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

Gent is de meest open, sociale, progressieve, kindvriendelijke, creatieve, ondernemende en vooruitstrevende stad van Vlaan-
deren. Dat is toch wat onder impuls van het stadsbestuur wordt gezegd en geschreven. Maar klopt dat? 

Het is waar dat onze mooie stad heel veel troeven heeft, en ook wij zijn fier op Gent. Maar achter de superlatieven schuilt vaak 
een harde realiteit waar een goed stadsbestuur antwoorden op moet geven. 

De groep kansarme Gentenaars blijft groeien. Moeilijke problematieken op het vlak van integratie en diversiteit worden on-
voldoende aangepakt. Te veel mensen staan er alleen voor en vereenzamen. De problemen op de woningmarkt houden aan 
waardoor onder meer jonge gezinnen en alleenstaanden het alsmaar moeilijker hebben om een kwalitatieve en betaalbare 
woning te vinden en noodgedwongen de stad verlaten. De visie op mobiliteit geeft buitenproportioneel gewicht aan de jonge, 
fitte binnenstadbewoner, terwijl de Gentenaars die buiten de R40 wonen, voornamelijk de lasten krijgen en minder kunnen 
genieten van de lusten.

Het beleid dat de vorige jaren, en eigenlijk de laatste legislaturen, werd gevoerd, is er niet in geslaagd om de grond van deze 
problemen te verhelpen. We stellen vast dat Gent meer en meer een stad met twee gezichten wordt. Terwijl één groep bewoners 
geniet van alle troeven die de stad hen biedt, verglijdt een andere groep verder in werkloosheid, armoede en achterstelling.

CD&V Gent wil beleid voeren voor alle Gentenaars, om van Gent een stad te maken waar iedereen mee is. Daarvoor willen we in 
het bijzonder inzetten op samenwerking tussen alle positieve krachten die in onze stad aanwezig zijn. Want het zijn vooral de 
Gentenaars zelf die met hun engagement en initiatief dynamiek in onze stad brengen.

Onze visie op waar Gent in de volgende legislatuur naartoe moet, is gestoeld op drie grote principes. 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 ten slotte willen we van Gent een stad maken 
waar iedereen thuis kan zijn, want een goed leven begint bij goed samenleven. Aandacht voor diversiteit op alle vlakken, voor 
de essentiële rol die een onafhankelijk middenveld speelt en voor het Gent buiten de R40 zult u als rode draad terugvinden in 
alle hoofdstukken.

De afgelopen jaren was in het opbod tussen links en rechts de stem van de nuance vaak zoek. Het grote eigen gelijk vierde vaak 
hoogtij, en het belang van de Gentenaar verdween op de achtergrond. Die vaststelling kan ons enkel sterken in onze overtuiging 
van het belang van een inclusieve visie voor Gent. Van de meerwaarde van het centrum.

CD&V koos 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. U vindt ze bondig verwoord in het eerste luik van dit 
document. Voor wie zich verder in onze standpunten wil verdiepen, volgt daarna het integrale verkiezingsprogramma, met voor 
elk beleidsdomein de principes waarop we ons beleid willen stoelen en ook tal van concrete actiepunten die we willen reali-
seren, van Armoede tot Zorg en van Afsnee tot Zwijnaarde.

Ik hoop u in de komende maanden ook persoonlijk te kunnen ontmoeten om u van ons verbindend project te overtuigen.

Mieke Van Hecke

Lijsttrekker CD&V Gent
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6 Ondernemerschap.  
Bredere ondersteuning en meer betrokkenheid.

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. 
Wij willen werk maken van een ondersteunend beleid voor alle handelaars die in Gent investeren. In het bijzonder willen we een actiever onder-
steunend beleid voeren inzake zogenoemde ‘buurtverzorgende initiatieven’ als buurtwinkels en markten. Boven alles willen we de handelaars en 
de ondernemers nauwer betrekken en samen met hen het beleid uittekenen.

7 Mobiliteit.  
Onze vrijheid, onze gezondheid en onze veiligheid.

CD&V Gent wil een geïntegreerde aanpak van het mobiliteitsvraagstuk. De ontwikkeling van een hoogwaardig voorstadsnet is daarin essentieel. 
We staan achter het principe van het circulatieplan dat doorgaand verkeer uit de binnenstad moet worden geweerd. Wel zijn we van oordeel 
dat dat 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 als noordelijke grens voor de sectorenstructuur. De vier 
overige sectoren blijven bestaan. Ook willen we om nutteloze omwegen te vermijden interactie toelaten tussen aanliggende lobben voor bepaalde 
groepen (zoals bewoners, leveranciers en dienstverleners) binnen die lobben. Kortparkeren in het centrum moet voor ons goedkoper, ook boven-
gronds. Ook op het vlak van verkeersveiligheid en -leefbaarheid vraagt CD&V Gent meer aandacht voor de gebieden buiten de R40.

8 Wonen en stadsontwikkeling.  
Beleid ten bate van de Gentenaars.

De aanpak van de woonproblematiek vergt tal van inspanningen op korte, middellange en lange termijn. Betaalbaarheid en duurzaamheid 
zijn de twee standaarden waarop we het woonbeleid willen enten. Een doortastend leegstandsbeleid is voor ons een essentieel element. 
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.

9 Milieubeleid.  
Prioritair inzetten op gezonde lucht.

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. Verdere vergroening is essentieel. 
Het is onze ambitie om in elke wijk een ‘wijkbos’ aan te planten. Op langere termijn ijveren we ervoor dat de E17 ondergronds wordt ingetunneld en 
de vrijgekomen ruimte optimaal wordt benut voor duurzame stadsontwikkeling, die ruimte biedt voor wonen, bedrijvigheid en natuur.

10   Veiligheid.  
Herwaarderen van de wijkagent.

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.

Onze tien 
speerpunten
1 Transparantie en participatie.  

Nood aan een meer open beleidscultuur.
CD&V Gent kiest principieel voor opbouw van onderuit, bij de opmaak én bij de uitrol van het beleid. Het is van essentieel belang 
dat ook minder mondige groepen daarbij een stem krijgen. Dat vergt een participatiebeleid dat veel proactiever en gerichter 
optreedt dan nu het geval is. We pleiten voor de invoering van een overlegplatform per stadsdeel. 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.

2 Middenveld.  
Ondersteunen in zijn onafhankelijkheid.

Als christendemocraten geloven we sterk in de rol van het middenveld. CD&V Gent wil middenveldinitiatieven steunen en hun 
werking faciliteren, ook materieel en financieel. 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 ervan kunnen genieten. 
Daarbij is het voor ons essentieel dat de autonomie van het middenveld gegarandeerd wordt.

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. CD&V Gent wil een aantal bijkomende initiatieven nemen om tot meer samenwerking te komen tussen 
alle actoren, en op een meer proactieve manier de strijd met de armoede aan te gaan. Ook engageren we ons om beleidsinitia-
tieven steeds te onderwerpen aan een armoedetoets. 

4 Diversiteit.  
Echt werk maken van meer ontmoeting.

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 ge-
lijkwaardige kansen krijgt om zich te ontplooien. Essentieel in onze aanpak is ook op dit vlak het betrekken en ondersteunen van 
het middenveld.

5 Buurtbeleid.  
Aandacht voor heel Gent.

CD&V Gent wil dat meer aandacht gaat naar de gebieden buiten het stadscentrum. We willen, 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. Om de inwoners van de verschillende stadsdelen meer inspraak te bieden in de inrichting van 
hun buurt, willen we werken met wijkportefeuilles.
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»
ARMOEDEBESTRIJDING

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. 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.

We willen een armoedebeleid voeren op grond van de volgende principes en actiepunten:

 » Alles begint bij respect en begrip voor mensen in armoede.

Recent Vlaams onderzoek toont aan dat de meerderheid van de mensen denkt dat mensen in armoede zelf verantwoordelijk zijn 
voor hun armoede. We zetten daarom volop in op het creëren van meer begrip voor mensen in armoede en bestrijden actief alle 
vormen van stigmatisatie. 

 » In de eerste plaats willen we de Gentenaars beter bewust maken door het organiseren van maatschappelijke acties, 
door sensibilisering en vorming (o.m. in scholen) en door getuigenissen van mensen in armoede in de publieke sfeer 
te brengen.

 » In samenwerking met het middenveld organiseren we opleidingen voor alle medewerkers van de Stad Gent en, 
ruimer, de Groep Gent, opdat ook zij meer inzicht krijgen in de armoedeproblematiek en daar gevoeliger voor zijn 
in hun contacten met de Gentenaars. Ook geïnteresseerde externe organisaties en instellingen (bv. onderwijs- of 
zorginstellingen) kunnen daarop een beroep doen.

 » We erkennen het belang en de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid en zetten die maximaal in op alle domeinen. 

 » We verhogen de toegankelijkheid van de dienstverlening.

Complexiteit en versnippering leiden nog te vaak tot onderbescherming en onderbenutting van rechten. Het is ons doel de dienst-
verlening te vereenvoudigen en vooral toegankelijker te maken. Daarbij houden we maximaal rekening met de digitale kloof en 
zorgen we steeds voor een alternatief voor wie geen toegang heeft tot digitale technologie. Tegelijk zetten we, in samenwerking 
met het middenveld, in op het dichten van die digitale kloof.

 » We brengen de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de mensen, met dienstencentra en antennewerkingen in alle 
Gentse wijken. 

 » We werken aan de verdere uitrol van de virtuele sociale huizen door alles wat met sociale zaken te maken heeft 
digitaal te bundelen (OCMW-diensten, vragen met bijkomende steunvragen, wijkgezondheidsdiensten, CAW’s, 
aanbod ziekenfondsen, thuiszorgdiensten, informatie voor personen met een handicap, kinderopvang).

 » We leggen de klemtoon op buurt- en straathoekwerk. Waar mogelijk en wenselijk werken we daarvoor samen 
met bestaande verenigingen en organisaties. Eventueel maken we ook gebruik van hun locatie om zo op een 
laagdrempelige manier eerstelijnsinfo te kunnen geven. 

 
hoofdstuk
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zodat zowel de noodopvang als de structurele begeleiding vorm kan krijgen. 

 » We stemmen de momenten waarop opvang beschikbaar is beter af op de realiteit.

> Gezinnen met kinderen hebben vaak nood aan een zorgalternatief overdag; een plaats waar de kinderen na 
schooltijd een boterham kunnen eten en hun huiswerk kunnen maken. Met de blijvende aandacht dat deze 
noodhulp tijdelijk is willen wij, samen met de betrokken organisaties, kijken hoe we aan die vraag kunnen 
tegemoetkomen.

> Arm of dakloos ben je niet alleen in de week maar ook in het weekend. Het aanbod in het weekend is echter 
beperkt of ontbreekt helemaal. Ook hier bekijken we waar er uitbreiding mogelijk is.

 » Inzake voedselhulp blijven we het principe van de sociale restaurants ondersteunen maar zetten we ook in op 
de sociale kruideniers. Zeker voor gezinnen met kinderen is het belangrijk dat koken en eten thuis kan gebeuren. 
Daarnaast willen we ook de mogelijkheden bekijken om afhaalmaaltijden aan te bieden aan de tarieven van 
sociale restaurants. We zetten het project Foodsavers voort en gaan na waar het verder kan worden uitgebreid. 

 » We zetten volop in op individuele en interpersoonlijke begeleiding op mensenmaat en 
verhogen de zelfredzaamheid van mensen in armoede.

 » Armoede kent vele gezichten: nieuwe armen en generatiearmen, Belg en niet-Belg, jong en oud, duidelijk of ver-
borgen. Een individuele benadering met veel aandacht voor de interpersoonlijke relatie is dan ook noodzakelijk.

 » We voeren een emancipatorisch beleid dat erop gericht is om de zelfredzaamheid van mensen in armoede te 
vergroten met als uiteindelijke doel dat ze van de hulpverlening en begeleiding kunnen loskomen.

 » We geloven in de methodiek van buddy-projecten waarbij vrijwilligers, uiteraard met de noodzakelijke professi-
onele ondersteuning, mensen in armoede in de arm nemen om hun zelfredzaamheid te vergroten.

 » We zoeken actief contact met dak- en thuislozen en bedelaars om hun specifieke problematieken in kaart te 
brengen en hen toe te leiden naar opvang en hulpverlening. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor dakloze 
minderjarigen en dakloze gezinnen met kinderen.

 » We helpen mensen schulden weg te werken en – beter nog – te voorkomen. 
 » Het aantal personen met schuldproblemen blijft stijgen volgens de cijfers van de centrale voor kredieten aan par-

ticulieren. Ook het aantal gezinnen met een collectieve schuldenregeling neemt fors toe, ook in Gent. Het aantal 
dossiers stijgt zowel bij het OCMW als bij de CAW’s. Er is daarnaast ook een ‘schuldenindustrie’ die de kosten, vaak 
onnodig, de hoogte in jaagt. We willen mensen helpen om schulden weg te werken en – beter nog – te voorkomen.

 » We spelen zeer kort op de bal wat de schuldenproblematiek betreft, om accumulatie te voorkomen. Daartoe zorgen 
we voor voldoende mankracht bij de erkende diensten voor schuldbemiddeling. We werken ook nauw samen met 
organisaties zoals “SOS Schulden op School” en het “Team Schulden” van het pas opgerichte Steunpunt Mens en 
Samenleving. 

 » We zorgen ervoor dat het principe van schuldbemiddeling voldoende bekend is en leggen er ten aanzien van de 
doelgroep duidelijk de voordelen van uit. 

 » De Stad als schuldeiser neemt een voorbeeldfunctie aan inzake het innen van schulden op een sociaal verant-
woorde manier. We zijn terughoudend in het inzetten van incassobureaus en deurwaarders.

 » We zetten in op preventieve acties om schulden te voorkomen en financiële geletterdheid bij te brengen.

 » We optimaliseren de samenwerking tussen stadsdiensten, OCMW en andere sociale partners en vrijwilligersor-
ganisaties. We zorgen ervoor dat alle organisaties elkaar kennen en van elkaars werking op de hoogte zijn. In 
deze samenwerking met het middenveld respecteren we ieders eigenheid en methodiek. Als overheid geven we 
verenigingen de ruimte om hun taak uit te voeren en bezorgen we hen de nodige informatie en kanalen zonder 
hen te overbevragen in allerlei vergaderingen.

 » We communiceren over de stedelijke dienstverlening op een duidelijke manier en met begrijpelijk taalgebruik. 
Ook daarvoor werken we maximaal samen met ervaringsdeskundigen. 

 » We zorgen voor een voldoende groot aanbod aan sociale tolken om mensen die het Nederlands onvoldoende 
machtig zijn in hun eigen taal bij te staan. Wel blijven we hen ertoe aanzetten om zelf ook een voldoende kennis 
van het Nederlands te verwerven.

 » We geven iedereen maximaal waar hij recht op heeft.

In samenwerking met alle betrokken actoren brengen we de armoede in de stad in kaart. We trachten daarbij ook de verborgen 
armoede aan het licht te brengen. Daarnaast zorgen we ervoor dat iedereen in armoede maximaal zijn/haar rechten kan uit-
putten en gaan we ‘non take-up’ tegen. Daarbij hebben we ook aandacht voor de ‘werkende armen’ en diegenen die tussen de 
mazen van het net vallen. 

 » De rechtenverkenner moet gebruikt worden bij ieder contact met het OCMW. Daarbij wordt niet enkel de initiële 
hulpvraag beantwoord, maar moet ook worden onderzocht welke andere rechten nog niet zijn opgenomen en 
moeten daartoe de nodige formaliteiten worden vervuld. We moderniseren en vereenvoudigen de website van de 
rechtenverkenner.

 » We gaan proactief te werk om verborgen armoede en onderbescherming op te sporen. Dat doen we in samen-
werking met het OCMW en het CAW maar vooral met armoedeverenigingen en -organisaties. Het hebben van een 
vertrouwensband vormt hierin een belangrijk element. Huisbezoeken kunnen een belangrijke rol spelen. We gaan 
uit van een positieve benadering waarbij we mensen op een informele manier (in samenwerking met sociale orga-
nisaties) een bezoek brengen waarbij kan bekeken worden of alle rechten zijn uitgeput. 

 » We breiden de automatische toekenning van rechten verder uit.

 » Het OCMW zorgt nu reeds voor aanvullende financiële hulp aan mensen die moeten rondkomen met een leefloon, 
een levensminimum, een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming, een lage 
werkloosheidsuitkering of een ziekte-uitkering. We willen deze extra financiële steun uitbreiden naar alle Gente-
naars van wie het inkomen lager ligt dan de Europese armoedegrens. 

 » We blijven bij de hogere overheden aandringen op het verhogen van de minimum sociale uitkeringen tot de Eu-
ropese armoedegrens.

 » We zorgen voor voldoende noodhulp, maar beschouwen die niet als een structurele 
oplossing.

 » We ondersteunen inloopcentra en nachtopvang bouwen ze verder uit waar nodig.

> We verbeteren de kwaliteit van de crisisopvang. Iedereen heeft recht op een hygiënische en veilige plaats om 
te overnachten. 

> We evalueren het aantal plaatsen en kijken waar een uitbreiding nodig en wenselijk is.

> Bij de nachtopvang houden we in het bijzonder rekening met de meest kwestbare doelgroepen (met name 
alleenstaande vrouwen en gezinnen met kinderen) opdat zij er zich voldoende veilig voelen.

> We hebben hierbij ook aandacht voor de jongeren die geen vaste woning hebben en verblijven bij vrienden 
afwisselen met nachten op straat. 

> Voor de winteropvang maken we in samenwerking met organisaties en verenigingen een stappenplan op 
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> We stimuleren ouderbetrokkenheid in combinatie met duidelijke informatie over regels en kosten verbonden 
aan de school. We vermijden dat mensen voor verrassingen komen te staan op financieel vlak. 

> 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. 
Binnen een duidelijk kader komen we tussen in de aankoop van schoolgerei en het betalen van schoolfacturen 
voor mensen in armoede. We verhogen de middelen voor het Sociaal Steunfonds. 

> We gebruiken het principe van ‘brede school’ om scholen zo beter te integreren in de wijk en de drempels voor 
kwetsbare groepen te verlagen.

> Ook de meest kwetsbaren moeten hun weg vinden naar het hoger onderwijs. We zetten in op begeleiding 
zodat de doorstroming beter verloopt en de slaagkansen verhogen. 

 » We vullen de rol van de stad als sociale werkgever maximaal in. Daarnaast zien we voor het stadsbestuur ook een 
rol als facilitator voor de tewerkstelling van kwetsbare groepen.

> We sensibiliseren de private markt en moedigen hen aan om een inclusief personeelsbeleid te voeren.

> We stimuleren bedrijven die opdrachten uitvoeren voor de Stad om mensen uit kansengroepen aan te nemen.

> We richten structureel overleg en kennisuitwisseling in tussen de actoren die actief zijn in de sociale economie.

 » We begeleiden kwetsbare groepen in hun zoektocht naar werk. We zien de waarde van activering veel ruimer dan 
louter uit economisch perspectief. Sociale activering moet erop gericht zijn mensen te versterken en hun eigen-
waarde te vergroten. Begeleiding en coaching van deze mensen is van cruciaal belang.

> We willen de positieve resultaten van de brugfiguren uit het onderwijs ook inzetten op het vlak van werk.

> We hebben bijzondere aandacht voor het welzijnsaspect in de werkbegeleiding.

> We versterken de samenwerking tussen OCMW en VDAB.

> We ondersteunen het partnerschap ‘Werkplek Vluchtelingen Gent’, een samenwerking van de Stad met VDAB, 
OCMW en vzw’s In-Gent en Gent, Stad in Werking. De betrokken organisaties werken samen om met vluchte-
lingen voor en na hun erkenning (asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden) een snellere 
toegang tot de arbeidsmarkt te realiseren. We zetten de samenwerking ook na afloop van het ESF-project eind 
2019 verder.

 » We doorbreken ‘arm maakt ziek, ziek maakt arm’.
 » We vergroten de toegankelijkheid van fysieke en geestelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede.

> We informeren de doelgroep over hun rechten en bestaande initiatieven zoals de verhoogde tegemoetkoming, 
de derdebetalersregeling, de dienstverlening van de wijkgezondheidscentra enzovoort.

> We zorgen voor goed werkende overeenkomsten tussen het OCMW, de mutualiteiten en de zorginstellingen op 
Gents grondgebied om mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming op te sporen en te begeleiden. Zo 
verlagen we de financiële drempels en vermijden we onbetaalde facturen en ophoping van schulden.

> We ondersteunen en promoten de werking van de wijkgezondheidscentra en werken de hiaten weg waar nodig. 

> We hebben bijzondere aandacht voor specifieke psychische en psychiatrische problemen bij mensen in 
armoede. 

 » We ondersteunen acties gericht op gezond gedrag bij kwetsbare groepen (o.m. op het vlak van voeding, stoppen 
met roken, alcohol- en drugsproblematieken enz.).

 » We informeren en vormen zorgverleners om goede afspraken te maken rond derdebetalersregeling, samenwerking 
met OCMW’s inzake dringende medische hulp enzovoort.

 » We bekijken de mogelijkheid om maatschappelijk werkers van het OCMW te voorzien van een spoedbudget 
wanneer er medische kosten moeten gebeuren bij gezinnen waar de nodige middelen niet voorhanden zijn. Op 

 » We zien huisvesting als essentieel fundament voor armoedebestrijding.

Zie ook het hoofdstuk ‘Wonen en stadsontwikkeling’.

 » We helpen Gentenaars in armoede om een duurzame en kwaliteitsvolle woning te vinden. We voeren de strijd op 
tegen discriminatie en van maatschappelijk kwetsbaren op de private huurmarkt. Dat kan zowel door meer con-
trole en sanctionering als via vorming en sensibilisering van private verhuurders en immokantoren. Praktijktesten 
zijn daarbij voor ons een hulpmiddel.

 » We bieden kwetsbare groepen voldoende ondersteuning om hun woonkwaliteit te verhogen. Wooncoaches 
spelen daarbij een belangrijke rol.

>  In samenwerking met de energiecel van het OCMW gaan we energie-armoede tegen, zowel preventief als curatief. We 
verlenen financiële steun aan wie energieschulden heeft en begeleiding om die schuld af te lossen en verder te voor-
komen. Ook investeren we in energiebesparende maatregelen voor woningen om het energieverbruik (en de factuur) 
te verlagen.

> Kwetsbare huurders zijn vaak bang om hun woning te verliezen als ze problemen met de kwaliteit van de woning 
durven aan te kaarten. We ondersteunen en begeleiden hen daarin.

 » We maken, in samenspraak met de hogere overheden en controlerende instanties, ‘solidair samenwonen’ mo-
gelijk zonder impact op de uitkering van de betrokkenen.

 » We gaan uit van het principe ‘housing first’, waarbij we mensen eerst een dak boven het hoofd geven en hen dan 
verder begeleiden op andere vlakken.

> In samenspraak met sociale huisvestingsmaatschappijen richten we leegstaande maar bewoonbare sociale wo-
ningen, die bijvoorbeeld wachten op renovatie, tijdelijk in voor opvang.

> We hebben extra aandacht voor een groep minderjarigen (thuislozen) of de groep jongeren die de jeugdhulp net ver-
laten heeft en op eigen benen is komen te staan.

 » We stimuleren en faciliteren (bijvoorbeeld door het verlichten van de regeldruk en/of door ondersteuning van 
stadsdiensten) initiatieven van middenveldorganisaties en geëngageerde burgers om kwetsbaren een dak boven 
het hoofd te geven. Bestaande projecten die goed werken, moeten daarbij worden uitgebreid. Mensen die daaraan 
deelnemen hebben recht op professionele begeleiding en informatie. 

 » We beschouwen scholing en werk als de motor om uit de armoede te geraken.

Zie ook het hoofdstuk ‘Werk en sociale economie’.

Werk helpt armoede tegen te gaan. Wie werkt, heeft 4,8% kans om in armoede te belanden. Iemand zonder werk loopt een 
armoederisico van 46%. Het hebben van een job alleen is echter niet voldoende. We willen dan ook de nodige aandacht hebben 
voor de groep die een job heeft maar het toch moeilijk heeft de touwtjes aan elkaar te knopen. 

 » We willen jongeren en volwassenen alle kansen geven op een succesvolle opleiding. Armoede mag geen reden zijn 
om geen diploma te behalen.

> We blijven inzetten op kinderopvang en kleuterparticipatie. We moeten blijven garanderen dat er voldoende 
plaatsen zijn en iedereen zo veel als mogelijk op de kar krijgen van de kleuterparticipatie. Good practices zoals 
de opvangcheque kunnen daarvoor een hulpmiddel zijn.

> Huistaakbegeleiding willen we verder uitbreiden, in een samenwerking tussen de vzw’s die dit organiseren en 
het OCMW. Deze begeleiding kan zowel thuis gebeuren als op school of in ruimtes voorzien door de stad.

> We zetten verder in op het werken met brugfiguren, zowel in het lager onderwijs als in het secundair onderwijs. 
We bouwen de brugfigurenwerking in het secundair onderwijs structureel uit. We begeleiden de brugfiguren 
en erkennen hen in hun belangrijke taak, zowel om de scholen te ondersteunen als om de kloof te dichten 
tussen thuis en school. 
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die manier worden noodzakelijke medische tussenkomsten niet uitgesteld. 

 » We doorbreken het sociaal isolement van mensen in armoede door in te zetten op 
maatschappelijke participatie.

 » We zetten een samenwerking op tussen verschillende diensten (buurtwerk, politie, dienstencentra enzovoort) om 
sociaal isolement en vereenzaming op te sporen en in kaart te brengen, onder meer met huisbezoeken die we 
willen aanpakken op een informele manier. Mensen die zich in die situatie bevinden, benaderen we op een per-
soonlijke en niet-dwingende manier om hen te stimuleren tot maatschappelijke participatie en de mogelijkheden 
toe te lichten.

 » We waken erover dat de toegang tot jeugdwerk, cultuur en sport betaalbaar en toegankelijk blijft. We maken werk 
van de uitbreiding van het aanbod van de UiTPAS, met bijkomende aandacht voor het aanbod van commerciële 
bedrijven, waarmee we mensen met een laag inkomen of in schuldhulpverlening goedkoper toegang bieden tot 
vrijetijdsactiviteiten. We maken de UiTPAS ook beter bekend bij de doelgroep.

 » We zetten in op toegang tot jeugdwerk, cultuur en sport op twee manieren. We sensibiliseren actoren op het vlak 
van jeugdwerk, cultuur en sport en stimuleren hen om in hun werking voldoende aandacht te hebben voor mensen 
in armoede. Daarnaast zorgen we dat mensen in armoede makkelijk toegang kunnen vinden tot deze activiteiten 
en hierover voldoende informatie krijgen. Tegelijk erkennen we de belangrijke rol van het jeugdwelzijnswerk en 
blijven we deze vorm van jeugdwerk ondersteunen.

 » We besteden bijzondere aandacht aan het bestrijden van kinderarmoede en 
generatiearmoede.

 » We onderhouden nauwe samenwerkingsverbanden tussen het OCMW en Kind & Gezin om armoedeproblema-
tieken snel te detecteren en onmiddellijk gepaste ondersteuning te kunnen bieden. 

 » Om meer kansen te creëren en een betere ondersteuning te geven aan kinderen en hun gezin verhogen we bij 
alle betrokken actoren (onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, …) de gevoeligheid voor en de kennis over de 
impact van kans-, kinder- en generatiearmoede.

 » We maken werk van de uitbreiding van het project ‘Kinderen Eerst’, waarbij OCMW-medewerkers zitdagen houden 
in scholen en mee werken aan oplossingen voor de welzijnsvragen van ouders. Op die manier vinden ouders mak-
kelijker de weg naar hulp en worden ook leerkrachten en brugfiguren ondersteund. 

 » We zorgen ervoor dat alle kinderen, ongeacht hun socio-economische achtergrond, een stem hebben in het vorm-
geven van Gent als kindvriendelijke stad.

 » De vakantiewerking van het OCMW en de jeugddienst van de Stad organiseren vormingen voor het reguliere 
jeugdwerk om ook daar de kennis over en aandacht voor armoede onder kinderen en jongeren te vergroten.

 » De hulpverlening, de vrijetijdssector en het onderwijs werken optimaal samen aan trajecten van kinderen in 
armoede, hun ouders en hun gezin. Zo versterken we de integrale gezinsbegeleiding binnen het OCMW.

 » We ontwikkelen een specifiek beleid voor jongeren tussen 16 en 25 jaar die vanwege generatiearmoede uit huis 
zijn getrokken en daarna vaak tussen de mazen van het net vallen. 

 » We werken maximaal samen met het middenveld zonder onze eigen verantwoordelijkheid 
als stedelijke overheid te ontlopen.

 » 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, juri-
dische en administratieve kwesties. 

 » We betrekken armoedeverenigingen actief bij de opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het armoedebeleid.

 » We onderwerpen alle beleidsbeslissingen aan een armoedetoets.

 » Beleidsbeslissingen die een impact hebben op mensen in armoede worden onderworpen aan een armoedetoets. 
De stad maakt gebruik van ervaringskennis en wetenschappelijke inzichten om beleidsbeslissingen te toetsen en 
waar nodig bij te sturen. Daarvoor wordt werk gemaakt van een adviesorgaan waar mensen in armoede, veld-
werkers, wetenschappers en de stadsdiensten in vertegenwoordigd zijn. Het advies van deze groep wordt onder-
hevig aan een motiveringsplicht door het stadsbestuur. 

 » In het bijzonder hebben we aandacht voor beslissingen inzake mobiliteit die tot een toename van vervoersar-
moede zouden kunnen leiden. Een goede mobiliteit is essentieel om te participeren aan het maatschappelijk 
leven (werk, onderwijs, vrije tijd, zorg). We zetten in op mobiliteitsbevorderende maatregelen voor kansengroepen. 
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hoofdstuk

CULTUUR EN EVENEMENTEN

 »
Cultuur wordt vaak als een extraatje gezien. Maar het is zoveel meer. In een maatschappij waar het ‘ik’ centraal staat, 
is cultuur meer dan ooit de verbindende factor. Steden worden ermee geïdentificeerd. Wat is Bilbao zonder Guggen-
heimmuseum, Barcelona zonder Gaudi, Avignon zonder festival, Firenze zonder zijn palazzi, …? Overal ter wereld kent 
men die steden niet vanwege hun bloeiende economie maar om hun rijke culturele leven of hun unieke erfgoed.

Het is met onze ‘stad van kennis en cultuur’ niet anders. Gent is een prachtige parel aan de kroon van de lage landen. 
Er zijn artiesten van hoog niveau, hoogstaande festivals, talrijke uitingen van creativiteit en dat alles in een onover-
troffen kader. Toch moet het mogelijk zijn Gent nog meer tentoon te spreiden aan de buitenwereld als een spranke-
lende cultuurstad. We mogen niet nalaten daarvoor alle troeven uit te spelen. Ook voor de Gentenaar zelf moet de 
stad een geliefde zijn waarop hij nooit uitgekeken geraakt.

Om deze doelstelling te bereiken, zal er de komende zes jaar een doortastend beleid moeten gevoerd worden om een 
divers, aantrekkelijk en verfrissend cultuuraanbod te realiseren voor de nieuwsgierige bezoeker maar evenzeer voor de 
Gentenaar zelf, die zich thuis moet blijven voelen in zijn geliefde Gent. 

CD&V Gent wil dat beleid vormgeven op basis van de volgende principes en actiepunten:

 » We maken cultuur zo toegankelijk mogelijk en willen mensen rond cultuur bijeenbrengen.
 » We streven naar een hogere cultuur-en vrijetijdsparticipatie voor iedereen, met bijzondere aandacht voor de kwets-

baren. We zorgen voor een laagdrempelig, betaalbaar en toegankelijk (ook fysiek) aanbod. De UiTPAS is daartoe voor 
ons het instrument bij uitstek. Spelers in het culturele veld moeten er verder toe aangezet worden om in te stappen in 
dat systeem.

 » We richten één centraal punt in waar organisatoren hun lege stoelen ‘last minute’ kunnen aanbieden tegen sterk ver-
laagde prijzen.

 » We leven in een superdiverse stad, gekleurd door migratie van West-Vlaanderen tot Oezbekistan. Zowat 155 nationali-
teiten zijn in Gent vertegenwoordigd. In theater en musea, maar ook op festivals en concerten is er echter nauwelijks wat 
te merken van de diversiteit. Hier ligt een grote uitdaging voor de toekomst.

 » We ondersteunen etnisch-culturele verenigingen om een eigen werking uit te bouwen en versterken hen in hun cultuur(-
beleving), en stimuleren hen tegelijk om hun werking bekend te maken aan en open te stellen voor het brede publiek.

 » Meer diversiteit in het aanbod geldt ook voor andere doelgroepen (senioren, personen met een handicap, kansen-
groepen). Het aantal jonge inwoners neemt toe in onze stad. De samenwerking tussen cultuur en onderwijs moet 
worden geïntensifieerd. We willen creatie, kunst en cultuur sterker geïntegreerd zien in dagelijks leven zodat kinderen 
en jongeren er vaker mee in aanraking komen gedurende hun volledige schoolloopbaan via Brede School, deeltijds 
kunstonderwijs en in de vrije tijd. Hoe vroeger kinderen in contact komen met cultuur, hoe meer ze op latere leeftijd par-
ticiperen. Er kunnen meer samenwerkingsverbanden tussen culturele actoren, scholen en opvang tot stand gebracht 
worden.

 » Gent moet, als grootste studentenstad van Vlaanderen, samenwerking promoten tussen de culturele spelers en de 
universiteit en de hogescholen om ook daar de cultuurproductie en -beleving te stimuleren. De creatieve opleidingen 
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opmerkelijke collectie en tentoonstellingen ten volle moet kunnen spelen in een daartoe geschikte huisvesting.

 » Er moeten voldoende financiële middelen worden vrijgemaakt om kerken en andere historische gebouwen te 
renoveren en te onderhouden. Gent is ook een stad met een rijk industrieel verleden en ook deze sites vragen een 
toekomstgerichte aanpak. We maken een investeringsplan op om die ambitie ook op lange termijn te kunnen 
garanderen. We zetten ook in op het ontsluiten en publiek toegankelijk maken van deze gebouwen en sites.

