijkse Netheidsrapport voorgesteld, 
en daar komen voor mij enkele hoopgevende conclusies uit:

SAMEN NAAR EEN PROPER EN AFVALARM GENT

“De uitdaging blijft groot en er zijn ook 
lichtpunten. Steeds meer Gentenaars 
werken met ons samen om Gent proper 
te houden. Die steun en betrokkenheid is 
niet alleen fijn, maar ook belangrijk. De 
vraag naar meer handhaving vindt ook 
steeds meer gevolg. Gent neemt afval 
serieus. Het is een complex probleem, 
maar we geven niet af en pakken dat ook 
aan op alle fronten tegelijkertijd.” 
– Bram Van Braeckevelt

 + Het totaal gewicht opgehaalde sluikstorten is afgenomen met 10% tegenover 2020, van 996 ton 
naar 895 ton. Er wordt ook steeds meer sluikstort gemeld, wel 12% meer. Dat is goed voor de 
dataverzameling én stelt IVAGO en stadsdiensten in staat om kort op de bal te blijven spelen. 
Sluikstort blijft een uitdaging, maar de stijgende trend zet zich niet door!

 + Er werd minder zwerfvuil bijeen geveegd (-14%), maar de openbare vuilnisbakken kregen een 
pak meer afval te slikken: +28% in vergelijking met 2020. On the go consumptie verhoogt de 
afvaldruk in het openbaar. Ook misbruik van openbare vuilnisbakken blijft een uitdaging.

 + Meer dan 20.000 gezinnen ontvangen een 
sociale tegemoetkoming in de afvalkosten.

 + De handhaving nam toe, met bijna een 
verdubbeling in aantal vaststellingen 
sluikstort in 2021 vs. 2020 (+78%). Meer 
vaststellingen zorgen voor meer kansen tot 
ingrijpen en bijsturen.

 + Mensen zetten zich actief in voor een Proper 
Gent: Propere Pierkes maken hun buurt 
schoon en ook scholen en verenigingen doen 
mee. De Gentsche Gruute Kuis kende zelfs 
een speciale corona-editie. 

 + Er wordt blijvend ingezet op sensibilisering 
en preventie, net zoals in de voorbije tijd. 
In 2020 deden de Gemeenschapswachten 
meer dan 5000 sensibiliserings-acties 
waarbij ze aanbelden aan deuren en mensen 
aanspraken over correct aanbieden van  
hun afval.
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Halverwege de legislatuur, dat is ook een half jaar schepen zijn voor Hafsa. Een turbulente zes 
maanden zonder veel inwerktijd. De gevolgen van corona wegen nog op de samenleving en ons 
personeel terwijl de oorlog in Oekraïne bijkomende druk zet op onze veerkracht, het stads-
budget en de wereldvrede. De besparingsopdracht was een delicate evenwichtsoefening. We 
maakten de keuze om het middenveld en kwetsbare Gentenaars zoveel mogelijk te ontzien.

PERSONEEL
Gemotiveerde medewerkers maken onze stad. 
Als schepen van Personeel is het dan ook een 
prioriteit om goed voor hen te zorgen. Dit stond 
de voorbije maanden centraal, waardoor we erin 
slaagden de meerderheid van de jobs te vrijwaren 
en voor anderen een zorgzaam heroriënterings-
plan uit te werken. Mensen in hun kracht zetten 
en hun talenten laten schitteren in deze stad 
blijft de komende jaren een aandachtspunt. 

FACILITAIR MANAGEMENT
Iedereen heeft recht op de stad terwijl ruimte in 
de stad soms schaars is. Er is nood aan wit-ruim-
te, hangruimte, tussenruimte. We moeten de 
beschikbare ruimte dus goed benutten en eigen-
tijds, respectvol invullen.

We kiezen ervoor om een grote sprong voor-
waarts te maken naar kwalitatieve gebouwen 
die optimaal gebruikt worden. We zetten in op 
fossielvrije energie (meer zonnepanelen) en op 
energiezuinige ventilatie. 

Toegankelijkheid voor middenveld, inwoners en 
jongeren is belangrijk en dat kan duurzamer als 
ruimtes optimaal gedeeld worden. Soms vergt dit 
een mind-shift, maar er zijn goede praktijkvoor-
beelden en het is dé weg naar een duurzame stad 
waar zorgzaam wordt omgegaan met schaarste. 

Inzetten op gedeeld gebruik en een gezamenlijke 
zoektocht starten naar beheer als common good 
is de uitdaging. Het creëert kansen. De stadsge-
bouwen zijn van alle Gentenaars, niet van één 
dienst of organisatie.

