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DE WEG VOORUIT 
NAAR EEN STAD DIE LEEFT 
EN OM U GEEFT 

>> 
 

CD&V Gent heeft de voorbije jaren werk gemaakt van een christendemocratische visie op onze 
stad.  

Om oplossingen te vinden voor de uitdagingen en veranderingen waar onze stad en haar inwoners 
mee geconfronteerd worden, gaven we in mei 2017 de aftrap van onze dialoogronde Samen is’t 
Wijzer. In vijf toekomstateliers gingen we samen met onze leden, experten, organisaties en vele 
Gentenaars op zoek naar een ambitieus, doordacht en gedragen toekomstverhaal voor onze stad.  

Dit document is het resultaat van die dialoogronde en de basis van ons programma voor de 
verkiezingen op 14 oktober 2018.  

CD&V heeft drie grote ambities voor Gent. We willen werken aan de levenskwaliteit van de 
Gentenaar, want de mooiste stad is een stad waar iedereen het goed heeft. We willen Gent op 
een redelijke manier besturen, want een sterke stad bouw je op gezond verstand. En tenslotte 
willen we van Gent een stad maken waar iedereen thuis kan zijn, want een goed leven begint bij 
goed samenleven. 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 zullen alle partijen opnieuw 
dikke verkiezingsprogramma’s voorleggen aan de Gentenaars. Ook CD&V Gent zal dat doen. We 
maken werk van een omvangrijk programma dat het resultaat is van tal van gesprekken met 
Gentenaars, experts en middenveldorganisaties. Maar dergelijke documenten houden het gevaar 
in dat de kiezer door het bos de bomen niet meer ziet. 

Daarom koos CD&V ervoor om tien punten te identificeren die voor ons essentieel zijn om vorm 
te geven aan het Gent waarvan wij werk willen maken. Het zijn onze speerpunten voor de 
komende verkiezingen. Dat betekent uiteraard niet dat we wat hier niet opgenomen is niet 
belangrijk vinden, of er geen standpunt over hebben. Daarvoor verwijzen we u dan ook graag door 
naar het integrale programma. 

 
Mieke Van Hecke      Isabelle Heyndrickx 
Lijsttrekker CD&V Gent     Afdelingsvoorzitter CD&V Gent 
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1. Transparantie en participatie. Nood aan een meer open 
beleidscultuur. 

 

De voorbije legislatuur werd getekend door een aantal politieke ‘affaires’ die het beeld voedden 
van een stad die wordt geleid door een select groepje van intimi. Voor CD&V is het essentieel dat 
we daaruit lessen trekken voor de volgende legislatuur. Onze stedelijke samenleving én de politiek 
is gebaat bij meer transparantie, want de toekomst van Gent bepalen, dat doen we samen. Een 
meer open beleidscultuur is noodzakelijk om het vertrouwen van de burgers in de beleidsvoerders 
te herstellen. 

Die te gesloten beleidscultuur kwam bovendien niet enkel naar voren in de kwesties die veel 
media-aandacht trokken, maar blijkt structureel. In tal van dossiers, van het mobiliteitsplan tot de 
ontwikkeling van de Ecowijk Gentbrugge of de inrichting van Muide-Meulestede, telkens opnieuw 
werden de Gentenaars onvoldoende betrokken bij de opmaak van de plannen, waardoor – terecht 
– veel protest ontstond. Het participatieve beleid waar het huidige stadsbestuur prat op gaat, reikt 
in vele gevallen niet dieper dan de oppervlakte. 

 

Wat wil CD&V? 

Wij kiezen principieel voor opbouw van onderuit, bij de opmaak én bij de uitrol van het beleid. 
Uiteraard moet de bevolking voldoende geïnformeerd worden. Informatie is immers noodzakelijk 
voor participatie en burgerbetrokkenheid. Maar in tweede instantie moet voorzien worden in 
grondige consultatie van de Gentenaars. Mensen informeren en mensen inspraak geven zijn 
immers twee verschillende dingen. De burgerinitiatieven die zich op tijdelijke, projectmatige of 
structurele wijze organiseren hebben daarin uiteraard een plaats, maar het is van essentieel belang 
dat ook minder mondige groepen een stem krijgen. We denken daarbij aan kinderen en jongeren 
en Gentenaars met een migratieachtergrond, maar ook aan senioren en aan mensen in armoede, 
waar isolement en vereenzaming een groeiend probleem is. Het middenveld speelt daarin voor 
ons een belangrijke rol. Ook moet wie geen toegang heeft tot internet, alternatieven aangereikt 
krijgen om zijn stem te laten horen. 
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Participatie en ‘co-creatie’ zijn de voorbije jaren te veel een zaak geweest van de jonge, blanke 
middenklasse in onze stad. Gent is veel meer dan dat, en alle Gentenaars hebben het recht om 
mee vorm te geven aan onze stad. Dat vergt een participatiebeleid dat veel proactiever en 
gerichter optreedt dan nu het geval is. CD&V Gent kiest voor een bestuursstijl waarbinnen burgers 
en overheid meer partners worden door experimenten op te zetten, in samenwerking met het 
lokale verenigingsleven. 

CD&V Gent pleit voor de invoering van een overlegplatform per stadsdeel. Dat overlegplatform 
wordt mee begeleid door de wijkregisseur en wordt door het stadsbestuur geconsulteerd inzake 
dossiers die betrekking hebben op het stadsdeel in kwestie. Het overlegplatform heeft een 
adviserende bevoegdheid die niet bindend is. 

Met gerichte communicatie, zowel digitaal als analoog, willen we Gentenaars die dat wensen op 
de hoogte brengen van politieke besluitvorming die hun buurt aanbelangt, opdat ze die 
besluitvorming op de voet kunnen volgen en hun stem kunnen laten horen. Zo nodigen we hen 
uit naar besprekingen in de gemeenteraad(scommissies) om kennis te nemen van de standpunten 
van de politieke fracties die daar zijn vertegenwoordigd. 

Om dat proactieve participatiebeleid uit te dragen, verder vorm te geven en te coördineren, 
pleiten we voor de aanstelling van een participatieambtenaar. Ook willen we invoeren dat bij alle 
grote dossiers (stadsontwikkelingsprojecten, RUP’s, beleidsplannen enzovoort) een 
‘participatieplan’ aan de gemeenteraad ter goedkeuring moet worden voorgelegd waarin duidelijk 
wordt uiteengezet hoe de Gentenaars zullen worden betrokken bij de opmaak en de realisatie van 
de plannen. 

Structurele participatie via de adviesraden moet in de volgende legislatuur worden versterkt door 
de samenstelling en de werking van elk van die adviesraden – uiteraard in nauw overleg met hun 
leden – te analyseren en bij te sturen.  

Naast het informeren en betrekken van de Gentenaars, willen we dat er ook meer nadruk wordt 
gelegd op de verantwoording van beslist beleid. Je kan immers niet iedereen tevreden stellen, en 
na voldoende consultatie is het dan uiteindelijk aan de politieke gemandateerden om een 
beslissing te nemen. Maar daarna is het essentieel dat de genomen beslissing wordt toegelicht, en 
dat duidelijk wordt gemaakt waarom die keuze is gemaakt.  
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2. Middenveld. Ondersteunen in zijn onafhankelijkheid. 