 » We onderzoeken op welke manier de herbestemming van een aantal parochiekerken kansen biedt om de ge-
bouwen in kwestie te gebruiken voor culturele doeleinden (bv. als concertzaal of expositieruimte, maar ook als 
atelier of repetitieruimte). Ook bij een sociale herbestemming of woonfunctie pleiten we ervoor om de cultuurhis-
torische en religieuze betekenis van het kerkgebouw te respecteren.

 » We bestendigen en versterken onze positie in niches waar we top zijn.

Op bepaalde culturele gebieden is Gent echt de top in Vlaanderen. Het moet de bedoeling zijn deze toppositie aan te houden en 
te verstevigen.

 » Poëziecentrum Gent huisvest het enige poëziecentrum in Vlaanderen. We willen als Stad ondersteuning bieden 
om rond poëzie een sterkere publiekswerving te ontwikkelen. Zo zou een jaarlijkse poëzienacht op de Vrijdags-
markt het centrum extra in de spotlights kunnen zetten.

 » Aan de Waalse krook hebben we nu de modernste en mooiste bibliotheek van het land. Dat biedt de mogelijkheid 
om ook dé stad van literatuur en letteren te worden.

 » Wat design betreft is onze stad eveneens uniek omdat we het enige museum in Vlaanderen rond design en vorm-
geving huisvesten. Ook daar willen we ons nog meer mee profileren. De uitbreiding van het Designmuseum biedt 
daartoe nieuwe kansen.

 » Gent heeft een bijzonder rijk aanbod aan theater en muziek zowel op professioneel vlak als op amateurgebied. 
De mix tussen professionele gezelschappen en amateurgezelschappen is onontbeerlijk om tot een rijk muziek- en 
theaterlandschap te komen. Hiervoor is het belangrijk om voldoende repetitieruimtes te voorzien.

 » Het is bewonderenswaardig dat topensembles zoals Ballet C de la B, Muziek Lod, Collegium Vocale, B’Rock, … zich 
in eigen stad en in de wereld profileren als ensembles uit Gent. Zij vormen een enorm cultureel uithangbord voor 
onze stad. We stimuleren dit en zetten dit creatief talent ook in eigen stad in de verf. 

 » We verzoenen levendigheid en leefbaarheid.

 » Nergens in Vlaanderen vind je een stad met een groter festivalaanbod dan Gent. Festival van Vlaanderen, Film Fest Gent, 
Food Truck, Gent Jazz, Wildemannen Woestewijven, het Lichtfestival, de onovertroffen Gentse Feesten met hun straat-
theater en figurentheater, en talrijke kleinere muziek-, film- en theaterfestivals maken van Gent dé festivalstad bij uitstek. 
Al deze festivals zorgen voor een grote dynamiek en uitstraling en verdienen onze steun.

 » De Gentse Feesten zijn uitgegroeid tot een massagebeuren dat op een aantal vlakken ver af staat van het oorspronkelijke 
concept en de draagkracht van de stad onder druk zet. In nauwe samenspraak met de organisatoren willen we een 
visie uitwerken over hoe we de Feesten de volgende jaren willen zien evolueren. Voor CD&V moeten de Gentse Feesten 
in de eerste plaats een laagdrempelig en duurzaam cultureel festival zijn dat gratis wordt aangeboden en waarbij een 
prominente plaats wordt voorbehouden voor Gents cultureel talent met verschillende etnisch-culturele achtergronden.

 » We maken voor elk van de grote pleinen een ‘pleinprofiel’ op waarin we – in samenspraak met de buurt – vastleggen 
welke types van evenementen op die pleinen kunnen plaatsvinden, en met welke frequentie. Hetzelfde doen we voor 
de parken.

aan de Gentse universiteit en hogescholen (kunsten, architectuur, eventmanagement,…) spelen daarin uiteraard een 
belangrijke rol.

 » We verbeteren de fysieke toegankelijkheid van bibliotheken, zalen, expositieruimtes enz. om ook mensen met een licha-
melijke beperking alle kansen te geven om te participeren.

 » We besteden meer aandacht aan cultuur in de deelgemeenten en de wijken.

Cultuur beleef je niet enkel in grote huizen maar moet een dagdagelijkse belevenis zijn. Daarom is het van kapitaal belang dat 
cultuur aanwezig is in alle wijken en deelgemeenten.

 » De bruisende binnenstad staat soms in schril contrast met de rand. Deelgemeenten voelen zich te weinig betrokken 
bij het Gentse cultuurleven. Daarom pleiten wij ervoor bij grote evenementen, zoals de Gentse Feesten en het Festival 
van Vlaanderen, de deelgemeenten mee te betrekken. Kleinere festivals kunnen plaatsvinden in deelgemeenten en 
wijken. De zondagse concerten op de kiosk op de Kouter kunnen bijvoorbeeld ook eens doorgaan in Zwijnaarde of 
Oostakker. Ook kleinschalige initiatieven op maat van de deelgemeente of wijk verbinden mensen en bevorderen de 
levenskwaliteit. 

 » We willen de volkse tradities die de eigenheid van bepaalde stadsdelen uitmaken in ere herstellen.

 » De cultuurplatforms verdienen blijvende ondersteuning. Zij hebben een belangrijke functie bij het realiseren van 
kunst en cultuur in de wijken en de deelgemeenten. Niet alle cultuurplatforms kennen op dit moment een even 
bloeiende werking. Waar nodig doen we bijkomende inspanningen om de cultuurplatforms te dynamiseren en te 
doen transformeren naar een moderne culturele wijkwerking.

 » Wij opteren ervoor om in de volgende legislatuur kleinere kunstwerken op verschillende plaatsen op het Gentse 
grondgebied te plaatsen, eerder dan veel geld te besteden aan grote nieuwe projecten in het stadscentrum. Ook bij 
projecten die kunst in de publieke ruimte brengen, besteden we meer aandacht aan de gebieden buiten de kernstad.

 » We brengen de beschikbare culturele infrastructuur en de noden in alle Gentse wijken in kaart en maken, in samen-
werking met de betrokken partners, een actieplan op om alle hiaten gefaseerd in te vullen.

 » We optimaliseren de werking van de wijkfilialen van de bibliotheek (inzake huisvesting, openingsuren en aanbod), 
met bijzondere aandacht voor de kinder- en jeugdafdeling zodat we kinderen en jongeren in de stad alle kansen 
geven om te lezen.

 » We verbeteren de capaciteit en de kwaliteit van het stedelijke culturele patrimonium.
 » We zetten een stedelijke structuur op die de culturele spelers ondersteunt bij het beheer van hun patrimonium en 

vraag en aanbod inzake culturele infrastructuur op elkaar afstemt.

 » Met name op het vlak van de beeldende kunsten stelt zich een capaciteitsprobleem wat ateliers en expositie-
ruimtes betreft. We breiden, in samenwerking met Nucleo, de capaciteit uit om beter te voldoen aan de noden.

 » Samen met de Vlaamse overheid en private partners maken we werk van de restauratie van het Operagebouw, dat 
moet evolueren naar een cultuurhuis waar ook andere culturele spelers terechtkunnen.

 » We onderhouden een duurzame samenwerking met Vooruit en zetten als stedelijke overheid mee onze schouders 
onder de noodzakelijke investeringensprogramma’s.

 » We realiseren de pop-rockzaal onder het Wintercircus.

 » We pleiten ervoor om eindelijk, na vele jaren van beloften, een museumplein te creëren tussen het MSK en het 
SMAK. Met de opening van het Gents Universiteitsmuseum aan de Plantentuin in 2019 plaatst een derde culturele 
speler zich aan het museumplein. We geven het Kunstenkwartier verder vorm met de afwerking van de Bijlokesite 
en de vernieuwing van de gebouwen in het Citadelpark. We willen ook via het water de verbinding maken met 
andere musea gelegen aan de Gentse waterlopen.

 » We ondersteunen waar mogelijk de verdere ontwikkeling van het SMAK, dat zijn internationale ambitie met de 
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hoofdstuk

 »
DEMOCRATISCH BESTUUR, INSPRAAK EN TRANSPARANTIE

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 democratisch bestuur, 
inspraak en transparantie. Want de toekomst van Gent bepalen, dat doen we samen. Een meer open beleids-
cultuur is noodzakelijk om het vertrouwen van de burgers in de beleidsvoerders te herstellen.

CD&V Gent wil daar de volgende legislatuur werk van maken op basis van de volgende principes en actiepunten:

 » We betrekken de Gentenaars meer systematisch bij het beleid.

 » We 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. Dat vergt een participatie-
beleid dat veel proactiever en gerichter optreedt dan nu het geval is. 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.

 » 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.

 » Met enquêtes en bevragingen verzamelen we op regelmatige basis voorstellen en verbeterpunten voor het beleid bij de 
bevolking.

 » In een ‘smart city’ moeten burgers ook digitaal mee kunnen denken en bouwen aan en onze stad. Daarom willen we ook 
inzetten op een stevig digitaal participatieplatform. Het potentieel van een concept zoals het Ghent Living Lab wordt 
vandaag onderbenut.

 » We leveren meer inspanningen om ook minder bereikbare groepen te betrekken.

 » 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. Het is voor 
ons van essentieel belang dat ook minder mondige groepen een stem krijgen. We denken daarbij aan kinderen en jon-
geren 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.

 » We geven vorm aan een geïntegreerd evenementenbeleid waarbij we de lusten en de lasten voldoende spreiden over 
de stad en we erover waken dat er overal in de stad ook voldoende luwe periodes en luwe plekken zijn.

 » We informeren bewoners minstens een maand op voorhand over geplande evenementen en eventuele wijzigingen of 
beperkingen inzake parkeren of verkeerscirculatie, opdat ze zich daarop kunnen voorbereiden. Bewoners van de bin-
nenstad, waar de grootste concentratie van evenementen plaatsvindt, bezorgen we halfjaarlijks een overzicht van wat 
op stapel staat.

 » We zien bij alle evenementen toe op frequent en rechtstreeks overleg tussen organisatoren en omwonenden om 
overlast reeds op voorhand zo veel mogelijk te beperken en ook in de loop van het evenement snel te kunnen reageren 
bij problemen.

 » We zetten in op duurzaamheid en toegankelijkheid van evenementen. Organisatoren dienen bij hun vergunningsaan-
vraag ook duidelijk aan te geven hoe zij de mobiliteitsafwikkeling zo vlot en duurzaam mogelijk zullen maken. Ze dienen 
hun bezoekers aan te moedigen om andere vervoersmiddelen dan de auto te gebruiken. (zie ook ‘Milieu, energie, 
klimaat en duurzaamheid’). 

 » We vullen de rol van de Stad als regisseur, stimulator en facilitator maximaal in.

 » We beschouwen de Cultuurraad als primordiale partner voor de stedelijke overheid om het cultuurbeleid vorm te 
geven. We zijn het eens met de analyse van de Cultuurraad zelf dat inspraak, advisering en participatie in de toe-
komst op een andere manier dienen te worden ingevuld. Samen met de Cultuurraad, en uitgaand van het voorstel 
dat de raad daartoe zelf heeft ontwikkeld na evaluatie van zijn werking, willen we in de volgende legislatuur werk 
maken van een nieuwe, toekomstgerichte invulling en ondersteuning door de stadsdiensten.

 » We ondersteunen vrijwilligers als motor van het Gentse cultuurleven. Een sterk verenigingsleven is primordiaal. 
Gent telt gelukkig nog vele culturele en socio-culturele organisaties, ontstaan uit private initiatieven, die kunnen 
rekenen op de inzet en het engagement van vele vrijwilligers. Om de administratieve en organisatorische lasten te 
verkleinen, richten we een online én fysiek Evenementenloket in. Om kandidaat-vrijwilligers en organisaties elkaar 
beter te laten vinden, bouwen we het Vrijwilligerspunt verder uit.

 » We scheppen ruimte voor kleinschalige culturele initiatieven ‘van onderuit’ en ondersteunen artistieke Gentenaars 
door hen bijvoorbeeld een subsidiëring toe te kennen, hen tegen een haalbare prijs gebruik te laten maken van 
stedelijke zalen of hen te helpen bij het zoeken naar een bijzondere locatie. We doen dat op een laagdrempelige 
wijze, zonder hen te willen inkantelen in een grotere werking.

 » We stimuleren maximaal uitwisseling tussen culturele spelers van diverse pluimage in de overtuiging dat die ont-
moeting leidt tot nieuwe vormen van artistieke expressie en de kwaliteit van het Gentse culturele aanbod vergroot. 
Om die uitwisseling en samenwerking te stimuleren, zorgen we voor voldoende flexibiliteit in de regelgeving en 
halen we drempels (zoals te stringente voorwaarden voor projectsubsidies) maximaal weg.

 » Ook tussen de grote cultuurhuizen onderling dient bijkomend te worden samengewerkt. Als stedelijke overheid 
ondersteunen we initiatieven die die actoren op regelmatige basis rond de tafel brengen.

 » We laten ook de lokale Gentse ondernemers maximaal meegenieten van het culturele leven in onze stad. Zo 
bieden we hen op evenementen de mogelijkheid om hun producten aan de man te brengen door hen betaalbare 
standplaatsen aan te bieden.
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 » We erkennen de adviesraden in hun democratische rol en sturen hun werking bij waar 
nodig.

 » Bij zowat alle stedelijke adviesraden zijn kritische geluiden te horen over de manier waarop de samenwerking 
met het huidige stadsbestuur verloopt. Terugkerende kritieken zijn dat ze te laat in het proces worden betrokken, 
te weinig tijd krijgen om een grondig advies op te maken en overladen worden met documenten, waardoor hun 
werking sterk wordt verzwaard. Alle adviesraden stellen zich ook de vraag hoe hun samenstelling er in de toekomst 
moet uitzien en hoe ze de burgers meer kunnen betrekken. Wij willen in de komende legislatuur met elk van de 
adviesraden die oefening maken en een nieuwe, toekomstgerichte invulling ontwikkelen.

 » We willen de werklast van de adviesraden verlichten en beter spreiden door op regelmatige basis vooruit te kijken 
en jaarprogramma’s uit te werken, opdat de raden weten wat er op hen afkomt en hun werkzaamheden beter 
kunnen plannen.

 » We houden zo veel mogelijk rekening met adviezen van adviesraden en verbinden er ons toe steeds een gemoti-
veerd antwoord op te maken wanneer we een advies niet volgen. In het bijzonder willen we ook een volwaardig 
statuut geven aan spontane adviezen. Dit betekent concreet dat aan adviezen die een adviesraad geeft op eigen 
initiatief, zonder rechtstreekse vraag van het stadsbestuur, eenzelfde belang wordt gehecht en dezelfde opvolging 
wordt gegeven.

 » We stimuleren uitwisselen en samenwerking tussen adviesraden in het kader van het Lerend Netwerk Adviesraden.

 » We versterken de gemeenteraad om haar democratische taak ten volle te kunnen 
vervullen.

 » We laten de gemeenteraad niet langer voorzitten door de burgemeester of een ander lid van het college, maar 
door een gemeenteraadslid. De dubbele pet van burgemeester én voorzitter van de gemeenteraad heeft er in het 
verleden te vaak toe geleid dat politieke debatten niet ten volle werden gevoerd.

 » In samenspraak met de verkozen leden van meerderheid én oppositie maken we aan het begin van de volgende 
legislatuur een actieplan op met initiatieven om de werking van de raad en de commissies te verbeteren.

 » We dringen bij de Vlaamse overheid aan op de versterking van het statuut van de gemeenteraadsleden in de groot-
steden, met de invoering van een (deeltijds) betaald mandaat dat het werken met zitpenningen kan vervangen.

 » We zetten in de werkzaamheden van de gemeenteraad bij de voorbereiding én de evaluatie van beleidsbeslis-
singen veel meer in op hoorzittingen, open vergaderingen en consultatie van burgers en verenigingen.

 » We maken in de stedelijke communicatiekanalen, en in het bijzonder in het stadsmagazine, ook ruimte voor te-
genstemmen.

 » We waken steeds over voldoende terugkoppeling van de verzelfstandigde entiteiten en intergemeentelijke samen-
werkingsverbanden naar de gemeenteraad om de democratische controle te behouden.

 » We zetten in op transparantie en versterken klachten- en controlemechanismes.
 » We maken werk van een performant eerstelijns klachtenbehandelingssysteem met betrekking tot de stadsdiensten 

én andere organisaties waar de Gentenaar geregeld mee te maken krijgt, zoals Ivago, Farys en andere.

 » Voor wie geen afdoend antwoord krijgt, moet een onafhankelijk tweedelijns-ombudssysteem worden gegaran-
deerd. De ombudsdienst doet ook aanbevelingen aan de Stad om de dienstverlening te verbeteren.

 » Naar Antwerps voorbeeld richten we een Bureau voor Integriteit op dat als onafhankelijk orgaan waakt over het 
integere en deontologische optreden van het personeel en de mandatarissen. Het bureau stelt gedragscodes op, 
fungeert als meldpunt voor integriteitsschendingen en geeft advies over gedragsnormen en over initiatieven die 
de integriteitsbeleving kunnen versterken.

 » We houden een publiek mandatenregister bij waarin voor elk van de raadsleden en voor derden die namens de 
Stad Gent een mandaat uitoefenen is opgenomen welke mandaten zij vervullen.

 » Wie geen toegang heeft tot internet, moet alternatieven aangereikt krijgen om zijn stem te laten horen.

 » We ondersteunen het middenveld maximaal in zijn onafhankelijke werking en betrekken 
het systematisch bij het beleid.

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.

Het belang dat we hechten aan de rol van en de dialoog met het middenveld, vormt een rode draad doorheen alle hoofdstukken 
in dit verkiezingsprogramma. 

 » We betrekken het middenveld actief bij de opmaak en de uitwerking van het beleid in alle relevante beleidsdo-
meinen.

 » We gaan daarbij verder dan het ‘klassieke’ middenveld en versterken ook andere samenwerkingsinitiatieven, in 
het bijzonder die die gericht zijn op sociale samenhang en wijkontwikkeling.

 » We doen bijkomende inspanningen om ook de etnisch-culturele minderheden volwaardig te integreren in het 
middenveld. Dat is vandaag nog te weinig het geval. We willen het etnisch-culturele middenveld mobiliseren en 
stimuleren om actief deel te nemen aan de Gentse samenleving, steeds met een inclusieve samenleving als on-
derliggende gedachte.

 » We brengen middenveldorganisaties op regelmatige basis rond de tafel en stimuleren samenwerking en erva-
ringsuitwisseling.

 » De autonomie van het middenveld is voor ons essentieel. Voor ons 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 beleid-
smakers 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.

 » We hebben aandacht voor heel Gent.

CD&V wil aandacht voor heel Gent. Elk stadsdeel moet in gelijke mate profiteren van de meerwaarde die de stedelijke koepel 
biedt. Die aandacht voor wijken en deelgemeenten komt naar voren in tal van beleidsdomeinen, van dienstverlening over cultuur 
en sport tot mobiliteit. U leest er meer over in de betreffende hoofdstukken in dit programma. Hier geven we graag enkele speci-
fieke actiepunten mee. 

 » Bij het begin van de legislatuur maken we, 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 beleids-
plannen 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.

 » We pleiten voor de invoering van een overlegplatform voor elk van de Gentse wijken. 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.

 » 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 overleg-
platformen krijgen daarom een centrale rol. Finaal is het de gemeenteraad die de besteding van de middelen uit 
de wijkportefeuille goedkeurt.
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hoofdstuk

 »
DIENSTVERLENING

De Gentenaars hebben recht op een goede stedelijke dienstverlening. Voor CD&V Gent moet het stedelijke 
dienstverleningsaanbod worden getoetst aan de hand van 7 B’s: bereikbaarheid, beschikbaarheid, bruikbaarheid, 
bekendheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid en begrijpbaarheid.

CD&V wil de stedelijke dienstverlening bijsturen op basis van de volgende principes en actiepunten:

 » We beperken zo veel mogelijk de administratieve lasten en treden proactiever op.
 » Onnodige administratieve lasten moeten worden vermeden door de beschikbare gegevens zo veel mogelijk te 

delen tussen diensten. Het uitgangspunt hier is ‘de gegevens moeten lopen, niet de mensen’.

 » We trachten steeds zo veel mogelijk met één centraal contactpunt te werken (‘single point of contact’), bijvoor-
beeld op het vlak van zalenbeheer en de organisatie van evenementen.

 » Ook moet de dienstverlening proactiever worden en de burgers en ondernemers zo veel mogelijk tegemoet treden 
om hen op de hoogte te brengen van hun administratieve verplichtingen én van hun rechten, bijvoorbeeld inzake 
subsidies waar ze aanspraak op kunnen maken.

 » De stad moet de administratieve lasten voor ondernemers en bedrijven verlichten. Als inspirerend voorbeeld ver-
wijzen we naar het ‘aanbestedingspaspoort’ dat in de Nederlandse stad Den Haag werd ontwikkeld. Dit paspoort 
is een certificaat ter vervanging van standaarddocumenten die ondernemingen bij een aanbesteding moeten 
indienen. Met dit certificaat kunnen ondernemingen gedurende een bepaalde periode deelnemen aan aanbe-
stedingsprocedures zonder opnieuw de standaarddocumenten te moeten indienen. We gaan met de relevante 
belangenorganisaties na waar bijkomend administratieve lasten kunnen worden verlicht. (Zie ook hoofdstuk 
‘Economie & ondernemen”)

 » We brengen de dienstverlening dicht bij de Gentenaars.
 » De centralisering van stadsdiensten aan de Zuid is een goede zaak, maar mag niet ten koste gaan van de dienstver-

lening op wijkniveau. In de dienstencentra moeten wijkbewoners terechtkunnen voor de meest courante dienst-
verlening. Ook wat de OCMW-dienstverlening betreft, zetten we in op lokale antennes.

 » We gebruiken het Mobiel Dienstencentrum om een basisaanbod van stedelijke dienstverlening aan te bieden in 
buurten waar geen dienstencentrum is, maar ook aan de stations Gent-Sint-Pieters en Gent Dampoort en aan 
ziekenhuizen. Op grond van een analyse van de noden, gestaafd met bezoekerscijfers en klantentevredenheids-
metingen, sturen we de mobiele dienstverlening bij wat halteplaatsen en dienstverlening betreft. We willen de 
aangeboden dienstverlening (nu beperkt tot de Dienst Burgerzaken, Gentinfo en de Bibliotheek) uitbreiden (bv. 
ook OCMW).

 » We zetten ook verder in op dienstverlening aan huis. Het bezorgen van loketdocumenten moet worden verzorgd 
door een gespecialiseerde firma op een met de burger afgesproken moment. Dit ontlast de stadsdiensten en zorgt 
voor een veilige, efficiënte en betrouwbare dienstverlening.

 » We investeren verder in Gentinfo als hét centrale aanspreekpunt voor informatie over het stadsbestuur en de 
stadsdiensten. Gentinfo vervult ook een belangrijke rol in de ondersteuning van mensen die geen toegang hebben 
tot digitale dienstverlening. We vergroten het aantal fysieke Gentinfo-punten en brengen die onder in de diensten-
centra.

 » We vullen de openbaarheid van bestuur – uiteraard binnen de wettelijke bepalingen – maximaal in. Zo publiceren 
we college- en gemeenteraadsbesluiten en beleidsdocumenten (ook van externe organisaties waarin de Stad Gent 
zetelt) op een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier. We maken ook werk van een publiek consulteerbare 
subsidiedatabank, waarin duidelijk is opgenomen welke verenigingen hoeveel geld krijgen van de Stad.
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 » We beschermen de sociale rol van openbare diensten.
 » Persoonlijk contact en begeleiding moet steeds mogelijk blijven. Dienstverlening ten aanzien van de burgers mag 

niet volledig worden gedigitaliseerd.

 » We ondersteunen de sociale rol van openbare diensten. Sommige dienstverleners speelden in het verleden een 
belangrijke sociale rol, maar dreigen die te verliezen vanwege het ‘efficiëntiecredo’. Dienstverleners moeten de tijd 
krijgen om naar mensen te luisteren en hen eventueel door te verwijzen naar andere stads- of OCMW-diensten of 
externe organisaties.

 » We verhogen de toegankelijkheid van de dienstverlening.

De term ‘toegankelijkheid’ moet in de breedst mogelijk zin worden geïnterpreteerd. Het gaat niet enkel over de fysieke toegan-
kelijkheid van de gebouwen (openingstijden, toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers,..), maar ook over de betaalbaarheid, de 
communicatie, het taalgebruik, de klantvriendelijkheid, de klachtenbehandeling enzovoort. 

 » We pleiten voor bijkomende aandacht voor de toegankelijkheid van de stadsdiensten voor mensen met een be-
perking. Daarbij denken we niet alleen aan rolstoelgebruikers, maar ook aan mensen met een beperking die de 
communicatie met de stadsambtenaar en het vervullen van formaliteiten bemoeilijkt, zoals doven en blinden. Er 
moeten bijkomende inspanningen worden geleverd opdat ook zij vlot van de openbare dienstverlening kunnen 
gebruikmaken. Zo kunnen documenten worden vertaald in braille of kan op bepaalde tijdstippen een doventolk 
aanwezig zijn in de dienstencentra. 

 » Daarnaast moet ook meer aandacht gaan naar de vereenvoudiging van het taalgebruik dat door de stadsdiensten 
wordt gehanteerd in documenten en publicaties, opdat deze voor zo veel mogelijk mensen begrijpbaar zijn.

 » Binnen de wettelijke mogelijkheden maken we gebruik van sociale tolken om de contacten tussen de stads-
diensten en mensen die het Nederlands (nog) onvoldoende machtig zijn te vereenvoudigen. We denken daarbij in 
het bijzonder aan het Loket Migratie, waar moeilijke communicatie de procedures vaak sterk bemoeilijkt. Op die 
manier willen we ook vermijden dat ouders hun kinderen meebrengen om te tolken, en hen zo van school houden.

 » Om de toegankelijkheid te verhogen moeten de verschillende diensten niet méér open zijn, maar wel flexibeler 
uren hanteren. Specifieke noden verschillen uiteraard naargelang het soort dienstverlening en de betrokken doel-
groep. We brengen voor elk van de stadsdiensten de noodwendigheden in kaart. Voor bepaalde diensten kunnen 
we er bijvoorbeeld voor kiezen later te openen en ’s avonds later te sluiten.

 » Dienstverlening op afspraak zorgt ervoor dat de burger niet hoeft te wachten en dat het betrokken personeelslid 
de noodzakelijke voorbereidingen kan treffen. Wel waken we erover dat er voldoende momenten zijn waarop 
burgers ook zonder afspraak bij de stadsdiensten terechtkunnen, ook ’s avonds en op zaterdag.

 » We maken de dienstencentra en balies kindvriendelijker door het inrichten van speelhoeken, verzorgingstafels, 
borstvoedingshoeken e.a. Op die manier maken we het voor Gentenaars eenvoudiger om hun kinderen mee te 
nemen bij hun contacten met de stadsdiensten.

 » E-loketten en andere vormen van digitale dienstverlening maken het mogelijk om zonder verplaatsing en ook 
buiten de werkuren een beroep te doen op allerlei diensten. We willen deze vorm van dienstverlening daarom 
verder uitbreiden. We maken het voor de burgers mogelijk om online de stand van zaken in lopende dossiers te 
volgen. Op termijn willen we een sterk Gents e-portaal (en applicatie) uitbouwen voor het geheel van de stedelijke 
dienstverlening, gaande van bijvoorbeeld reservatie en facturatie van sportvelden en zalen tot het vergunnin-
gensysteem voor het autovrij gebied.

 » We blijven inzetten op Smart City en open data (uiteraard met respect voor de privacy). We volgen technologische 
ontwikkelingen op de voet en implementeren die waar mogelijk en nuttig. We ontwikkelen ook zelf nieuwe toepas-
singen die de stedelijke dienstverlening verbeteren. 

 » We ontwikkelen een strategie om ook nieuwe/sociale media als Facebook en WhatsApp in te schakelen in het 
stedelijke dienstverleningsaanbod.

 » Voor wie thuis geen toegang heeft tot het internet, stellen we op voldoende locaties verspreid over de stad gratis 
computers met internettoegang ter beschikking.
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hoofdstuk

 »
DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN

We willen er alles aan doen om met álle Gentenaars te bouwen aan een 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.

Diversiteit is dus een transversaal thema dat in verschillende hoofdstukken van dit programma aan bod komt. Ook 
waar het niet expliciet wordt gesteld, gelden onze voorstellen en ambities uiteraard onverkort voor alle Gentenaars.

Hieronder lichten we de onderliggende principes en enkele specifieke actiepunten toe.

 » We beschouwen ontmoeting en dialoog als fundamentele pijler voor het stedelijk 
samenleven.

 » We geloven sterk in de kracht van rolmodellen en ‘ambassadeurs’. We gaan actief op zoek naar mensen die de 
diversiteit van onze stad kunnen uitdragen met succesvolle ervaringen in uiteenlopende domeinen (sport, kunst, 
onderwijs, ondernemerschap e.a.).

 » We organiseren tweejaarlijks sensibiliseringscampagnes als ‘Iedereen anders, allemaal Gent’, die Gentenaars be-
wustmaken van thema’s als diversiteit en discriminatie.

 » We zien hier een belangrijke taak weggelegd voor het onderwijs. We ondersteunen scholen en leerkrachten om 
diversiteit op een positieve manier te integreren in het pedagogisch project en kinderen en jongeren te vormen in 
het omgaan met zichzelf en met elkaar. Die diversiteit moet ook zichtbaar zijn in het onderwijzend personeel. (Zie 
ook het hoofdstuk ‘Onderwijs en kinderopvang’.)

 » We zetten brugfiguren en interculturele bemiddelaars in om de verschillende bevolkingsgroepen in Gent te be-
reiken en dichter bij elkaar te brengen.

 » We stimuleren middenveldorganisaties en verenigingen om een actieve werking inzake diversiteit te ontwikkelen, 
goede praktijken te delen en samenwerkingen op te zetten.

 » We spelen ook in op de toenemende diversiteit onder ouderen. (Zie hoofdstuk ‘Senioren’.)

 » We stimuleren maatschappelijke participatie en werken drempels weg.
 » We zetten in op integrale toegankelijkheid, onder aansturing van de toegankelijkheidsambtenaar. We sensibili-

seren handelaars en horeca-uitbaters en stimuleren hen – ook financieel – om hun zaak toegankelijk te maken 
voor mensen met een fysieke beperking. We ontwikkelen verder het online platform en de app ‘Web on Wheels’, 
waar alle informatie en data omtrent toegankelijkheid in onze stad wordt verzameld en kan geraadpleegd worden. 
Ook evenementen worden maximaal toegankelijk gemaakt. 

 » We introduceren en promoten de ‘European Disability Card’ bij Gentse musea en organisaties. Deze kaart biedt 
voordelen aan mensen met een handicap op vlak van cultuur, sport en vrijetijdsbesteding, bijvoorbeeld een gratis 
of verlaagd toegangstarief, gratis audio- of videogids enzovoort.

 » We stimuleren verenigingen en sportclubs om hun werking inclusiever te maken en drempels weg te werken.



30 Verkiezingsprogramma CD&V Gent 2018 31

 » We stimuleren anderstaligen om Nederlands te leren. Kennis van de taal is immers een essentiële sleutel tot par-
ticipatie aan de Gentse samenleving. We richten lessen voor anderstaligen in door middel van laagdrempelige 
initiatieven in de wijken. We zetten daarbij prioritair in op het aanleren van functioneel taalgebruik en het wegwijs 
maken in de maatschappij. Voor wie het Nederlands nog onvoldoende machtig is, trachten we de taalbarrière als 
drempel voor participatie te verlagen door het aanbieden van sociale tolk- en vertaaldiensten.

 » We voeren een doelgroepgerichte communicatie over het socio-culturele en sportieve aanbod, het verenigings-
leven, de mogelijkheden inzake vrijwilligerswerk en andere kansen tot maatschappelijke participatie.

 » We voeren een krachtdadig beleid tegen discriminatie en racisme.
 » We maken aan het begin van de legislatuur met alle partners een ‘Actieplan tegen Racisme en Discriminatie’ op.

 » We houden praktijktesten op de huisvestingsmarkt. In de eerste plaats mikken we met deze testen op bewust-
making. Bij herhaalde inbreuken gaan we over tot bestraffing.

 » We zien strenger toe op het respecteren van de non-discriminatieclausule in overheidsopdrachten, contracten en 
subsidieovereenkomsten en treden effectief sanctionerend op bij inbreuken.

 » We bestendigen de werking van het Meldpunt Discriminatie en maken het nog beter bekend om de aangiftegraad 
te doen stijgen.

 » We organiseren structureel en regelmatig overleg tussen de Stad, middenveldorganisaties en politie en parket om 
kort op de bal te spelen en problemen gericht aan te pakken.

 » Als stedelijke overheid geven we het goede voorbeeld, ook inzake diversiteit.
 » We willen werken aan meer diversiteit binnen het personeelsbestand van de Groep Gent. Daartoe zetten we voor de 

volgende legislatuur een duidelijk groeipad uit met maatregelen om een betere afspiegeling van de Gentse bevolking 
te verkrijgen. In het bijzonder willen we meer diversiteit in het politiekorps.

 » We organiseren vorming en opleiding inzake diversiteit voor het personeel van de Groep Gent.

 » We maken een masterplan op om alle stadsgebouwen zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor mensen met een 
beperking. We verhogen ook de toegankelijkheid van de stedelijke dienstverlening. (Zie hoofdstuk ‘Dienstverlening’)

 » We hanteren maximaal genderneutraliteit in vacatures en (waar mogelijk) officiële documenten en briefwisseling.

 » We betrekken de Adviesraad voor Etnisch-Culturele Diversiteit AD REM en de Adviesraad voor Personen met een Han-
dicap nauw bij het beleid. We gaan na of de oprichting van een adviesraad LGBTQ+ een meerwaarde is.