 De voorbije maanden hebben me geleerd hoe be-
langrijk het is echt te luisteren en het welzijn van 
mensen ter harte te nemen. Tegelijk probeer ik 
mijn eigen grenzen te erkennen want pas dan is 
het mogelijk om me 100% in te zetten voor deze 
wijze stad. Dat blijven we doen, samen.

6 MAAND HAFSA
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Evita Willaert is sinds mei de Gentse schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en  
Outreachend Werk. Wie is deze straffe dame? 

In 2010 trok de jonge Evita naar een gespreksavond over onderwijs, georganiseerd door Groen 
Gent. Toenmalig voorzitter Louis Depoorter kwam op haar schouder tikken om te vragen of ze 
niet wou kandideren voor het partijbestuur. Ze legde sindsdien een indrukwekkend parcours af 
van de OCMW-raad naar de gemeenteraad, langs de Kamer tot in het schepencollege van onze 
mooie stad. 

Ik tref Evita voor ons interview in de zon met een 
van haar zoontjes op schoot en haar lief aan  
haar zijde. 

Evita, hoe gaat het?
Het gaat goed met mij! Het is al een zotte tijd  
geweest. Er liep een rode draad door die  
afgelopen twee maanden: engagement. Eigen-
lijk wist ik dat wel, maar het blaast me van mijn 
sokken hoeveel geëngageerde mensen ik overal 
tegenkom: leerkrachten, directies, kinder- 
begeleiders, buurtstewards, … Ze doen stuk voor 
stuk meer dan wat strikt moét, uit liefde. Dat is 
echt typerend voor de sectoren die ik mag  
opvolgen. Die thema’s zitten dicht op mijn vel  
en diep in mijn hart.

MIJN GENTJE…
Je liefde voor de bevoegdheden ziet iedereen. 
Was dat jouw reden om de Kamer te verlaten 
en terug naar Gent te komen?
Ja, het was zeker een keuze voor inhoud! En 
ook… mijn Gentje, de stad die ik zo graag zie. Ik 
vind het heerlijk om naar mijn werk te kunnen 
fietsen. Zie ons hier ook zitten op dit terras, 
onder deze torens, in deze zon… Zálig.

Gent is één en al engagement en passie, eigenwijs 
met een hoek af. Er wordt geëxperimenteerd en 
tegen de stroom ingegaan. Dat zijn eigenschap-
pen waar ik van hou, in mensen en in een stad.

En is Filip Watteeuw even indrukwekkend als 
Alexander Decroo?
Wat vraag jij mij nu? Ik vind indrukwekkende 
politici zo passé… (lacht). Politici moeten vooral 
goed werk leveren. Dat is ook wat ik zo aantrek-
kelijk vind aan dat lokale niveau: dicht bij de 
mensen, met de handen uit de mouwen en de 
voeten in de modder. Daar is niets indruk- 
wekkends aan en tegelijkertijd is dat het meest 
straffe van allemaal!

MAAK KENNIS MET ONZE  
NIEUWE SCHEPEN: EVITA WILLAERT
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IEDEREEN MEE AAN BOORD
Wat zijn op dit moment de grootste  
uitdagingen in onze stad?
Als ik door Gent fiets ben ik er me goed van  
bewust dat er veel miserie schuilgaat achter de  
gevels. Dat hakt er bij mij in. De grootste  
uitdaging is om iedereen aan boord te houden 
in zo’n stad als Gent met veel diversiteit in alle 
betekenissen van het woord. Er zijn voor ieder-
een, dat vind ik onze verantwoordelijkheid als 
stadsbestuur!

En de kinderopvang staat in brand, dat voelen  
we ook in Gent. We vinden moeilijk kinder- 
begeleiders, door een falend Vlaams beleid. 
Het budget ging jarenlang naar méér plaatsen. 
Er werden onvoldoende centen voorzien voor 
kwaliteit. Er is nood aan betere verloning, betere 
arbeidsomstandigheden… Begeleiders moeten 
voor teveel kinderen tegelijkertijd zorgen. Eén 
begeleider voor negen kindjes als hoogste  
ambitie gaat er bij mij niet in! De onderzoeks-
commissie wil nu dat een verlaging van de 
kind-begeleiderratio onderzocht wordt... Ik zou 
zeggen: geen woorden maar daden!