 

Het middenveld, als brug tussen de burgers en de overheid, ligt vandaag onder vuur. 
Maatschappelijk en politiek wordt uit bepaalde hoeken geijverd voor de verregaande inkapseling 
of zelfs de afschaffing van middenveldorganisaties, in het bijzonder wanneer zij zich kritisch durven 
uitlaten. 

 

Wat wil CD&V? 

Als christendemocraten geloven we sterk in de rol van het middenveld. De lokale overheid moet 
niet voor alles zelf willen instaan. Ze moet verschillende taken en rollen op zich nemen, afhankelijk 
van de situatie, maar steeds in relatie met andere partners. Onze visie is dat wanneer de 
samenleving iets efficiënt en effectief doet (via bv. middenveldorganisaties of natuurlijke 
samenwerkingsverbanden), de overheid dit niet moet willen overnemen. De taak van de lokale 
overheid is in die gevallen het organiseren van het overleg en het ondersteunen van de werking. 

Een sterk en divers middenveld is essentieel voor een gezonde democratie, en gelukkig kan onze 
stad daarop bogen. Het middenveld speelt in Gent een bijzonder belangrijke rol in het vormen van 
mensen, in het versterken van de democratie en het geven van een stem aan de kansarmen in de 
samenleving. Het is ook de plaats bij uitstek waar tegenstellingen in de samenleving op een 
effectieve en vreedzame wijze overbrugd worden. Zeker vandaag is daar absoluut behoefte aan. 
Daarom moedigen we ook alle vormen van verenigingsleven, van dialoog en van inspraak aan die 
gepaard gaan met een positief engagement ten aanzien van de samenleving. 

We gaan daarbij verder dan het ‘klassieke’ middenveld. Vandaag ontstaan overal nieuwe 
netwerken rond gezonde voeding, kinderopvang, buurtzorg, autodelen en noem maar op. Het zijn 
vaak kleine – maar soms ook erg grote – hartverwarmende maatschappelijke initiatieven, met 
groot effect voor zij die er van kunnen genieten. 

Als lokale overheid willen we die initiatieven steunen en hun werking faciliteren, ook materieel en 
financieel. Daarbij is het voor ons essentieel dat de autonomie van het middenveld gegarandeerd 
wordt, zonder het te willen overnemen.  

Voor CD&V Gent ligt de waarde van het middenveld ook in het feit dat zij een tegenstem kunnen 
laten horen, dat zij politiek tegen de schenen kunnen schoppen en beleidsmakers bij de les kunnen 
houden. Financiële en praktische ondersteuning geeft de Stad geen recht om tussen te komen in 
de werking of de standpuntbepaling van de middenveldorganisaties, maar wel op verantwoording 
van de besteding van de verstrekte middelen.  
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3. Armoede. Een proactieve, aanbodgestuurde aanpak 

 

Als er één zware smet is op het blazoen van onze stad, met al haar schoonheid, troeven en 
kwaliteiten, dan is het de schrijnende armoedeproblematiek. We stellen vast dat Gent meer en 
meer een stad met twee gezichten wordt. Terwijl één groep bewoners geniet van alle moois dat 
de stad hen biedt, en ook volop aan dat stedelijke leven kan deelnemen, leeft een andere groep in 
armoede, achterstelling en isolement.  

 

Wat wil CD&V? 

Door de complexiteit van de problematiek vraagt armoedebestrijding een structurele en integrale 
aanpak op tal van domeinen. Uiteraard zijn er geen wondermiddelen. Maar CD&V Gent wil een 
aantal bijkomende initiatieven nemen. Willen we een sociale stad waarin iedereen inbegrepen is, 
dan is er meer samenwerking nodig tussen alle positieve krachten die in onze stad aanwezig zijn, 
en dan moeten we op een meer proactieve manier de strijd met de armoede aangaan. 

Voor CD&V Gent begint alles met respect en begrip voor mensen in armoede. Dat klinkt evident, 
maar al te vaak merken we dat stigmatisering, vooroordelen en onbegrip nog sterk aanwezig zijn, 
in de samenleving maar ook bij de betrokken stadsdiensten. We erkennen ten volle het belang en 
de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid en zetten die maximaal in op alle domeinen. 

We erkennen en waarderen de rol van het maatschappelijk middenveld en de 
armoedeorganisaties. We vertrekken steeds van een constructieve houding ten aanzien van het 
middenveld en de non-profit en van vertrouwen in hun capaciteiten en erkentelijkheid voor hun 
engagement. We ondersteunen hen zo veel mogelijk in hun werking, onder meer door voldoende 
financiering en door de actieve ondersteuning door stadsdiensten in praktische, juridische en 
administratieve kwesties. 

Armoede kent vele gezichten: nieuwe armen en generatiearmen, Belg en niet-Belg, jong en oud, 
duidelijk of verborgen. Een individuele benadering met veel aandacht voor de interpersoonlijke 
relatie is dan ook noodzakelijk. We geloven in de methodiek van buddy-projecten waarbij 
vrijwilligers, uiteraard met de noodzakelijke professionele ondersteuning, mensen in armoede in 
de arm nemen om hun zelfredzaamheid te vergroten. 

Complexiteit en versnippering leiden nog te vaak tot onderbescherming en onderbenutting van 
rechten. Het is ons doel de dienstverlening te vereenvoudigen en vooral proactiever te maken. 
We willen iedereen maximaal geven waar hij of zij recht op heeft. We zorgen ervoor dat iedereen 
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in armoede maximaal zijn/haar rechten kan uitputten, gaan ‘non take-up’1 tegen en breiden de 
automatische toekenning verder uit. 

We zien huisvesting als essentieel fundament voor armoedebestrijding. Dak- en thuisloosheid is 
ronduit onaanvaardbaar en moet met de grootste urgentie worden aangepakt. We gaan uit van 
het principe van ‘housing first’, waarbij we mensen eerst een dak boven het hoofd geven en hen 
dan verder begeleiden op andere vlakken. We helpen Gentenaars in armoede om een duurzame 
en kwaliteitsvolle woning te vinden. Daartoe zetten we onder meer in op de uitbreiding van sociale 
huur, pakken we discriminatie op de private markt aan en stimuleren en faciliteren we initiatieven 
van middenveldorganisaties (bijvoorbeeld door het verlichten van de regeldruk en/of door 
ondersteuning van stadsdiensten). 

Ook op het vlak van onderwijs, tewerkstelling, fysieke en geestelijke gezondheidszorg en 
vrijetijdsparticipatie maken we werk van een proactief, aanbodgestuurd beleid. Dat wil zeggen dat 
we niet wachten tot mensen in armoede komen aankloppen. We stappen actief op hen af om 
hen op de hoogte te stellen van het aanbod en begeleiden hen maximaal. Daarbij trachten we om 
zo veel mogelijk aspecten van de individuele armoedeproblematiek aan te pakken.  We 
ondersteunen de Gentse scholen in de uitbouw van een aanpak rond kostenbeheersing en 
omgaan met onbetaalde schoolfacturen. We stimuleren scholen om bruggen te bouwen met 
ouders en sociale organisaties. 