 » We nemen op actieve wijze deel aan acties en internationale dagen als de ‘Dag tegen Racisme’ en de ‘Dag tegen 
Homo- en Transfobie’ en aan Europese en internationale netwerken als European Coalition of Cities Against Racism 
(ECCAR) en Regenboogsteden.

 » 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 bekend-
making van de werking van middenveldorganisaties via de stedelijke kanalen. Daarbij laten we de verenigingen in 
hun eigenheid en garanderen we hun autonomie.

 » Voorwaarde voor erkenning en ondersteuning is wel dat die organisaties ook zelf blijk geven van openheid ten 
aanzien van diversiteit en actief inzetten op kennismaking en dialoog.

 » We erkennen de waarde van ervaringsdeskundigheid en maken er graag gebruik van om ons beleid vorm te geven 
en af te toetsen.
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hoofdstuk

 »
ECONOMIE EN ONDERNEMEN

Onze stad kent een rijk en verscheiden economisch weefsel. Van de grote bedrijven in de haven, die vele tien-
duizenden 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.

Het beleid van de Stad is de voorbije jaren sterk gericht geweest op de starters. Dat is op zich natuurlijk een 
goede zaak, maar men is daardoor de groeiers en de sterkhouders wat uit het oog verloren. Wij willen de 
komende legislatuur ook die ondernemers meer ondersteunen.

Het creëren van een ondernemersvriendelijke stad vergt inspanningen op tal van beleidsdomeinen en moet 
daarom een rode draad vormen doorheen het hele stedelijke beleid.

We zetten in op de volgende principes en actiepunten:

 » We stimuleren lokaal ondernemen én lokaal consumeren.
 » We willen Gentenaars aansporen om te ondernemen. Dat doen we onder meer door:

 » Initiatieven in het onderwijs

> stimuleren van ondernemerszin door in samenwerking met het middenveld en belangenorgani-
saties lessenpakketten uit te werken;

> voortzetten van het Ondernemerschaps Forum, een samenwerking tussen Stad Gent, Universiteit 
Gent, de Gentse hogescholen en Vlerick Business School om ondernemingszin te bevorderen bij 
studenten en alumni;

> ondersteunen van bedrijfsbezoeken;

> organisatie van de ‘Gentse student-ondernemer’.

 » Verkiezing en bekendmaking van rolmodellen van Gentse ondernemers via ‘Gentrepreneur’.

 » Doelgroepeninitiatieven, in samenwerking met betrokken partners. Mensen op een inspirerende manier bij 
elkaar brengen kan de aanzet geven tot nieuwe ideeën en ondernemingen:

> toeleiden naar ondernemerschap in samenwerking met OCMW, VDAB, Starterslabo en andere 
partners;

> jobbeurzen uitbreiden met informatie over ondernemen;

 » We willen Gentenaars en ‘Gent-gebruikers’ aansporen om te kopen bij lokale ondernemers.

 » We ontwikkelen een ‘buy local’-programma waarmee we mensen stimuleren om producten en diensten bij 
lokale bedrijven af te nemen.

 » Ook als Groep Gent doen we bijkomende inspanningen om – binnen de ruimte die de wetgeving daartoe 
laat – meer lokaal aan te kopen.
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 » We creëren fysieke ruimte om te ondernemen.
 » We houden bedrijfsgronden zo veel mogelijk in eigendom van de Stad of sogent (al dan niet samen met andere relevante 

publieke partners, zoals de universiteit en de hogescholen, de provincie, PMV of de haven) en stellen ze via langdurige 
concessies ter beschikking van bedrijven.

 » Er lopende verschillende projecten voor nieuwe bedrijfsruimte. De belangrijkste zijn Wiedauwkaai – Wondelgemse Meersen 
en Eiland Zwijnaarde. We zetten in op een doordachte en duurzame invulling en ontsluiting van die gebieden.

 » Voor de komende legislatuur maken we vooral werk van de optimalisatie van de benutting van beschikbare ruimte. We 
maken daartoe een actieplan en – zo nodig – een ruimtelijk uitvoeringsplan op.

 » herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen en brownfields;

 » activering van onbenutte kavels en leegstaande bedrijfsgebouwen;

 » herinrichten van bedrijventerreinen.

 » We creëren een rollend fonds voor opportuniteitsaankopen om sites terug te activeren.

 » Voor de verdere ontwikkeling van de Tech Lane maken we onverwijld werk van de opmaak van een ruimtelijk uitvoe-
ringsplan. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor de ontsluiting van de site, binnen het geheel van de mobiliteitsaf-
wikkeling van de ‘zuidelijke mozaïek’. In datzelfde geheel zorgen we ook voor de realisatie van de ontsluitingswegen voor 
Coca Cola en Zwijnaarde II/III. We vrijwaren de omliggende woonzones zo veel mogelijk van zwaar verkeer en sluipverkeer.

 » Voor activiteiten die te rijmen zijn met wonen, zetten we in op verweving. Niet-hinderlijke bedrijven kunnen worden opge-
nomen in het woonweefsel. Zeker voor horeca en buurtwinkels, maar ook voor andere kleine bedrijven, zetten we in op 
nabijheid. Bij de (her)ontwikkeling van wijken maken we plaats voor die economische bedrijvigheid.

 » We creëren kantoorruimte op strategische, goed ontsloten locaties. De ontwikkeling van bijkomende kantoorruimte mag 
echter geen doel op zich zijn. In samenspraak met alle betrokken actoren brengen we de vraagzijde in kaart om de aan-
bodzijde gerichter te ontwikkelen. We maken dezelfde oefening voor andere noden op het vlak van bedrijfsruimte, zoals 
ateliers en magazijnen.

 » We maken werk van kernversterking. Bedrijvige kernen zijn niet alleen goed vanuit economisch oogpunt, maar hebben 
ook een positieve impact op de sociale cohesie, de duurzame mobiliteit en het ruimtegebruik. Wat stedenbouwkundige 
regelgeving betreft, maken we het eenvoudig om woonpanden om te vormen tot handelspanden, maar maken we het 
andersom veel moeilijker om handelspanden om te vormen tot wooneenheden. Ook faciliteren we tijdelijke invullingen 
van panden. We willen de bedrijvigheid in die kernen ook beter zichtbaar maken, bijvoorbeeld door het promoten van 
ateliers aan de straatkant.

 » We zetten de subsidies voor de verfraaiing van handelspanden verder.

 » Binnen de krijtlijnen die zijn beschreven in de Visienota Detailhandel zorgen we voor de ondersteuning van schakelstraten 
en de clustering van de baanwinkels om de druk op de steenwegen te verlichten. 

 » We ondersteunen het idee van de sfeergebieden, waarbij verschillende buurten een eigen ‘identiteit’ krijgen als winkel- en 
belevingsgebied. Het kan evenwel niet de bedoeling zijn om winkels te weren omdat ze niet passen in het opzet van een 
bepaald sfeergebied. Ook zijn we van oordeel dat kernen buiten het stadscentrum onvoldoende worden ondersteund. We 
willen ook klanten (én toeristen) naar deze winkelkernen leiden (bv. door het omleiden van toeristische routes).

 » We zijn altijd gekant geweest tegen de komst van een outletcenter op Veld12 van The Loop, in hoofdzaak vanwege het 
bijkomende autoverkeer en de negatieve impact op de handel in de binnenstad. We zijn uiteraard tevreden dat de plannen 
nu definitief zijn opgeborgen.

 Voor ons zijn drie zaken essentieel:

 » Anders dan bij de plannen voor het outletcenter, moeten Gentenaars en middenveld nu wel worden 
gehoord.

 » We moeten Veld12, en bij uitbreiding de hele site van The Loop, ontwikkelen als een echt nieuw stadsdeel 
waar verschillende functies worden bijeengebracht, niet als een louter economische site die ’s avonds 

doods is. Voor de bewoners op de site is het belangrijk dat dit een aangename plek wordt waar ook klein-
handel, groen en vrijetijdsaanbod aanwezig is.

 » Het beperken van de mobiliteitsdruk en het vermijden van concurrentie voor de handelsbedrij-
vigheid in de binnenstad blijven uiteraard essentieel.

 » Vanzelfsprekend leveren we ook verdere inspanningen voor starters, onder de koepel van 
de Startersfabriek.

 » We behouden het systeem van de starterscontracten, waarbij startende en herstartende ondernemers tot 5000 
euro kunnen krijgen ter financiering van begeleiding opleiding en investeringen in hun zaak.

 » Ook het ‘gratis starten’, waarbij de Stad de kosten voor inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen op 
zich neemt, blijft bewaard.

 » We organiseren verder de halfjaarlijkse startersevents waarbij (her)startende ondernemers op een laagdrempelige 
manier worden ingelicht over de dienstverlening en ondersteuning door de Stad en socio-economische organi-
saties.

 » We bieden goedkope en zichtbare tijdelijke ruimte aan voor starters.

 » We faciliteren het zoeken naar financiering door het inrichten van een platform waar ondernemers en inves-
teerders elkaar kunnen vinden.

 » We zetten in op de verduurzaming van de economie.
 » Bij de inrichting en het beheer van bedrijventerreinen zetten we maximaal in op duurzaamheid: intensief en zorg-

vuldig ruimtegebruik, zuinig energieverbruik, eigen energieopwekking, CO2-neutraliteit, hemelwaterneutraliteit, 
hergebruik van restwarmte en reststoffen, duurzame mobiliteit enzovoort. We baseren ons daarbij op de duur-
zaamheidsmeter voor economische sites.

 » We begeleiden en stimuleren bedrijven en bedrijvenverenigingen van bij opmaak van de plannen om maximaal in 
te zetten op duurzaamheid en informeren hen over ondersteunende initiatieven ter zake door de Stad.

 » We gaan verder aan de slag met de resultaten van het co-creatietraject ‘Bedrijventerrein van de toekomst’, waarbij 
een gevarieerde groep stakeholders heeft nagedacht over de plaats van maakeconomie in de stad, zowel op 
Gentse bedrijventerreinen als in het stadsweefsel, en vertalen die resultaten en aanbevelingen in een actieplan 
voor de verdere verduurzaming van de Gentse economie.

 » Stedelijke ‘duurzaamheidscoaches’ ondersteunen en ontzorgen ondernemers en bedrijven om hun activiteiten te 
verduurzamen.

 » We ontwikkelen een korteketenplatform om lokale producenten en afnemers (particulieren, maar ook andere als 
horeca, instellingen en bedrijven) samen te brengen.

 » Naast een ‘horizontaal beleid’ maken we ook werk van een speerpuntenbeleid.
 » De Stad Gent profileert zich (met de UGent en haar spin-offs en de Vlaamse strategische onderzoekscentra VIB en 

IMEC) in een aantal speerpuntsectoren: zoals biotechnologie, nieuwe materialen, cleantech (met de Cleantech 
Cluster Regio Gent) en ICT. Voor de volgende legislatuur willen we daar ook de circulaire economie aan toevoegen. 
Met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en werkgelegenheidscreatie maken we voor elk van die sectoren een 
ontwikkelingsplan op.

 » We nemen specifieke maatregelen ter ondersteuning van de creatieve ondernemers. Zij hebben nood aan be-
taalbare ruimte, opleiding, netwerken en promotie. Het actieplan ‘Creatieve economie’ dat in de voorbije legis-
latuur is beloofd, is er nooit gekomen. Wel zijn er concrete acties gerealiseerd, zoals het Creatief Kwartier Rabot 
en het Designplatform Gent-Oost-Vlaanderen. We willen in de komende legislatuur in samenspraak met de sector 
werk maken van een omvattend actieplan.
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 » We maken een ‘Actieplan Nightlife’ op waarin we in samenspraak met de betrokken actoren een positief beleid 
voor het Gentse uitgaans-/nachtleven vormgeven, waarbij – anders dan nu het geval is – niet uitsluitend wordt 
gefocust op de overlast, maar ook op de waarde van dat nachtleven op sociaal, economisch en toeristisch vlak. 
We richten ons in het bijzonder op de Overpoortstraat, die we aantrekkelijker en veiliger willen maken door ze 
beter in te richten en volledig autovrij te maken.

 » We ontwikkelen een actief beleid inzake zogenoemde ‘buurtverzorgende initiatieven’ als buurtwinkels en markten. 
Zij bieden niet enkel een meerwaarde voor de stad op economisch vlak, maar ook op andere vlakken als sociale 
cohesie, gemeenschapsvorming, levenskwaliteit en duurzame mobiliteit. We maken een behoefteanalyse en 
richten de beleidsaandacht specifiek op wijken waar de nood het hoogst en het aanbod het kleinst is.

 » Om de reeds bestaande initiatieven en het grote potentieel op het vlak van deeleconomie en commons optimaal 
te ondersteunen, scheppen we een beleidskader en maken we werk van de noodzakelijke randvoorwaarden. 
We zetten daarbij in op sociaalecologische duurzaamheid. Als stadsbestuur willen we een ondersteunend kader 
scheppen en werk maken van de noodzakelijke randvoorwaarden. Wat commons betreft, baseren ons daarvoor 
onder meer op de aanbevelingen uit het ‘Commons Transitie Plan voor Gent’.

 » We bouwen de stedelijke dienstverlening uit op maat van de ondernemers.
 » We willen de dienstverlening aan ondernemers proactiever maken. We stappen als stedelijke overheid meer zelf 

op de ondernemers af om hen van het aanbod op de hoogte te brengen. Zo ontwikkelen we naast de vraagge-
stuurde ook een betere aanbodgestuurde dienstverlening.

 » We bevestigen het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) in zijn rol als centraal aanspreekpunt voor on-
dernemers bij Stad Gent, zowel fysiek als digitaal, en maken het nog beter bekend bij de doelgroep. We gaan op 
regelmatige basis na op welke vlakken de expertise bij het OOG moet worden uitgebreid en sturen in die zin bij. 
Op korte termijn moet alvast bijkomende expertise worden verzameld in het ondersteunen van coöperatieven en 
alternatieve vormen van ondernemerschap.

 » Via persoonlijke accountmanagers bij het OOG en andere stadsdiensten zorgen we voor begeleiding op maat.

 » We zorgen voor snelle en correcte informatieverstrekking. We bieden de mogelijkheid om in te tekenen op com-
municatie op maat.

 » Ondernemers moeten met hun zaak en hun klanten kunnen bezig zijn, niet met overdreven veel administratie. We 
maken verder werk van administratieve vereenvoudiging. We maken een analyse van de administratieve vereisten 
voor ondernemers vanuit de Stad en schrappen waar mogelijk. We zetten in op verdere digitalisering en admi-
nistratieve begeleiding. We bevorderen de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen de stadsdiensten en 
vermijden dat dezelfde gegevens telkens opnieuw bij verschillende diensten moeten worden aangegeven.

 » Met een online loket bieden we maximaal inzage in de status van lopende dossiers.

 » Via het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent zorgen we voor een goede begeleiding bij vergunningsaanvragen. 
We leggen de stedelijke diensten, waar er geen wettelijke termijnen zijn, streeftermijnen op voor de behandeling 
van vergunningsaanvragen. Waar mogelijk werken we met een pre-advies en/of principieel akkoord, zodat er bij 
een effectieve aanvraag een kortere doorlooptijd mogelijk wordt.

 » We stemmen de bereikbaarheid van de stedelijke dienstverlening, zowel wat fysieke locatie en openingstijden als 
wat communicatiekanalen betreft, zo veel mogelijk af op de haalbaarheid voor ondernemers. We garanderen een 
basisdienstverlening in alle dienstencentra.

 » Binnen het Mobiliteitsbedrijf doen we extra inspanningen om de dienstverlening ten aanzien van de handelaars 
(vragen om informatie, vergunningsaanvragen e.d.) te verbeteren.

 » We werken, in samenspraak met de belangenorganisaties, duidelijke protocollen uit om handelaars en onder-
nemers beter te informeren en te begeleiden wanneer hun activiteit bemoeilijkt of verhinderd wordt door innames 
van het openbaar domein. De Stad Gent moet maximale inspanningen leveren om handelaars bereikbaar te 
houden en hun bereikbaarheid duidelijk te maken.  (Zie ook hoofdstuk ‘Openbaar domein’)

 » We zetten in op faillissementspreventie in samenwerking met het socio-economische middenveld en de werk-
groep ‘zelfstandigen in nood’.

 » We beschouwen het ook als de taak van de stedelijke overheid om ontmoeting en uitwisseling tussen ondernemers 
en economische spelers te faciliteren. We brengen op geregelde tijdstippen geïnteresseerde partners rond de tafel.

 » We betrekken de handelaars en ondernemers, samen met andere partners, nauwer bij 
het beleid.

 » We organiseren structureel overleg tussen de Stad, de belangenorganisaties van handelaars en ondernemers, de 
universiteit en de haven, en de hogere overheden.

 » We zijn voorstander van meer sociaaleconomisch overleg, waarbij het middenveld als belangrijke partner wordt 
gewaardeerd en in dialoog kan treden met de stad. Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor thematisch overleg 
met het sociaaleconomisch middenveld om op de deelaspecten van het lokaal economisch beleid in te gaan 
(bv. toerisme, openbare werken). We veralgemenen het sectoroverleg om de betrokkenheid van bedrijven bij het 
beleid te vergroten, onderlinge contacten te intensifiëren en tot meer samenwerking te komen. 

 » Puur Gent doet zeker zinvolle zaken, maar is in zijn huidige vorm te veel een promotievehikel van het stadsbestuur. 
Puur Gent focust ook te veel op de binnenstad. Handelaars uit de rand voelen zich onvoldoende gewaardeerd. In 
samenspraak met de handelaars bepalen we hoe we kunnen bijsturen.

 » We beschouwen de handelsdekenijen als belangrijke gesprekspartner en betrekken hen structureel in de beleids-
vorming. 

 » De wijkregisseurs geven een eigentijdse invulling aan participatie en communicatie tussen het stadbestuur en de 
lokale betrokkenen. Om ondernemerschap in dit verhaal duidelijker tot uiting te laten komen, worden vorming-
strajecten opgezet voor wijkregisseurs om hun kennis over en contact met de ondernemers te doen toenemen.

 » Bij structuurplanning, ruimtelijke herinrichting en openbare werken worden de ondernemers uit de buurt gecon-
sulteerd van bij de start van het project.

 » We promoten de economische troeven van onze stad en voeren een proactief 
acquisitiebeleid.

 » We zetten de troeven van Gent en de Gentse ondernemingen in de verf met gerichte economische stadsmar-
keting. We voeren een geïntegreerd proactief beleid (o.m. samenwerking met Gent Congres, stadsmarketingfonds, 
Flanders Investment and Trade) om nieuwe economische spelers aan te trekken.

 »  We creëren één aanspreekpunt voor bedrijven die zich in Gent willen vestigen waar ze informatie krijgen over alle 
aspecten van ondernemen in Gent. We bieden hen ook op een transparante wijze toegang tot de administratieve 
en politieke besluitvorming via de ‘Taskforce Ruimtelijk-Economische Projecten’.

 » We zetten eigen acties op om potentiële investeerders te vinden en te benaderen en zo de economische ruimte in 
onze stad op een vooruitziende en duurzame manier in te vullen.

 » We intensifiëren de samenwerking met andere steden op het vlak van kennisdeling en het uitwisselen van ‘good 
practices’, binnen Eurocities en daarbuiten.
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 » We stimuleren de duurzame groei van de haven en watergebonden economische 
ontwikkeling.

 » North Sea Port is een bijzonder belangrijke economische factor die borg staat voor werkgelegenheid en innovatie. 
De fusie van de Gentse haven met Zeeland Seaports en de bouw van de nieuwe zeesluis bieden tal van nieuwe 
opportuniteiten.

 » Het realiseren van de nieuwe sluis is intussen beslist beleid en heeft al een aanvang gekregen in het uit-
voeren van onteigeningen. Evenzeer belangrijk voor de toekomst van Gent als zeehaven en het behoud van 
tewerkstelling is echter het aanpassen van het kanaal Gent-Terneuzen. Het verdiepen van het kanaal en 
het vergroten van de bodembreedte zijn noodzakelijk om grote vrachtschepen (de zogenoemde ‘capesize 
bulkcarriers’) te kunnen ontvangen. CD&V Gent wil mee aan de kar trekken om dat te realiseren.

 » Om verder te groeien moet de haven nieuwe trafieken aantrekken en verder inzetten op halffabricaten, 
biogebaseerde economie en chemie.

 » We maken werk van efficiënt ruimtegebruik binnen het havengebied. We dringen aan op de opmaak van 
een ruimtelijk masterplan voor het gehele grondgebied van de nieuwe fusiehaven dat evenwel voldoende 
ruimte laat voor nieuwe opportuniteiten.

 » De haven moet verder inzetten op duurzaamheid, zijn globale energieverbruik doen dalen en bijkomend 
investeren in hernieuwbare energie (windmolens, zonnepanelen, biomassa en biogas). Verdere opportuni-
teiten op het vlak van energie- en warmte-uitwisseling tussen bedrijven moeten in kaart worden gebracht. 
De aanwerving van een energiecoach binnen het nieuwe havenbedrijf kan daartoe een zinvol instrument 
zijn.

 » We maken in samenspraak met het havenbestuur en de betrokken bedrijven een nieuw alomvattend 
circulatieplan voor vrachtverkeer in het havengebied en omgeving, waarbij we zwaar verkeer uit de woon-
gebieden weren. 

 » Voor het woon-werkverkeer in de Gentse haven vragen we dat bedrijfsvervoerplannen worden opgemaakt. 
Werknemers moeten ertoe worden aangezet om minder de eigen wagen te gebruiken. Dat vraagt van de 
stedelijke en de hogere overheden investeringen in een veilig en goed fietspadennetwerk en een degelijk 
openbaar vervoer. We blijven aandringen op de invoering van passagiersverkeer op lijn 204. Verdere inzet 
van Max Mobiel is aangewezen. Het aanbod van collectief vervoer op de linkeroever van het kanaal moet 
worden uitgebreid. Ook bestuderen we de mogelijkheid van het organiseren van passagiersverkeer op 
het kanaal Gent-Terneuzen om het havengebied beter te ontsluiten voor werknemers, bijvoorbeeld met 
SWATH-schepen, die het traject van Meulestedebrug tot Arcelor Mittal in nauwelijks meer dan een kwartier 
kunnen afleggen (op voorwaarde dat de snelheidsreglementering op het kanaal wordt aangepast).

 » Door de fusie met Zeeland Seaports tot North Sea Port is de democratische controle op de Gentse haven 
kleiner dan nu het geval is. Het voormalige Havenbedrijf kende een raad van bestuur die was samengesteld 
uit gemeenteraadsleden van alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke fracties. De nieuwe 
holding wordt bestuurd door een toezichtsorgaan met acht leden (vier Vlaamse en vier Nederlandse). Aan 
Vlaamse kant bestaat de afvaardiging uit twee politici en twee experten. Die politici zijn de burgemeester 
en de schepen bevoegd voor de haven. De overige partijen zitten dus niet langer rechtstreeks mee aan 
tafel. Daarom vragen we dat er driemaandelijks wordt gerapporteerd over de activiteiten van de haven in 
de betrokken gemeenteraadscommissie.

 » We hechten heel veel belang aan de relatie met de inwoners van de kanaaldorpen. In het verleden bestond 
er een goed en direct contact tussen het Havenbedrijf en de inwoners, dankzij verschillende overlegplat-
formen én persoonlijke contacten. Daardoor konden eventuele fricties op een eenvoudige manier worden 
besproken. Die rechtstreekse en persoonlijke band dreigt te verdwijnen nu het Havenbedrijf opgaat in een 
internationale holding met hoofdzetel in Nederland. We dringen aan op de oprichting van nieuwe struc-
turele overlegorganen waarin de bewoners van de kanaaldorpen rechtstreeks contact kunnen hebben met 
de havenleiding.

 » We willen de linken tussen de haven, de Stad en de universiteit verder versterken, zowel ruimtelijk als op het 
vlak van samenwerking en kennisoverdracht. Ook brengen we de haven dichter bij de Gentenaars door de 
haven in de stad te brengen (via het havenhuis) en door de Gentenaars naar de haven te lokken (havendag, 
rondvaarten, loopwedstrijden enzovoort).

 » We willen de Gentse binnenwateren beter benutten voor de levering van materialen en goederen in de stad. 
Daartoe gaan we op zoek naar een geschikte locatie voor een watergebonden distributiecentrum in het zuiden van 
de stad. Ook op het vlak van afvalophaling moet bijkomend op vervoer over water worden ingezet. Mogelijkheden 
inzake personenvervoer moeten worden onderzocht.

 » Ook in het stedelijke mobiliteitsbeleid willen we meer aandacht voor ondernemers.
Hieronder kort een aantal voorbeelden van wat we op mobiliteitsvlak willen doen om ondernemen en handel voeren in onze stad 
te faciliteren. Meer toelichting vindt u in het hoofdstuk ‘Mobiliteit’ in dit programma. We willen: 

 » het kortparkeren in het centrum goedkoper maken;

 » het vergunningenbeleid voor het voetgangersgebied vereenvoudigen;

 » de interne mobiliteit in de binnenstad, tussen de sectoren dus, vergemakkelijken voor leveranciers en dienstver-
leners;

 » een handelaarsparkeerkaart en een interventiekaart invoeren;

 » het aantal laad-en-loszones vergroten door parkeerplaatsen op bepaalde tijdstippen te reserveren voor voertuigen 
die goederen moeten laden en lossen;

 » de stadsdistributie verduurzamen (met GentLevert).
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hoofdstuk

 »
FINANCIËN EN FISCALITEIT

Het voeren van beleid vergt middelen. De lokale overheid heeft het democratische recht om daartoe middelen 
te innen. Maar uiteraard dient dat op een redelijke en billijke manier te gebeuren, en moeten de middelen goed 
worden beheerd.

We willen de lokale fiscale druk niet verhogen, maar willen het beleid ter zake wel bijsturen om het transparanter 
en performanter te maken.

We gaan daarbij uit van de volgende principes:

 » Het beleid inzake belastingen en retributies moet leiden tot meer duurzaamheid en 
sociale rechtvaardigheid.

 » We maken een analyse van de sturende effecten van bestaande belastingen en retributies en passen die waar 
nodig aan om tot de gewenste resultaten op het vlak van duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid te komen.

 » De belastingen op leegstand en verkrotting, onbebouwde percelen en tweede verblijven houden we aan vanwege 
hun positieve effecten op de stedelijke woonmarkt.

 » Waar mogelijk willen we belastingen ‘vergroenen’. Zo kan het belasten op werkelijk verbruikt elektrisch vermogen 
in plaats van geïnstalleerd elektrisch vermogen bedrijven stimuleren om bewuster om te gaan met hun energie-
verbruik. We gaan na hoe we ook sociale criteria (bijvoorbeeld tewerkstelling van kansengroepen) in de bedrijfs-
belastingen kunnen integreren.

 » We huldigen het principe dat ‘de vervuiler betaalt’. We geven daarom de voorkeur aan progressieve belastingen en 
retributies (bijvoorbeeld op het vlak van afvalophaling) eerder dan forfaitaire.

 » We hanteren sociale correcties voor ‘verbruiksbelastingen’ (bv. huisvuilzakken en ophaalbeurten van containers).

 » We onderzoeken de mogelijkheden en de effectiviteit van een ‘korting’, waarbij we de opcentiemen op de on-
roerende voorheffing verlagen voor bepaalde wijken en/of bepaalde doelgroepen (zoals alleenstaande ouders of 
jonge gezinnen) om het wonen financieel aantrekkelijker te maken.

 » We waken erover dat het beleid inzake belastingen en retributies geen onevenredig grote last legt op singles en 
alleenstaande ouders, en zorgen voor een correctie wanneer dat toch het geval zou zijn. Die ‘alleenstaandenreflex’ 
hanteren we ook  in andere beleidsdomeinen.

 » We maken het stedelijke subsidiebeleid transparanter en performanter.
 » We hanteren ook subsidiereglementen om sturend op te treden inzake duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. 

Zo koppelen we projectsubsidiëring gedeeltelijk aan voorwaarden inzake duurzaamheid en toegankelijkheid.

 » We maken een transparante, openbaar consulteerbare lijst van subsidies.

 » We maken een grondige screening van de bestaande stedelijke subsidiesystemen op hun resultaat versus de ad-
ministratieve laten en onkosten. Waar nodig, wordt bijgestuurd. 
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 » Publieke middelen moeten ethisch worden beheerd en belegd.
 » We laten op regelmatige basis een grondige screening maken van de banken, fondsen en portefeuilles waar finan-

ciële middelen van de Stad zijn belegd.

 » Voor aandelen en bedrijfsobligaties in stedelijke beleggingsportefeuilles wordt een ambitieus duurzaam-
heidsniveau gehanteerd met economische, sociale en ecologische criteria. Uiteraard investeren we niet in 
onethische sectoren als wapens, voedselspeculatie en andere. Daarnaast gaat bijzondere aandacht uit naar het 
weren van fossiele brandstofbedrijven en naar het stimuleren van investeringen in bedrijven in hernieuwbare 
energie.

 » We hanteren ook ten aanzien van derden totale transparantie over de financiën en de beleggingen van de Stad 
Gent en het OCMW Gent, en bij uitbreiding van de leden van de Groep Gent. Bij het beheer van de pensioenfondsen 
worden de aangesloten medewerkers actief betrokken.

 » We trekken bovenstaande principes door voor alle leden van de Groep Gent en naar de autonome gemeentebe-
drijven en verzelfstandigde agentschappen, en ijveren ook binnen intergemeentelijke samenwerkingen actief voor 
het naleven van dezelfde principes.

 » We spreken ook privaat geld aan om te investeren in duurzame stedelijke projecten.
 » We maken het Gentse crowdfundingplatform, dat na de lancering wat in de vergetelheid is geraakt, beter bekend 

en verlagen de servicekosten om het aantrekkelijker te maken.

 » We ondersteunen en promoten coöperatieve initiatieven met een duidelijke sociale en ecologische meerwaarde. 
Als stedelijke overheid willen we – binnen een strikt kader – zelf ook deelnemen aan coöperaties, bijvoorbeeld op 
het vlak van energie.

 » We gaan actief op zoek naar publiek-private samenwerkingen om ook op de private markt middelen en expertise 
aan te boren om het beleid vorm te geven. We werken daartoe een duidelijk toetsingskader uit om duurzaamheid, 
deontologie en goed bestuur in dergelijke samenwerkingsverbanden te garanderen.

 » We onderzoeken de stedelijke mogelijkheden van Social Impact Bonds, waarbij privéfondsen worden aange-
trokken om sociaal innovatieve projecten op de rails te zetten.
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hoofdstuk

 »
KINDEREN EN JONGEREN

Gent wil de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen zijn. Dat is een ambitie die wij onderschrijven, maar 
er is nog werk aan de winkel. 

Kind- en jeugdvriendelijkheid is een opdracht voor alle stadsdiensten, niet enkel voor de jeugddienst. Het vergt een 
goede coördinatie, monitoring en bijsturing onder aanvoering van de schepen bevoegd voor jeugdbeleid.

Kind- en jeugdvriendelijkheid is bovendien geen zaak van het stadsbestuur alleen. De Stad heeft ook een belangrijke rol 
als stimulator en facilitator van de andere betrokken actoren.

We geven ons kinderen- en jongerenbeleid vorm op basis van de volgende principes en uitgangspunten:

 » We streven naar een divers en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod voor alle kinderen en 
jongeren in de stad.

 » Het beleid is tot hiertoe te veel gericht geweest op (jonge) kinderen. We willen meer aandacht voor tieners en 
jongvolwassenen.

 » We onderzoeken of het aanbod betaalbaar bereikbaar, beschikbaar, begrijpbaar en bruikbaar is voor alle kinderen 
en jongeren. We brengen in kaart welke kinderen en jongeren er gebruik van maken en wie we te weinig bereiken 
en stemmen ons beleid daarop af. Op die manier zorgen we voor een inclusieve stad.

 » We besteden extra aandacht aan kwetsbare kinderen en jongeren (armoede, migratieachtergrond, beperking enz.) 
en werken drempels maximaal weg.

 » We bieden kinderen van gescheiden ouders die gedomicilieerd zijn bij de ouder die niet in Gent woont, dezelfde 
voordelen als kinderen die wel in Gent gedomicilieerd zijn (bv. kortingen voor lessen, speelpleinwerking enz.). 
Daartoe maken we werk van een up-to-date verblijfsregister.

 » We laten ook kinderen zonder wettig verblijf deelnemen aan het aanbod.

 » We willen kinderen en jongeren uit de stadsrand evenveel kansen bieden als hun leeftijdsgenoten uit het centrum. 
In de deelgemeenten is er nood aan bijkomend aanbod. Op plekken waar er hiaten zijn, doen we bijkomende 
inspanningen.

 » We ontwikkelen samen met de jongeren een toekomstvisie voor de Gentse jeugdhuizen en het jeugdhuizenbeleid.

 » We betrekken kinderen en jongeren nauwer bij het beleid.
 » We betrekken kinderen en jongeren bij de opmaak, de uitvoering en de opvolging van het jeugdbeleid. Ook in 

andere beleidsdomeinen maken we werk van meer inspraak voor kinderen en jongeren.

 » Ook hier waken we erover dat kinderen en jongeren die maatschappelijk kwetsbaarder zijn (kinderen in armoede, 
met een migratieachtergrond, met een beperking enz.) en andere doelgroepen die te vaak uit het oog worden 
verloren bij participatietrajecten, worden bereikt.

 » Middels de ‘jeugdparagraaf’ gaan we voor beleidsbeslissingen in relevante domeinen op voorhand na hoe we de 
kind- en jeugdvriendelijkheid kunnen vergroten.
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 » We onderhouden nauwe banden met de Gentse Jeugdraad als officieel adviesorgaan voor het jeugdbeleid. Samen 
met de Jeugdraad werken we een stappenplan uit om de samenstelling van de raad diverser te maken. We vragen 
de Jeugdraad advies inzake beleidsbeslissingen die een impact hebben op kinderen en jongeren, houden zo veel 
mogelijk rekening met die adviezen en maken een gemotiveerd antwoord op wanneer we een advies niet volgen. 
Ook geven we de Jeugdraad alle vrijheid om spontane adviezen te formuleren, waar we op dezelfde manier gevolg 
aan geven.