En dan hebben we natuurlijk ook de grote uitda-
gingen in het onderwijs. Daar lopen verschillende 
trajecten, rond de modernisering van het secun-
dair onderwijs bijvoorbeeld, of tegen vroegtijdige 
schooluitval van tieners. Maar we kunnen er niet 
omheen dat het lerarentekort als basisprobleem 
moet worden aangepakt. Zonder leerkracht voor 
de klas, kan je niet beginnen aan de rest! 

WE GAAN DE VERKIEZINGEN WINNEN!
Hoe kijk je naar de toekomst van Groen Gent?
Vol vertrouwen, echt waar! Weet iedereen al dat 
we de verkiezingen in 2024 gaan winnen?  
Niemand kan ontkennen dat Gent er de  
voorbije tien jaar op vooruitgegaan is. Om een 
echt progressief beleid te voeren in Gent is er 
maar één optie, dat zijn wij. En progressief zijn 
zit in het DNA van de Gentenaren. Er staat 
zoveel schoons op het spel: fiets maar eens door 
Gent of denk aan ons sociaal beleid. We moeten 
de mensen laten weten dat dát de inzet is. Dat 
gaat ons lukken! Tot dan, ga ik keihard mijn best 
doen als schepen. Daar heb ik goesting in!
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Het stadsbestuur stond in juni voor één van de moeilijkste budgetoefeningen in jaren. In totaal 
moest ongeveer 80 miljoen euro per jaar gezocht worden zodat Gent een budget in evenwicht 
zou kunnen voorleggen in 2025. De impact van de coronacrisis, de hoge energieprijzen, de 
sterke inflatie en loonindexeringen treffen de lokale besturen hard. De budgettaire situatie 
moest dus worden aangepakt.

Inhoudelijke keuzes 
Dankzij de Groen schepenen worden deze 
besparingen niet volgens het vaak gebruikte 
stramien van de ‘kaasschaaf ’ gerealiseerd. Wel 
liggen inhoudelijke beleidskeuzes aan de basis 
van de besparingsoefening. Finaal zullen Stad en 
OCMW samen met de partners van Stad Gent 
(Brandweer, Politie, IVAGO, Farys,…) 52 miljoen 
euro per jaar besparen. Daarnaast zal er jaarlijks 
27 miljoen aan bijkomende ontvangsten  
worden geïnd.

Sociale taxshift
De onroerende voorheffing, de belasting op 
het hebben van een woning, grond of gebouw 
vormt een belangrijke inkomstenbron voor de 
stad. Deze belasting wordt vooral gevoeld bij de 
eigenaars van een eigendom in Gent. Door de 
onroerende voorheffing te verhogen, en de  
aanvullende personenbelasting op inkomen te 
laten dalen, realiseren we een taxshift.  
Wetende dat de helft van de Gentenaars geen 
eigen woning bezit en de belastingverhoging niet 
kan worden doorgerekend in de huurcontracten, 
betekent dit dat we huurders niet extra belasten.

Geen naakte ontslagen
De besparing werd afgewerkt binnen de krijt- 
lijnen van het akkoord dat begin deze legislatuur 
met de vakbonden werd afgesloten. Dat betekent 
dat er geen naakte ontslagen vallen en dat er niet 
wordt geraakt aan de arbeidsvoorwaarden van 
het stadspersoneel. De handen op de werkvloer 
in de kinderopvang, onderwijs en de woonzorg-
centra blijven gehandhaafd.

BESPARINGEN  
GENTS STADSBESTUUR

Zo’n zware besparingsoefening, 
daar word je als beleidsmaker niet 
gelukkig van, wel integendeel. Het is 
een kwestie van verantwoordelijkheid 
nemen en de budgettaire instabiliteit 
aanpakken. Daarbij hebben we er met 
de Groen schepenen hard over gewaakt 
dat woonbeleid, armoedebestrijding, 
kinderopvang en onderwijs, maar ook 
klimaat- en verkeersveiligheidsbeleid 
maximaal van besparingen gevrijwaard 
bleven.
– Filip Watteeuw
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Duurzaam, veilig en toegankelijk ruimtegebruik, dat wil toch iedereen? Het lijkt eenvoudig, 
maar het is een stevige uitdaging. Veel functies, veel wensen, de bevolking neemt toe, onze 
beschikbare ruimte niet. Hoe pakken we dat aan? 