Daarnaast zorgen we voor voldoende noodhulp. We beschouwen die niet als een structurele 
oplossing, maar erkennen dat ze noodzakelijk is om aan de meest acute noden op het vlak van 
onderdak, kleding, voeding en gezondheid te voldoen. We vergroten het opvangaanbod om aan 
de noden te voldoen. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor de specifieke behoeften van 
gezinnen met kinderen, jongeren en alleenstaande vrouwen, om ook voor hen een aangepaste en 
veilige omgeving te creëren. Samen met de armoedeverenigingen die actief zijn op het vlak van 
noodhulp, bekijken we hoe ze beter kunnen worden ondersteund. 

Tot slot nemen we het engagement om beleidsbeslissingen die een impact hebben op mensen in 
armoede in de toekomst te onderwerpen aan een armoedetoets. We maken gebruik van 
ervaringskennis en wetenschappelijke inzichten om beleidsbeslissingen te toetsen en waar nodig 
bij te sturen. Daarvoor richten we een adviesorgaan op waar mensen in armoede, veldwerkers, 
wetenschappers en de stadsdiensten in vertegenwoordigd zijn. Het advies van deze groep wordt 
onderhevig aan een motiveringsplicht door het stadsbestuur. 

 
 
 

                                                      
1 Het feit dat mensen geen toegang hebben tot, of geen of te weinig gebruik maken van hun rechten. 
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4. Diversiteit. Echt werk maken van meer ontmoeting. 

 

Het diversiteitsbeleid van de Stad is de voorbije jaren te veel beperkt gebleven tot campagnes en 
symboolpolitiek. 

Ook op het vlak van etnisch-culturele diversiteit bij het eigen personeel heeft de Stad Gent in het 
verleden te weinig ambitie getoond. Zo wilde het stadsbestuur zichzelf in eerste instantie geen 
streefcijfers opleggen. Terwijl zowat 33% van de Gentenaars een buitenlandse achtergrond heeft, 
is dat cijfer bij het stadspersoneel beperkt slechts 14%. Bij de politie ging het, volgens hun 
Diversiteitsactieplan ‘100% Flik’, om slechts 2,64%! 

 

Wat wil CD&V? 

CD&V Gent wil er alles aan doen om met álle Gentenaars, onafgezien van hun afkomst, leeftijd, 
geslacht, socio-economische situatie, gezondheid of overtuiging, te bouwen aan een warme 
stedelijke samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn en gelijkwaardige kansen krijgt om zich 
te ontplooien. We geloven dat dat mogelijk is. We omarmen de diversiteit in onze stad, zetten in 
op sensibilisering en stimuleren maximaal dialoog en samenleven. 

Dat doen we uiteraard op de evidente vlakken als sport en cultuur, onderwijs en tewerkstelling, 
maar ook op minder voor de hand liggende domeinen. Zo is er nog veel werk op het vlak van 
diversiteit in de ouderenzorg. 

Wat de diversiteit in het personeelsbestand van de Stad, het OCMW en de politie betreft, willen 
bij het begin van de volgende legislatuur ambitieuze streefcijfers bepalen en een duidelijk groeipad 
uitzetten om tot een daadwerkelijke afspiegeling van de Gentse bevolking te komen. 

Uiteraard dient de overheid sanctionerend op te treden op tegen achterstelling, uitsluiting en 
discriminatie. We willen het ook eenvoudiger maken om daar melding van te maken. 

CD&V wil alle openbare diensten en alle culturele centra bereikbaar en toegankelijk te maken 
voor alle mensen met een beperking. Daarnaast moedigen we horecazaken en winkels aan 
hetzelfde te doen. 

Omdat we geloven dat kunst en cultuur mensen verbindt, willen we initiatieven voor culturele 
ontmoeting in diversiteit, uitgaande van particulieren of  het middenveld, ondersteunen en 
faciliteren. We benadrukken dat alle inwoners van Gent alle kansen moeten krijgen om deel te 
nemen (actief of genietend) aan de brede waaier van algemeen culturele of kunstzinnige 
activiteiten die in de stad worden aangeboden. CD&V Gent vindt dat elke persoon recht heeft op 
kunst en cultuur en wil daarin graag tegemoetkomen. 
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Essentieel in onze aanpak is ook op dit vlak het betrekken en ondersteunen van het middenveld. 
We engageren ons tot structureel en regelmatig overleg, financiële en organisatorische 
ondersteuning en bekendmaking van de werking van middenveldorganisaties via de stedelijke 
kanalen. Daarbij laten we de verenigingen in hun eigenheid en bewaren we hun identiteit en 
autonomie. Voorwaarde voor erkenning en ondersteuning is wel dat zij blijk geven van openheid 
ten aanzien van diversiteit en inzetten op kennismaking en dialoog.  
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5. Buurtbeleid. Aandacht voor heel Gent. 

 

De beleidsaandacht blijft te zeer beperkt tot het gebied binnen de stadsring. 
Verkeersleefbaarheidsplannen, ondersteuning van handelaars, stedelijke dienstverlening, 
onderhoud van het openbaar domein, kunst in de publieke ruimte enzovoort; allemaal zijn ze 
hoofdzakelijk gericht op de kern van onze stad. 

Ook de 19de-eeuwse gordel krijgt aandacht, maar dan hoofdzakelijk vanuit de negatieve 
invalshoek van de huisvestings-, armoede- en samenlevingsproblematieken die er aanwezig zijn. 

In andere stadsdelen heerst het gevoel dat men onvoldoende aandacht krijgt van het bestuur of 
dat er over de hoofden heen wordt beslist. Dit laat zich bijvoorbeeld sterk voelen op het vlak van 
mobiliteit, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening. De randgebieden en deelgemeenten 
worden te vaak bekeken als stadsdelen waar de resterende open ruimte naar hartenlust mag 
worden ingevuld met nieuwe bedrijfsterreinen, woonblokken of andere infrastructuur, zonder 
rekening te houden met de draagkracht van de buurt en de plaatselijke gemeenschappen en 
zonder afdoende te investeren in een verkeersveilige mobiliteit en parkeergelegenheid, openbaar 
vervoer, scholen en voorzieningen van kinderopvang, plaatselijke middenstand en horeca, 
inrichting van kwaliteitsvol groen enzovoort. 

 

Wat wil CD&V? 

We willen aandacht voor heel Gent. Elk stadsdeel moet in gelijke mate profiteren van de 
meerwaarde die de stedelijke koepel biedt. Tegelijk moet elke wijk en elke deelgemeente zijn 
eigenheid kunnen behouden, en dient die eigenheid ook meer in de verf te worden gezet, 
bijvoorbeeld door lokale initiatieven en tradities te ondersteunen en door het cultuurhistorisch 
erfgoed te behouden en op te waarderen. 