 » We informeren kinderen en jongeren over hoe ze kunnen participeren aan het beleid, met heldere communicatie 
op hun maat.

 » We promoten het ‘verzoekschrift aan het stadsbestuur’, waarmee kinderen en jongeren een vraag kunnen voor-
leggen aan het stadsbestuur, en stimuleren kinderen en jongeren om er gebruik van te maken.

 » Het is de taak van de kindersecretaris om alle inspraakinitiatieven te coördineren en op te treden als eerste aan-
spreekpunt en brug tussen de Gentse kinderen en jongeren en het stadbestuur.

 » We stellen de stedelijke infrastructuur en diensten ter beschikking.
 » We stellen lokalen van de stad gratis of tegen een beperkte verbruiksvergoeding ter beschikking van jongeren en 

jeugdwerkinitiatieven, zowel voor permanent als voor tijdelijk gebruik. 

 » We blijven ook inzetten op andere vormen van ondersteuning zoals kampvervoer, klusjesdienst (in samenwerking 
met sociale economie), ter beschikking stellen van materiaal enzovoort.

 » We richten de publieke ruimte kind- en jeugdvriendelijker in.
 » We erkennen niet-georganiseerde vrijetijdsbestedingen als volwaardig onderdeel van het aanbod door te inves-

teren in kind- en jeugdvriendelijke straten en buurten.

 » We richten verspreid over de stad in parken en op pleinen speel-, sport- en ontmoetingsplekken in voor kinderen 
en jongeren. We hebben daarbij ook voldoende aandacht voor de binnenstad, waar het aanbod aan speelplekken 
ondermaats is. We zorgen ervoor dat bij die plekken ook drinkwaterkranen én gratis sanitair aanwezig zijn.

 » We betrekken de kinderen en jongeren uit de buurt en hun ouders actief bij het uittekenen van de publieke ruimte. 
Zij hebben als ‘ervaringsdeskundigen’ immers een goede kijk op de noden en de aandachtspunten.

 » ook bij de inrichting van nieuwe stadsontwikkelingen besteden we meer aandacht aan de kind- en jeugdvriende-
lijkheid.

 » We investeren overal in de stad in veilige voet- en fietspaden, in het bijzonder in schoolomgevingen en in de om-
geving van jeugd(werk)initiatieven. (Zie hoofdstuk ‘Mobiliteit’)

 » We zetten verder in op vergroening van de publieke ruimte, met bijzondere aandacht voor speel- en beleefgroen.

 » We richten tijdelijke speel- en leefstraten in, op voorwaarde dat die voldoende worden gedragen door de buurt.

 » De Brede Schoolwerking wordt uitgebreid en wordt ingebed binnen de buurt. We zorgen ervoor dat de school-
gebouwen en -infrastructuur ook na schooltijd en in het weekend maximaal benut kunnen worden door lokale 
jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen. We bieden daartoe extra steun en omkadering aan de scholen en 
bieden een sluitend kader inzake verzekering en aansprakelijkheid.

 » We stroomlijnen en verhelderen de communicatie, de regelgeving en de subsidiëring.
 » We informeren kinderen en jongeren op regelmatige basis over wat in de stad voor hen te beleven valt en over 

diensten die voor hen van belang zijn.

 » We gebruiken in al onze communicatie heldere taal op maat van de doelgroep. We zetten voor die communicatie 
meer in op moderne kanalen zoals sociale media.

 » We maken eindelijk werk van een online én fysiek evenementenloket waar kinderen en jongeren terechtkunnen 
voor alle informatie en ondersteuning voor het organiseren van een actie of evenement.

 » We digitaliseren aanvragen en procedures.

 » We gaan kritisch door de stedelijke regelgeving en behouden enkel wat noodzakelijk is. We zorgen voor een een-
duidig, overzichtelijk en jeugdvriendelijk regelgevend kader en zorgen ervoor dat alle actoren op de hoogte zijn.

 » We bieden jeugdwerkinitiatieven de noodzakelijke ondersteuning om aan dat regelgevend kader te voldoen.

 » We zorgen voor een helder en eenduidig subsidiereglement en bieden ondersteuning bij het zoeken naar toepas-
selijke subsidiëring en het vervullen van de formaliteiten. 

 » We creëren ruimte voor experiment.
 » We bieden kinderen en jongeren kansen om zelf initiatief te nemen en maken de administratieve belasting en de 

regelgeving zo beperkt mogelijk.

 » We stellen ongebruikte terreinen en panden ter beschikking voor tijdelijke invullingen gericht op kinderen en jon-
geren.

 » We verlenen financiële en organisatorische ondersteuning voor experimentele initiatieven die uitgaan van en 
gericht zijn op kinderen en jongeren, in het bijzonder voor emancipatorische en verbindende projecten.

 » We zetten bijkomend in op jongerenwelzijn.
 » We maken van de strijd tegen kinderarmoede een speerpunt in ons beleid. (Zie hoofdstuk ‘Armoedebestrijding’)

 » We voeren de strijd tegen jeugdwerkloosheid op. (Zie hoofdstuk ‘Werk en sociale economie’)

 » We organiseren structureel overleg tussen actoren in jeugdwerk en jeugdwelzijnswerk.

 » Brugfiguren en buurtwerkers hebben voor ons een bijzonder belangrijke taak in de begeleiding van jongeren en 
de toeleiding van jongeren met problemen naar de gepaste hulpverlening. We willen daar nog meer middelen aan 
besteden.

 » We ondersteunen laagdrempelige eerstelijnsvoorzieningen waar kinderen en jongeren terechtkunnen met vragen 
en klachten over hun psychische gezondheid. Het OverKop-huis kan op onze steun rekenen.

 » In samenspraak met jongeren- en studentenverenigingen en betrokken middenveldorganisaties zetten we sensi-
biliseringsacties op rond alcohol-, drugs- en ander middelengebruik.
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hoofdstuk

 »
LANDBOUW EN VOEDSELPRODUCTIE

CD&V Gent wil de diversiteit van de land- en tuinbouwsector als een troef benutten. In Gent vinden tal van 
landbouwactiviteiten plaats, die ook elk hun plaats verdienen. In de binnenstad denken we hierbij voornamelijk 
aan kleinschalige en sociale initiatieven. In de resterende buitengebieden voornamelijk aan productie voor een 
grotere afzetmarkt.

We werken daarbij samen met het middenveld dat met voedselproductie bezig is: Boerenbond, Landelijke Gilden, 
ABS, VAC, Werkgroep Stadslandbouw Gent, Gentse Buitenband, enz.

 » We versterken de band tussen voedselproductie en -consumptie en schalen de korte 
keten op.

We willen het principe ‘lokaal produceren, lokaal consumeren’ in de praktijk brengen. We ontwikkelen de voedselstrategie van 
Gent verder tot een strategie die linken legt tussen verschillende vormen van voedselproductie en de diversiteit van consu-
menten. Zo bereiken we een grotere groep Gentenaars. Door bij vele consumenten kleine vooruitgangen te boeken maken we 
het verschil (vb. bij de opschaling van korte keten). Om een evenwichtige voedselstrategie te voeren, kijken we ook buiten onze 
stadsgrenzen.

We ondernemen volgende concrete acties:

 » We bouwen een ‘Food Hub’ uit, zodat de korteketenproducten die in de omgeving van Gent worden geprodu-
ceerd, kunnen verdeeld worden.

 » We nemen thuisverkoop en thuisverwerking op in het toeristisch aanbod en geven extra kansen aan korteketeni-
nitiatieven bij de (feest)gelegenheden in de stad.

 » We ondersteunen en stimuleren activiteiten die het imago van de land- en tuinbouw bevorderen. We bieden de 
Gentenaar voldoende informatie, bijvoorbeeld in het kader van oogstwerkzaamheden, de klimaatinspanningen 
van de land- en tuinbouwers, … We communiceren via de verschillende kanalen over landbouw en zijn aanwe-
zigheid en eigenheid in de stad.

 » We zetten in op de vorming van schoolgaande jeugd, zodat elke scholier een land- of tuinbouwbedrijf heeft 
bezocht vooraleer die 18 jaar is.

 » We trekken de kaart van de Gentse agrarische ondernemers.
CD&V Gent trekt de kaart van de actieve agrarische ondernemer in Gent. We geven land- en tuinbouwbedrijven de mogelijkheid 
om zelf te bepalen in welke richting ze willen ontwikkelen en diversifiëren, binnen de wettelijke voorschriften. Gezien de 
nabijheid van de consument ondersteunen we bedrijven die hun activiteiten (willen) verbreden. We denken daarbij aan ‘gele’ 
diensten (bv. korte keten, hoevetoerisme, zelfpluk, activiteiten, groene zorg), zowel als ‘groene’ (bv. agrarisch natuurbeheer, 
hergebruik van afvalstoffen), ‘rode’ (bv. energieproductie) en ‘blauwe’ (bv. oeverzones).

We willen het zonevreemd gebruik van de agrarische bestemming ontmoedigen en rechtszekerheid bieden voor actieve land- 
en tuinbouwers. Voor ons kan landbouwbestemming niet ondoordacht omgezet worden naar woon-, natuur- of recreatiebe-
stemming. 

We zetten in op diverse vormen van landbouw, elk met hun sterktes, markteisen en afzetkanalen. Zo promoten we ook onze 
sierteeltbedrijven (vb. Gentse Azalea).
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We ondernemen volgende concrete acties:

 » We voeren een grondenbeleid (voor gronden in eigendom van de stad of het OCMW), waarbij eigendommen die 
verkocht worden terechtkomen bij landbouwers die ze willen verwerven voor hun bedrijfszekerheid. 

 » We willen een herziening van het RUP Groen voor wat betreft de geviseerde landbouwgronden. Het huidige RUP 
houdt onvoldoende rekening met de impact op de bestaande Gentse landbouwbedrijven.

 » We voeren een landbouwtoets in die bij plannen en projecten nagaat wat het effect van een beslissing of een 
initiatief is op de land- en tuinbouw.

 » De meeste Gentenaars kopen hun voedsel in supermarkten en de meeste voeding wordt op gangbare bedrijven 
geproduceerd. De biologische productie is een groeiende markt. We kiezen voor een evenwichtige communicatie 
over land- en tuinbouw, waarbij alle soorten initiatieven aan bod komen. 

 » We stellen binnen de stadsdiensten een voltijdse medewerker aan voor land- en tuinbouw en een professioneel 
uitgebouwde helpdesk.

 » We stimuleren Gentenaars om samen voedsel te verbouwen.
Heel wat Gentenaars zijn bezig met een vorm van voedselproductie. Initiatieven als volkstuinen, daktuinen, groentebakken en 
geveltuinen kennen een groot succes. We vinden deze initiatieven rond het produceren van eigen voedsel in de stad waardevol. 
Ze vervullen tegelijk een sociale, ecologische en recreatieve rol in het stadsweefsel. We willen deze initiatieven verder onder-
steunen door: 

 » braakliggende terreinen tijdelijk ter beschikking te stellen (na gunstig bodemonderzoek);

 » het verder uitbouwen van een helpdesk waar vragen over het kweken van eigen voedsel beantwoord worden;

 » een schoolmoestuin voor elke Gentse lagere school te promoten en te ondersteunen;

 » bij grote woonprojecten ruimte te maken voor ‘samentuinen’. Daarbij ligt de nadruk ook op ontmoeting en sociale 
aspecten.

hoofdstuk

 »
MILIEU, ENERGIE, KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot al met 40% gedaald zijn ten 
opzichte van 2007. Om die ambitie waar te maken, moeten we stevige maatregelen nemen op het vlak van 
energieproductie en -verbruik, hergebruik van grond- en reststoffen, mobiliteit en andere thema’s. Tegelijk dienen 
we bijkomend in te zetten op het ‘klimaatrobuuster’ maken van onze stad.

CD&V Gent wil daartoe in de volgende legislatuur een ambitieus beleid voeren, op grond van de volgende prin-
cipes en actiepunten:

 » We spelen een voortrekkersrol inzake stedelijke duurzaamheid.
 » We richten een ‘Duurzaamheidsloket’ op waar particulieren, organisaties en bedrijven terechtkunnen voor advies 

en ondersteuning.

 » We geven als stedelijke overheid het goede voorbeeld

 » We maken werk van een grootschalige uitrol van zonnepanelen op stadsdaken. De huidige prestaties op dat 
vlak zijn ondermaats voor een stad die klimaatneutraliteit beoogt.

 » We maken middelen vrij om te investeren in energiebesparende ingrepen in stadsgebouwen. Bij nieuwbouw 
leggen we strenge energienormen op. Ook voor de volgende legislatuur hebben we de ambitie om ons ener-
gieverbruik in de eigen gebouwen met 15% te doen dalen. 

 » We kiezen in overeenkomsten met energieleveranciers steeds voor groene stroom.

 » We voeren een duurzaam stedelijk aankoopbeleid met duidelijke milieuvoorwaarden en sociale criteria. We 
hanteren binnen de wettelijke mogelijkheden maximaal sociale en ecologische criteria in bestekken voor 
overheidsopdrachten.

 » We schakelen het stedelijke wagenpark, dat momenteel voor zowat 70% uit dieselvoertuigen bestaat, om naar 
meer ecologische voertuigen en beperken ook verder het aantal ritten. We vragen dezelfde inspanningen van 
de andere leden van de ‘Groep Gent’ (OCMW, Politie, verzelfstandigde agentschappen) en Ivago.

 » Voor dienstreizen van bestuurders en personeelsleden wordt altijd voorrang gegeven aan trein of bus. Enkel 
wanneer de reisafstand dat onhaalbaar maakt kan voor het vliegtuig worden gekozen.

 » We stimuleren ook de overige leden van de Groep Gent om een duurzaam beleid te voeren, en wenden onze 
vertegenwoordiging in andere samenwerkingsverbanden aan om daar hetzelfde te doen.

 » We verduurzamen de stedelijke mobiliteit door stappen en fietsen aantrekkelijker te maken, het goederenvervoer 
duurzamer te maken, op termijn enkel nog elektrische taxi’s te vergunnen enzovoort. (Zie hoofdstuk ‘Mobiliteit’)

 » We intensifiëren de wetenschappelijke samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstellingen. We verzamelen 
expertise en knowhow en delen die met de Gentenaars.

 » We maken een nieuw, ruimer klimaatplan op dat ook de Gentse haven en de stadsregio mee in rekening neemt.

 » We ondersteunen Gentenaars en instellingen, bedrijven en organisaties in onze stad om duurzame keuzes te 
maken, onder meer met groepsaankopen (in het bijzonder voor doelgroepen), advies, het aanbieden van diensten 
in het kader van de sociale economie en premies voor groendaken, hemelwaterputten, energiebesparende maat-
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regelen enz.

 » We maken werk van een kadaster waarin voor elk van de Gentse woningen informatie over duurzaamheid en 
energiezuinigheid is opgenomen, om zo gericht beleid te kunnen voeren.

 » We vragen engagementen inzake duurzaamheid van alle organisaties die subsidies ontvangen van de Stad. 

 » We hanteren duurzaamheidseisen voor feesten en festivals, bijvoorbeeld inzake afvalbeperking (o.m. herbruikbare 
bekers), het gebruik van kraanwater en het bannen van dieselgroepen voor stroom. We ondersteunen organisa-
toren die met nieuwe en innovatieve oplossingen komen.

 » We maken in overleg met de sector een actieplan op om ook de horeca en middenstand energiezuiniger en duur-
zamer te maken (open deuren, terrasverwarming enz.).

 » We zetten bijkomend in op sensibilisering en communicatie. Aan de hand van een klimaatbarometer, die we op 
de website van de Stad afficheren, visualiseren we de voortgang in de realisatie van de ambitie om een klimaat-
neutrale stad te worden. Ook willen we op verschillende locaties in de stad de resultaten en de evoluties van de 
luchtkwaliteitsmetingen afficheren om bewustwording te stimuleren.

 » We verminderen de hoeveelheid afval en verbeteren de verwerking ervan.
 » We waken over het behoud van de regierol van de lokale overheid inzake afvalophaling- en verwerking en houden 

IVAGO voor het merendeel in publieke handen.

 » IVAGO doet nu al veel inspanningen voor afvalpreventie (met sensibilisering, workshops, verhuur van herbruikbare 
bekers enzovoort). Die inspanningen moeten worden voortgezet en uitgebreid. Nog beter dan afval te recycleren 
is immers het te voorkomen.

 » We zijn voorstander van de invoering van statiegeld op blik en plastic en maken, zodra het Vlaamse kader in voege 
is, werk van de uitrol in Gent.

 » We steunen de invoering van de ‘P+MD-zak’, waarin alle plastics worden opgehaald.

 » In de meest dichtbebouwde delen van de stad, waar bewoners vaak geen of nauwelijks private buitenruimte 
hebben, verhogen we in de warme zomermaanden de ophaalfrequentie van gft- en restafval om geur- en andere 
hinder in huis te vermijden.

 » In de komende legislatuur willen we werk maken van de grootschalige invoering van afvalsorteerstraten met on-
dergrondse containers.

 » Papier/karton en glas, die gratis door Ivago worden opgehaald, moeten ook steeds gratis kunnen worden aange-
boden aan de recyclageparken.

 » Aan elk van de Gentse recyclageparken richten we een inzamelpunt voor de kringloopwinkels in.

 » We rollen een gebiedsdekkend netwerk uit van deelpunten en repaircafés waar Gentenaars hun kapotte spullen 
kunnen (laten) herstellen.

 » Ivago heeft in 2017 liefst 1028 ton afval opgehaald uit de afvalkorven in Gent. Dat is de helft meer dan twee jaar 
daarvoor. We eten en drinken steeds vaker op straat. We maken samen met de Gentse horeca een actieplan om op 
die enorme berg ‘consumptieafval’ (wegwerpbekers en -verpakkingen van voeding) te verminderen.

 » We zetten in op lokale hernieuwbare energieproductie.
 » We stellen als ambitie voorop dat tegen 2024 30% van de in Gent gebruikte elektriciteit wordt geproduceerd via 

lokale particuliere of coöperatieve investeringen.

 » We ontzorgen Gentenaars op het vlak van investeringen in energieproductie met advies, groepsaankopen, le-
ningen enzovoort. We geven als stad het voorbeeld door ook op de geschikte daken van stadsgebouwen zonne-
panelen te installeren.

 » We stimuleren de Gentenaars om zelf te participeren aan de productie van duurzame energie door aan te sluiten 
bij energiecoöperaties of door particuliere investeringen.

 » We stimuleren de circulaire economie en het hergebruik van stromen.
 » We trachten afval en restproducten zo veel mogelijk te hergebruiken als grondstof en energiebron. We brengen 

stromen in kaart en brengen mogelijke partners rond de tafel.

 » We introduceren de opmaak van een ‘materialenpaspoort’ voor gebouwen. Door in kaart te brengen welke ma-
terialen zijn opgenomen in een gebouw, voorkomen we dat alles bij afbraak als afval wordt beschouwd en sti-
muleren we hergebruik. Dat is zowel op het vlak van duurzaamheid als vanuit financieel oogpunt niet meer dan 
logisch.

 » We stimuleren de recuperatie van restwarmte en de uitwisseling tussen bedrijven via warmtenetten. We doen, in 
nauwe samenwerking met de Gentse bedrijven, een uitgebreide screening van de mogelijkheden om bijkomende 
warmtenetten te creëren. We breiden ook het stadsverwarmingsnet uit, zodat restwarmte kan gebruikt worden om 
woningen te verwarmen.

 » We integreren duurzaamheid als leidend principe in stadsontwikkeling.

 » Zie ‘Wonen en stadsontwikkeling’

 » We steunen en stimuleren burger- en middenveldinitiatieven.
 » We ondersteunen duurzaamheidsinitiatieven van derden met pilootsubsidies en zetten, indien succesvol, mee 

onze schouders onder de uitbreiding en promotie ervan.

 » We stellen stedelijke gronden en gebouwen ter beschikking van coöperaties voor het uitrollen van projecten op 
het vlak van energie en duurzaamheid.

 » We stimuleren Gentenaars om financieel te participeren in duurzame projecten.

 » We hanteren een sociaal klimaat- en energiebeleid.
 » We doen bijkomende inspanningen om moeilijker bereikbare doelgroepen (kansarmen, mensen met een mi-

gratieachtergrond enz.) te informeren en te sensibiliseren, door samenwerking met middenveldorganisaties en 
brugfiguren.

 » We bieden nulrente-leningen voor energiebesparende maatregelen voor Gentenaars die het financieel moeilijk 
hebben.

 » We zetten in op energiezuinigheid in sociale huisvesting, zonder evenwel de bouwprijs onredelijk te verhogen.

 » We hervormen het premiebeleid inzake energiezuinigheid en duurzaamheid zodat mattheuseffecten worden ver-
meden en meer middelen terechtkomen bij de sociaal zwakkere groepen.
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 » We maken prioritair en urgent werk van de verbetering van de luchtkwaliteit.
Het verbeteren van de luchtkwaliteit is één van de grote uitdagingen van deze tijd. Ook in Gent willen we daartoe bijdragen. Als 
stedelijke overheid nemen we maatregelen op tal van verschillende vlakken. Uiteraard kan de Stad deze problematiek niet alleen 
oplossen. We werken daarom nauw samen met andere actoren (hogere overheden, kennisinstellingen, haven, industrie e.a.). 

 » 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. 

 » We brengen de problematiek beter in kaart. Zo wordt op dit moment slechts op twee locaties in de stad de con-
centratie van fijn stof gemeten. We installeren bijkomende meetpunten.

 » Ook willen we op verschillende locaties in de stad de resultaten en de evoluties van de luchtkwaliteitsmetingen 
afficheren om bewustwording te stimuleren.

 » Om de luchtkwaliteit te verbeteren, is het essentieel dat we onze stedelijke mobiliteit verduurzamen. Daartoe 
nemen we tal van maatregelen: we stimuleren stappen en fietsen voor wie het kan, we bannen dieselbussen 
en vergunnen op termijn enkel nog elektrische taxi’s, we breiden de lage-emissiezone uit, we maken werk van 
duurzame stadsdistributie en bannen zwaar verkeer uit schoolomgevingen en woonkernen enzovoort. (Zie 
hoofdstuk ‘Mobiliteit’)

 » 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 willen we dat de E17 op langere termijn ondergronds 
wordt ingetunneld en de vrijgekomen ruimte optimaal wordt benut voor duurzame stadsontwikkeling, die ruimte 
biedt voor wonen, bedrijvigheid en natuur.

 » We moeten niet alleen de uitstoot van verontreiniging verminderen, maar ook inzetten op de vergroening van de 
stad. Dat doen we op alle niveaus: groenpolen, (buurt)parken, straatgroen, geveltuintjes, groenslingers enzovoort. 
We willen ook werk maken van ‘wijkbossen’. (Zie hoofdstuk ‘Natuur en groen’)

 » Ook inzake ruimtelijke ordening kunnen maatregelen worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo 
willen we de stad ontwikkelen als een geheel van ‘kernen’ waarbinnen alle faciliteiten op wandel- of fietsafstand 
aanwezig zijn, waardoor het aantal autoverplaatsingen wordt beperkt. Nieuwe grootschalige ontwikkelingen 
moeten echte wijken zijn, niet enkel woningen. Ook de inplanting van bebouwing draagt bij aan de luchtkwaliteit. 
Het is belangrijk dat we de stad voldoende ‘verluchten’ en zogenoemde ‘streetcanyons’ (smalle straten met hoge 
bebouwing, waar de luchtverontreiniging blijft hangen) tegengaan. (Zie hoofdstuk ‘Wonen en stadsontwikkeling’)

 » We moeten maatregelen nemen om minder energie te verbruiken én om de energie die we toch nodig hebben, 
schoner te maken. We stimuleren energiebesparende ingrepen in woningen en gebouwen en zetten in op meer 
lokale, duurzame energieproductie.

 » Ook onze voedselproductie en -consumptie heeft een grote impact op de luchtkwaliteit. We willen lokale pro-
ductie en korteketeninitiatieven stimuleren. (Zie hoofdstukken ‘Economie en ondernemen’ en ‘Landbouw en 
voedselproductie’)

 » De havenactiviteiten en de havengebonden bedrijven genereren eveneens veel luchtverontreiniging. We dringen 
bij de nieuwe fusiehaven North Sea Port aan op de opmaak van een ambitieus luchtkwaliteitsplan, met onder 
meer de verdere uitrol van walstroom, zodat zeeschepen hun vervuilende dieselgeneratoren niet hoeven te laten 
draaien. (Zie hoofdstuk ‘Economie en ondernemen’)



56 Verkiezingsprogramma CD&V Gent 2018 57

hoofdstuk

 »
MOBILITEIT

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 georga-
niseerde co-mobiliteit. De verzadiging van het wegennet en de economische schade die daaruit voortkomt zijn 
daartoe belangrijke redenen, maar de zorg om de gezondheid van de stedelijke bevolking dwingt ons evenzeer 
tot doorgedreven actie.

We gaan daarbij uit van de volgende principes:

 » We maken van verkeersveiligheid een absolute prioriteit. We richten de circulatie zo in 
dat we conflicten vermijden.

 » We zetten zo veel mogelijk in op het ontvlechten van verkeersstromen. Dat wil zeggen dat we de preferentiële routes 
van de verschillende vervoermiddelen (trams en bussen, autoverkeer, fietsers, zwaar verkeer) zo veel mogelijk van 
elkaar scheiden om het aantal gevaarlijke punten te minimaliseren. Zo leiden we de hoofdfietsassen bijvoorbeeld 
weg van straten waar fietsers bij gebrek aan ruimte op de rijweg en/of tussen de tramsporen worden gedwongen.

 » We maken drukke kruispunten veiliger door:

 » een teruggetrokken stopstreep voor voertuigen te voorzien, gecombineerd met een fietsopstelstrook en voor-
start voor fietsers;

 » waar zinvol ‘vierkant groen’ in te voeren

 Bij ‘vierkant groen’ krijgen alle fietsers en eventueel voetgangers tegelijk groen, zodat ze niet in conflict komen 
met zwaarder verkeer zoals auto’s, bussen of vrachtwagens. Dit principe heeft als voornaamste voordeel dat de 
veiligheid van de fietsers en voetgangers sterk verhoogd wordt: omdat er geen enkel ander verkeer toegestaan 
wordt tijdens deze fase, is er nauwelijks risico op aanrijdingen van voetgangers of fietsers door motorvoertuigen. 
Het principe “vierkant groen” heeft echter ook een aantal nadelen waaronder een verminderde doorstroming. 
We willen daarom een proefproject opzetten aan de Heuvelpoort.

 » kruispunten en oversteekplaatsen bijkomend te verlichten;

 » waar mogelijk drukke kruispunten te ondertunnelen (aandachtspunt bij onder meer de herinrichting van het 
Dampoort- en het Heuvelpoortkruispunt).

 » Schoolomgevingen, alsook andere plekken waar veel kwetsbare weggebruikers komen (zoals de omgeving van 
rust- en verzorgingstehuizen en instellingen voor gehandicapten) maken we verkeersveiliger door:

 » het invoeren van zone 30;

 » het inrichten van schoolstraten, waarbij gemotoriseerd verkeer in de straat wordt verboden aan het begin en 
het eind van de schooldag;

 » het weren van zwaar verkeer in schoolomgevingen door het invoeren van tonnagebeperkingen;

 » we investeren bijkomend in veilige voet- en fietspaden;
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 » het aanleggen van veilige fiets- en voetpaden;

 » voor scholen aan drukke wegen nemen we bijkomende maatregelen zoals handbediende verkeerslichten, 
variabele snelheidsaanduidingen en intelligente verkeersborden.

 » We maken werk van een vlottere en meer duurzame mobiliteit in de stadsrand.
 » Ook op het vlak van verkeersveiligheid en -leefbaarheid vraagt CD&V Gent meer aandacht voor de gebieden buiten 

de R40. We zetten een inspraaktraject op waarmee we in elk van de Gentse wijken met de bewoners en andere 
betrokken partijen (handelaars, bedrijven, instellingen e.a.) in gesprek gaan over de knelpunten op het vlak van 
mobiliteit. Op basis daarvan maken we werk van gedragen verkeersleefbaarheidsplannen, die kaderen binnen een 
geïntegreerde stedelijke mobiliteitsvisie. Bij de opmaak daarvan koppelen we meermaals terug naar alle betrok-
kenen.

 » Na invoering, evaluatie en eventuele bijsturing van de lage-emissiezone binnen de stadsring, willen we werk 
maken van een algemene invoering over het Gentse grondgebied, met uitzondering van het hoofdwegennet E40/
E17/R4 maar met inbegrip van de R40 – waar de bewoners door het circulatieplan veel bijkomend verkeer en 
vervuiling te slikken krijgen.

 » In woonkernen buiten de ring breiden we de zones 30 uit. We passen de weginrichting aan om het respecteren van 
de maximumsnelheid af te dwingen en houdend regelmatig controles op de naleving.

 » We beschouwen efficiënt openbaar vervoer, ingeschakeld in ketenmobiliteit, als basis 
voor een duurzame stedelijke mobiliteit.

 » De trein vormt de ruggengraat van het bovenlokale, interstedelijke verkeer en garandeert frequente en stipte verbindingen.

 » Trams en bussen brengen via kernlijnen reizigers met een hoge frequentie, vlotte doorstroming en een beperkt 
aantal haltes naar belangrijke knooppunten. De hoofdhaltes op die kernlijnen worden multimodaal ontsloten 
door onder meer ‘aantakkingen’ op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en pendelparkings. Er 
dient volop ingezet te worden op de bereikbaarheid van onze stations. We willen het Maria Hendrikaplein en 
de omgeving van het Sint-Pietersstation (her)inrichten als een overzichtelijke en toegankelijke ‘mobiliteitshub’ 
waar mensen vlot kunnen overschakelen tussen vervoermiddelen (trein, bus/tram, fiets, wagen, deelfietsen 
en deelwagens).

 » Hoogfrequente verbindingen tussen de stad en het hinterland dragen in belangrijke mate bij tot het terug-
dringen van de saturatie op de invalswegen waardoor de leefkwaliteit van de Gentenaars wordt verhoogd, en 
de vrijgekomen ruimte zinvol kan gebruikt worden.

 » We blijven verder ijveren voor de ontwikkeling van een hoogwaardig voorstadsnet waarbij het buitenstedelijke 
netwerk wordt gekoppeld aan de binnenstedelijke verbinding. Het eerder (2003) door CD&V ontworpen voor-
stadnet wordt aangevuld met een ondergrondse noord-zuidas die het stadscentrum bedient, en aansluit op 
de bestaande oost-westas in het station Gent-Sint-Pieters. Deze verbinding, die de spoorlijnen ten noorden 
van Gent verbindt met de lijnen ten zuiden van de stad, bedient de stopplaatsen Oude Dokken, Koophandels-
plein, Sint-Pietersstation en Flanders Expo.

 » Missing links (verbinding met Terneuzen en westelijke ontsluiting tussen Wondelgem en Gent-Sint-Pieters) 
moeten ontwikkeld worden. Ze vormen noodzakelijke schakels om een performante dienstverlening mogelijk 
te maken, hebben directe en positieve economische impact, en verbeteren aanzienlijk de toegankelijkheid van 
de havens van Gent en Zeeland. CD&V Gent blijft aandringen op de spoedige invoering van reizigersverkeer op 
de treinverbinding tussen Gent en Zelzate (lijn 204), met stops aan alle grote bedrijvensites en kanaaldorpen, 
en op de verbinding van deze lijn met de Nederlandse lijn op de Axelse vlakte naar Terneuzen. De fusie van de 
Gentse haven met Zeeland Seaports heeft het belang van die verbinding nog vergroot.

 » Tram en bus

 » Het binnenstedelijk, bestaande, netwerk moet verder worden gerealiseerd. De keuze van voertuigen moet 
afhankelijk zijn van de beoogde vervoersvolumes en potentieel op de onderscheiden assen. Dit impliceert de 
keuze voor grote capaciteit op de hoofdassen, aangevuld met kleinere eenheden op de andere verbindingen.

 » CD&V Gent pleit voor een ‘cirkellijn’ op de R40, met minstens vier bussen per uur. Deze ‘cirkelbussen’ maken 
een lus en sluiten aan op de andere tram- en buslijnen. Deze cirkellijn dient een goede aansluiting te verze-
keren op de randparkings. Dit zou moeten gepaard gaan met een aanpassing van de weginfrastructuur om, 
waar mogelijk, een prioritaire busbaan aan te leggen.

 » Daarnaast dient ook het aanbod van ‘tangentiële’ lijnen te worden uitgebreid. Daarbij worden deelgemeenten 
verbonden door lijnen die niet door het centrum passeren, om zo snellere verbindingen te realiseren. Zowel 
de connecties op zich, als het in te zetten materieel moeten worden afgestemd op de werkelijke behoeften.

 » Het laatavond- en nachtnet moet worden geoptimaliseerd. Om de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, 
onderzoeken we de noden op dit gebied. Waar er voldoende potentieel is, vragen we De Lijn om bus- of tram-
vervoer in te richten. Voor tijdstippen en verbindingen waar de behoeften kleiner zijn, ontwikkelen we zelf een 
kostenefficiënte oplossing met inzet van taxidiensten en/of eigen stedelijke shuttlediensten.

 » De uitrol van het Pegasusplan moet worden versneld. De laatste evoluties in het tramaanbod, met de 
schrapping van lijn 22 en een deel van lijn 4, en van haltes op andere lijnen, zijn kwalijk en nefast voor de 
aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer. We zetten in op een versnelling van de uitbreiding van het open-
baarvervoersnet:

 » De vertramming van lijnenbundel 7 is prioritair. Die moet aan het einde van de volgende legislatuur 
in uitvoeringsfase kunnen gaan.

 » We blijven aandringen op de verlenging van tramlijn 4 van het UZ naar de Arteveldesite en de Ghe-
lamco Arena.

 » Na realisatie van de stelplaats Wissenhage dient lijn 2 opnieuw ontdubbeld te worden in lijnen 21 en 
22. We vragen ook aan De Lijn dat lijn 22 wordt doorgetrokken naar de Gentbrugse Meersen.