VEILIGHEID EN COMFORT VOOR ACTIEVE 
WEGGEBRUIKERS
Stappen en trappen, zo kom je in de Gentse  
binnenstad het snelst vooruit. Het aantal fietsers 
op belangrijke fietsassen zoals Coupure,  
Groendreef, Visserij en Bijlokekaai haalt tot 
10.000 fietsers per dag. Door kleine én grote 
maatregelen wordt de veiligheid en het comfort 
voor voetgangers en fietsers verhoogd.

Toegankelijke bus- en tramhaltes? Check! 
Verlaagde boordstenen van en naar fietspaden? 
Check! Signalisatie specifiek voor voetgangers 
en fietsers? Check! Nieuwe onderdoorgangen en 
bruggen voor actieve weggebruikers? Check!

ONTHARDING, VERGROENING  
EN VERKOELING
Ruim 2 voetbalvelden per jaar vergroenen we bij 
de heraanleg van wegen en voetpaden. Ja, dat is 
versnipperd, maar vele kleintjes maken het ver-
schil. Verharding zonder functie? Dat gaat er uit. 
In zeer smalle straten kan dat door gevel- 
tuintjes aan te leggen. Meer dan 5000 stuks 
zijn er intussen in Gent. Zo maken we ruimte 
vrij voor groen, maar ook voor water. Dat zorgt 
ervoor dat regenwater wordt opgevangen en 
langzaam de bodem in kan sijpelen.

KWALITATIEF RUIMTEGEBRUIK
Door binnen de stadsring kwalitatieve ruimte te 
creëren met meer groen en buiten de ring in de 
20e eeuwse wijken te verdichten, kunnen we de 
resterende open ruimte beter bewaren.  
Groenere en toegankelijkere ruimte is belangrijk. 
Niet iedereen heeft een eigen buitenruimte, heeft 
toegang tot plekken om mensen te ontmoeten of 
een plekje om tot rust te komen. En we doen dat 
goed! Zowel de ‘Bouwblokvisie voor vergroenen 
en verweven’ als het heraangelegde Drongenplein 
én de Oude Dokken wonnen een Vlaamse prijs.

We moeten zuinig omgaan met de ruimte 
die we hebben. Zowel op Publiek als 
op privaat domein. Maar ik ben ervan 
overtuigd dat we dat slim kunnen doen 
zodat het duurzamer, toegankelijker én 
veiliger wordt.
– Filip Watteeuw

MOBILITEIT EN PUBLIEKE RUIMTE:
DE TUSSENSTAND
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Het was deze zomer weer erg warm in Gent. De overstromingen in Wallonië vorig jaar en de 
langdurige droogtes en hittegolven doen zelfs de grootste klimaatsceptici zwijgen. Volgens 
raadslid en Europees Parlementslid Sara Matthieu is dé kernvraag hoe we lusten en lasten 
verdelen, want de lasten belanden te vaak bij kwetsbare gezinnen. Sara: “Willen we draagvlak 
creëren bij alle mensen, dan moet het klimaatbeleid eerlijk zijn. Gent toont alvast het goede 
voorbeeld.”

KLIMAATBELEID VOOR IEDEREEN
Voor veel mensen lijkt klimaatbeleid ver van hun 
bed. Nochtans kunnen eenvoudige maatregelen 
zich rechtstreeks vertalen in een lagere energie-
factuur.

Daarom gaan we voor meer energierenovaties 
van huizen en appartementen. Technisch advies 
aan huis, hulp bij de zoektocht naar aannemers, 
begeleiding bij de werken, een eigen lening-
fonds… we maken het burgers zo makkelijk 
mogelijk om energie te besparen. En het gaat 
hard.  De eerste helft van dit jaar vroegen al 1000 
Gentenaars renovatieadvies aan bij de Energie-
centrale. Ondertussen werken er al meer dan 30 
vaste en freelance medewerkers. Niet iedereen 
die een woning bezit, zit er warmpjes in en kan 
dubbel glas of dakisolatie betalen. Dankzij Groen 
en schepen van wonen Tine Heyse betaalt Gent 
daarom voor de renovatiekosten. Bij de verkoop 
van de woning moeten de eigenaars de tussen-
komst terugbetalen aan de stad.

EUROPEES SOCIAAL KLIMAATFONDS 
Dat goede Gentse voorbeeld willen we opschalen 
tot het Europese niveau. Een sprekend voorbeeld 
van hoe dat kan is het nieuwe Europees Sociaal 
Klimaatfonds, dat mensen écht moet helpen bij 

het isoleren van huizen of mobiliteitsarmoede 
aan te pakken.