Die aandacht voor elk van de verschillende stadsdelen die samen de Stad Gent vormen, willen we 
zowel verticaal als horizontaal in het beleid integreren. Verticaal moet in elk van de 
beleidsdomeinen meer aandacht gaan naar de gebieden buiten het stadscentrum. Horizontaal 
willen we bij het begin van de legislatuur, in samenspraak met de bewoners, voor elk van de Gentse 
wijken een beleidsplan opmaken waarin de ambities op de relevante beleidsthema’s zijn 
opgenomen. Aan deze beleidsplannen per wijk worden ook financiële middelen gekoppeld. Een 
dergelijk beleidsplan kan uiteraard maar slagen en de bewoners van onze stad ten goede komen, 
als de erin opgenomen engagementen ook nauw aansluiten bij de bezorgdheden van de 
bewoners. 
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Om de inwoners van de verschillende stadsdelen meer inspraak te bieden in de inrichting van hun 
buurt, willen we werken met  wijkportefeuilles. De wijkportefeuille is een deel van het 
investeringsbudget dat wordt toegekend aan het betreffende stadsdeel, en waarvan de besteding 
wordt gestuurd door de inwoners ervan. Uiteraard is het essentieel dat er bij het beslissingsproces 
voldoende democratisch draagvlak bestaat. De op te richten overlegplatformen krijgen daarom 
een centrale rol. Finaal is het de gemeenteraad die de besteding van de middelen uit de 
wijkportefeuille goedkeurt. 

CD&V Gent wil zich inzetten voor de landelijke delen die onze stad nog heeft. We willen een 
beleid voeren dat de bestaande open ruimte vrijwaart. Een groot deel van deze open ruimte wordt 
bewerkt en beheerd door land- en tuinbouwers. We willen ontwikkelingskansen bieden aan deze 
bedrijven, bij uitstek binnen het agrarisch gebied. We zijn trots op lokaal geproduceerde producten 
en stimuleren de link tussen de voedselproductie en de stad.  
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6. Ondernemerschap. Bredere ondersteuning en meer betrokkenheid. 

 

Onze stad kent een rijk en verscheiden economisch weefsel. Van de grote bedrijven in de haven, 
die vele tienduizenden jobs creëren, over de wereldbefaamde kennisbedrijven in de ‘Tech Lane’ 
tot de KMO’s en de lokale handelaars, samen zorgen ze voor een robuuste economische motor 
die van Gent een welvarende, dynamische en aantrekkelijke stad maakt. Die rijkdom wil CD&V 
koesteren en ondersteunen. 

 

Wat wil CD&V? 

Het Gentse stadsbestuur zegt op te komen voor de lokale ondernemers, maar die denken daar in 
vele gevallen anders over, zo blijkt uit bevragingen. CD&V Gent is van oordeel dat het gevoerde 
ondernemersbeleid te beperkt is en zich op meer moet richten dan de binnenstad en de starters. 
Handelaars die niet in die categorieën vallen, voelen zich – terecht – onvoldoende gewaardeerd. 

Wij willen werk maken van een ondersteunend beleid voor alle handelaars die in Gent investeren. 
Een economisch gezond Gent vergt immers een goede mix en een voldoende groot aanbod overal 
in de stad. En dat vergt inspanningen op tal van beleidsdomeinen, van dienstverlening en fiscaliteit 
over mobiliteit en ruimtelijke ordening tot onderwijs, milieubeleid en stadspromotie. 

In het bijzonder willen we een actiever ondersteunend beleid voeren inzake zogenoemde 
‘buurtverzorgende initiatieven’ als buurtwinkels en markten. Zij bieden niet enkel een meerwaarde 
voor de stad op economisch vlak, maar ook op tal van andere vlakken als sociale cohesie, 
gemeenschapsvorming, levenskwaliteit en duurzame mobiliteit. We maken een behoefteanalyse 
en richten de beleidsaandacht en de middelen specifiek op wijken waar de nood het hoogst en 
het aanbod het kleinst is. 

In samenwerking met de middenveldorganisaties willen we Gentenaars stimuleren om te 
ondernemen met gerichte campagnes, doorgedreven samenwerking met onderwijsinstellingen 
en bedrijven en het wegwerken van financiële drempels (met o.m. startercontracten en 
investeringssubsidies). 

Ook lokaal consumeren verdient een stevige duw in de rug. We spreken de Gentenaars aan op 
hun beroemde fierheid over hun stad om hen te stimuleren om producten en diensten bij lokale 
zaken en producenten af te nemen. Ook andere instrumenten als getrouwheidskaarten, 
geschenkbonnen, en lokale munten bieden veel mogelijkheden. Uiteraard geven we het goede 
voorbeeld en kopen we als stedelijke overheid zo veel mogelijk aan bij lokale handelaars. 

Tegelijk zorgen we er als stedelijke overheid voor dat de noodzakelijke randvoorwaarden om te 
ondernemen zijn vervuld: een vlotte bereikbaarheid van de handelszaken, een fiscale druk die 
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ondernemerschap niet in de weg staat, een vlotte en proactieve stedelijke dienstverlening, 
voldoende en betaalbare handelsruimte enzovoort. 

Boven alles willen we de handelaars en de ondernemers nauwer betrekken en samen met hen 
het beleid uittekenen. Dat moet gebeuren op de manier die voor hen het meest wenselijk en 
haalbaar is. In ruil voor hun engagement moet uiteraard met hun inbreng ook echt rekening 
worden gehouden. Wij zien een belangrijke taak weggelegd voor de wijkregisseurs om ook op 
economisch vlak mensen bij elkaar te brengen rond specifieke problematieken en plannen voor 
hun buurt.  
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7. Mobiliteit. Onze vrijheid, onze veiligheid, onze gezondheid.  

 

CD&V Gent blijft pleiten voor een genuanceerde discussie over het circulatieplan. We willen een 
geïntegreerde aanpak van het mobiliteitsvraagstuk, waarbij de stad het voortouw moet nemen 
om alle betrokken actoren (gebruikers, ondernemingen, transport- en taxibedrijven, De Lijn, 
NMBS en Infrabel, en de omliggende steden en gemeenten) te verzamelen in een 
gemeenschappelijke actie. Er moet werk worden gemaakt van goed georganiseerde co-mobiliteit. 
De verzadiging van het wegennet en de economische schade die daaruit voortkomt zijn daartoe 
belangrijke redenen, maar ook de toenemende gezondheidsproblemen van de stedelijke bevolking 
dwingen ons tot doorgedreven actie. 

 

Wat wil CD&V? 

In de steden van de toekomst zal de mobiliteitsbehoefte voor een groot deel voldaan worden door 
verplaatsingen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer. Om deze omslag te maken moet 
het aanbod en de infrastructuur voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer sterk verbeterd 
én veiliger worden. 

We blijven verder ijveren voor de ontwikkeling van een hoogwaardig voorstadsnet waarbij het 
buitenstedelijke netwerk wordt gekoppeld aan de binnenstedelijke verbinding. 

We staan achter het principe dat aan de basis ligt van het circulatieplan: doorgaand verkeer moet 
uit de binnenstad worden geweerd. Wel moeten we ervoor zorgen dat de stad gemakkelijk 
bereikbaar blijft voor bestemmingsverkeer, en dit voor alle vervoersmodi. We willen daarom 
pragmatisch omgaan met de concrete invulling en bijvoorbeeld locaties van knips of de circulatie 
binnen sectoren aanpassen indien dat noodzakelijk blijkt. 