 » We blijven pleiten voor het herinvoeren van de ontsluiting van Malem door buslijn 9.

 » We dringen er bij De Lijn op aan dat de rittenfrequentie op alle stedelijke tram- en buslijnen wordt opgedreven 
om een interval te bereiken van maximaal 10 minuten in dagregime en maximaal 20 minuten in de daluren. 
Ook vragen we dat alle stadslijnen operationeel worden gemaakt vanaf 5u tot 24u.

 » We willen de doorstroming van het openbaar vervoer verbeteren. Daarom zetten we in op vrije tram- en bus-
banen en verkeerslichtenbeïnvloeding. In overleg met De Lijn worden de mogelijke locaties in kaart gebracht 
en geprioriteerd. Waar geen vrije banen kunnen worden ingericht, trachten we door het ontvlechten van ver-
keersstromen de doorstroming te verbeteren.

 » Tram- en bushaltes dienen vlot toegankelijk te zijn voor gehandicapten en ouderen, zwangere vrouwen en 
ouders met kinderwagens. Hiertoe zijn verdere investeringen noodzakelijk. Ook moet de halte-inrichting op 
vele plaatsen veiliger worden gemaakt.

 » Aan de voornaamste haltes dienen realtime halteschermen te worden geplaatst waarop de verwachte door-
komsttijd wordt weergegeven.

 » In de volgende legislatuur willen we een studie laten uitvoeren naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van 
de inrichting van een (beperkt) metronet, inzonderheid voor het traject van tramlijn 1.

 » Een doorgedreven samenwerking met de taxisector moet het sluitstuk vormen, en de resterende behoeften 
dekken. We beschouwen de taxi als volwaardig deel van de stedelijke mobiliteit. 

 » Om verplaatsingen per taxi sneller, en dus aantrekkelijker en goedkoper te maken, geven we taxi’s maximaal 
toelating om door de knips te rijden en gebruik te maken van bus- en trambanen.

 » Zoals eerder aangehaald willen we de taxi een prominentere plaats geven in het laatavond- en nachtvervoer. 
Naast individueel vervoer denken we daarbij ook aan collectieve systemen, naar het voorbeeld van het Brus-
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selse Collecto.

 » Ook voor de ontsluiting van sites die onvoldoende worden bediend door openbaar vervoer en door hun 
ligging moeilijker bereikbaar zijn met de fiets (bijvoorbeeld in het havengebied) zien we een belangrijke rol 
weggelegd voor taxi’s en/of VVB’s (voertuigen met bestuurder).

 » In het kader van deze versterkte samenwerking vragen we ook bijkomende engagementen aan de taxisector:

 » We zien streng toe op het respecteren van de wettelijke bepalingen inzake vergunningen en de ver-
keersregels.

 » We zetten in op het vergroenen van de taxivloot. Onze ambitie is dat vanaf 1 januari 2025 alle taxi’s 
op alternatieve energie rijden (elektrisch, CNG, waterstof …). In elk geval moeten op dat moment alle 
taxi’s op diesel uit roulatie zijn gehaald. Vanaf 2022 kennen we geen nieuwe vergunningen meer toe 
aan taxi’s die rijden op fossiele brandstoffen. We stimuleren taxibedrijven om de overstap te maken 
door een subsidie toe te kennen bij de aankoop van nieuwe wagens. Ook zorgen we als stedelijke 
overheid voor de uitbouw van de noodzakelijke (snelle) laadinfrastructuur

 » We stimuleren de ontwikkeling van een systeem van fietstaxi’s.

 » We zetten de voetganger opnieuw op de eerste plaats die hem toekomt in het STOP-
principe.

 » We maken werk van een geïntegreerd ‘voetgangersactieplan’ om stappen te promoten en aantrekkelijker te 
maken.

 » Voetgangers hebben recht op obstakelvrije en gemakkelijk begaanbare voetpaden, die goed onderhouden worden. 
Mensen met rolstoelen of kinderwagens ervaren dagelijks dat dit op vele plaatsen in de stad hoegenaamd niet het 
geval is. Om de kwaliteit van de voetpaden snel te verbeteren, trekken we in de volgende legislatuur bijkomende 
middelen uit voor aanleg en heraanleg. We prioriteren op basis van de gegevens van het ‘wegeninformatiesysteem’.

 » We zien nauwer toe op het respecteren van de minimale doorgangsbreedte op voetpaden. Onregelmatig gestalde 
fietsen worden na waarschuwing weggehaald. Mensen worden ertoe aangezet hun hagen aan de straatkant kort 
te houden, zodat overhangend groen de doorgang niet belemmert.

 » We maximaliseren de veiligheid en het comfort voor voetgangers op oversteekplaatsen. De intervallen van de 
verkeerslichten worden zo aangepast dat ook minder snelle voetgangers de tijd hebben om over te steken. Bij 
voorkeur maken we gebruik van aftellichten om dat wachttijd duidelijker te maken.

 » Bij wegwerkzaamheden en bouwwerven dient de doorgang voor voetgangers en rolstoelgebruikers maximaal te 
worden gevrijwaard. We schrijven daartoe bepalingen in in de bestekken en de overeenkomsten met aannemers.

 » We zetten in op de realisatie van een netwerk van ‘trage wegen’ en maken de wegen die privaat zijn ingenomen 
maximaal opnieuw toegankelijk.

 » We beschouwen de fiets als prioritair stedelijk vervoersmiddel voor wie er fysiek toe in 
staat is, en passen onze verkeersinfrastructuur daaraan aan.

 » We beschouwen de fiets als hét individueel vervoermiddel bij uitstek in de stad, voor vrijetijdsverplaatsingen maar 
ook voor woon-werk- en woon-schoolverkeer. We stellen alles in het werk om het gebruik van de fiets zo aantrek-
kelijk mogelijk te maken.

 » We inventariseren de ‘missing links’ waar fietspaden ontbreken en pakken die prioritair aan.

 » Fietsers hebben recht op meer, veilige en comfortabele fietspaden. Te veel fietspaden bevinden zich in slechte 
staat. We maken versneld werk van de heraanleg. Bij (her)aanleg gebruiken we monolithische materialen. We 
richten de aandacht in het bijzonder op de fietspaden langs de R40.

 » Waar mogelijk streven we naar verhoogde, vrijliggende fietspaden. Fietssuggestiestroken zijn geen valabel 

alternatief. Ze creëren een vals gevoel van veiligheid.

 » Fietspaden moeten voldoende breed zijn om ook bakfietsen toe te laten en om het mogelijk te maken dat 
fietsers elkaar op een veilige manier voorbijsteken.

 » De opgang van elektrische (bak)fietsen vergt aangepaste inrichting van fietspaden (bv. scherpe bochten ver-
mijden).

 » We breiden het aantal fietsstraten verder uit, ook in de woonkernen buiten de binnenstad.

 » We creëren zo veel mogelijk fietsdoorsteken en -onderdoorgangen om fietsverplaatsingen steeds snel en veilig 
te doen verlopen. In het bijzonder verbeteren we de oversteekbaarheid van de R40, onder meer door bij de 
heraanleg van de Heuvelpoort en de Dampoort fietstunnels te voorzien. Ook op de Visserij ter hoogte van het 
kruispunt met de Kasteellaan maken we een onderdoorgang.

 » We staan achter het principe van ‘rechtsaf door rood’, maar enkel in het geval van vrijliggende fietspaden. 
Bovendien geven we er waar mogelijk de voorkeur aan om het fietspad te verleggen en rechts naast het ver-
keerlicht te laten lopen, om onduidelijkheid voor fietsers en andere weggebruikers weg te nemen.

 » Kasseistroken en tramsporen maken het fietsen in Gent moeilijk én gevaarlijk. In straten met kasseien leggen 
we fietsstroken aan in asfalt. Wat tramsporen betreft, blijven we met specialisten zoeken naar manieren om 
die veiliger te maken voor fietsers. We maken prioritair werk van de heraanleg van de Veldstraat, waar nu met 
de fiets nauwelijks door te geraken valt.

 » De bestaande fietsroutenetwerken moeten verder worden uitgebouwd en doorgetrokken naar alle delen van 
de stad. De fietsroutes verdienen een ruimere bekendheid en dienen opgenomen te worden in de school- 
en bedrijfsvervoerplannen. We takken onze stedelijke fietsvoorzieningen aan op bovenlokale fietsroutenet-
werken en fietssnelwegen.

 » Het aantal fietsenstallingen moet verder worden verhoogd. We inventariseren de noden en pakken ze aan. 
Voor het comfort van de gebruikers en de levensduur van de fietsen opteren we zo veel mogelijk voor af-
geschermde en overdekte fietsenstallingen. We zorgen ook voor stalling voor fietsen ‘buiten formaat’, zoals 
bakfietsen en longtails.

 » In buurten met rijwoningen zonder garage installeren we overdekte en afsluitbare fietsenhokken die door 
buurtbewoners kunnen worden gebruikt.

 » We investeren verder in openbare fietspompen.

 » Tegelijk wijzen we de fietser ook op zijn eigen verantwoordelijkheden:

 » De uitbreiding van het aantal fietsenstallingen doen we gepaard gaan met een strenger optreden tegen onre-
gelmatig gestalde fietsen, in het bijzonder wanneer ze de doorgang op de voetpaden versperren. We pakken 
de dagelijks chaos van fietsen aan de Albert Heijn op de Korenmarkt en op het Miriam Makebaplein aan de 
Krook aan.

 » Om de capaciteit van de fietsenstallingen optimaal te gebruiken, halen we weesfietsen (fietsen die zijn achter-
gelaten en waarvan de eigenaar onbekend is) weg.

 » We zien strikter toe op het naleven van het verkeersreglement, met sensibilisering én bestraffing.

 » Voor wie niet over een eigen fiets beschikt, zorgen we voor kwaliteitsvolle oplossingen:

 » We bieden iedereen die in Gent woont, werkt of studeert de kans tegen een democratische prijs een fiets te 
huren.

 » We scheppen ruimte voor private initiatieven op het vlak van deelfietsen. Wel behouden we als stadsbestuur 
de regie om versnippering tegen te gaan. Naast ‘stationbased’-fietsen zien we ook kansen voor ‘free floa-
ting’-systemen (deelfietsen zonder vaste standplaats) – zij het binnen een duidelijk kader om ‘strooifietsen’ 
tegen te gaan.

 » We stimuleren de ontwikkeling van een systeem van fietstaxi’s.
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 » We voeren de strijd tegen fietsdiefstallen op:

 » We verhogen het aantal fietsgraveeracties en kondigen ze beter aan.

 » We houden, in samenwerking met stadsdiensten, gemeenschapswachten en politie, meer controles en sporen 
gestolen fietsen gerichter op.

 » We zetten ook technologische middelen in tegen fietsdiefstallen. Zo bieden we, naar onder meer Mechels 
voorbeeld, de Gentenaars tegen een goedkope prijs de mogelijkheid om hun fiets te laten uitrusten met een 
zendertje waarmee gestolen fietsen kunnen worden opgespoord.

 » We weren doorgaand verkeer uit de binnenstad zonder de interne mobiliteit daar te 
fnuiken.

 » We zijn voorstander van de principes van het circulatieplan. Ook wij willen het doorgaand verkeer uit het stads-
centrum geweerd zien. Dat hoeft ook niet te verbazen. Het ligt immers helemaal in de lijn van onze standpunten. 
Het STOP-principe (eerst stappen, dan trappen, dan openbaar vervoer, tenslotte privé-vervoer) werd in 2001 door 
CD&V als eerste partij in Vlaanderen voorgesteld. Het voorstel om de stad in sectoren op te delen en te werken met 
een systeem van stadspoorten stond prominent in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. 
Wij maakten toen heel bewust die keuze, omdat wij een stad willen waar het gezond en aangenaam leven, werken 
en ontspannen is. 

 » 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 Nieuwewan-
deling – Begijnhoflaan – Opgeëistenlaan – Blaisantvest) als noordelijke grens voor de sectorenstructuur. De 
vier overige sectoren blijven bestaan. In de Brugse Poort en het Rabot verzoenen we leefbaarheid én bereik-
baarheid door de opmaak van verkeersleefbaarheidsplannen.

 » De voorlopige evaluatie van het circulatieplan leert dat er veel ergernis bestaat over de afstanden die moeten 
afgelegd worden om noodzakelijke autoverplaatsingen te doen tussen de verschillende lobben. Om tegemoet 
te komen aan de bestaande behoeften, en nutteloze omwegen te vermijden, willen we voor bepaalde doel-
groepen (zoals bewoners, leveranciers en dienstverleners) interactie toelaten tussen aanliggende lobben. Via 
een beperkt aantal doorgangen kunnen betrokkenen doorsteken tussen aanliggende lobben. Die doorgangen 
worden gecontroleerd door nummerplaatherkenning.

 » De Park&Ride-parkings aan de stadsrand moeten nog duidelijker worden aangeduid en gepromoot. Prioritaire 
bus- en trambanen moeten de reistijd naar het centrum zo kort mogelijk maken. We willen werk maken van bijko-
mende Park&Ride-parkings (onder meer aan het knooppunt R4 – Evergemsesteenweg in Wondelgem). We zetten 
daarbij in op voldoende grote parkings, omdat te veel versnippering, met tal van kleine P+R’s, de duidelijkheid 
voor de gebruikers in de weg staat. 

 » We verduurzamen het personenvervoer.
 » We stimuleren wagens met waterstofmotor, elektrische wagens en andere duurzame alternatieven door:

 » gratis parkeren (voor beperkte duur) aan te bieden;

 » voldoende publieke laadinfrastructuur te installeren;

 » bij de inrichting van private laadinfrastructuur de noodzakelijke stedenbouwkundige soepelheid aan de dag 
te leggen.

 » De stad moet een voorbeeldfunctie vervullen door het eigen wagenpark, dat momenteel voor zowat 70% uit 
dieselvoertuigen bestaat, gradueel om te schakelen naar meer ecologische voertuigen en door het aantal ritten 
te beperken. Hetzelfde geldt voor de andere leden van de ‘Groep Gent’ (OCMW, Politie, verzelfstandigde agent-
schappen) en voor Ivago.

 » We promoten autodelen, onder meer door

 » parkeerplaatsen te reserveren op strategische punten, zowel in het centrum als in de rand;

 » deelwagens kosteloos te laten parkeren;

 » een tussenkomst in het lidgeld;

 » bij nieuwe stadsontwikkelingsprojecten parkeerplaatsen voor deelwagens in te richten.

 » We stimuleren carpoolen door

 » bijkomende carpoolparkings in te richten;

 » een sensibiliserings- en promotieactie te voeren;

 » een online platform op te zetten waar aanbieders en vragers elkaar kunnen vinden.

 » We dringen er bij De Lijn op aan de dieselbussen te vervangen door bussen op basis van duurzame alternatieve 
brandstoffen, zoals elektriciteit, gas of waterstof.

 » We dringen bij de wegbeheerder aan op het verlagen van de snelheid op autosnelwegen op Gents grondgebied tot 
90 km/u (en 70 km/u op het viaduct van de E17) om geluidshinder en luchtvervuiling te verminderen.

 » We zetten in op sensibilisering. Zo willen we de resultaten en de evoluties van de luchtkwaliteitsmetingen affi-
cheren om bewustwording te stimuleren.

 » We werken zwarte punten en ‘missing links’ voor verschillende vervoersmodi versneld weg.
 » We brengen de ‘zwarte punten’ in kaart, op basis van de ongevallenstatistieken en congestiepunten. Waar het 

gewestwegen betreft, gebeurt dit uiteraard in samenspraak met Vlaanderen. Deze punten worden prioritair aan-
gepakt. We denken in eerste instantie aan een aantal knelpunten op de stadsring zoals de Dampoort, de Handels-
dokbrug, de verbinding Muidelaan–Afrikalaan, de Heuvelpoort, Meulestedebrug en de R4/Evergemsesteenweg/
Zeeschipstraat. 

 » Voor de heraanleg van het Dampoortknooppunt verkiezen we het scenario van de ondertunneling tussen de 
Koopvaardijlaan en de Kasteellaan boven dat van een gelijkgrondse kruising. De beslissing over de herin-
richting van het knooppunt Dampoort moet worden doorgedrukt. Het uitstellen van de beslissing bestendigt 
de structurele files, het is een rem op de ontwikkeling van de buurt rond de Dampoort en het blokkeert de 
realisatie van tramlijn 7 in noordelijke richting.

 » De heraanleg van de Heuvelpoort moet integraal deel uitmaken van de werkzaamheden voor de vertramming 
van lijn 7 in het kader van het Pegasusplan

» De E17 doorklieft 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 ijveren we ervoor 
dat de E17 ondergronds wordt ingetunneld en de vrijgekomen ruimte optimaal wordt benut voor duurzame stads-
ontwikkeling, die ruimte biedt voor wonen, bedrijvigheid en natuur. Ook de B401 loopt in dat scenario onder-
gronds, met aantakking op de R40 en een rechtstreekse inrit naar de parking Zuid. Ook kan het Zuidpark zo tot 
worden verlengd een groot stadspark.

 » We blijven bij de hogere overheden aandringen op het realiseren van de Sifferverbinding om de R4 in het noorden 
te sluiten. Die zal het woonklimaat in Meulestede en andere woonwijken aanzienlijk verbeteren. Met datzelfde doel 
moet ook dringend werk worden gemaakt van de nieuwe Meulestedebrug en de Verapazbrug, en verleggen we de 
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zuidelijke havenverbinding van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan,

 » Een verkeersstudie voorspelt dat, bij ongewijzigd beleid, er tegen 2025 een verkeersinfarct zal ontstaan op de 
toegangswegen in het zuiden van onze stad. In de schoot van het pas opgerichte ‘mobiliteitscoördinatiecentrum’ 
maken we samen met de Vlaamse overheid, de betrokken buurgemeenten en de andere betrokken partijen (o.m. 
bedrijven en UGent), en in nauw overleg met de buurtbewoners, werk van structurele oplossingen.

 » Ook op het vlak van fiets- en voetgangersinfrastructuur brengen we de missing links in kaart en pakken we die 
prioritair aan.

 » We zetten in op verduurzaming van het vrachtvervoer, met klemtonen op het gebruik van 
water en spoor en verduurzaming van de ‘eerste’ en de ‘laatste’ kilometer.

 » We trachten het goederenvervoer van de weg te halen en zo veel mogelijk te doen verlopen via spoor en water. We 
zetten in op het gebruik van binnenwateren voor het leveren van goederen en het ophalen van afval.

 » We streven naar een meer duurzame stedelijk distributie, met milieuvriendelijke en geluidsarme voertuigen. We 
gaan verder op de weg die werd ingeslagen met het stadsdistributieplatform GentLevert, maar willen het aantal 
aangesloten partners verhogen.

 » De steeds toenemende mobiliteitsdruk door voertuigen van koerierdiensten, ontstaan door de sterke groei van 
e-commerce, moet worden aangepakt. We hebben de ambitie om die voertuigen uit de stad te bannen en ook 
koerierdiensten te verplichten om gebruik te maken van het duurzame stadsdistributie via het stadsdistributie-
platform. 

 » Wanneer de alternatieven voldoende zijn uitgewerkt, verbieden we zware vrachtwagens in het gebied binnen de 
kleine ring en de woonkernen daarbuiten.

 » We richten vrachtverkeerroutes om de bewegingen tussen het hoofdwegennet en de bedrijventerreinen uit de 
woonkernen te houden.

 » We nemen maatregelen tegen de overlast die het vrachtverkeer veroorzaakt in de kanaaldorpen. De naleving van 
de mobiliteitsplannen die voor alle kanaaldorpen werden opgesteld, moet worden afgedwongen met bijkomende 
politiecontroles. Daarnaast zijn ook bijkomende infrastructurele maatregelen als parallelwegen, ontsluitingscom-
plexen, vrachtwagensluizen en verkeersfilters noodzakelijk. Om te vermijden dat er in het weekend vrachtwagens 
in de woonzones staan, worden in samenwerking met het havenbestuur vrachtwagenparkings ingericht langs 
beide kanaaloevers.

 » Bij alle grote werven leggen we verplicht aan- en afrijroutes op voor werfverkeer.

 » We dringen er bij de Vlaamse regering op aan om de kilometerheffing uit te breiden met de R4-Oost en de R40 om 
sluipverkeer van zware vrachtwagens tegen te gaan.

 » We zorgen dat bewoners en bezoekers vlot en goedkoop hun wagen kunnen parkeren, 
maar bij voorkeur niet op straat.

 » 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. 

 » Voor langparkeerders zijn er de Park&Ride-parkings aan de stadsrand. Die moeten nog duidelijker worden aan-
geduid en gepromoot. Prioritaire bus- en trambanen moeten de reistijd naar het centrum zo kort mogelijk maken. 
We richten Park&Ride-parkings in eerste instantie in waar er een voldoende groot regulier aanbod van openbaar 
vervoer is.

 » We onderzoeken of en hoe we met een flexibeler tarievensysteem (met bijvoorbeeld piek- en daluren of variaties 
doorheen het jaar) sturend kunnen optreden. Belangrijk is wel dat het systeem duidelijk is voor gebruikers.

 » Om ondergronds parkeren te stimuleren, zorgen we ervoor dat het prijsverschil met het straatparkeren voldoende 

groot is. Op zon- en feestdagen, wanneer bovengronds geen parkeergeld moet worden betaald, maken we ook de 
parkeergarages in beheer van de Stad gratis toegankelijk.

 » We verbeteren het verkeersgeleidingssysteem naar en tussen de ondergrondse parkings en nemen ook de parking 
van het Sint-Pietersstation erin op. We ontwikkelen een performante parkeergeleidingsapplicatie voor smartp-
hones.

 » We vergroten de capaciteit van de ondergrondse parking Zuid en verbinden die op termijn met een rechtstreekse 
inrit met de E17. Op het Woodrow Wilsonplein creëren we een ‘Mobipunt’ waar parkeerders vlot kunnen overscha-
kelen op een vervoermiddel van hun keuze (openbaar vervoer, taxi, deelfiets).

 » Het mobiel parkeren, waarbij met vier private aanbieders wordt gewerkt, is te complex en blijkt niet aan te slaan. 
Bovendien dienen daarbij werkings- en transactiekosten te worden betaald, verschillend per aanbieder. We 
maken werk van een eenvoudiger en gebruiksvriendelijker systeem, bij voorkeur met één app die gratis wordt 
aangeboden door de Stad en waarbij geen extra kosten worden aangerekend.

 » Om in dichtbevolkte wijken de parkeerdruk in de straten te verlichten, creëren we buurtparkings. Daarbij zetten 
we zo veel mogelijk in op dubbel gebruik van bestaande parkings van instellingen, bedrijven of warenhuizen. Ook 
de inrichting van (half)ondergrondse parkeergelegenheid, met daarbovenop bijvoorbeeld een groene speelzone, 
biedt mogelijkheden.

 » In buurten met een hoge parkeerdruk geven we voorrang aan bewonersparkeren. In elke zone dienen minstens 
zoveel bewonersparkeerplaatsen aanwezig te zijn als 80% van het aantal uitgereikte bewonerskaarten.

 » Om een oplossing te bieden voor de parkeerproblemen van huisartsen en andere zorgverstrekkers, stimuleren 
we het ‘Parkeer en Zorg’-systeem. Dat houdt in dat mensen met een garage een sticker op hun poort kleven en zo 
zorgverstrekkers toestaan de plaats voor de garage te gebruiken voor de duur van het patiëntenbezoek.

 » We maken snel werk van een ‘interventiekaart’ waarmee vaklui die een dringende herstelling moeten uitvoeren, 
toelating krijgen om voor korte tijd op bewonersplaatsen te parkeren.

 » De invoering van de nieuwe parkeerzones en -tarieven zorgt voor veel overlast voor handelaars en vrije beroepers 
die met de wagen 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 ver-
plaatsen. CD&V Gent wil daarom handelaars en vrije beroepers in het bezit te stellen van een parkeerkaart die hen 
het recht geeft om in de zone waarin hun zaak gelegen is, te parkeren volgens dezelfde rechten die een bewoners-
kaart biedt.

 » We vergroten het aantal laad-en-loszones door parkeerplaatsen op bepaalde tijdstippen te reserveren voor voer-
tuigen die goederen moeten laden en lossen;

 » We versoepelen de parkeernormen bij nieuwe woonontwikkelingen opdat de parkeernood op het eigen  
domein kan worden opgevangen en er geen bijkomende parkeerdruk ontstaat op straat.

 » We maken werk van meer integratie in het mobiliteitsbeleid.
 » Het stedelijke mobiliteitsbeleid moet, meer dan nu het geval is, worden afgestemd met de omliggende gemeenten. 

Niet alleen om de regionale mobiliteit te bevorderen, maar ook om te vermijden dat problemen van de ene naar 
de andere gemeente worden doorgeschoven. Mobiliteit moet worden benaderd vanuit de stadsregio, niet louter 
vanuit de stad. Zo schalen we het Mobiliteitscoördinatiecentrum voor de ‘zuidelijke mozaïek’ op naar het stadsre-
gionale niveau en betrekken we ook de gemeenten Merelbeke en De Pinte.

 » We garanderen binnen het Mobiliteitsbedrijf één centraal aanspreekpunt voor alle vragen en meldingen inzake 
mobiliteit, waar mensen zowel fysiek als online terechtkunnen. Het Mobiliteitsbedrijf dient ook proactief op te 
treden ten aanzien van doelgroepen (horeca, middenstand, bedrijven, onderwijsinstellingen enzovoort) en be-
drijven en instellingen op het Gentse grondgebied ondersteuning bij de opmaak van duurzame vervoersplannen.

 » We maken, naar het voorbeeld van bijvoorbeeld Yélo in de Franse stad La Rochelle, werk van één reserverings- en 
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betalingssysteem voor alle schakels in de ketenmobiliteit: openbaar vervoer, deelfietsen, deelwagens e.a. De City 
Pass die in oktober 2017 werd ingevoerd is een eerste schuchtere stap in de richting, maar nog sterk onvoldoende.

 » We willen als stedelijke overheid meer inspraak in het beleid van de openbaarvervoersmaatschappijen De Lijn en 
NMBS en ijveren voor de oprichting van één instantie voor ‘grootstedelijk openbaar vervoer’. In het bijzonder willen 
we meer zeggenschap op het vlak van investeringen en exploitatie inzake tram- en busvervoer.

 » We dringen er bij de hogere overheden op aan dat het beheer van de gewestwegen op Gents grondgebied, en 
zeker de R40, de N430 (Nieuwewandeling – Begijnhoflaan - Opgeëistenlaan – Blaisantvest) en de N422 (Zuidpar-
klaan - Kasteellaan) wordt overgedragen aan de Stad, uiteraard samen met de noodzakelijke budgetten.

 » We besteden meer aandacht aan de maatschappelijke en sociale aspecten van mobiliteit.
Bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid waken we over de maatschappelijke en sociale effecten van mobiliteit, in het bij-
zonder de impact op de meest kwetsbaren.

 » We zien toe op de bereikbaarheid van de stad voor mindermobielen. Daartoe ondersteunen we onder meer de 
MinderMobielenCentrale door subsidiëring, promotie en werving. We herbekijken het systeem van de wandelbus 
en zetten in samenwerking met de taxisector een meer kostenefficiënt systeem op. Ook maken we het ontlenen 
van leenrolstoelen gebruiksvriendelijker door bijkomende ontleenpunten in te richten, onder meer in de parkeer-
garages.

 » We zijn aandachtig voor de impact van verkeersmaatregelen op de sociale samenhang in de buurt. We maken 
werk van een voldoende groot draagvlak voor we maatregelen doorvoeren, om conflicten tussen voor- en tegen-
standers (zoals we die bijvoorbeeld in de zuidelijke stationsbuurt hebben gekend) te vermijden.

 » We zijn terughoudend wat betreft het gebruik van financiële drempels om het mobiliteitsgedrag te sturen. Het 
verhogen van bijvoorbeeld parkeertarieven of de prijs van bewonerskaarten treft immers in de eerste plaats de 
minst kapitaalkrachtigen.

 » We onderwerpen ook de beleidskeuzes inzake mobiliteit aan een armoedetoets (zie hoofdstuk ‘Armoede’). Samen 
met het middenveld en ervaringsdeskundigen werken we maatregelen uit om vervoersarmoede tegen te gaan.
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hoofdstuk

 »
NATUUR EN GROEN

Gent heeft nood aan meer natuur en groen. Niet alleen om de stad aangenamer te maken (ook voor jonge 
gezinnen) en ontmoeting en sociale cohesie te bevorderen, maar ook om ze klimaatbestendiger te maken en de 
luchtkwaliteit te verbeteren.

CD&V wil daar werk van maken op basis van de volgende principes en uitgangspunten:

 » We vergroenen Gent op alle niveaus.
 » We blijven ijveren voor het behalen van de ‘groennorm’: een wijkpark van minimaal 1 ha groot met 10 m² groen per 

inwoner op een afstand van maximaal 400 m wandelafstand.

 » De groenpolen (Gentbrugse Meersen, Parkbos, Vinderhoutse Bossen en Oud Vliegveld) moeten uitgroeien tot echte 
groene longen voor onze stad. We zetten verder onze schouders onder de realisatie ervan, samen met de hogere over-
heden en de betrokken buurgemeenten. Voor de Gentbrugse Meersen kloppen we aan bij de gemeente Destelbergen 
om een betere aansluiting met de Damvallei te realiseren.

 » Met de Bourgoyen-Ossemeersen hebben we daarnaast ook een groot stedelijk natuurgebied dat alle ondersteuning 
verdient. We betrekken ook de groene gebieden in de omgeving (Blaarmeersen, Sneppemeersen) nauwer bij invulling 
ervan.

 » We verlenen steun aan lopende natuurprojecten in de Leie-, Schelde- en Moervaartvallei.

 » We versterken de ‘groenassen’ in de ruimtelijke structuur om het groen tot in het hart van de stad te brengen. Dit geeft 
ook positieve effecten voor de luchtkwaliteit, de waterhuishouding en het tegengaan van hitte-eilanden.

 » Het potentieel van de grote parken in onze stad, en met name het Citadelpark en het Zuidpark (Koning Albertpark) blijft 
onderbenut. In de volgende legislatuur maken we, op basis van de reeds opgemaakte ‘ontwerpgrammatica’, werk van 
de herinrichting en opwaardering van het Citadelpark. Het Zuidpark wordt uitgebreid en heringericht bij de realisatie 
van de afbraak van het viaduct B401.

 » We maken een actieplan op voor de aanleg van bijkomende wijkparken en woongroen in de meest dichtbebouwde 
gebieden van de stad, onder meer door het vergroenen van binnengebieden. ‘Dakparken’ zoals in het project ‘Filature 
du Rabot’ aan de Nieuwevaart zijn een inspirerende manier om groen te brengen waar daarvoor op straatniveau de 
ruimte ontbreekt. We gaan na waar we nog dergelijke dakparken kunnen inrichten.

 » Bij stadsontwikkelingsprojecten zorgen we steeds voor de realisatie van een kwaliteitsvol park. Zo maken we in het 
kader van ‘Nieuw Gent Vernieuwt’ werk van de opwaardering van de centrale groene zone tussen de woonblokken.

 » We planten in elke wijk een ‘wijkbos’ aan. 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.

 » We vergroenen ook de Gentse straten met de inrichting van ‘groene sproeten’, de aanplanting van bijkomende straat-
bomen (met geschikte boomsoorten die niet te groot worden en weinig opruimwerk vergen door bloesem-, vruchten- of 
bladval). We stimuleren de Gentenaars om geveltuinen aan te leggen door bij de heraanleg van voetpaden reeds plaats 
te voorzien. We bieden een financiële stimulans voor wie een geveltuin of gevelslinger wil inrichten. We vergroenen ook 
de gevels van de stadsgebouwen.

 » Te veel van onze pleinen zijn stenen vlaktes. Denk maar aan de Korenmarkt, het Sint-Pietersplein en het Woodrow 
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Wilsonplein. Dat maakt ze in de zomer te warm, en in de winter te guur om er aangenaam te verblijven. We geven deze 
pleinen een nieuwe, groenere invulling.

 » We geven Gentenaars subsidies voor de aanleg van groendaken. Op grote nieuwe bouwvolumes met platte daken 
maken we groendaken verplicht. We leggen ook op de stadsgebouwen zo veel mogelijk groendaken aan.

 » We stellen het in de stad aanwezige groen maximaal open.
 » We geven het goede voorbeeld. Groen in eigendom van de stad dat tot dusver niet publiek toegankelijk is (zoals (binnen-)

tuinen van stedelijke gebouwen), stellen we op de daartoe geschikte momenten open.

 » We stimuleren eigenaars om campussen, binnengebieden, private parken en ander groen dat nu ontoegankelijk is voor 
de Gentenaars (tijdelijk of permanent) open te stellen, bijvoorbeeld door in ruil het onderhoud van hen over te nemen. 
We maken daartoe duidelijke overeenkomsten op.

 » De grote stedelijke begraafplaatsen zijn oases van groen en rust in de stad. We willen hun beleefwaarde als parken meer 
in de verf zetten, uiteraard met het grootste respect voor de overledenen en mensen die het graf van hun dierbaren 
bezoeken.

 » Het lijkt paradoxaal, maar het havengebied is één van de ecologisch meest waardevolle gebieden van onze stad. In 
overleg met de haven en de havenbedrijven gaan we na hoe we dit gebied beter kunnen ontsluiten op het vlak van 
natuur en groen (bijvoorbeeld met gegidste natuurwandelingen).

 » We laten de Gentenaars het groen beleven.
 » Aan wie dat wenst, vertrouwen we het beheer van boomspiegels en kleinere stukken buurtgroen toe. We ondersteunen 

deze geëngageerde Gentenaars met advies en het ter beschikking stellen van materiaal.

 » We maken van de Gentse parken geen ‘kijkparken’ maar echte ‘beleefparken’, met sport- en spelelementen en ruimte 
voor ontmoeting en ontspanning.

 » We verbinden grote groenzones onderling via ‘groene corridors’ en zorgen voor comfortabele fiets- en wandelverbin-
dingen met de woonwijken en de binnenstad.