Sara: “Kansarme gezinnen genieten veel minder 
steunmaatregelen in het klimaatbeleid, dat leidt 
tot grote ergernis en frustratie. De uitzichtloos-
heid in de hoofden van heel wat mensen moet 
plaatsmaken voor hoop. We zullen Europese 
centen inzetten voor broodnodige renovaties in 
sociale woningen en openbare gebouwen. Met 
die middelen willen we mensen uit armoede  
halen en kwetsbare gezinnen mee aan boord 
nemen van de klimaattransitie. Daarnaast zal het 
fonds ook mobiliteitsarmoede aanpakken.”

GENT NEEMT HET VOORTOUW
Gent zet vandaag al volop in op helpen van 
kwetsbare gezinnen, ook inzake mobiliteits- 
armoede. Dat is een flink onderschat probleem, 
want wie niet geraakt waar hij wil, valt uit de 
boot om volwaardig deel uit te maken van de 
samenleving of een job te vinden. Sara: “Stad  
Gent de enige stad met een heus vervoers- 
armoedeplan. Door alle Gentenaren volop te 
ondersteunen maakt de klimaattransitie écht 
kans op slagen, Gent speelt hierin een Europese 
voorbeeldrol.”

KLIMAATRECHTVAARDIGHEID  
IN GENT ÉN EUROPA
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 + CONCRETE ACTIEPUNTEN + 

 + Onderzoek naar een uitgebreid collectief 
warmtenet om de oude stadskern te 
voorzien van duurzame warmte

 + Betrokkenheid en creativiteit bij het 
klimaatbeleid versterken

 + Uitwisseling tussen klimaatsteden met 
gelijkaardige uitdagingen

 + Hoe kunnen we nog sneller ontharden?

 + Sneller naar een duurzaam mobiliteitsmodel 
voor onze stad

 + Het versterken van een strategie voor een 
circulaire economie

 + Een sociale check op alle klimaatvoorstellen

 + Hoe financieren we ontharding- en 
wijkrenovatieprojecten?

 + Een duurzame voedsel- en 
landbouwstrategie

 + Hoe ondersteunen we burgers en 
coöperaties om lokale duurzame energie te 
produceren?

 + Versnelde verduurzaming van het 
stadspatrimonium

 + Een visie uitwerken op de impact van de 
klimaattransitie op werkgelegenheid

Wil je graag meedenken over deze thema’s en/of er activiteiten rond organiseren? 
Contacteer dan de trekkers, Lieven Demolder en Jeroen Van Lysebettens  
— jeroen.vanlysebettens@stad.gent

Het ledencongres van Groen Gent koos klimaat als belangrijk speerpunt. Daarom is er nu een 
werkgroep klimaat opgericht. Die moet inzetten op kennisopbouw en activiteiten voor meer 
draagvlak voor klimaatbeleid.

“Klimaat is het knooppunt van concrete transitie, innovatie, creativiteit en maatschappelijke 
betrokkenheid,” zeggen trekkers Lieven Demolder en Jeroen Van Lysebettens.

Willen we draagvlak creëren bij alle mensen, dan moet het klimaatbeleid eerlijk zijn. 
Gent toont alvast het goede voorbeeld.  – Sara Matthieu
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IN DE KIJKER: DIENST OUTREACHEND WERK 
Gent is een fantastische stad, maar ook hier leven mensen zonder dak of op de dool. Deze 
mensen overleven met een rugzak vol problemen en een lege maag. Ze leven verstopt en 
zijn moeilijk aanspreekbaar. De medewerkers van de dienst Outreachend Werk zoeken deze 
aller-kwetsbaarsten bewust op, winnen vertrouwen en slaan de brug naar hulpverlening.

ACTIEF OPZOEKEN
De teams van Outreachend Werk gaan actief op zoek naar deze mensen in hun eigen leefwereld. 
Samen met andere organisaties zoeken ze verbetering van de individuele levensomstandigheden en 
structurele oplossingen.

HITTEPATROUILLE
In deze warme zomer rukten de hittepatrouilles van Outreachend Werk meermaals uit met water en 
hulp voor daklozen die overleven zonder basisvoorzieningen. 

 + Op Stap biedt mensen met een 
drugsverslaving( of -verleden) een veilige 
haven en een nieuw perspectief tijdens 
herstel. 

 + Straathoekwerkers richten zich op alle 
kwetsbare mensen die onvoldoende toegang 
vinden tot hulpverlening. 

 + Voor de vele kwetsbare jongeren in Gent worden jeugdstraathoekwerkers ingezet. 