Bovendien zijn we van oordeel dat het weren van doorgaand verkeer in het centrum ook wordt 
bereikt zonder de knips aan de Phoenixbrug en het Griendeplein, die nu de Brugse Poort en Rabot 
tot twee eilanden hebben gemaakt. We heffen daarom de sectoren ‘Brugse Poort’ en ‘Rabot’ op 
en hanteren de N430 (as Nieuwewandeling – Begijnhoflaan – Opgeëistenlaan – Blaisantvest) als 
noordelijke grens voor de sectorenstructuur. De vier overige sectoren blijven bestaan. 

De voorlopige evaluatie van het circulatieplan leert dat er veel ergernis bestaat over de afstanden 
die moeten afgelegd worden om autoverplaatsingen te doen tussen de verschillende lobben. Om 
tegemoet te komen aan de bestaande behoeften, en nutteloze omwegen te vermijden, willen we 
interactie toelaten tussen aanliggende lobben, dit voor bewoners van die lobben en de daar 
gevestigde bedrijven. Via een beperkt aantal doorgangen kunnen betrokkenen doorsteken tussen 
aanliggende lobben. Die doorgangen worden gecontroleerd door nummerplaatherkenning. 
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Het vergunningenbeleid moet eenvoudiger en gebruiksvriendelijker worden. Ook dienen er 
duidelijke behandelingstermijnen te worden vastgelegd, zodat aanvragen niet nodeloos lang 
aanslepen. 

Kortparkeren in het centrum moet goedkoper. De hoge tarieven in de rode zone schrikken 
bezoekers en klanten af. We willen het gratis parkeren in alle zones uitbreiden tot een halfuur, en 
de tarieven tot drie uur in de rode zone verlagen tot die van de oranje zone. Langparkeerders 
stimuleren we om hun wagen achter te laten aan de rand van de stad en met het openbaar vervoer 
of de fiets te komen. Zo blijven in het stadscentrum voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. 

De invoering van de nieuwe parkeerzones en -tarieven zorgt voor veel overlast voor handelaars 
die met de auto naar hun zaak komen – iets wat vaak noodzakelijk is om materiaal te kunnen 
meenemen. Niet alleen moeten zij meer betalen door de verhoging van de tarieven, in de rode en 
de gele zones is de parkeerduur overdag beperkt tot drie uur, waardoor zij in de loop van hun 
werkdag ook herhaaldelijk hun wagen moeten verplaatsen. CD&V Gent wil daarom handelaars in 
het bezit stellen van een ‘handelaarsparkeerkaart’, die hen het recht geeft om in de zone waarin 
hun zaak gelegen is, te parkeren volgens dezelfde rechten die een bewonerskaart biedt. 

Voor interventiediensten (dringende werken door loodgieters, elektriciens, nutsbedrijven e.a.) kan 
er een interventiekaart worden ontwikkeld die het recht geeft om tijdelijk op een bewonersplaats 
te parkeren. De tijdelijkheid kan worden bewaakt door het gebruik van de parkeerschijf. 

Het spreekt voor zich dat verkeersveiligheid voor ons een zeer belangrijk aandachtspunt is. Ook 
daarrond vindt u in ons integrale programma tal van voorstellen, van het ontvlechten van 
verkeersstromen over het conflictvrij maken van kruispunten tot het weren van vrachtverkeer in 
de binnenstad en de woonkernen.  De samenwerking tussen de stad en de Vlaamse overheid moet 
beter en constructiever zodat aanpassingen aan gevaarlijke punten sneller bijdragen aan het 
verhogen van de verkeersveiligheid. 

Ook op het vlak van verkeersveiligheid en -leefbaarheid vraagt CD&V Gent meer aandacht voor 
de gebieden buiten de R40. In nauwe samenspraak met de bewoners maken we voor elk van de 
Gentse stadsdelen een plan ter zake op dat uiteraard kadert in de ruimere mobiliteitsplannen op 
het niveau van de stad en de stadsregio.  
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8. Wonen en stadsontwikkeling. Beleid ten bate van de Gentenaars. 

 
Gent kampt met een grote woonproblematiek. Huren en kopen is heel duur. De kwaliteit van vele 
woningen, in het bijzonder in de 19de-eeuwse gordel, is ondermaats. De aanbouw van nieuwe 
woningen, zowel sociaal als privaat, volstaat niet om aan de vraag te voldoen. En de typologie van 
de nieuwe wooneenheden komt slechts tegemoet aan een beperkt deel van de bevolking. Er 
worden veel nieuwe luxeappartementen gebouwd, maar veel te weinig betaalbare 
gezinswoningen. Zelfs de zogenaamde ‘budgetwoningen’ zijn voor veel mensen veel te duur. 

 

Wat wil CD&V? 

De aanpak van de woonproblematiek vergt tal van inspanningen op korte, middellange en lange 
termijn. In ons integrale programma gaan we daar uitgebreid op in. Belangrijk uitgangspunt daarbij 
is dat we zo weinig mogelijk nieuwe woonuitbreidingsgebieden willen aansnijden om de weinige 
open ruimte die ons in Gent rest te vrijwaren. Betaalbaarheid en duurzaamheid zijn de twee 
standaarden waarop we het woonbeleid willen enten. 

Om het aantal woningen sneller te doen stijgen, willen we onbenutte percelen in woongebied 
beter benutten. De versoepeling van de stedenbouwkundige regelgeving moet hoger bouwen, 
bouwen in tweede lijn en het  opdelen van grote wooneenheden en percelen vergemakkelijken. 
Ook moet de ontwikkeling van nieuwe woonmodellen als Community Land Trust, 
wooncoöperaties of een rollend grondfonds worden gestimuleerd. 

Om de huurmarkt te vergroten, en zo de stijging van de huurprijzen te drukken, willen we inzetten 
op het ontzorgen van private eigenaars-verhuurders door hen te ondersteunen met renovatie-
advies, -begeleiding en -subsidiëring. We geloven sterk in de instrumenten van het sociale en het 
stedelijke verhuurkantoor en willen drempels voor eigenaars-verhuurders om daarin in te stappen 
zo veel mogelijk wegnemen. 

We willen resoluut inzetten op kwaliteitsvolle huisvesting voor wie financieel zwakker staat. Op 
het vlak van sociale huisvesting moet in de volgende beleidstermijn veel meer ambitie worden 
getoond dan de voorbije legislaturen. Daartoe willen we verschillende maatregelen nemen, 
waarvan het ‘sociaal bouwvolume’ wellicht een van de meest in het oog springende is: private 
ontwikkelaars die bereid zijn meer dan 20% sociale huisvesting te ontwikkelen in hun project, 
zullen ook een groter aantal reguliere wooneenheden mogen bouwen dan wie dat niet wil. 