 » We ijveren voor een goede ontsluiting van de groenpolen door ze vlot en comfortabel bereikbaar te maken met de 
fiets en het openbaar vervoer (met de inrichting van ‘groene haltes’) en door te voorzien in aantrekkelijke portaalsites, 
duidelijke informatie over mogelijke wandelingen en een kwaliteitsvolle padeninfrastructuur.

 » Volkstuinen zijn een ideale oplossing voor de vele Gentenaars die wel groene vingers maar geen tuin hebben. De vraag 
is dan ook al jaren veel groter dan het aanbod. We breiden het aantal beschikbare locaties uit. (Zie ook ‘Landbouw en 
voedselproductie’)

 » We gaan in overleg met de landbouwers op het Gentse grondgebied om ook dat aspect van natuur en groen bijkomend 
voor het publiek te ontsluiten, uiteraard zonder de economische bedrijvigheid van het landbouwbedrijf of de privacy 
van de landbouwer te schenden.

 » We zorgen ervoor dat het groen kwaliteitsvol is en goed wordt beheerd.
 » Bij openbare werken en projectontwikkelingen wordt de inrichting van het groen nog te vaak te weinig aandacht. We 

willen de stedelijke Groendienst beter betrekken bij de opmaak van de plannen en bij grotere projecten de groenvoor-
ziening apart aanbesteden om externe expertise in de arm te nemen. 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 zetten in op het vergroten van de biodiversiteit van fauna en flora. We brengen knelpunten in kaart en maken werk 
van oplossingen (bv. ondertunneling drukke wegen, ecoducten, vistrappen enz.). We verhogen de natuurwaarden van 
het bestaande groen. We willen niet alles in cultuur brengen maar laten ook (met mate) verwildering toe. 

 » We zorgen voor een goede planologische bescherming van het stedelijke groen.

 » We beschermen het waardevolle slikken- en schorrengebied van de Schelde tussen Gentbrugge en Melle en blijven 
gekant tegen een inrichting met het oog op pleziervaart. 

 » We zetten ook hier in op samenwerking.
 » We willen de Gentenaars meer betrekken bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van wijkgroen. We betrekken 

de buurtbewoners (en bij grote projecten ook ruimer de stadsbewoners) bij de opmaak van plannen voor parken en 
groenzones. 

 » We beschouwen natuurverenigingen, en met name Natuurpunt, als een essentiële partner. Zij brengen mensen samen 
rond natuur en groen, hebben veel expertise in huis en hebben een belangrijke rol in de aankoop en het beheer van 
natuur en groen.

 » We betrekken ook de Gentse landbouwers structureel bij het natuur- en groenbeleid.

 » Ook met andere betrokken partners als de haven en de hogeronderwijsinstellingen gaan we regelmatig in overleg over 
het natuur- en groenbeleid.
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hoofdstuk

 »
ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

Het Gents stadsbestuur richt stedelijke kinderopvang en stedelijk onderwijs in én fungeert als neutrale regisseur 
en facilitator voor het hele werkveld op het Gentse grondgebied. We laten de netten vrij om onderwijs in te 
richten vanuit een eigen pedagogisch project – vrijheid van onderwijs is voor ons fundamenteel – en voeren een 
ondersteunend en coördinerend beleid.

Dat doen we op grond van de volgende principes en actiepunten:

 » We willen elk kind kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang en onderwijs bieden.
 » We zetten in op het verder monitoren van bestaande capaciteitsnoden binnen kinderopvang en scholen en anti-

ciperen op toekomstige noden. Dat doen we door het opstellen van meerjarenplannen, zowel voor kinderopvang 
als voor basisonderwijs en secundair onderwijs. 

 » We maken verder werk van capaciteitsuitbreiding binnen kinderopvang en onderwijs door middel van:

 » het integreren van kinderopvanginitiatieven en onderwijs binnen nieuwe stadsontwikkelingsprojecten;

 » het verlenen van praktische (o.m. bij de zoektocht naar een geschikte locatie) en financiële ondersteuning voor 
de opstart van nieuwe kinderopvanginitiatieven;

 » het sensibiliseren en stimuleren van Gentse bedrijven inzake het aanbieden van kinderopvang. 

 » We streven ernaar dat dicht bij elke basisschool kinderopvang wordt aangeboden. Ook in weinig aangeboorde 
buurten moeten voorzieningen ingepland worden, zodat ook in die wijken het samenleven van jonge gezinnen een 
positieve impuls krijgt en leven en werken er beter te verzoenen worden voor jonge ouders.

 » We willen (toekomstige) ouders zo veel mogelijk helpen in hun zoektocht naar een geschikte kinderopvangplek. Dat 
doen we door het verder ontwikkelen van het digitale Kinderopvangpunt en het installeren van een fysiek punt. We 
zorgen ook voor buurtgerichte informatieverlening via plaatselijke infopunten en via de kinderopvanginitiatieven zelf. 

 » Opvang tijdens vakantieperiodes blijft een heikel punt. We breiden de kinderopvang tijdens schoolvakanties uit 
en maken de initiatieven voor buitenschoolse opvang, die ook openstaan voor kinderen die in de andere netten 
schoollopen, beter bekend. We stimuleren scholen van andere onderwijsnetten om – tegen vergoeding – hun school-
gebouwen ook open te stellen voor initiatieven van buitenschoolse opvang, tegen dezelfde voorwaarden van de 
stedelijke instellingen (zonder dat het personeel van de school in kwestie er daardoor extra taken bij krijgt). 

 » We hebben aandacht voor de betalingsproblematiek die kinderopvang en onderwijs met zich meebrengen voor 
bepaalde ouders. We ondersteunen de Gentse scholen en opvanginitiatieven in de uitbouw van een aanpak rond 
kostenbeheersing en het omgaan met onbetaalde facturen. We stimuleren hen om bruggen te bouwen met ouders 
en sociale organisaties. (Zie hoofdstuk ‘Armoedebestrijding’)

 » We zorgen voor meer gesubsidieerde en inkomensgerelateerde plaatsen in kinderopvang.

 » We voeren een toelage in voor naschoolse kinderopvang voor kinderen van alleenstaande ouders.

 » Prijzen van schoolmaaltijden en ‘extra muros’-activiteiten maken we maximaal inkomensgerelateerd om te ver-
mijden dat kinderen van minder kapitaalkrachtige ouders er geen toegang toe hebben.

 » Binnen een duidelijk kader komen we tussen in de aankoop van schoolgerei en het betalen van schoolfacturen voor 
mensen in armoede. We verhogen de middelen voor het Sociaal Steunfonds. 
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 » In overleg met de scholen verbeteren we de werking van het centrale aanmeldingssysteem voor het secundair on-
derwijs, opdat nog meer leerlingen de school van hun eerste voorkeur krijgen. Het is voor ons essentieel dat alle 
scholen deelnemen en dat zo veel mogelijk kinderen hun voorkeursschool toegewezen krijgen.

 » We zien de diversiteit aan pedagogische projecten als een meerwaarde, en ondersteunen 
alle scholen met een sterk lokaal flankerend beleid.

 » Het Onderwijscentrum Gent staat, in nauwe samenwerking met de Gentse LOP’s en vzw TOPunt, in voor de coördi-
natie en uitvoering van een sterk lokaal flankerend onderwijsbeleid. Het Onderwijscentrum is bovendien het eerste 
aanspreekpunt voor scholen voor al hun vragen in verband met flankerend onderwijsbeleid.

 » De Stad moet de ‘sociale voordelen’ die in het stedelijke onderwijsnet worden aangeboden ook aan de andere netten 
aanbieden (bv. gebruik van het zwembad, busvervoer, voor- en naschoolse opvang, middagtoezicht op school…). 
We passen de regelgeving rond sociale voordelen correct toe.

 » We stimuleren kennis- en ervaringsuitwisseling en samenwerking tussen alle Gentse scholen, ook netoverschrijdend.

 » We beschouwen onderwijs als sleutel voor emancipatie, ontmoeting en participatie.
De school moet een inclusieve plek zijn waar kinderen zich kunnen emanciperen en ontwikkelen, waar ze kunnen participeren 
in hun eigen omgeving en waar ze elkaar en de buurt kunnen ontmoeten. Binnen de schoolgebouwen moet er ook aandacht 
zijn voor maatschappelijke tendensen, bijvoorbeeld op het vlak van diversiteit, zowel in de klassen als voor de klassen.

 » We stimuleren diversiteit binnen de Gentse scholen en kiezen voor een goede spreiding van SES-leerlingen op basis van objec-
tiveerbare kenmerken bepaald door de Vlaamse Overheid.

 » We bieden het onderwijspersoneel ondersteuning en opleiding om om te gaan met de groeiende diversiteit binnen de scholen.

 » Er wordt ook ingezet op diversiteit voor de klas. We maken werk van een divers en representatief leerkrachtenkorps op het 
vlak van gender, etnische herkomst, leeftijd… Hiervoor wordt actief samengewerkt met de lerarenopleidingen aan de Gentse 
universiteit en hogescholen. 

 » We stimuleren een meertaligheidsbeleid op school waarin ook plaats is voor de thuistaal, maar het Nederlands blijft de onder-
wijstaal en een voldoende beheersing ervan is van essentieel belang. Ook moet actief worden ingezet op het samenbrengen 
van kinderen en jongeren met een verschillende achtergrond (in de klas, maar ook op de speelplaats) om segregatie tegen te 
gaan.

 » We motiveren ouders om betrokken te zijn bij de schoolcarrière van hun kinderen. Een stimulerende thuisomgeving is immers 
bepalend voor het welslagen van kinderen op school. Daartoe voorzien we onder meer in voldoende tolkuren voor de scholen 
om ook anderstalige ouders te betrekken.

 » We zetten verder in op het werken met brugfiguren, zowel in het lager onderwijs als in het secundair onderwijs. We bouwen de 
brugfigurenwerking in het secundair onderwijs structureel uit. We begeleiden de brugfiguren en erkennen hen in hun belang-
rijke taak, zowel om de scholen te ondersteunen als om de kloof te dichten tussen thuis en school. 

 » De Brede Schoolwerking wordt uitgebreid in alle wijken over heel Gent en wordt ingebed binnen de buurt. We zorgen ervoor 
dat de schoolgebouwen en -infrastructuur ook na schooltijd en in het weekend maximaal benut kunnen worden door lokale 
jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen. (Zie ook hoofdstuk ‘Kinderen & jongeren’)

 » Pesten wordt niet getolereerd binnen de Gentse scholen. Daarvoor wordt met alle betrokken actoren een actieplan tegen 
pesten opgesteld. 

 » Scholen nemen hun maatschappelijke rol op en zetten in op burgerschap. Leerlingen worden bewust gemaakt van hun leef-
omgeving via de participatie in vrijwillige initiatieven binnen de Stad. Ook stadspolitiek wordt naar de leerlingen gebracht.

 » We stimuleren en ondersteunen scholen om hun leerlingen te vormen in mediawijsheid en het omgaan met sociale media.

 » Als start-uphoofdstad van België is er binnen de scholen ook aandacht voor ondernemerschap. Daarvoor kijken we onder 
meer naar het ‘Ondernemende School’-initiatief van UNIZO en naar Youth Start. 

 » We bieden iedereen maximale kansen op ontplooiing en maatschappelijke integratie door 
werk te maken van onderwijs op maat en in te zetten op levenslang leren.

Een ‘learning city’ biedt alle generaties een passend, actueel leeraanbod. Als stedelijke overheid treden we ondersteunend en 
stimulerend op en zorgen we voor een goede toeleiding vanuit verschillende instanties.

 » We nemen extra maatregelen om, in samenwerking met de scholen en andere partners (o.m. Kind & Gezin), de 
kleuterparticipatie te verhogen. Dat is vooral belangrijk om leerachterstand bij kinderen uit kansarme of anders-
talige gezinnen te voorkomen. We spreken de ouders aan op hun verantwoordelijkheid. We zijn echter geen voor-
stander van de financiële bestraffing van ouders.

 » Volwassenenonderwijs en tweedekansonderwijs moet verder gepromoot worden. Bestaande samenwerkingsver-
banden met VDAB, SYNTRA en Centra voor Volwassenonderwijs worden versterkt en geoptimaliseerd in functie 
van tewerkstelling.

 » We ondersteunen het deeltijds kunstonderwijs om kunstonderricht voor iedereen toegankelijk te maken, in het 
bijzonder voor kansarme groepen. We treden faciliterend op en stimuleren inhoudelijke en praktische/organisato-
rische samenwerking met het leerplichtonderwijs en het culturele veld.

 » We zetten onze schouders onder de promotie en de organisatie van de ‘Wetenschappelijke Nascholing’ van de 
Universiteit Gent. We gaan na of andere initiatieven op vlak van hoger onderwijs voor de derde leeftijd kunnen 
worden ontwikkeld in samenwerking met de universiteit en hogescholen.

 » We richten integratielessen en lessen Nederlands voor anderstaligen in door middel van laagdrempelige initia-
tieven in de wijken. We zetten daarbij prioritair in op het aanleren van functioneel taalgebruik en het wegwijs 
maken in de maatschappij.

 » We proberen schoolachterstand en ongekwalificeerde uitstroom zo veel mogelijk te vermijden. Daarvoor zetten 
we in op flexibele leertrajecten en differentiatieprojecten zoals duaal leren en stages. 

 » We maken actief werk van zowel het voorkomen als het aanpakken van spijbelen, samen met alle betrokken 
partners (scholen, brugfiguren, CLB’s, politie, Comité Bijzondere Jeugdzorg, Justitie, Schoolspotters, enz.). 

 » Huistaakbegeleiding willen we verder uitbreiden door samenwerking tussen de vzw’s die dit organiseren en het 
OCMW. Deze begeleiding kan zowel thuis gebeuren als op school of in ruimtes die ter beschikking worden gesteld 
door de stad.

 » We zetten in op verkeersveiligheid, duurzaamheid en gezondheid en zorgen voor 
aangename scholen en schoolomgevingen. 

We willen scholen stimuleren een duurzaam beleid te voeren op het vlak van energie, water en bouw- en gebruiksmaterialen. 
Ook binnen de klassen moet duurzaamheid ruime aandacht krijgen, om kinderen van jongs af aan te sensibiliseren. Als stedelijke 
overheid nemen we hierin een voorbeeldfunctie op. We nemen ook bijkomende initiatieven om schoolomgevingen gezonder en 
veiliger te maken. 

 » Het (ver)bouwen van stedelijke schoolgebouwen doen we op een duurzame manier. Dat betekent dat we zo veel 
mogelijk bouwen met duurzame en ethisch geproduceerde materialen en aandacht hebben voor energie- en wa-
terbesparing. We stimuleren scholen uit andere netten om hetzelfde te doen.

 » Duurzaam aankoopbeleid binnen scholen wordt gestimuleerd. Nieuw schoolmateriaal moet op een ethische en 
duurzame manier geproduceerd zijn, schoolmaaltijden worden duurzaam en we stimuleren het ontlenen van les-
materiaal in plaats van aankopen. 

 » Duurzaamheid wordt een overkoepelend thema binnen de lesuren. Tegelijkertijd maken we duurzaamheid con-
creet door in te zetten op themaweken en diverse projecten. 

 » We blijven investeren in verkeersveiligheid rond de scholen en in de ruimere schoolomgeving en breiden het aantal 
schoolstraten verder uit. We stimuleren scholen om initiatieven op te zetten inzake verkeersveiligheid en bieden 
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daartoe ook financiële ondersteuning. We ondersteunen gemachtigd opzichters met vorming en materiaal.

 » We zetten scholen ertoe aan om samen met de leerlingen werk te maken van een nette schoolomgeving door 
bewustmaking te koppelen aan concrete acties.

 » We maken werk van groene speelplaatsen (‘GRAS’) en (moes)tuinen op school.

 » Binnen onze algemene ambities op het vlak van luchtkwaliteit (zie hoofdstuk ‘Milieu, energie, klimaat en duur-
zaamheid’), hebben we bijzondere aandacht voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in de omgeving van scholen 
en kinderopvanginitiatieven. We richten nog meer schoolstraten in, maar maken schoolomgevingen ook struc-
tureel zo veel mogelijk autoluw en weren er zwaar verkeer. We zorgen voor voldoende groen in de omgeving én op 
de speelplaatsen. Ook bouwtechnische maatregelen als inplanting, oriëntatie en indeling van de ruimtes kunnen 
een positief verschil maken. Bij het zoeken naar locaties voor nieuwe scholen hanteren we luchtkwaliteit als cri-
terium.

 » We gaan actief in op de kansen én de uitdagingen die een studentenstad biedt.

De verschillende hogeronderwijsinstellingen en hun studentenpopulatie maken deel uit van de Gentse samenleving. Die verwe-
venheid biedt tal van kansen aan de stad. De uitwisseling tussen studenten, onderwijsinstellingen, beleidsmakers en Gentenaars 
betekent een belangrijke meerwaarde voor Gent en de Gentse regio. De wetenschappelijke kennis, de economische activiteiten 
(bv. de spin-offs) en de culturele creativiteit die eruit voortvloeien willen we ten volle omarmen.

Tegelijk zijn we niet blind voor de uitdagingen die dat grote aantal studenten stelt, onder meer op het vlak van leefbaarheid en 
huisvesting. Het stadsbestuur moet daarin een coördinerende, bemiddelende en sturende rol spelen, en waar nodig ingrijpen.

CD&V Gent wil werk maken van een studentenbeleid dat gebaseerd is op samenwerking tussen alle actoren.

Studentenhuisvesting wordt behandeld in het hoofdstuk ‘Wonen en stadsontwikkeling’.

 » We slaan bruggen tussen de universiteit en haar spin-offs en de Stad, de bedrijfswereld en maatschappelijke 
actoren.

 » In samenwerking met secundaire scholen, hogescholen en universiteit nemen we maatregelen die bijdragen aan 
een betere doorstroming naar hoger onderwijs van kwetsbare maatschappelijke groepen.

 » Via een actieve participatie van studenten bij het overleg tussen Stad en hogeronderwijsinstellingen (universiteit 
en hogescholen) krijgt de groei van Gent als studentenstad beter vorm.

 » Door structurele dialoog, gekoppeld aan een sanctionerend beleid, willen we specifieke samenlevingsproblemen 
in studentenbuurten verhelpen. 

 » In samenwerking met de horeca-uitbaters, de hogeschoolinstellingen en de studentenverenigingen zetten we een 
sensibiliseringscampagne tegen alcohol-, drugs- en andere middelenmisbruik op.

 » We stimuleren de Gentse studenten om actief deel te nemen aan de stedelijke samenleving via initiatieven als 
vrijwilligerswerk en seniorenhulp.
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hoofdstuk

 »
OPENBAAR DOMEIN

Het openbaar domein is waar de Gentenaars elkaar ontmoeten en waar we samen de stad beleven. Tal van 
beleidsdomeinen komen er samen: mobiliteit, openbaar groen, evenementenbeleid enzovoort. Het komt dan ook 
aan bod in verschillende hoofdstukken in dit programma.

Hier willen we kort enkele principes aanhalen die we willen huldigen bij de inrichting en het beheer van het 
openbaar domein:

 » We richten straten en pleinen in op mensenmaat.
 » Bij de (her)inrichting van straten en pleinen creëren we meer groen en meer ontmoetingsruimte.

 » We stimuleren tijdelijke inrichtingen in het kader van de leefstraten, op voorwaarde dat die voldoende worden 
gedragen door de buurt.

 » Bij de (her)inrichting houden we ook steeds kinderen en senioren voor ogen. We installeren onder meer voldoende 
spelelementen én zitbanken. (Zie hoofdstukken ‘Kinderen en jongeren’ en ‘Senioren’)

 » Toegankelijkheid voor mensen met een beperking en zachte weggebruikers dient steeds centraal te staan.

 » Bij het ontwerp en de (her)aanleg van het openbaar domein maken we werk van meer inspraak en participatie 
voor de bewoners. 

 » We zorgen voor een betere afstemming van openbare werken en maken de hinder zo 
klein mogelijk.

 » We optimaliseren bestaande initiatieven als ODIN, THOR en de minderhindercel om de betrokken stadsdiensten 
in staat stellen om samen met externe partners, nutsmaatschappijen, evenementenorganisatoren en bouwheren 
de publieke ruimte zoveel mogelijk te vrijwaren en de hinder bij openbare werken, private werven, manifestaties 
en omleidingen zoveel mogelijk te beperken.

 » We werken, in samenspraak met de belangenorganisaties, duidelijke protocollen uit om handelaars en onder-
nemers beter te informeren en te begeleiden wanneer hun activiteit bemoeilijkt of verhinderd wordt door innames 
van het openbaar domein. De Stad Gent moet bij werkzaamheden maximale inspanningen doen om handelaars 
bereikbaar te houden en hun bereikbaarheid duidelijk te maken. 

 » We zien nauwer toe op het garanderen van de toegankelijkheid van werfzones voor voetgangers, mindermobielen, 
rolstoelen en kinderwagens. We maken daarover strikte afspraken met aannemers en voeren controles uit.

 » We zetten bijkomend in op het onderhoud van het openbaar domein.
 » Onkruidbestrijding is een oud zeer. Met name in de randgebieden van de stad blijken de huidige inspanningen van 

de stadsdiensten niet te volstaan om in het groeiseizoen het onkruid op voet- en fietspaden, straten en pleinen 
de baas te kunnen. We sturen de werking van de Groendienst bij om hieraan te remediëren, bijvoorbeeld door in 
piekperiodes een beroep te doen op tijdelijke ondersteuning vanuit de sociale economie. Hetzelfde geldt voor het 
onderhoud van het openbaar groen en de stedelijke begraafplaatsen. Extensief onderhoud kan zeker in bepaalde 
zones, maar bijkomende inspanningen zijn nodig. We maken daartoe duidelijke beheersplannen op.

 » Verzakkingen, loszittende tegels, losse putdeksels enzovoort maken het openbaar domein minder aantrekkelijk 
én minder toegankelijk, zeker voor wie moeilijker te been is. We stimuleren de Gentenaars om er melding van te 
maken via GentInfo en via een smartphone-applicatie die we daartoe ontwikkelen (bij voorkeur geïntegreerd met 
de sluikstort-applicatie), en zetten in op een snel herstel van de gemelde problemen en terugkoppeling naar de 
melder.

 » We intensifiëren de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten.

 » We voeren doelgroepgerichte sensibiliseringsacties (o.m. naar nieuwe inwoners en studenten).

 » We sensibiliseren kinderen en jongeren via scholen, jeugdbewegingen e.d.

 » We bieden een sociale tegemoetkoming van gratis huisvuilzakken en ophalingen voor wie het financieel 
moeilijk heeft.

 » We vergroten het aantal camera’s dat kan worden ingezet om sluikstorters te bestraffen. We zetten ook extra 
personeel in voor de verwerking van de vaststellingen en het zoeken naar de daders.

 » Vuil trekt vuil aan. We zorgen voor de snelle opruiming van gemelde sluikstorten. Streefdoel is om binnen de 
48 uur na melding het vuil opgeruimd te hebben.

 » We stimuleren de Gentenaars om zelf ook de handen uit de mouwen te steken om, met ondersteuning van de 
Stad en Ivago, hun buurt proper te houden. We maken het bestaan van de ‘netheidscharters’ beter bekend.

 » We voeren veralgemeend ‘slimme vuilnisbakken’ in en herzien met Ivago de ophaalfrequenties om ervoor te 
zorgen dat volle vuilnisbakken sneller worden geledigd.

 » We experimenteren met de invoering van gescheiden vuilnisbakken voor papier/PMD/restafval in de openbare 
ruimte, zoals dat nu al gebeurt bij evenementen en ook in de treinstations.

 » Gent heeft een aantal locaties waar iedereen zijn graffitikunsten kan tentoonspreiden. Elders in de stad doen we 
de nodige inspanningen om ongewenste graffiti en ‘tags’ tegen te gaan en gratis te verwijderen. Op probleemlo-
caties kunnen camera’s worden ingezet om daders te vatten.

 » Hondenpoep op straat en in groenzones is een bijzonder vervelende vorm van overlast. We wijzen hondenei-
genaars op hun verantwoordelijkheid en treden bestraffend op bij overtredigngen. We zorgen voor voldoende 
hondentoiletten en hondenpoeppalen. 
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hoofdstuk

 »
SENIOREN

Onze maatschappij vergrijst, en dat geldt ook voor Gent. De vergrijzing van de Gentse bevolking brengt tal van 
uitdagingen én kansen met zich mee waarop het stedelijke beleid moet inspelen. Seniorenbeleid is voor CD&V 
Gent dan ook veel meer dan zorg en huisvesting. We willen werk maken van een ‘leeftijdsvriendelijke stad’, zoals 
beschreven door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Wij willen een veelomvattend seniorenbeleid voeren, uitgaand van onderstaande principes en actiepunten. Ui-
teraard gelden ook onze voorstellen en ambities op andere domeinen onverkort voor alle Gentenaars, en dus 
ook voor senioren.

 » We gaan structureel de dialoog aan met senioren en betrekken hen bij het beleid.
 » Meer dan de helft van de Gentse senioren is lid van een vereniging, één op vijf van een specifieke ouderenver-

eniging. Die ouderenverenigingen werken samen binnen de stedelijke seniorenraad. Voor CD&V Gent is deze 
adviesraad dé uitgelezen gesprekspartner om het seniorenbeleid af te toetsen. Zoals voor alle adviesraden (zie 
hoofdstuk ‘Democratisch bestuur, inspraak en participatie’) willen we ook met de seniorenraad in de komende 
legislatuur tot een nieuwe, toekomstgerichte invulling van de samenstelling en de werking komen.

 » Naast de interactie met de Seniorenraad hanteren we ook andere instrumenten om de noden en wensen van 
senioren in kaart te brengen en na te gaan waar de verbeterpunten liggen (online bevragingen, enquêtes via de 
post, gesprekken in open huizen en buurtcentra enz.).

 » We zorgen in onze stedelijke communicatie ten aanzien van senioren voor helder en begrijpelijk taalgebruik, en 
waken erover dat ook wie niet vertrouwd is met moderne communicatiemiddelen bereikt wordt.

 » We stimuleren senioren om te deel te nemen aan de samenleving en gaan vereenzaming 
tegen.

Voor CD&V Gent moet iedereen alle kansen krijgen om een rol op te nemen in de samenleving, ook wie ouder wordt. De grote 
groep senioren vormt een wezenlijk onderdeel van het maatschappelijke weefsel. 

 » We stimuleren vrijwilligerswerk en het verenigingsleven. We willen initiatieven die ontmoetingsmomenten voor se-
nioren organiseren structureel verankeren en ondersteunen (bv. door het aanbieden van een verzekering aan vrijwil-
ligers, ter beschikking stellen van materiaal, vervoer, …).

 » We zetten in op sport/bewegings- en cultuurbeleving door senioren. We ontwikkelen promotiecampagnes en een 
divers aanbod specifiek voor deze doelgroep en nemen financiële drempels weg door het gebruik van de UiTPAS. Met 
de universiteit, de hogescholen en andere betrokken organisaties zetten we ook een rijk aanbod van lessenreeks en 
educatieve vormingen op in de geest van ‘levenslang leren’. 

 » Daarnaast willen we de samenwerking tussen de dienstencentra en open huizen en de (senioren)verenigingen en 
-organisaties versterken, zodat hun aanbod nog beter op elkaar kan worden afgestemd. Dat aanbod moet betaalbaar 
zijn om geen uitsluiting wegens armoede teweeg te brengen.

 » We willen bijkomend inzetten op ‘intergenerationele projecten’, waarbij ontmoeting tussen verschillende leeftijds-
groepen centraal staat. Zo kunnen senioren bijvoorbeeld een handje toesteken in scholen/crèches, of kunnen an-
dersom kinderen bij ouderen (al dan niet in woonzorgcentra) langsgaan om samen activiteiten te doen.
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 » We richten laagdrempelige vormingen in om senioren te leren werken met de computer en het internet. Zo willen we 
hen een ‘venster op de wereld’ bieden en online ontmoeting stimuleren.

 » We zetten verder in op het project ‘Buren voor buren’, waarbij hulpvaardige buurtbewoners zich kunnen aandienen 
om oudere buren te helpen met kleine taken (zoals het buitenzetten van de vuilnisbak of –zak) en boodschappen of 
om gewoon wat tijd samen door te brengen.

 » We zorgen voor voldoende aangepaste en betaalbare woongelegenheid in een 
aangename omgeving.

 » We willen senioren ondersteunen om hun woning duurzamer en leeftijdsvriendelijker te maken, door hen goed 
te informeren over de mogelijkheden en financiële tegemoetkomingen te voorzien en hen ook praktisch te ‘ont-
zorgen’.

 » We hebben bijzondere aandacht voor ouderen op de huurmarkt. Senioren met een laag inkomen ondersteunen 
we door het betalen van de huurwaarborg en door hen toe te leiden naar rechten zoals de huurpremie of de huur-
subsidie. Ook zorgen we voor een voldoende groot aanbod leeftijdsvriendelijke en toegankelijke sociale woningen.

 » Onverminderd onze ambitie onder de voorgaande punten, willen we senioren ook stimuleren om op tijd te ver-
huizen naar een aangepaste woning. Te veel oudere mensen wonen in een woning die te groot en onaangepast 
is. Daarom gaan we niet zozeer uit van ‘zo lang mogelijk in dezelfde woning’, maar van ‘op tijd in een aangepaste 
woning’. Cruciaal daarbij is dat in alle wijken van de stad een gevarieerd aanbod van woningtypes aanwezig moet 
zijn (zoals kleinere flats, assistentiewoningen, woonzorgcentra), zodat mensen in hun vertrouwde omgeving 
kunnen blijven wonen.

 » We zien ook voor de huisvesting van senioren veel opportuniteiten in nieuwe woonvormen als kangoeroewonen 
en groepswonen. We stimuleren projecten in die zin, maken werk van een aangepast stedenbouwkundig kader en 
dragen actief bij aan kennisopbouw en -uitwisseling ter zake. 

 » We treden ondersteunend en sturend op om kwaliteitsvolle seniorenhulp en -zorg te 
garanderen.

 » We zetten in op een evenwicht tussen extramurale en intramurale zorg. In de eerste plaats trekken we de kaart 
van de mantelzorg. Meer mantelzorg betekent niet alleen meer ondersteuning van de traditionele verzorgings-
diensten, maar ook een versterking van de (complementaire) rol van de lokale dienstencentra van het OCMW (zorg 
op maat, communicatie tussen zorgbehoevende – dienstencentrum – familie, mobiele ambtenaren, opleiding van 
dienstverleners, uitbouw van een vrijwilligersnetwerk). Het is niet de bedoeling dat lokale dienstencentra de plaats 
innemen van private verenigingen, maar wel kunnen ze volop hun maatschappelijke meerwaarde uitspelen.

 Daarnaast creëren we bijkomende plaatsen in dagopvang en kortverblijf voor de gevallen waarin mantelzorg niet 
mogelijk is. (Zie ook hoofdstuk ‘Zorg, welzijn en gezondheid’)

 » We waken over de betaalbaarheid van de hulp- en zorgverlening. Wanneer ouderen de zorg die ze nodig hebben 
niet kunnen betalen, gaan we samen met de kinderen op zoek naar oplossingen. Indien er geen kinderen zijn of 
die zelf onvoldoende middelen hebben, komt het OCMW tussen.

 » We treden coördinerend en faciliterend op tussen OCMW-diensten, thuiszorgdiensten en andere betrokken 
partners.

 » We besteden bijzondere aandacht aan senioren met dementie en maken werk van een ‘dementievriendelijke stad’ 
zoals vooropgesteld door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

 » We informeren senioren – op vraag – op een correcte en serene manier over patiëntenrechten, palliatieve zorgen, 
euthanasie, uitvaartorganisatie, erfeniswetgeving en andere relevantie thema’s.

 » We spelen in op de toenemende diversiteit onder ouderen.
Senioren worden te vaak als één groep benaderd, terwijl de diversiteit die onze samenleving kenmerkt zich evengoed onder 
ouderen uit. Ouderen zijn er van verschillende leeftijden en met grote verschillen qua achtergrond, mogelijkheden en voorkeuren. 
In het bijzonder willen we beter inspelen op de toenemende diversiteit inzake migratieachtergrond bij senioren.

 » We sensibiliseren de stadsdiensten over het omgaan met etnisch-culturele diversiteit bij senioren. We zetten samenwer-
kingen op tussen de verschillende betrokken diensten om deze doelgroep beter te bereiken en een aanbod op maat te 
ontwikkelen.

 » We stimuleren initiatieven waarbij senioren van verschillende etnisch-culturele achtergrond elkaar ontmoeten en 
drempels worden weggenomen. We denken onder meer aan interculturele activiteiten van seniorenverenigingen, open-
deurdagen en het werken met rolmodellen en brugfiguren.

 » We richten opleiding en vorming in voor personeel van de OCMW-woonzorgcentra om te leren omgaan met etnisch-cul-
turele eigenheden. We bieden die vorming ook aan aan private centra voor ouderenzorgen.

 » We houden ook op het vlak van mobiliteit en inrichting van de openbare ruimte maximaal 
rekening met senioren.

 » Het stadsbestuur moet meer aandacht hebben voor de behoeften van senioren bij de (her)inrichting van het 
publiek domein. Kleine ingrepen in de openbare ruimte kunnen het leven van de senioren in de stad aanzienlijk 
veraangenamen. We denken onder meer aan openbare toiletten en rustbanken. (Zie ook hoofdstuk ‘Openbaar 
domein’)

 » Bij de ontwikkeling van de stad zetten we in op nabijheid en de ontwikkeling van stadskernen waarbinnen alle 
faciliteiten (winkels, welzijnsdiensten, woonzorgvoorzieningen, bus- en tramhaltes enzovoort) op korte afstand 
bereikbaar zijn.