 + Schoolspotters werken in de 
schoolomgevingen als peersupporter: 
ze bouwen een vertrouwensband op met 
andere jongeren die het moeilijk hebben en 
bouwen bruggen naar hulpverlening.

“Naast het verderzetten en 
verdiepen van de inhoudelijke 
werking, wordt ook focus gelegd 
op positieve beeldvorming. 
Veel Gentenaars in kwetsbare 
situaties hebben te kampen met 
vooroordelen en een negatief 
imago. Ze zijn erg gebaat met 
beleid dat hiertegen ingaat en hen 
ziet en toont als mensen.”
Evita Willaert, Gents schepen voor oa  
Outreachend Werk

 + Buurtstewards richten zich op mensen met 
een Intra Europese Migratieachtergrond in 
precaire leefsituaties. Ze helpen stabiliteit 
te vinden en maken toekomstmogelijkheden 
bespreekbaar. 
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NADENKEN OVER DE GENTSE BINNENSTAD

Hoe verbeteren we de levenskwaliteit in de wijken van de binnenstad? Dat is één van de  
focusthema’s van onze lokale afdeling groen Gent Stad. Wat is er nodig op korte en langere 
termijn? Voor bewoners en gebruikers, in alle diversiteit. Van kinderen over tieners tot de 
oudere bevolkingsgroepen. 

Zijn er winkels en collectieve voorzieningen? 
Kinderopvang, wijkbibliotheek, buurthuis? 
Parkjes waar het aangenaam toeven is? Speel-
ruimte voor kinderen en rondhangplekken voor 
tieners? Publieke ruimte gastvrij voor iedereen? 
Met voldoende rustplekken? Is het comfortabel 
wandelen en fietsen? Openbaar vervoer naar 
de rest van de stad? Is de wijk voorbereid op de 
klimaatverandering?

We verkennen de buurt te voet, overleggen met 
leden van Groen en met bewoners. We buigen 
ons over wijkplannen en toetsen inzichten bij 
professionelen en andere bevoorrechte getuigen. 
We inspireren ons in open gesprekken met ex-
perten, zoals prof. Eric Corijn (VUB) die onlangs 
bij ons te gast was. En we overleggen met onze 
schepenen over mogelijke voorstellen en verdere 
stappen.

We rondden de oefening voor Ekkergem af en 
kijken nu naar het historisch centrum.

Nadenken over Groene krachtlijnen voor de stad 
vraagt bezinning over de relatie met de rest van 
de stad en de ruimere regio. Welke functies ver-
vult het centrum voor de omgeving en hoe zien 
we de toekomst? Welke gevolgen heeft dat voor 
de bestemming van vastgoed? Voor de inrichting 
en meubilering van de publieke ruimte? Voor de 
lokale economie of de organisatie van de mobili-
teit? Hoe gaan we om met afval? Waar is vergroe-
ning en ontharding mogelijk?

De stad is niet alleen van de bewoners: ook 
gebruikers geven op veel manieren richting aan 
de invulling. Van studenten tot handelaars, van 
toeristen over winkelende mensen tot deelne-
mers aan evenementen of klanten van de horeca. 
Zeker in het historisch centrum. 

Belangen van bewoners en gebruikers op elkaar 
afstemmen in een duurzame toekomst: dat is een 
belangrijke uitdaging richting 2024.

Zin om mee te werken en te denken? Laat van je horen bij de voorzitter 
van Groen Gent Stad (Kurt) — kurt.levrau@protonmail.com 
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Zin om mee te doen? Lid worden bij Groen kan via www.groen.be/doe_mee_word_lid
Graag meer communicatie van de Groen Gent fractie ontvangen? Schrijf je in voor de 
fractiemailing via www.groengent.be/inschrijven_fractiemailing

NAZOMERFEEST

Programma

 � 14 uur - Fietstocht: op pad langs groene realisaties

 � 14 uur - Workshop pizza’s maken

 � 15 uur - Babbel met Nadia (voorzitter Groen)

 � 15 uur - Improcomedy met Improcessie

 � 16.30 uur - Samen het glas heffen en toespraken

11 SEPTEMBER

Alle activiteiten starten en eindigen op de Goedingeboerderij. Vanaf 14 uur is 
de nazomerbar doorlopend open. Wees er zeker bij vanaf 16.30 uur want dan 
stellen we de verschillende werkgroepen van Groen Gent voor en heffen we 
samen het glas samen met de Gentse kopstukken.

We zien je graag daar! 
Inschrijven doe je op

www.groengent.be/inschrijven_nazomerfeest_2022 