Bij woonontwikkelingen in handen van private partners willen we een groter aandeel betaalbare 
woningen afdwingen. Dat kan zowel door te sanctioneren als door te stimuleren (toekennen van 
bijkomend bouwvolume, flexibeler voorschriften, fiscale compensaties enz.). Ook willen we er 
beter over waken dat het beoogde publiek wordt bereikt door de bovenste inkomensgrens om in 
aanmerking te komen voor de koop van een budgetwoning voldoende laag te houden. 
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Een doortastend leegstandsbeleid is voor ons een essentieel element in het stedelijk woonbeleid. 
We willen de leegstand beter in kaart brengen en daadkrachtiger optreden tegen langdurige 
leegstand. Eigenaars van leegstaande woningen bieden  we de mogelijkheid om van de 
leegbelasting vrijgesteld te worden indien zij instemmen met een tijdelijke invulling van hun pand, 
die in onderling overleg wordt bepaald. Ook de leegstand in de sociale huisvesting moet worden 
teruggedrongen.  

We treden ook doortastend op tegen alle vormen van misbruik inzake wonen, van discriminatie 
op de huurmarkt – waarbij we ook praktijktests gebruiken – over het overmatig verhuren via 
AirBnB tot kraken. Mensen die kraken uit woonnood, worden geplaatst in noodopvang en zo snel 
mogelijk toegeleid naar reguliere en duurzame huisvesting. Kraken is voor ons geen legitiem 
antwoord op de zeer reële en prangende noden inzake dakloosheid. 

CD&V Gent wil daarenboven ook meer aandacht voor de manier waarop nieuwe ontwikkelingen 
worden neergepoot in bestaande buurten. Stadsontwikkelingen moeten niet alleen de nieuwe, 
maar ook de bestaande bewoners ten goede komen. Het opzet moet steeds zijn dat er naast 
ruimtelijk-fysieke ook werk wordt gemaakt van socio-culturele en socio-economische 
ontwikkeling en gemeenschapsvorming. Stadsontwikkeling mag zich niet beperken tot het louter 
creëren van bijkomende woningen. Het moet er ook toe dienen om stadsgebieden om te vormen 
tot levendige buurten, met voldoende voorzieningen (voor o.m. buurtwinkels, kinderopvang, 
ouderenzorg, onderwijs en vrije tijd), kwaliteitsvol openbaar domein, aantrekkelijke groene ruimte 
en een goede ontsluiting. 
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9. Milieubeleid. Prioritair inzetten op gezonde lucht. 

 

De luchtkwaliteit is op de meeste plaatsen in Gent niet goed, en in een aantal gebieden zelfs 
ronduit slecht. Gentenaars zijn terecht bezorgd om de hoge concentraties fijn stof, stikstofoxiden 
en andere verontreiniging in de lucht. In de voorbije jaren zijn al een aantal beleidsinitiatieven 
genomen, maar die missen veelal draagwijdte en bekendheid. 

Een globaal milieubeleid richt zich op verschillende factoren die milieuverstorend werken, zoals 
daar zijn luchtvervuiling, water- en bodemverontreiniging, afvalproductie, visuele vervuiling door 
verkrotting en sluikstorten, productie en gebruik van niet-hernieuwbare energie en 
geluidsoverlast. Op elk van deze domeinen willen we ingrijpen om ons leefklimaat te optimaliseren 
en, op termijn, te groeien naar een klimaatneutrale stad. 

Gent is uiteraard geen eiland, en dus is een bovenstedelijke aanpak noodzakelijk. We werken 
daarom nauw samen met andere actoren (hogere overheden, kennisinstellingen, haven, industrie 
enzovoort). Maar ook op lokaal vlak is er nog veel wat we kunnen doen. Het aflopen van het 
“Actieplan fijn stof en NO2 voor agglomeratie Gent en Gentse kanaalzone” in 2020 is het 
uitgelezen moment om een versnelling hoger te schakelen. 

 

Wat wil CD&V? 

CD&V Gent wil van de verbetering van de luchtkwaliteit op het hele Gentse grondgebied een 
prioriteit maken voor de volgende legislatuur. Het streven naar duurzaamheid of 
‘rentmeesterschap’ immers bij uitstek een christendemocratisch principe. 

Cruciaal is dat we de Gentenaars meer bij dit verhaal willen betrekken en willen enthousiasmeren 
om samen werk te maken van een betere luchtkwaliteit. Daartoe willen we veel sterker inzetten 
op sensibilisering en de Gentenaars inlichten hoe ze hun gewoonten op het vlak van mobiliteit, 
energieverbruik, voeding e.a. kunnen aanpassen om minder luchtvervuiling te genereren. Ook 
willen we op verschillende plaatsen in de stad in real time de resultaten en de evoluties van de 
luchtmetingen afficheren. 

Om de luchtkwaliteit in Gent structureel te verbeteren, moeten we niet alleen de uitstoot van 
verontreiniging verminderen, maar ook inzetten op de vergroening van de stad. Dat willen we 
doen op alle niveaus: groenpolen, (buurt)parken, straatgroen, geveltuintjes, groenslingers 
enzovoort. Naar het idee van de Nederlandse ‘tiny forests’ willen we ook werk maken van 
‘wijkbossen’. Het is onze ambitie om in elke wijk een bos aan te planten ten grootte van een 
tennisveld (200m²). Op die manier zorgen we niet alleen voor een betere luchtkwaliteit, maar ook 
voor meer biodiversiteit, een betere waterberging en absorptie van hitte, en bovendien creëren 
we zo een leuke speel- en belevingsplek voor de buurt. 
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Binnen de groennorm van onze stad benadrukken we het belang van goede kwalitatieve planten 
en bomen, maar evenzeer van de professionele aanleg en onderhoud van groenzones. CD&V Gent 
wil groenvoorziening apart aanbesteden in wegenwerken en infrastructuurwerken om met 
kennis van zaken de kwaliteit van het groen te verbeteren. We stemmen de plantenkeuze af op 
het doel en de mogelijkheden, bijvoorbeeld om nuttige microbiotopen te creëren waar stadsfauna 
en -flora elkaar kunnen vinden. 

We willen dat de lage-emissiezone wordt uitgebreid tot het hele Gentse grondgebied. 

Een van de grote boosdoeners qua luchtvervuiling is de E17. Deze autosnelweg doorklieft immers 
de woonwijken en de nieuwe groengebieden van de deelgemeenten Zwijnaarde en Gentbrugge 
(groenpool parkbos, Scheldevallei en de Gentbrugse Meersen). Niet alleen de uitlaatgassen, het 
fijn stof en het lawaai vormen een ernstig probleem voor de gezondheid van de bewoners ; deze 
snelweg verhindert ook dat de stad zich hier planmatig ontwikkelt volgens een goede en gezonde 
ruimtelijke ordening. Daarom moet er op de lange termijn voor worden geijverd dat de E17 
ondergronds wordt ingetunneld en de vrijgekomen ruimte optimaal wordt benut voor duurzame 
stadsontwikkeling, die ruimte biedt voor wonen, bedrijvigheid en natuur. Dit betekent ook dat de 
fly-over aan het Zuid zal verdwijnen en het Zuidpark kan uitgroeien tot een groot centraal 
stadspark.   
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10. Veiligheid. Herwaarderen van de wijkagent 

 

De voorbije jaren is veiligheid een steeds prominenter maatschappelijk en politiek thema 
geworden. De Gentenaars hebben recht op een veilige samenleving waarin ze kunnen leven, 
werken, ondernemen en ontspannen. Veiligheid is het fundament voor de samenleving om ook 
op sociaal, economisch, maatschappelijk en politiek vlak te kunnen bloeien. Veiligheid is dan ook 
een kerntaak van de overheid, ook de lokale. 