 » Inzake mobiliteit (zie ook dat hoofdstuk) gaan we uit van het STOP-principe, met bijzondere aandacht voor de ‘S’ 
van stappen, want senioren zijn vaker voetganger dan fietser. De kwaliteit van de voetpaden laat op vele plaatsen 
in de stad te wensen over, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Ouderen die al wat moeilijker te been zijn, 
worden hiervan de eerste slachtoffers. We zorgen voor de heraanleg, de verbreding en het obstakelvrij maken van 
voetpaden. Ook kruispunten moeten ‘seniorenvriendelijker’ worden gemaakt. Zo moet aan verkeerslichten steeds 
voldoende oversteektijd worden voorzien voor mensen die minder snel vooruit geraken.

 » Om ook voor ouderen die niet meer in staat zijn om zich over langere afstand te voet of met de fiets te verplaatsen 
de mogelijkheid te garanderen om deel te nemen aan het stedelijke leven, zorgen we ervoor dat alle plekken in de 
stad bereikbaar zijn met de wagen, het openbaar vervoer en de taxi.

 » We hebben aandacht voor vervoersarmoede bij senioren. Samen met het middenveld en ervaringsdeskundigen 
werken we maatregelen uit om vervoersarmoede tegen te gaan.
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hoofdstuk

 »
SPORT

Sporten zorgt voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Bovendien is het niet enkel gezond, maar brengt 
sport en sportbeleving Gentenaars met verschillende achtergronden met elkaar in contact en zorgt het voor 
meer sociale cohesie in de wijk en in de stad. We trachten dan ook de Gentenaars zo veel mogelijk te stimuleren 
om aan sport te doen en pleiten voor een inclusief sportbeleid dat iedereen de kans geeft om de sport van zijn of 
haar keuze te beoefenen in optimale omstandigheden. 

 » We willen alle Gentenaars aan het bewegen krijgen.
 » Om bewegen van jongs af aan te stimuleren, breiden we het aanbod voor de laagste leeftijdscategorieën (baby’s, 

peuters en kleuters) uit waar nodig. Bijvoorbeeld op het vlak van babyzwemmen en peuterturnen is de vraag op dit 
moment veel groter dan het aanbod.

 » We stimuleren scholen om sport en beweging een prominente plaats te geven en om geïnteresseerde leerlingen 
toe te leiden naar het buitenschoolse aanbod in de sport die het beste bij hen past, bijvoorbeeld aan de hand van 
het Sportkompas. 

 » De Pretkamjonet, de Sportmobiel en de Sportkar worden verder gepromoot. We gaan na of we hun werking, die nu 
beperkt is tot de schoolvakanties, kunnen uitbreiden.

 » Uit onderzoek blijkt dat meisjes en vrouwen – met of zonder migratieachtergrond – minder aan sport doen dan 
jongens en mannen. We besteden in het beleid extra aandacht aan het stimuleren van sportparticipatie bij meisjes 
en vrouwen.

 » We stimuleren bedrijven die hun personeel aan het bewegen willen brengen om bedrijfssporten te introduceren. 
De Sportdienst zorgt voor logistieke en organisatorische ondersteuning.

 » Ook ouderen willen we stimuleren om meer te bewegen. Ouderenorganisaties en open huizen die sportinitiatieven 
organiseren voor hun leden kunnen rekenen op logistieke steun vanuit de Sportdienst. We stimuleren ouderen ook 
om zich als vrijwilliger in te zetten binnen een sportclub. Dit kan het tekort aan vrijwilligers tegengaan en tegelij-
kertijd ervoor zorgen dat ouderen actief bezig blijven en sociaal actief zijn.

 » Om meer mensen aan het sporten te krijgen, leveren we ook bijkomende ondersteuning voor initiatieven op het 
vlak van nieuwe sporten en ‘urban sports’ zoals crossfit, parcours, en 9000 Barz.

 » We stellen inclusie ook in het sportbeleid centraal.

Sportbeleving is een recht voor iedereen. Inclusie moet dan ook centraal staan in het stedelijke sportbeleid.

 » We trachten zo veel mogelijk Gentenaars uit diverse gemeenschappen te bereiken en te stimuleren om te sporten. 
We zetten de Gentse sportclubs ertoe aan om initiatieven te nemen die de diversiteit binnen hun organisatie ver-
hogen. De Stad treedt op als begeleider en ondersteuner en moedigt de clubs aan hun best practices uit te wisselen.

 » De geïntegreerde en sportief-maatschappelijke aanpak van ‘Voetbal in de Stad’ (of KAA Gent Foundation) is een 
geslaagd voorbeeld van hoe sport de Gentenaars kan samenbrengen en kwetsbare groepen kan versterken. We 
willen diezelfde maatschappelijke dynamiek ook genereren in andere sportdisciplines.

 » We investeren verder in G-sport werking en maken het sportaanbod en de sportinfrastructuur maximaal toegan-
kelijk voor mensen met een beperking. We promoten het Charter Onbeperkt Sporten bij zo veel mogelijk sport-
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clubs. Uiteraard kunnen die clubs rekenen op inhoudelijke en financiële ondersteuning door de Stad.

 » De UiTPAS is voor ons hét instrument bij uitstek om financiële drempels weg te werken. We willen dan ook zo veel 
mogelijk sportclubs, overtuigen om in te stappen in dit project.

 » We zetten actief in op een ethische en transparante sportomgeving waarbij deelnemers op een veilige en positieve 
manier aan sport doen. We stimuleren via positieve incentives ouderparticipatie en vormingen voor bestuurders, 
trainers, clubmedewerkers en ouders. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor persoonlijke integriteit en 
plaatsen het welzijn/welbevinden van deelnemers centraal. We steven naar een open bestuurscultuur in sportver-
enigingen.

 » We zetten in op sport als instrument binnen lokaal welzijnsbeleid.
 » We geloven in een geïntegreerde aanpak waarbij sport en vrijetijdsbesteding worden ingezet met het oog op ac-

tivering, versterking en ontwikkeling van persoonlijke en emotionele vaardigheden bij kwetsbare doelgroepen. 
Sport kan ook een positief instrument zijn om aan (re)integratie te werken, een positief zelfbeeld op te bouwen en 
mensen te leren samenwerken en te leren omgaan met diversiteit.

 » We willen inzetten op de professionalisering van buurtsport en investeren in professionele buurtsportwerkers, 
voornamelijk in aandachtswijken. Deze professionalisering moet de duurzaamheid van buursportinitiatieven ver-
sterken zodat er voldoende continuïteit is en de initiatieven een blijvende impact hebben op de buurt.

 » We investeren verder in (buurt)infrastructuur.
 » We willen verder inzetten op infrastructuur op maat van de buurten en de deelgemeenten. We maken daartoe een ‘buurt-

sportinfrastructuurplan’ op. De aanwezigheid van sportinfrastructuur in de buurt verlaagt de drempel om aan het sporten te 
gaan. Bovendien zorgen ze ervoor dat mensen in de buurt elkaar leren kennen en versterken ze het buurtgevoel.

 » We investeren in bijkomende buurtsporthallen. Er staan nu al projecten op stapel in de Oude Dokken, de Tondeliersite en 
Ledeberg. Daarenboven willen we buurtsporthallen creëren in de wijken Muide-Meulestede, Rabot en Nieuw Gent.

 » We zorgen voor een optimale bezettingsgraad van de stedelijke sportinfrastructuur door een betere afstemming tussen 
clubs, andere collectieve gebruikers zoals scholen, en individuele gebruikers. We waken erover dat er ook voor die laatste 
groep voldoende mogelijkheid is om van de infrastructuur gebruik te maken.

 » Clubs die niet over eigen infrastructuur beschikken en geen gebruik kunnen maken van de stedelijke infrastructuur, steunen 
we in het vinden van een geschikte locatie door mee te onderhandelen met derden en door een deel van de huurprijs op 
ons te nemen met huursubsidies.

 » We investeren verder in kunstgrasvelden om sportterreinen het hele jaar door bruikbaar te maken.

 » We stimuleren eigenaars van sportinfrastructuur, zoals scholen, hogeronderwijsinstellingen en bedrijven, om die – uiteraard 
met vergoeding van de onkosten – open te stellen voor gebruik door derden.

 » We investeren meer in sportinfrastructuur in de openlucht. Zo richten we in de parken en groenpolen looplussen en fit-o-
meters in. Naast de Blaarmeersen willen we op een tweede plaats in de stad zwemgelegenheid in open water creëren. We 
maken ook werk van bijkomende kleinschalige infrastructuur als basketbaldoelen, voetbalpleintjes, skateramps, tafeltenni-
stafels en petanquevelden.

 » We zetten Gent nog meer in de markt als sportstad.
 » De unieke site rond de Watersportbaan-Blaarmeersen en de aanwezigheid van de Topsportschool Voskenslaan 

biedt mogelijkheden om van Gent dé sportstad van Vlaanderen te maken. We steunen een verdere uitbouw van de 
site, in samenwerking met onder meer Bloso en de UGent.

 » We zetten meer in op het aantrekken van sportwedstrijden en -evenementen, met bijzondere aandacht voor de 
reputatie van Gent als wieler- en fietsstad. We trachten wielerwedstrijden opnieuw aan te trekken (zoals de start 
van Gent-Wevelgem en de aankomst van de Omloop Het Nieuwsblad) en wielrennen en fietsen in onze stad meer 

in de kijker te zetten.

 » Ook de verschillende stadslopen en andere grootschalige openbare sportinitiatieven kunnen rekenen op onder-
steuning van de Stad.

 » Ook op kleinere schaal zetten we in op sportevenementen. We stimuleren de organisatie van kleinschalige buurt-
sportevenementen, voor zowel jong als oud, met ondersteuning door de Sportdienst en het Huis van de Sport. 
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 »
TOERISME

Het toerisme in Gent gaat in stijgende lijn. De appreciatie van buitenlandse media is daar niet vreemd aan. En 
dat is prima nieuws. Niettemin is het toeristisch beleid nog te versnipperd. CD&V Gent wil dat er werk wordt 
gemaakt van een strategisch meerjarenplan. Op dit moment blijft een deel van het potentieel immers onder-
benut. Dit meerjarenplan moet uiteraard worden uitgewerkt in samenspraak met alle betrokken actoren. Een 
slimme en duurzame groei van het toerisme in onze stad moet daarbij het streefdoel zijn.

We willen daarbij uitgaan van de volgende principes en actiepunten:

 » We voeren een gecoördineerd beleid op verschillende vlakken.
 » We blijven inzetten op cultuurtoerisme. De vele musea en monumenten maken in grote mate de aantrekkings-

kracht van de stad. Het Lam Gods blijft één van de grootste toeristische uithangborden, zeker naar aanleiding 
van de restauratie en de opening van het nieuwe bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal in 2020. Maar ook 
de grote Van Eycktentoonstelling die in het kader van het project ‘Vlaamse Meesters’ van Toerisme Vlaanderen in 
het MSK zal doorgaan geeft unieke opportuniteiten die de Stad en de Dienst Toerisme moeten aangrijpen. Het is 
een kans voor alle Gentse musea, de monumentale kerken en andere culturele spelers om hierop in te spelen en 
complementaire programma’s aan te bieden in 2020.

 » Gent, geprangd tussen Brussel en Brugge, moet het grotendeels stellen met bezoekstoerisme. Het verblijfstoe-
risme met overnachtingen hinkt achterop. De inspanningen van de voorbije jaren kunnen deze trend maar moeilijk 
doorbreken. CD&V Gent stuurt aan op het uitbouwen van verblijfspakketten waarbij de bezoeker meerdere dagen 
nodig heeft om het hele aanbod in de stad mee te maken.

 » Ook voor kampeerders moet er een voldoende groot overnachtingsaanbod zijn. We willen de camping in de Blaar-
meersen opwaarderen en beter promoten. De kampeerautoparking aan de Driebeekstraat in Gentbrugge moet 
worden uitgebreid en beter ontsloten (bv. met deelfietsen).

 » Het congrestoerisme leeft bij gratie van de universiteit, de hogescholen, de haven en Flanders Expo. Met andere 
woorden: wanneer de organisatoren Gentse organisaties zijn, kiezen ze – terecht – voor hun eigen stad. Inter-
nationale organisaties daarentegen opteren voor hun jaarlijkse samenkomsten nog te weinig voor Gent. Extra 
ondersteuning rendeert hier onmiddellijk. De vernieuwing van de congresinfrastructuur van het ICC is een flinke 
stap in de goede richting. De werking van de huidige vzw Gent Congres dient geëvalueerd te worden.

 » Een stad met de omvang van Gent kan zich ook toeleggen op kleine niches, die meteen – naar Gentse normen – 
grote toeristenstromen genereren. De eenvoudige promotie van ‘Donderdag Veggiedag’ is een goed voorbeeld van 
zeer gerichte nichemarketing, waarbij Gent op de kaart kwam als veggie-stad met een onmiddellijke return voor 
de Gentse veggierestaurants. Bij gebrek aan een strategisch plan en een specifieke omkadering voor dergelijke 
nichemarketing, blijft dit nog te veel een ad-hocgebeuren.

 » De laatste jaren kwamen verschillende jonge vernieuwende chefs zich vestigen in Gent. Gent kan hierdoor een 
culinair mekka worden. Maar deze talentvolle culinaire ondernemers kunnen nog beter omarmd en ondersteund 
worden door de Stad. 

 » ‘Toerisme in eigen stad’ is nog niet ten volle geëxploreerd. Om Gentenaars ertoe aan te zetten hun eigen stad te 
ontdekken, brengen we onder meer verborgen parels en boeiende plekken onder de aandacht in het stadsma-
gazine.

 » Het fietstoerisme is nog niet goed uitgebouwd in onze stad. Een handig fietsgebruik en -verhuursysteem toont in 
diverse Europese steden hoe hierdoor het toerisme ecologischer en gedifferentieerder kan worden uitgebouwd. 

 » We lokken toeristen ook naar sites buiten het historische hart.
Ook buiten de Kuip heeft Gent veel te bieden. We willen toeristen die rijkdom meer laten ontdekken, en die gebieden zo mee laten 
profiteren van de economische meerwaarde van het toerisme. Zo verlichten we ook wat de toeristische druk op de binnenstad.

 » We laten toeristen nog gemakkelijker de weg vinden naar het Kunstenkwartier, met duidelijke bewegwijzering 
(met vermelding van de wandeltijd) en het promoten van de ‘hop on hop off’-watertram.

 » Aan de rand van het stadscentrum bevinden zich boeiende musea (Museum Dr Guislain, Tuin van KINA) die we nog 
meer in de kijker willen zetten.

 » Ook wat verder buiten het centrum is veel moois te zien: de Abdij van Drongen, de Leievallei, Campo Santo, de 
Gentbrugse meersen, de bisschoppengalerij in Mariakerke, het begijnhof van Sint-Amandsberg, enz.

 » In samenwerking met North Sea Port ontwikkelen we het toeristische potentieel van de Gentse haven (o.m. haven-
rondvaarten), zonder de economische bedrijvigheid er te schaden.

 » We treden op tegen mogelijke negatieve aspecten van het toerisme.
 » We waken over de leefbaarheid van de stad. We proberen de bezoekersstromen zo veel mogelijk te spreiden in de 

tijd en in de ruimte zodat de bewoners niet het gevoel hebben dat de stad overspoeld wordt.

 » We nemen maatregelen om de duurzaamheid van toeristische logies en toeristische trekpleisters te vergroten.

 » We maken het toeristische aanbod maximaal toegankelijk voor mensen met een beperking. Bezoekers in een 
rolstoel bieden we een toeristische kaart met informatie over de toegankelijkheid van de openbare ruimte, het 
vervoer en de bezienswaardigheden. We ontwikkelen ook een aanbod voor toeristen met een auditieve of visuele 
beperking.

 » Airbnb is een sympathieke manier om gasten te ontvangen in je woning en zelfs om een centje bij te verdienen, 
op voorwaarde dat het blijft gaan om occasioneel verhuur. We stellen echter vast dat verhuring via Airbnb in onze 
stad steeds grotere proporties aanneemt. Intussen gaat het om meer dan 800 aangeboden kamers/woningen. In 
een 200-tal daarvan zou het gaan om woningen waar niemand vast woont. Deze evolutie zet bijkomende druk op 
de Gentse woningmarkt én op de leefbaarheid in appartementsgebouwen en buurten. Naar het voorbeeld van 
andere steden als Berlijn, Amsterdam en Parijs maken we werk van regelgeving om verhuur via Airbnb aan banden 
te leggen. 

 » De vele toeristische apps en websites vormen een rechtstreekse concurrent voor de Gentse gidsenorganisaties. 
Een inkrimping zal wellicht onvermijdelijk zijn, maar de stad moet erop toezien dat deze inkrimping niet leidt 
tot het totaal verdwijnen van deze organisaties. We kunnen hen ondersteunen door hen bijvoorbeeld dichter te 
betrekken bij de werking van de musea en de toeristische trekpleisters.

 » Na consultatie van de sector richten we in samenspraak met de Dienst Toerisme, het Mobiliteitsbedrijf en de 
politie in het stadscentrum één op- en afstapplaats voor toeristenbussen in waar de voertuigen maximaal een 
halfuur mogen parkeren om hun passagiers af te zetten en op te halen. Langer parkeren kan enkel in de daarvoor 
voorziene zones aan de Dampoort, de Watersportbaan en de Bijlokekaai.
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 »
VEILIGHEID

CD&V kiest resoluut voor een integraal veiligheidsbeleid. Veiligheid is de verantwoordelijkheid van zowel de 
overheid, die de wet moet handhaven en afdwingen, als de burgers, die actief kunnen meewerken aan een veilige 
leefomgeving. 

Een integrale en ketengerichte benadering betekent dat elke stap van het veiligheidsbeleid even belangrijk is; pre-
ventie, reactie, repressie en nazorg gaan hand in hand. 

Een veilige samenleving betekent ook het versterken van sociale cohesie, sociale controle en betrokkenheid van 
alle inwoners. Ook projecten in het kader van sociale ontwikkeling, welzijnswerk, drugpreventie, diversiteits-
werking en ruimtelijke ordening zijn daarbij van cruciaal belang.

De wijkagent is voor CD&V de spilfiguur van een gemeenschapsgerichte politiezorg, dicht bij de mensen.

CD&V Gent wil een veiligheidsbeleid voeren op basis van de volgende principes en actiepunten:

 » We kiezen voor een ketengerichte, integrale aanpak.
 » Een goed veiligheidsbeleid is niet alleen repressief, maar ook preventief. We kiezen resoluut voor een ketenge-

richte veiligheidsaanpak. Een ‘ketenbenadering’ betekent dat we inspelen op de gehele veiligheidsketen, dus ook 
op preventie en nazorg. Als schakels van de keten volgen preventie, reactie, repressie en nazorg elkaar immers 
logisch op. Het is fundamenteel dat men voor de aanpak van elke veiligheidsproblematiek voldoende aandacht 
besteedt aan iedere schakel van de keten.

 » Veiligheid vergt een integrale aanpak. Door alle actoren van de maatschappelijke veiligheidsketen te betrekken, 
pakken we complexe veiligheidsproblemen aan op maat. Welzijnsdiensten, straathoekwerkers, preventiediensten, 
politie en justitie, maar ook het middenveld, de verenigingen, de handelaars en individuele of gegroepeerde be-
woners spelen een belangrijke rol.

 » De politie moet steeds bereikbaar en beschikbaar zijn om bij problemen of klachten snel te kunnen tussenkomen. 
Het interventiedispositief –het aantal beschikbare manschappen– van de Gentse politie moet daarom beter 
worden georganiseerd. Ook in de uithoeken van de stad moeten ze snel kunnen optreden.

 » In probleembuurten voeren we de aanwezigheid van de politie op straat op. Ook moet er meer aandacht uitgaan 
naar de gemeenschapswachten en buurttoezichters en de wijze waarop zij worden ingezet.

 » Een verhoogde inzet van camera’s is zinvol en op sommige plaatsen noodzakelijk. Vaste en verplaatsbare be-
wakingscamera’s worden binnen de grenzen van de wet gebruikt om veiligheids- en misdaadproblemen aan te 
pakken. ANPR-camera’s kunnen zowel gerechtelijk worden gebruikt om data op te vragen of geseinde voertuigen 
op te sporen, als bestuurlijk, bijvoorbeeld voor het handhaven van de openbare orde bij grote manifestaties of 
betogingen.
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 » We voeren het veiligheidsbeleid dicht bij de mensen.
 » De politie- en hulpdiensten moeten nabij zijn. De lokale politie is voor CD&V de belangrijkste speler in de veilig-

heidsketen en moet gemeenschapsgericht werken. De wijkagent staat vooraan in de (lokale) keten. Hij staat dicht 
bij de burger en heeft zowel een bemiddelende als een preventieve rol. We pleiten ervoor dat minstens jaarlijks 
bewonersvergaderingen per wijk worden georganiseerd waar de dialoog met de wijkagent centraal staat. Zo komt 
er een betere wisselwerking tussen buurt en wijkinspecteur.

 » We pleiten ook voor wijkveiligheidsplannen die met alle actoren uit de wijk tot stand komen. De rol van de wijk-
agent moet worden opgewaardeerd en prioriteit krijgen binnen het lokale korps. 

 » De plaatselijke wijkcommissariaten moeten vaker open zijn, zodat de burgers onmiddellijk politionele hulp krijgen 
bij de behandeling van hun klachten. Een onmiddellijke interventie moet vanuit het plaatselijke commissariaat 
kunnen worden aangevraagd en verzekerd.

 » Om de afstand tussen kinderen/jongeren en de politie te verkleinen dient de politie vaker langs te komen op 
scholen en in verenigingen, met als doel in dialoog te gaan en elkaar te leren kennen.

 » Ons politiekorps moet een betere afspiegeling van de samenleving zijn. We pleiten voor een aantal maatregelen: 
lokale besturen moeten zelf agenten kunnen rekruteren, een diversiteitscharter, campagnes om jongeren met 
een migratieachtergrond te overtuigen om te werken bij de politie, voortrajecten om ondervertegenwoordigde 
groepen voor te bereiden op toelatingsproeven, enzovoort.

 » De politie moet ook via de moderne communicatiemogelijkheden toegankelijker worden. Dat kan onder meer 
door het elektronische loket uit te breiden. Via ‘police-on-web’ kan men vandaag aangifte doen van een aantal 
kleinere misdrijven, maar dat volstaat niet. De lijst moet verder worden uitgebreid. Bovendien kan de politie ook 
via sociale media korter op de bal spelen en bereikbaar blijven voor de buurt, ook buiten de kantooruren. 

 » Veiligheid is een kerntaak van de overheid, waar iedere burger aan kan meewerken.
 » We zetten buurtinformatienetwerken op voor zelfstandige ondernemers (BIN-Z’s) en winkelinformatienetwerken 

(WIN’s). De samenwerking tussen stadsbestuur, zelfstandigen, handelaars en KMO’s leidt tot een ‘business im-
provement district’, waar handelaars en zelfstandige ondernemers met actieve steun van de stad een veilige en 
aangename winkelomgeving creëren. Dit gaat gepaard met een versterkt politioneel optreden tegen gauw- en 
winkeldiefstal, niet alleen reactief maar ook proactief.

 » We stimuleren samenwerking tussen burgers en lokale politie op vlak van informatie-uitwisseling binnen buurten. 
Dit kan de vorm aannemen van buurtinformatienetwerken (BIN) of gelijkaardige lossere samenwerkingen. Via 
WhatsApp of andere technologieën kan de buurt de lokale politie attent maken op bijvoorbeeld (pogingen tot) 
woninginbraken, sluikstorten en zwerfvuil, allerlei vormen van vandalisme, milieuproblemen of lawaaihinder.

 » We betrekken burgers bij het veiligheidsbeleid met ‘Buurt bestuurt’, waarbij bewoners in bepaalde wijken mee 
kunnen bepalen waarop de politie en de gemeenschapswachten prioritair hun aandacht richten. 

 » De burgemeester is de spil van het lokale veiligheidsbeleid.
 » De burgemeester staat centraal in het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Via alert bestuur kan de burgemeester als 

eerste reageren tegen mogelijke georganiseerde vormen van criminaliteit. Dankzij de wetgeving op bestuurlijke 
handhaving heeft de lokale overheid de mogelijkheid om criminele organisaties of actoren vroegtijdig op te sporen 
en in samenspraak met gerechtelijke overheden de meest adequate en efficiënte maatregel te nemen.

 » Binnen het lokaal veiligheidsoverleg moeten de procureur en de korpschef de burgemeester goed informeren. 
Ook de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen, die door de minister van Justitie en de minister 
van Binnenlandse Zaken in voorbereiding is, moet de lokale overheid bijstaan om de noodzakelijke informatie 
tijdig te krijgen om vergunningsaanvragen en andere administratieve rechtshandelingen te beoordelen.

 » Naar Nederlands voorbeeld dient de stad Gent het voortouw te nemen voor de oprichting van een Regionaal 
Informatie- en Expertisecentrum. Hier worden provincie, lokale besturen, parket en gerechtelijke politie samen-

gebracht om de lokale veiligheidssituatie te monitoren en gevoelige sectoren of specifieke problematieken (zoals 
bijv. havencriminaliteit) door te lichten. Door in overleg te gaan met deze sectoren en een doorgedreven adminis-
tratief onderzoek te voeren, kunnen gerichte gecoördineerde controleacties worden opgezet. 

 » Ook bij ruimtelijke ordening en de inrichting van het publiek domein stellen we veiligheid 
centraal.

 » Ook bij de ontwikkeling van nieuwe stadsdelen, of de reorganisatie van publiek domein moet de veiligheid van 
de burgers altijd mee in overweging worden genomen. Wanneer toegangswegen tot woonwijken bijvoorbeeld 
rechtstreeks uitgeven op grote ontsluitingswegen, kunnen die ook gemakkelijk gebruikt worden als vluchtwegen. 
Hier kunnen kleine ingrepen als wegversmallingen al verbetering brengen.

 » Bij het inrichten van parken, speelhoeken of pleinen, moet er voldoende verlichting worden voorzien. Sociale voor-
zieningen, winkels en horeca in de buurt trekken meer mensen aan en zorgen zo voor meer sociale controle. Ook 
netheid is belangrijk, want een proper park of plein met bezoekers, spelende kinderen, wandelaars of sporters, zal 
minder snel criminaliteit aantrekken of toelaten.

 » We voeren de strijd tegen leegstand op. Concentraties van leegstand verhogen het onveiligheidsgevoel en in vele 
gevallen ook de werkelijke onveiligheid omdat sociale controle er afwezig is.

 » Geen veiligheid zonder middenveld.
 » Een effectief veiligheidsbeleid is niet mogelijk zonder de steun van het middenveld. Het middenveld speelt bij-

voorbeeld een fundamentele rol bij de preventie van criminaliteit, zeker wat de jeugdcriminaliteit betreft. Hobby’s, 
sport en menselijke contacten zijn van groot belang bij het ontwikkelingsproces van jongeren. Deze zorgen immers 
voor een nuttige tijdsbesteding, leren jongeren samenleven en samenwerken en versterken de samenhang tussen 
de verschillende bevolkingsgroepen.

 » De stad moet een sociaal beleid voeren om de voedingsbodem van criminaliteit en onveiligheid weg te nemen. 
Het sociaal-cultureel middenveld moet worden ondersteund en versterkt, opdat burgers zich verbonden voelen 
met hun omgeving en hun mede-stadsbewoners, wat de sociale controle en cohesie alleen maar bevordert.
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 »
WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Naast haar rol als werkgever, is de Stad op het vlak van werkgelegenheid en tewerkstelling voornamelijk 
regisseur. In samenwerking met VDAB en alle betrokken partners dient ze er mee voor te zorgen dat werk-
zoekenden, al dan niet via opleiding, worden begeleid naar een geschikte job. Daartoe moeten alle werkge-
legenheidsinstrumenten zo goed mogelijk worden ingezet. We willen de regierol van de stad versterken. Een 
structureel overleg tussen de stad en de actoren die betrokken zijn bij het lokale arbeidsmarktbeleid is de beste 
manier om nieuwe projecten op te zetten en samenwerkingsverbanden te realiseren die ruimte scheppen voor 
werk in de stad.

We geven ons werkgelegenheidsbeleid vorm op basis van de volgende principes en actiepunten:

 » We spelen ten volle onze (co-)regierol en versterken de bestaande partnerschappen.
 » We versterken “Gent, Stad in Werking” om prioritair in te zetten op de toeleiding naar werk van kwetsbare groepen, in het 

bijzonder jongeren, kansarmen en Gentenaars met een migratieachtergrond.

 » We organiseren op stadsniveau regelmatig sociaal overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties.

 » We organiseren een nauwere samenwerking en kennisoverdracht tussen Stad, OCMW en VDAB, tot op individueel ca-
susniveau, met persoonlijke begeleiding van werkzoekenden. We hernieuwen en verdiepen de bestaande samenwer-
kingsovereenkomst.

 » We ondersteunen het partnerschap ‘Werkplek Vluchtelingen Gent’, een samenwerking van de Stad met VDAB, OCMW en 
vzw’s In-Gent en Gent, Stad in Werking. De betrokken organisaties werken samen om met vluchtelingen voor en na hun 
erkenning (asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden) een snellere toegang tot de arbeidsmarkt te 
realiseren. We zetten de samenwerking ook na afloop van het ESF-project eind 2019 verder.

 » We organiseren structureel en regelmatig overleg tussen Stad, OCMW, VDAB, havenbestuur en havenbedrijven om de 
noden en opportuniteiten op het vlak van werkgelegenheid in de haven in kaart te brengen.

 » We zetten een nauwe samenwerking op tussen Stad/OCMW en onderwijsinstellingen, bedrijven, VDAB en middenveld 
op het vlak van opleiding en werkervaringstrajecten:

 » We zorgen voor studiekeuzebegeleiding, met positieve aandacht voor technische en beroepsrichtingen, in samen-
werking met vzw Het Beroepenhuis om leerlingen uit de laatste graad van het basisonderwijs en de eerste graad van 
het secundair onderwijs te laten proeven van technische en praktische beroepen.

 » We informeren jongeren in het secundair onderwijs over de arbeidsmarkt, onder meer met het pakket “Wijs aan ’t 
Werk” van Gent, Stad in Werking.

 » We organiseren (thematische) jobbeurzen voor diverse doelgroepen van werkzoekenden.

We hebben daarbij bijzondere aandacht voor kinderen uit sociaal-economisch zwakkere gezinnen.
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 » We brengen de werkaanbiedingen zo dicht mogelijk bij de werkzoekenden en voorzien 
arbeidsbemiddeling op maat.

Werk zoeken wordt – vaak onbedoeld – meer hoogdrempelig door minder fysieke aanwezigheid en een sterke digitalisering.

 » In samenwerking tussen Stad, OCMW en VDAB zorgen we voor een laagdrempelige dienstverlening die sterk is 
verankerd in de buurt:

 » Werkwinkel in VAC en ‘werkpunten’ in prioritaire wijken;

 » dienstverlening via dienstencentra en wijkantennes;

 » jobbeurzen in de buurten (met prioriteit voor wijken met de hoogste werkloosheid).

 » We informeren en sensibiliseren de Gentenaars via de stedelijke informatiekanalen over werk, ondernemen en 
levenslang leren.

 » We zorgen voor persoonlijke begeleiding, via ‘arbeidscoaches’ van de Stad en werk-welzijnsbegeleiding van VDAB.

 » We ‘ontzorgen’ bedrijven en ondersteunen hen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent.

 » Gentenaars mogen geen obstakels in de weg naar de arbeidsmarkt ondervinden, zoals een tekort aan kinder-
opvang, huishoudhulp of openbaar vervoer. We willen dat het beleid blijvend aandacht besteedt aan flankerende 
maatregelen die werkende (en werkzoekende) Gentenaars zoveel mogelijk ondersteunen.

 » We streven naar een uitbreiding van de werkgelegenheid in de sociale economie en andere 
vormen van sociale tewerkstelling.

In Gent zijn er 16 sociale-economiebedrijven die werk bieden aan 1500 à 1600 werknemers. We zijn overtuigd van de economische 
én de menselijke meerwaarde van de sociale economie en stellen alles in het werk om die te ondersteunen.

Uitgangspunt inzake sociale economie is steeds de maatschappelijke relevantie, niet de economische winst. Uiteindelijk doel 
is, waar mogelijk, de doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt, en anders de realisatie van de best mogelijke tewerkstelling.

 » We maken een ‘Masterplan Sociale Economie’ op waarin we onze ambities en het realisatietraject daartoe uit-
schrijven.

 » We richten een ‘Stedelijk Agentschap voor de Sociale Economie’ op dat de regierol op zich neemt. Doelstellingen 
zijn:

 » diensten aanbieden aan de Stad en de Gentenaars, onder meer op het vlak van onderhoud en kleine herstel-
lingen;

 » laaggeschoolden kansen bieden voor reguliere tewerkstelling binnen de Groep Gent of daarbuiten;

 » sociale-economiebedrijven ondersteunen met raad en daad.

 » We zorgen, binnen het stedelijk agentschap, voor een strikte monitoring van vraag- en aanbodszijde in de sociale 
economie om beide beter op elkaar af te stemmen.

 » De voormalige fabriekssite van de textielreus UCO krijgt een nieuwe toekomst als bedrijventerrein voor sociale 
economie. Drie sociale-economiebedrijven – Ateljee, De Sleutel (Weerwerk) en Labeur – en het Dienstenbedrijf van 
Stad Gent en OCMW Gent vinden er onderdak. Het is onze betrachting om hier ook betaalbare ruimte te voorzien 
voor de andere sociale-economiebedrijven.

 » In samenwerking met het bedrijfsleven slaan we bruggen tussen de sociale en de reguliere economie, in de over-
tuiging dat samenwerking beide partijen ten goede kan komen en ze elkaar kunnen versterken.

 » De Wet Overheidsopdrachten (artikel 22) laat toe om de toegang of een deel van de uitvoering van overheidsop-
drachten voor te behouden aan de sociale economie. We willen daar, meer dan nu het geval is, gebruik van maken.

 » We breiden de tewerkstelling binnen stadsdiensten en aan de Stad verbonden organisaties via artikel 60 signi-
ficant uit tot minstens 450 VTE.

 » We blijven investeren in Arbeidszorg binnen het OCMW en zorgen dat er voldoende arbeidsplaatsen zijn voor deze 
doelgroep.