 

Wat wil CD&V? 

Voor CD&V moet veiligheidsbeleid dicht bij mensen worden gevoerd. Nabijheid van politie- en 
hulpdiensten is noodzakelijk. De lokale politie is een van de belangrijkste spelers in de 
veiligheidsketen en moet gemeenschapsgericht werken. CD&V Gent wil daarom de wijkdienst van 
de politie sterk uitbreiden. Er moet voldoende mankracht worden vrijgemaakt opdat de wijkagent 
op straat kan komen en zijn maatschappelijke rol kan vervullen. Het is voor ons ook zeer belangrijk 
dat het politiekorps een betere afspiegeling kent van de diversiteit die ook onze Gentse 
samenleving kenmerkt. 

De wijkagent is het meest burgernabije gezicht van de politiediensten en heeft zowel een 
bemiddelende als een preventieve rol. Wijkagenten moeten zichtbaar zijn, op straat en op 
wijkfeesten tussen de mensen komen en de bewoners van hun wijk kennen. Ook moeten ze 
aanspreekbaar zijn, zowel fysiek als via klassieke en nieuwe communicatiekanalen. We vragen van 
de wijkpolitie dat ze minstens halfjaarlijks een buurtvergadering organiseert waarop de 
veiligheids- en overlastproblemen in de wijk met de bewoners worden besproken.  

De wijkagent is voor ons ook de spil in een ketengerichte en integrale veiligheidsaanpak. Een 
‘ketenbenadering’ betekent inspelen op de gehele veiligheidsketen, dus ook op preventie en 
nazorg en niet alleen op de repressieve aanpak. Vanuit die optiek dient de wijkagent een essentieel 
element te zijn in het geheel van straathoekwerkers, verenigingen, gezondheids- en 
welzijnsdiensten, drugpreventie, projecten van sociale ontwikkeling, onderwijs, organisaties en 
andere socio-preventieve actoren. 

Ook online moet de politie meer ‘burgernabij’ zijn, door op te volgen wat er online leeft en dan 
proactief in dialoog te gaan en op te treden. 

Daarnaast is veiligheid ook een zaak van ons allemaal. Als CD&V geloven wij sterk in veiligheid 
door verbondenheid. Meer sociale cohesie en aandacht voor de ander leidt tot een meer 
betrokken en zo een veiliger stedelijke samenleving. 


	1. Transparantie en participatie. Nood aan een meer open beleidscultuur.
	Participatie en ‘co-creatie’ zijn de voorbije jaren te veel een zaak geweest van de jonge, blanke middenklasse in onze stad. Gent is veel meer dan dat, en alle Gentenaars hebben het recht om mee vorm te geven aan onze stad. Dat vergt een participatieb...
	CD&V Gent pleit voor de invoering van een overlegplatform per stadsdeel. Dat overlegplatform wordt mee begeleid door de wijkregisseur en wordt door het stadsbestuur geconsulteerd inzake dossiers die betrekking hebben op het stadsdeel in kwestie. Het o...
	Met gerichte communicatie, zowel digitaal als analoog, willen we Gentenaars die dat wensen op de hoogte brengen van politieke besluitvorming die hun buurt aanbelangt, opdat ze die besluitvorming op de voet kunnen volgen en hun stem kunnen laten horen....

	2. Middenveld. Ondersteunen in zijn onafhankelijkheid.
	Als christendemocraten geloven we sterk in de rol van het middenveld. De lokale overheid moet niet voor alles zelf willen instaan. Ze moet verschillende taken en rollen op zich nemen, afhankelijk van de situatie, maar steeds in relatie met andere part...
	Een sterk en divers middenveld is essentieel voor een gezonde democratie, en gelukkig kan onze stad daarop bogen. Het middenveld speelt in Gent een bijzonder belangrijke rol in het vormen van mensen, in het versterken van de democratie en het geven va...
	We gaan daarbij verder dan het ‘klassieke’ middenveld. Vandaag ontstaan overal nieuwe netwerken rond gezonde voeding, kinderopvang, buurtzorg, autodelen en noem maar op. Het zijn vaak kleine – maar soms ook erg grote – hartverwarmende maatschappelijke...
	Als lokale overheid willen we die initiatieven steunen en hun werking faciliteren, ook materieel en financieel. Daarbij is het voor ons essentieel dat de autonomie van het middenveld gegarandeerd wordt, zonder het te willen overnemen.
	Voor CD&V Gent ligt de waarde van het middenveld ook in het feit dat zij een tegenstem kunnen laten horen, dat zij politiek tegen de schenen kunnen schoppen en beleidsmakers bij de les kunnen houden. Financiële en praktische ondersteuning geeft de Sta...

	3. Armoede. Een proactieve, aanbodgestuurde aanpak
	We zien huisvesting als essentieel fundament voor armoedebestrijding. Dak- en thuisloosheid is ronduit onaanvaardbaar en moet met de grootste urgentie worden aangepakt. We gaan uit van het principe van ‘housing first’, waarbij we mensen eerst een dak ...
	Ook op het vlak van onderwijs, tewerkstelling, fysieke en geestelijke gezondheidszorg en vrijetijdsparticipatie maken we werk van een proactief, aanbodgestuurd beleid. Dat wil zeggen dat we niet wachten tot mensen in armoede komen aankloppen. We stapp...
	Daarnaast zorgen we voor voldoende noodhulp. We beschouwen die niet als een structurele oplossing, maar erkennen dat ze noodzakelijk is om aan de meest acute noden op het vlak van onderdak, kleding, voeding en gezondheid te voldoen. We vergroten het o...
	Tot slot nemen we het engagement om beleidsbeslissingen die een impact hebben op mensen in armoede in de toekomst te onderwerpen aan een armoedetoets. We maken gebruik van ervaringskennis en wetenschappelijke inzichten om beleidsbeslissingen te toetse...

	4. Diversiteit. Echt werk maken van meer ontmoeting.
	Het diversiteitsbeleid van de Stad is de voorbije jaren te veel beperkt gebleven tot campagnes en symboolpolitiek.
	Ook op het vlak van etnisch-culturele diversiteit bij het eigen personeel heeft de Stad Gent in het verleden te weinig ambitie getoond. Zo wilde het stadsbestuur zichzelf in eerste instantie geen streefcijfers opleggen. Terwijl zowat 33% van de Genten...
	CD&V Gent wil er alles aan doen om met álle Gentenaars, onafgezien van hun afkomst, leeftijd, geslacht, socio-economische situatie, gezondheid of overtuiging, te bouwen aan een warme stedelijke samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn en gelijkwa...
	Dat doen we uiteraard op de evidente vlakken als sport en cultuur, onderwijs en tewerkstelling, maar ook op minder voor de hand liggende domeinen. Zo is er nog veel werk op het vlak van diversiteit in de ouderenzorg.
	Essentieel in onze aanpak is ook op dit vlak het betrekken en ondersteunen van het middenveld. We engageren ons tot structureel en regelmatig overleg, financiële en organisatorische ondersteuning en bekendmaking van de werking van middenveldorganisati...

	5. Buurtbeleid. Aandacht voor heel Gent.
	De beleidsaandacht blijft te zeer beperkt tot het gebied binnen de stadsring. Verkeersleefbaarheidsplannen, ondersteuning van handelaars, stedelijke dienstverlening, onderhoud van het openbaar domein, kunst in de publieke ruimte enzovoort; allemaal zi...
	Ook de 19de-eeuwse gordel krijgt aandacht, maar dan hoofdzakelijk vanuit de negatieve invalshoek van de huisvestings-, armoede- en samenlevingsproblematieken die er aanwezig zijn.
	In andere stadsdelen heerst het gevoel dat men onvoldoende aandacht krijgt van het bestuur of dat er over de hoofden heen wordt beslist. Dit laat zich bijvoorbeeld sterk voelen op het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening. De...
	We willen aandacht voor heel Gent. Elk stadsdeel moet in gelijke mate profiteren van de meerwaarde die de stedelijke koepel biedt. Tegelijk moet elke wijk en elke deelgemeente zijn eigenheid kunnen behouden, en dient die eigenheid ook meer in de verf ...
	Die aandacht voor elk van de verschillende stadsdelen die samen de Stad Gent vormen, willen we zowel verticaal als horizontaal in het beleid integreren. Verticaal moet in elk van de beleidsdomeinen meer aandacht gaan naar de gebieden buiten het stadsc...
	Om de inwoners van de verschillende stadsdelen meer inspraak te bieden in de inrichting van hun buurt, willen we werken met  wijkportefeuilles. De wijkportefeuille is een deel van het investeringsbudget dat wordt toegekend aan het betreffende stadsdee...
	CD&V Gent wil zich inzetten voor de landelijke delen die onze stad nog heeft. We willen een beleid voeren dat de bestaande open ruimte vrijwaart. Een groot deel van deze open ruimte wordt bewerkt en beheerd door land- en tuinbouwers. We willen ontwikk...

	6. Ondernemerschap. Bredere ondersteuning en meer betrokkenheid.
	7. Mobiliteit. Onze vrijheid, onze veiligheid, onze gezondheid.
	Het vergunningenbeleid moet eenvoudiger en gebruiksvriendelijker worden. Ook dienen er duidelijke behandelingstermijnen te worden vastgelegd, zodat aanvragen niet nodeloos lang aanslepen.
	Kortparkeren in het centrum moet goedkoper. De hoge tarieven in de rode zone schrikken bezoekers en klanten af. We willen het gratis parkeren in alle zones uitbreiden tot een halfuur, en de tarieven tot drie uur in de rode zone verlagen tot die van de...
	De invoering van de nieuwe parkeerzones en -tarieven zorgt voor veel overlast voor handelaars die met de auto naar hun zaak komen – iets wat vaak noodzakelijk is om materiaal te kunnen meenemen. Niet alleen moeten zij meer betalen door de verhoging va...
	Voor interventiediensten (dringende werken door loodgieters, elektriciens, nutsbedrijven e.a.) kan er een interventiekaart worden ontwikkeld die het recht geeft om tijdelijk op een bewonersplaats te parkeren. De tijdelijkheid kan worden bewaakt door h...
	Het spreekt voor zich dat verkeersveiligheid voor ons een zeer belangrijk aandachtspunt is. Ook daarrond vindt u in ons integrale programma tal van voorstellen, van het ontvlechten van verkeersstromen over het conflictvrij maken van kruispunten tot he...

	8. Wonen en stadsontwikkeling. Beleid ten bate van de Gentenaars.
	Een doortastend leegstandsbeleid is voor ons een essentieel element in het stedelijk woonbeleid. We willen de leegstand beter in kaart brengen en daadkrachtiger optreden tegen langdurige leegstand. Eigenaars van leegstaande woningen bieden  we de moge...
	We treden ook doortastend op tegen alle vormen van misbruik inzake wonen, van discriminatie op de huurmarkt – waarbij we ook praktijktests gebruiken – over het overmatig verhuren via AirBnB tot kraken. Mensen die kraken uit woonnood, worden geplaatst ...
	CD&V Gent wil daarenboven ook meer aandacht voor de manier waarop nieuwe ontwikkelingen worden neergepoot in bestaande buurten. Stadsontwikkelingen moeten niet alleen de nieuwe, maar ook de bestaande bewoners ten goede komen. Het opzet moet steeds zij...

	9. Milieubeleid. Prioritair inzetten op gezonde lucht.
	Binnen de groennorm van onze stad benadrukken we het belang van goede kwalitatieve planten en bomen, maar evenzeer van de professionele aanleg en onderhoud van groenzones. CD&V Gent wil groenvoorziening apart aanbesteden in wegenwerken en infrastructu...
	We willen dat de lage-emissiezone wordt uitgebreid tot het hele Gentse grondgebied.
	Een van de grote boosdoeners qua luchtvervuiling is de E17. Deze autosnelweg doorklieft immers de woonwijken en de nieuwe groengebieden van de deelgemeenten Zwijnaarde en Gentbrugge (groenpool parkbos, Scheldevallei en de Gentbrugse Meersen). Niet all...

	10. Veiligheid. Herwaarderen van de wijkagent
	De voorbije jaren is veiligheid een steeds prominenter maatschappelijk en politiek thema geworden. De Gentenaars hebben recht op een veilige samenleving waarin ze kunnen leven, werken, ondernemen en ontspannen. Veiligheid is het fundament voor de same...
	Voor CD&V moet veiligheidsbeleid dicht bij mensen worden gevoerd. Nabijheid van politie- en hulpdiensten is noodzakelijk. De lokale politie is een van de belangrijkste spelers in de veiligheidsketen en moet gemeenschapsgericht werken. CD&V Gent wil da...
	De wijkagent is het meest burgernabije gezicht van de politiediensten en heeft zowel een bemiddelende als een preventieve rol. Wijkagenten moeten zichtbaar zijn, op straat en op wijkfeesten tussen de mensen komen en de bewoners van hun wijk kennen. Oo...
	De wijkagent is voor ons ook de spil in een ketengerichte en integrale veiligheidsaanpak. Een ‘ketenbenadering’ betekent inspelen op de gehele veiligheidsketen, dus ook op preventie en nazorg en niet alleen op de repressieve aanpak. Vanuit die optiek ...
	Ook online moet de politie meer ‘burgernabij’ zijn, door op te volgen wat er online leeft en dan proactief in dialoog te gaan en op te treden.
	Daarnaast is veiligheid ook een zaak van ons allemaal. Als CD&V geloven wij sterk in veiligheid door verbondenheid. Meer sociale cohesie en aandacht voor de ander leidt tot een meer betrokken en zo een veiliger stedelijke samenleving.