 » Via de oprichting van een Fonds voor Sociaal Kapitaal willen we – naar het voorbeeld van onder meer de stad 
Kortrijk – impulsen geven aan sociale economie-initiatieven die Gentse, laaggeschoolde jongeren aan het werk 
helpen.

 » We breiden het aanbod inzake opleiding en vorming en tijdelijke werkervaringen uit.
 » In samenwerking met de instellingen voor volwassenenonderwijs en het Huis van het Nederlands organiseren we een 

voldoende groot aanbod lessen Nederlands.

 » Binnen de Groep Gent zorgen we voor voldoende stage- en werkervaringsplaatsen voor de Gentse jongeren, met 
bijzondere aandacht voor de sociaal kwetsbare groepen. Relevante spelers, zoals werk@telier en de Groep Intro, zijn 
hierbij de evidente partners voor samenwerking.

 » We breiden het Stagecentrum Gent en de stagedatabank, die nu beperkt zijn tot de Stad Gent, uit met stageplaatsen bij 
Gentse bedrijven.

 » In samenspraak met alle betrokken partners werken we een afsprakenkader uit om opleidingsinspanningen bij be-
drijven (leren op de werkvloer) op te trekken.

 » We besteden in het opleidings- en stageaanbod expliciet aandacht aan ‘21ste-eeuwse vaardigheden’, zoals digitale 
geletterdheid en omgaan met informatie, om werkzoekenden voor te bereiden op de context van automatisering, digi-
talisering en flexibilisering.

 » We zetten Wijk-Werken (het vroegere PWA) in om in te spelen op lokale maatschappelijke noden. Het streefdoel blijft 
daarbij volwaardige tewerkstelling voor iedere werkzoekende. We gaan actief op zoek naar geschikte dienstverlening 
voor Wijk-Werken bij Gentenaars, Groep Gent, scholen, niet-commerciële organisaties enzovoort.

 » Voor de activering van leefloongerechtigden geven we de voorkeur aan systemen van tijdelijke werkervaring boven 
gemeenschapsdienst.

 » Laaggeschoolde jongeren en jongeren die de schoolbanken verlaten zonder diploma zijn zeer kwetsbaar op de arbeids-
markt. In Gent gaat het om zowat 1 op de 5 jongeren. Het is essentieel dat zij kwaliteitsvolle trajecten aangeboden 
krijgen die hen toeleiden naar duurzame tewerkstelling. We nemen een regisserende rol op in die ‘tweedekanstrajecten’. 
Organisaties die zich om deze jongeren bekommeren, zoals De Stap, kunnen rekenen op onze steun.

 » In de geest van ‘levenslang leren’ organiseren we niet enkel opleidingstrajecten voor werkzoekenden, maar ook voor 
werkenden die zich willen bij- of omscholen.

 » We zetten in op gelijke kansen op de arbeidsmarkt, met specifieke aandacht voor 
kansengroepen.

 » Binnen het forum ‘Latent Talent’, dat de arbeidspositie van mensen met een migratieachtergrond wil verbeteren, maken 
we werk van een vernieuwd ‘Actieplan Gelijke Kansen op de Werkvloer’.

 » We streven naar meer diversiteit in het personeelsbestand van de stadsdiensten en de Groep Gent. Bij het begin van de 
volgende legislatuur maken we daartoe diversiteitsplannen op inzake aanwervingsbeleid, redelijke aanpassingen voor 
personen met een handicap enz.

 » We zien nauwer toe op de naleving van sociale clausules in overheidsopdrachten en treden effectief sanctionerend op 
bij inbreuken.

 » We zetten mee onze schouders onder de verdere uitbreiding van het systeem van ‘ankerfiguren’, ingebed binnen VDAB, 
waarbij mensen uit migrantengemeenschappen worden ingezet om de brug te slaan naar de arbeids- en opleidings-
wereld. Het huidige aanbod focust voornamelijk op Oost-Europese migranten. We breiden het uit naar andere migran-
tengroepen.
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 » We vergroten het gewicht van ‘elders verworven competenties’ ten opzichte van diplomavereisten. We doen eigen in-
spanningen in het aanwervingsbeleid en pleiten bij de hogere overheden voor een versoepeling van de regelgeving.

 » We ondersteunen succesvolle projecten, zoals ‘Mentoring naar werk’.

 » We benaderen werkgelegenheid ruimer dan louter op stadsniveau.

 » We grijpen de fusie van de Gentse Haven met Zeeland Seaports in North Sea Port aan om ook op het vlak van tewerk-
stelling meer werk te maken van de ontwikkeling van de subregio Gent-Zeeland als arbeidsmarktregio, zeker wat werk-
gelegenheid in het havengebied betreft.

 » We gaan structureel in overleg met de omliggende gemeenten en de ruimere regio om vraag en aanbod inzake tewerk-
stelling beter op elkaar af te stemmen.

hoofdstuk

 »
WONEN

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, vol-
staat 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 de meeste mensen veel te duur.

De aanpak van de woonproblematiek vergt tal van inspanningen op korte, middellange en lange termijn. CD&V Gent 
wil de komende legislatuur werk maken van betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor alle Gentenaars.

Dat doen we uitgaand van de volgende principes en actiepunten:

 » We brengen het woningarsenaal tot in detail in kaart om een doeltreffend beleid te 
kunnen voeren.

 » Om de toekomstige evoluties van nabij te volgen richten we een kenniscentrum op. Dit kenniscentrum werkt 
samen met de universiteit en de hogescholen. Het adviseert aan de hand van nauwkeurig cijfermateriaal het 
stadsbestuur over het woonbeleid. Het cijfermateriaal wordt gebundeld in een woonmonitor om de woonnoden 
in kaart te brengen, in het bijzonder van de meest kwetsbare groepen.

 » We verzamelen in een woningregister tot op huisniveau informatie over de omvang, de inrichting, de kwaliteit en 
de duurzaamheid van woningen. 

 » In samenwerking met de betrokken actoren (notarissen, immokantoren, kadaster enz.) monitoren we de evoluties 
in de verkoop- en verhuurprijzen.

 » We ondersteunen eigenaars-verhuurders met het oog op een voldoende grote en 
kwalitatieve private huurmarkt.

Het opwaarderen van de private huurmarkt is een belangrijke uitdaging voor de komende bestuursperiode. Het vergroten 
van de aanbodzijde is één van de noodzakelijke stappen om de stijging van de huurprijzen te temperen en de kwaliteit van de 
woningen te verhogen. We willen eigenaars-verhuurders erkennen en stimuleren in de belangrijke maatschappelijke rol die 
ze daarbij spelen. We doen in het bijzonder inspanningen voor eigenaars-verhuurders die zich engageren om te verhuren aan 
financieel zwakkere huurders, al dan niet via SVK’s of Huuringent.

We nemen daartoe de volgende maatregelen:

 » We ondersteunen eigenaars-verhuurders bij renovatie, verbetering en aanpassing van hun woongelegenheid. 
Systemen van voorfinanciering en het aanbieden van raamcontracten kunnen helpen financieel zwakkere eige-
naars-verhuurders te overtuigen om toch te blijven verhuren in plaats van te verkopen, waardoor opnieuw een 
woongelegenheid van de huurmarkt zou verdwijnen.

 » Uiteraard zien we toe op de optimale besteding van de voorziene middelen en vragen we garanties inzake de 
woonzekerheid van de huurder en de verhuurprijs.

 » We ontzorgen eigenaars door de verhuring over te nemen via SVK’s en Huuringent (zie verder).

 » We informeren eigenaars-verhuurders over wettelijke verplichtingen inzake woningkwaliteit en energiemaatre-
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gelen en bieden hen de mogelijkheid om zich daarin te laten begeleiden door de stadsdiensten. 

 » We stimuleren de verduurzaming van het private woningarsenaal.
 » We stimuleren de Gentenaars om hun woningen duurzamer te maken door het aanbieden van gratis advies, groeps-

aankopen en renovatiebegeleiding.

 » We bieden verder goedkope leningen aan voor Gentenaars die het niet breed hebben voor energiebesparende 
maatregelen in woningen.

 » We ondersteunen projecten van ‘gemeenschappelijk renoveren’, waarbij buurtbewoners de handen in elkaar slaan 
om samen een renovatieproject op het getouw te zetten.

 » We stimuleren de opschaling en uitbreiding van succesvolle experimenten en projecten inzake energiezuinigheid.

 » We creëren één stedelijk aanspreekpunt voor alles wat woonkwaliteit en duurzaamheid betreft.

 » We passen het stedelijk premiebeleid aan zodat ook maatschappelijk kwetsbare groepen er ook effectief gebruik 
van kunnen maken, door vooral de belemmerende voorfinanciering weg te werken.

 » We nemen maatregelen voor noodkopers. Dat zijn huishoudens die een kwalitatief minderwaardige woning aange-
kocht hebben, maar niet beschikken over financiële middelen om de kwaliteit van de woning te verbeteren. Voor 
deze groep bieden we leningen aan voor structurele renovatiewerken met een draaglijke maandlast, waarbij de rest 
van het kapitaal kan worden afgelost bij verkoop van de woning, verhoogd met een klein deel van de meerwaarde 
bij verkoop. Op die manier creëren we ook hier een ‘rollend fonds’. 

 » We activeren onbenutte percelen.
 » We handhaven de progressieve belastingen op onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels 

in niet-vervallen verkavelingen. We maken een analyse van de tarieven en de resultaten, en passen aan waar nodig.

 » We maken werk van de uitvoering van het RUP Wonen en passen de stedenbouwkundige beleidsinstrumenten aan. 
Tweejaarlijks maken we een rapport op over de voortgang.

 » Naar het einde van de komende legislatuur maken we een tweede oefening waarbij gronden met een geblokkeerde 
of achterhaalde bestemming worden geïnventariseerd, opdat een tweede thematisch RUP kan worden opgemaakt.

 » We maken werk van eenvoudiger en flexibeler regelgeving en ondersteuning.
Een verouderd en rigide stedenbouwkundig instrumentarium verhindert dat we snel kunnen inspelen op veranderende noden 
en tendensen. We zetten in op eenvoudige en transparante regelgeving die vernieuwende woonvormen. Als stedelijke overheid 
willen we een sterk begeleidende functie opnemen, eerder dan een te streng regulerende. 

 » Regelluwte moet kunnen voor innovatieve projecten met een duidelijke meerwaarde, in het bijzonder op het vlak van 
betaalbaarheid van de huisvesting. Ontwerpkracht en dynamiek moeten voldoende ruimte krijgen om te groeien.

 » We zetten in op vereenvoudiging van het regelgevend kader en investeren in de betrokken diensten zodat proce-
dures zowel op een kwalitatieve als vlotte manier verlopen. 

 » Ook voorafgaand aan vergunningsaanvragen dient de Stad een begeleidende rol op te nemen. We willen voldoende 
instrumenten aanreiken om een vlot verloop van vergunningsprocedures te garanderen, door waar wenselijk 
gebruik te maken van voorgesprekken, pre-advies en/of een principieel akkoord.

 » We spelen in op nieuwe ruimtelijke behoeften door oude verkavelings- en vergunningsvoorschriften aan te passen 
aan nieuwe noden (vb. kleinere woningen) en een verdere verdichting. We vergemakkelijken het opdelen van 
grote percelen en grote wooneenheden om zo bijkomende woongelegenheid te creëren. We vergemakkelijken het 
‘bouwen in tweede lijn’ op percelen met een grote bouwdiepte.

 » We nemen het voortouw in de ontwikkeling van nieuwe woonmodellen als ‘Community Land Trusts’, een ‘Gentse 
Wooncoöperatie’ of een rollend grondfonds. Ook hierin is betaalbaarheid onze eerste focus.

 » We ondersteunen cohousing. Voor zover het lokale bevoegdheden betreft, verminderen we de administratieve 
lasten. Daarenboven bieden we ook actief ondersteuning aan gemeenschappelijke woonprojecten door te voorzien 
in informatie en begeleiding van geïnteresseerden.

 » Om wonen boven winkels te promoten, verplichten we bij renovatie van winkels met voldoende gevelbreedte de 
inrichting van een aparte ingang voor de hogergelegen bouwlagen. Waar mogelijk stimuleren we het creëren van 
toegang tot de bovenverdiepingen via de achterzijde.

 » We zetten resoluut in op kwaliteitsvolle huisvesting voor financieel zwakkere groepen.
 » We willen een grotere inspanning op het vlak van sociale woningen. Momenteel wachten zowat 10.500 gezinnen 

op een sociale huurwoning en bedragen de wachttijden, afhankelijk van de gewenste typologie, vier tot wel tien 
jaar. Om tot een inhaalbeweging te komen, is een actieplan met een batterij aan maatregelen nodig: 

 » De procedures op lokaal vlak moeten vereenvoudigd worden om de doorlooptijd van de projecten te 
verkorten.

 » We stellen gronden van Stad, OCMW en sogent ter beschikking aan sociale huisvestingsmaatschappijen 
in een erfpachtsysteem.

 » We zetten bijkomende stedelijke middelen in voor een versnelde renovatie van het patrimonium van 
de sociale huisvestingsmaatschappijen, bovenop datgene wat Vlaanderen reeds doet. Op die manier 
kunnen woningen sneller terug op de sociale huurmarkt komen.

 » We stimuleren een grotere differentiatie van het aanbod om beter tegemoet te komen aan de woonnoden 
van vandaag: meer woongelegenheden voor alleenstaanden, éénoudergezinnen, senioren en nieuw sa-
mengestelde gezinnen

 » In projecten waarin de Stad of sogent een eigendomspositie heeft, leggen we private ontwikkelaars op 
om bij grote woonontwikkelingen (vanaf 50 wooneenheden) minstens 20% van de wooneenheden voor 
te behouden voor sociale woningbouw (huur en/of koop). Dat in recente ontwikkelingen als de Ecowijk 
in Gentbrugge van dit principe is afgeweken, is een kwalijke zaak. Ook in volledig private projecten sti-
muleren we ontwikkelaars om werk te maken van sociale woningen, bijvoorbeeld door een bijkomend 
sociaal bouwvolume toe te kennen.

 » De ambities van de Stad inzake sociale huisvesting moeten worden doorgepraat met de sociale huisves-
tingsmaatschappijen. We maken met de SHM’s, en in het bijzonder met WoninGent, dat nagenoeg vol-
ledig in handen is van de Stad, intentieovereenkomsten op met duidelijke engagementen en budgetten 
van alle partijen.

 » Als meerderheidsaandeelhouder vragen we dat WoninGent zich focust op zijn kerntaak: de realisatie van 
betaalbare en kwaliteitsvolle woningen, voldoende comfortabel en duurzaam, maar prijs-kwaliteit ver-
dedigbaar. Ook de stedelijke middelen moeten daarop worden geconcentreerd: creëren van bijkomende 
capaciteit.

 » Een masterplan moet zorgen voor een evenwichtige spreiding over de wijken en deelgemeenten. Vandaag 
ligt het aandeel sociale huurwoningen in de stad tot driemaal hoger dan aan de stadsrand. Een leefbare 
stad vergt een gezonde sociale mix, zowel in de stadskern als in de stadsrand.

 » Tenslotte maken we werk maken van meer leefbare sociale buurten. Participatie van de bewoners is 
daarbij essentieel. CD&V Gent wil bijkomende financiële ondersteuning bieden aan participatie-initia-
tieven in de sociale huisvesting (bv. bevragingen van de bewoners). We roepen de sociale huisvestings-
maatschappijen op om volwaardige participatieplannen te ontwikkelen met aandacht voor de noden 
van de meest kwetsbare huurders. De praktijk toont aan dat ook het inzetten van huisbewaarders een 
positieve invloed heeft op de leefbaarheidsproblematiek. CD&V Gent wil sociale huisvestingsmaatschap-
pijen aanzetten om meer gebruik te maken van huisbewaarders/conciërges.
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 » Sociaal wonen is niet enkel een zaak van sociale huisvestingsmaatschappijen. Ook sociale verhuurkantoren 
hebben hun rol te spelen. Zij huren woningen die ze op hun beurt doorverhuren aan hun doelgroep. We geloven 
in het model van sociale verhuurkantoren. Toch blijkt in de praktijk dat huurders vaak onvoldoende zorgzaam 
met woningen omspringen, waardoor eigenaars worden afgeschrikt om sociaal te verhuren. Een bevraging moet 
duidelijk maken welke andere redenen er nog zijn waarom eigenaars-verhuurders niet instappen. Die drempels 
moeten worden weggewerkt.

 » CD&V Gent streeft naar meer dan een verdubbeling van het aanbod van verhuur via het SVK in de volgende legis-
latuur (van 230 naar 500 wooneenheden tegen 2024).

 » Voor kandidaat-huurders van wie het inkomen te hoog is om in aanmerking te komen voor een sociale huur-
woning, kan het stedelijke verhuurkantoor Huuringent een oplossing bieden. Ook hier stellen we echter vast dat 
verhuurders nog te weinig instappen. Op dit moment zijn er slechts een 140-tal woningen in portefeuille. Door 
het wegwerken van drempels en het voeren van een promotiecampagne willen we dat aantal deze legislatuur 
verhogen tot 400.

 » We zetten bijkomend in op budgetwoningen en –kavels.

 » Er dient een groter aandeel budgetwoningen te worden afgedwongen bij private ontwikkelingen. Dat kan 
zowel door te stimuleren (toekennen van bijkomend bouwvolume, flexibeler voorschriften, fiscale compen-
saties enz.) als door te bestraffen.

 » De bovenste inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de koop van een budgetwoning moet vol-
doende laag worden gehouden om de doelgroep niet te groot te maken en ervoor te zorgen dat het beoogde 
publiek wordt bereikt.

 » Bij verkoop van budgetkavels via sogent wordt een deel van de gegeven subsidie en/of korting teruggevorderd 
van de kopers bij vroegtijdige verkoop, samen met een deel van de verkoopopbrengsten (eeuwigdurend). Dat 
geld wordt ingezet voor de verwerving van nieuwe gronden. Op die manier ontstaat een rollend fonds voor 
betaalbare gronden.

 » We streven ook naar bijkomend aanbod van budgetwoningen via vervangbouw. Dat biedt het voordeel voor 
budgetkopers dat de aankoop valt onder het systeem van registratierechten (7%), en niet onder de btw-re-
geling (21%).

 » Om te garanderen dat de waarborg geen drempel vormt voor het huren van een kwalitatieve woning pleiten we 
voor het verder uitbouwen van een lokaal huurwaarborgfonds, waar kwetsbare bewoners een terug te betalen 
huurwaarborg voorgeschoten krijgen.

 » Huurwaarborgen moeten door het OCMW vlot verleend worden, en verhuurders dienen daarover voldoende inge-
licht te worden zodat vooroordelen ten aanzien van deze groep van huurders weggewerkt worden.

 » We pakken dak- en thuisloosheid prioritair aan.

 » We verhogen de capaciteit van de noodopvang om aan de werkelijke noden te voldoen. We voorzien in 
aangepaste opvang, ook overdag, voor gezinnen met kinderen.

 » Wie na een incident of een onbewoonbaarverklaring op zeer korte termijn zijn woning moet verlaten en 
op straat dreigt terecht te komen, moet tijdelijk terechtkunnen in een doorgangswoning. We vergroten het 
aantal dergelijke woningen en kijken daarvoor in de eerste plaats naar sociale woningen die bewoonbaar 
zijn maar tijdelijk leegstaan in afwachting van renovatie. We zetten daartoe bijkomende samenwerkings-
verbanden op met SHM’s, OCMW en CAW.

 » We zetten bijkomend in op woonbegeleiding en wooncoaches om uithuiszettingen en dak- en thuis-
loosheid te vermijden. Het voorzien van extra financiering en een optimale samenwerking tussen stad, 
OCMW, CAW’s, SHM’s, SVK en andere actoren is van essentieel belang.

 » We zorgen voor voldoende aangepaste huisvesting voor studenten en leiden hen weg van 
de reguliere woonmarkt.

Het aantal studenten in Gent neemt steeds verder toe. Intussen zijn ze met meer dan 75.000. De onderwijsinstellingen hebben de 
terechte ambitie om te blijven groeien. De studentenpopulatie vormt een grote rijkdom voor onze stad en draagt bij aan de grote 
dynamiek en creativiteit die onze stad zo aantrekkelijk maakt. Maar het groeiende aantal studenten dat in onze stad verblijft, 
verhoogt ook de druk op de woningmarkt.

 » De stad nam in het verleden reeds maatregelen om het omvormen van gezinswoningen naar kamerwoningen in te 
perken, en om het innemen van gezinswoningen door studenten te verbieden. We zijn ervan overtuigd dat we deze 
ingeslagen weg verder moeten bewandelen.

 » Studenten wegleiden van de private huurmarkt betekent echter dat ze op een andere manier aan kwaliteitsvolle 
huisvesting moeten geraken. Daarvoor zijn bijkomende studentenwoningen noodzakelijk. Die moeten gespreid 
worden over de verschillende wijken in de stad, zonder de leefbaarheid van de geselecteerde buurten aan te tasten. 
De draagkracht kan gemeten worden aan de hand van verschillende parameters (mobiliteit, sociale voorzieningen, 
economisch weefsel, samenstelling van de buurt, impact op omliggende buurten etc.). Om mobiliteitsstromen te 
voorkomen liggen deze sites bij voorkeur in de buurt van universiteits- en hogeschoolgebouwen. 

 » We verhogen de kwaliteit van het bestaande aanbod aan studentenhuisvesting door bijkomend in te zetten op 
sensibilisering van eigenaars en door bijkomende controles op woningkwaliteit en brandveiligheid.

 » Daarnaast zetten we ook op het vlak van studentenhuisvesting bijkomend in op nieuwe woonvormen, zoals een 
woonzorgcampus waar inwonende studenten bijspringen bij de hulp aan senioren.

 » Om de betaalbaarheid van studentenhuisvesting bijkomend te waarborgen, willen we een ‘sociaal kotenbeleid’ 
uitwerken dat ook minder kapitaalkrachtige studenten in staat stelt om een degelijke woonst te huren voor de duur 
van hun studies.

 » We geven het studentenhuisvestingsbeleid verder vorm in dialoog met de hogeronderwijsinstellingen (via het be-
staande samenwerkingsverband Kot@Gent) en met de studenten zelf.

 » We voeren de strijd tegen leegstand en verkrotting gevoelig op.
 » We inventariseren op permanente basis de leegstand in de stad. We maken werk van een dynamische leegstands-

barometer. Om steeds een actueel zicht te hebben op de leegstand, nemen we de volgende initiatieven: 

 » Het meldpunt leegstand, waar iedereen leegstand kan doorgeven, wordt gepromoot.

 » We sturen op regelmatige basis stadspersoneel de baan op om leegstand in kaart te brengen.

 » We maken deze leegstandsbarometer openbaar op de website van de stad.

 » We zorgen voor een consequente heffing van de belasting op leegstand en verkrotting. Tegelijk bieden we eigenaars 
van leegstaande woningen de mogelijkheid om van deze belasting vrijgesteld te worden indien zij instemmen met 
een tijdelijke invulling van hun pand, die in onderling overleg wordt bepaald.

 » Wanneer de eigenaar hardleers is en geen maatregelen neemt, durven we bestaande instrumenten als het sociaal 
beheersrecht en het voorkooprecht te gebruiken.

 » We stellen binnen de stedelijke diensten een ‘leegstandscoach’ aan die fungeert als aanspreekpunt en alle as-
pecten van het leegstandsbeleid coördineert.
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 » We treden controlerend en bestraffend op tegen misbruiken.
 » Inbreuken op de woonvoorschriften en ruimtelijke ordening (zoals het omvormen van gezinswoningen tot studen-

tenkoten of kantoren) verdienen een nauwer toezicht. We voeren het aantal controles op.

 » We voeren actief controle op de wettelijke verplichtingen inzake de affichering van huurprijzen.

 » Daarnaast zullen we strenger toezien op het naleven van de wettelijke bepalingen door immokantoren, onder meer 
met praktijktests. We stimuleren zelfregulering, bijvoorbeeld door een engagementsverklaring of charter, maar 
treden bestraffend op wanneer herhaaldelijke inbreuken worden vastgesteld.

 » Airbnb is een sympathieke manier om gasten te ontvangen in je woning en zelfs om een centje bij te verdienen, 
op voorwaarde dat het blijft gaan om occasioneel verhuur. We stellen echter vast dat verhuring via Airbnb in onze 
stad steeds grotere proporties aanneemt. Intussen gaat het om meer dan 800 aangeboden kamers/woningen. In 
een 200-tal daarvan zou het gaan om woningen waar niemand vast woont. Deze evolutie zet bijkomende druk op 
de Gentse woningmarkt én op de leefbaarheid in appartementsgebouwen en buurten. Naar het voorbeeld van 
andere steden als Berlijn, Amsterdam en Parijs maken we werk van regelgeving om verhuur via Airbnb aan banden 
te leggen.

 » Huisjesmelkerij moet actief worden opgespoord en streng worden bestraft. We zien erop toe dat niet meer per-
sonen dan toelaatbaar op een bepaald adres worden ingeschreven, rekening houdend met het volume van de 
woning. Slachtoffers van huisjesmelkers bieden we ondersteuning door de wooncoaches om hun rechten te doen 
gelden en nieuwe huisvesting te vinden.

 » We treden actief op tegen kraken, binnen het kader van de nieuwe wetgeving die eind 2017 in voege ging. 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.

 » We vullen onze taak als regisseur maximaal in en geven het woonbeleid vorm in overleg 
en samenwerking met alle actoren.

 » We richten een centraal contactpunt waar alle Gentenaars terechtkunnen voor alles wat wonen, bouwen en ener-
giemaatregelen betreft. Dat contactpunt verwijst snel en correct door naar stadsdiensten en externe organisaties 
waar de betrokkene verder kan worden geholpen.

 » We maken optimaal gebruik van de bestaande expertise en kennis bij stadsdiensten en externe organisaties die 
actief zijn op het vlak van woon- en renovatiebegeleiding, energiescreenings, premies, energieleningen enzovoort.

 » We gaan in permanent en structureel overleg met alle woonactoren in onze stad in de Stedelijke Woonraad. 

 » Specifiek voor de problematieken van precaire woonsituaties en dak- en thuisloosheid zetten we verder in op de 
Taskforce Wonen. In de schoot van die taskforce werken we in samenspraak met het middenveld en de private 
sector acties uit voor meer betaalbare en kwalitatieve woningen.

 » Algemeen willen we inzetten op ontzorging van kwetsbare Gentenaars op de woonmarkt. Met aangepaste bege-
leiding vermijden we betaalachterstallen en uithuiszettingen en bieden we antwoorden op hun woonvragen. We 
doen daarbij dankbaar een beroep op de deskundigheid van de sociale woon- en welzijnsactoren die in onze stad 
actief zijn.

 » We bieden financiële ondersteuning aan de Huurdersbond om die in staat te stellen om juridisch advies te blijven 
geven aan kwetsbare huurders.

 » Vanuit het belang dat we hechten aan de private huurmarkt en de rol daarin van eigenaars-verhuurders, betrekken 
we de eigenaarsverenigingen nauwer bij het beleid.

 » Voldoende duidelijkheid en heldere communicatie over de visie van het stadsbestuur op woonbeleid moet ervoor 
zorgen dat alle betrokken actoren zich erin kunnen inschrijven en hun rol kunnen opnemen.
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hoofdstuk

 »
STADSONTWIKKELING

De uitdagingen inzake stadsontwikkeling komen duidelijk naar voren in het nieuwe ruimtelijk structuurplan 
‘Ruimte voor Gent’: de toename van de stedelijke bevolking creëert nood aan bijkomende woningen (naar 
schatting 9000 tegen 2030), extra werkgelegenheid en allerlei voorzieningen. Daarenboven is het absoluut 
essentieel dat we verder werk maken van een leefbare en klimaatrobuuste stad. Aangezien de ruimte beperkt is, 
moeten we inzetten op verdichting, verweving en multifunctioneel gebruik.

CD&V Gent wil daar werk van maken, uitgaande van de volgende principes en actiepunten:

 » We maken werk van nieuwe stadsontwikkelingsprojecten.
 » Na grote projecten in Ledeberg, de Brugse Poort en het Rabot werden de in de voorbije legislatuur nog slechts 

kleine inspanningen geleverd in de Dampoortbuurt, Muide-Meulestede en Nieuw Gent. We willen die drie stads-
vernieuwingsprojecten een versnelling hoger schakelen en nieuwe initiatieven nemen in de Bloemekenswijk.

 » We willen Veld12, en bij uitbreiding de hele site van The Loop, ontwikkelen als een echt nieuw stadsdeel waar 
verschillende functies worden bijeengebracht, niet als een louter economische site die ’s avonds doods is. Voor 
de bewoners van de site is het belangrijk dat dit een aangename plek wordt waar ook kleinhandel, groen en vrije-
tijdsaanbod aanwezig is. De Gentenaars en organisaties als Unizo en GMF dienen uiteraard te worden betrokken 
bij het uitwerken van de plannen. Het beperken van de mobiliteitsdruk en het vermijden van concurrentie voor de 
handelsbedrijvigheid in de binnenstad blijven essentiële voorwaarden.

 » De E17 doorklieft 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 ijveren we ervoor 
dat de E17 ondergronds wordt ingetunneld en de vrijgekomen ruimte optimaal wordt benut voor duurzame stads-
ontwikkeling, 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.

 » We gaan uit van verweving en slim en multifunctioneel ruimtegebruik en vermijden zo 
het aansnijden van nieuwe gebieden.

 » We ontwikkelen de stad als een geheel van ‘stadskernen’, waarbinnen zo veel mogelijk voorzieningen op wandel- 
of fietsafstand liggen en die onderling goed verbonden zijn met snel en frequent openbaar vervoer en veilige 
fietspaden. We verkiezen woon- en werkontwikkeling bij voorkeur nabij belangrijke knooppunten van openbaar 
vervoer (‘transit-oriented development’). Rond die knooppunten voorzien we eveneens publieke ruimte en groen. 
Essentieel is dat ook de noodzakelijke gemeenschapsvoorzieningen (scholen, buurtwinkels, ontmoetings- en ont-
spanningsruimte e.a.) aanwezig zijn.

 » Door op die manier te verdichten, beperken we de mobiliteitsdruk en de bijkomende impact op het klimaat (ener-
gienoden, waterhuishouding enzovoort).

 » We hanteren verweving als fundamenteel principe op alle niveaus, zowel voor de buurt als voor bouwblokken en 
gebouwen. We gebruiken de ruimte zo zuinig en duurzaam mogelijk.

 » Compact bouwen en investeringen in aanpasbare woningen moeten maximaal worden gestimuleerd.
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 » We maken nieuwe stadsontwikkelingen maximaal duurzaam en energie-onafhankelijk.
 » We herstellen waar mogelijk de natuurlijke structuren in het stedelijke landschap (openleggen van waterstruc-

turen, zachte oevers, open ruimte in de stadsomgeving, verbinding met natuurwaarden in de rand enzovoort).

 » We maken nieuwe stadsontwikkelingen zo weinig mogelijk afhankelijk van fossiele brandstoffen.

 » Het beperken van verharding is noodzakelijk om het ‘hitte-eilandeffect’ en wateroverlast tegen te gaan. We maken 
zo veel mogelijk werk van ontharding, maar zetten daarnaast ook in op andere maatregelen om oververhitting en 
wateroverlast tegen te gaan: meer aandacht voor natuurlijke ventilatie in stedenbouwkundige ontwerpen, meer 
groen in de stad (bomen, groendaken, groene gevels), beter afwateringssystemen, het gebruik van waterdoorla-
tende bestratingen enzovoort.

 » Voor het beheer van het oppervlaktewater hanteren we het principe van vasthouden, bergen en afvoeren van 
water. We willen dat de watertoets, die bepaalt of het risicovol is om te bouwen in een bepaald gebied, onverkort 
wordt toegepast.

 » De Vlaamse duurzaamheidsmeter wordt steeds toegepast bij de opmaak en de realisatie van nieuwe stadsontwik-
kelingsprojecten.

 » We zetten in op piloot- en proefprojecten en stimuleren het uitwisselen van ‘good practices’.

 » We bieden de GECORO en de stadsbouwmeester alle kansen om hun onafhankelijke rol 
op te nemen. 

 » De stadsbouwmeester moet zich (samen met de kwaliteitskamer) in alle onafhankelijkheid buigen over de archi-
tecturale kwaliteit van nieuwe stedelijke ontwikkelingen en hierover het debat aanzwengelen met de Gentenaars.

 » We ondersteunen en erkennen de GECORO maximaal in haar werking door hen van bij aanvang van ruimtelijke 
projecten te betrekken, haar voldoende tijd te bieden om adviezen te formuleren, jaarprogramma’s uit te werken 
opdat ze haar werklast beter kan spreiden enzovoort. (Zie ook ‘Democratisch bestuur, inspraak en transparantie’)

 » We waken over het evenwicht tussen densiteit en leefbaarheid. Waar nodig durven we ook ‘ontpitten’ door bin-
nengebieden in te richten als kwaliteitsvolle publieke ruimte of door bestaande bebouwing van lage kwaliteit te 
slopen ten voordele van groen en open ruimte. 

 » Gebouwen en percelen die onderbenut blijven (bv. lokalen die maar sporadisch worden gebruikt, parkings die ’s 
avonds leegstaan enzovoort) trachten we beter te benutten door bijkomend gebruik en/of tijdelijke invullingen te 
stimuleren.

 » We durven, zeker in de stedelijke kernen en in het bijzonder aan knooppunten van openbaar vervoer en stedelijke 
activiteit, meer in de hoogte bouwen.

 » Stadsvernieuwing en verdichting mogen zich niet beperken tot de stadskern. In de wijken in de ‘20ste-eeuwse 
gordel’ is nog veel potentieel om bijkomende woonruimte te creëren, door onder meer in te zetten op het her-
verkavelen van grote percelen en het stimuleren van ‘nieuwe’ woonvormen als cohousing. Het mag echter niet 
de bedoeling zijn om louter bijkomende woningen te creëren. We willen deze gebieden omvormen tot levendige 
buurten, met voldoende voorzieningen, kwaliteitsvol openbaar domein, aantrekkelijke groene ruimte en een 
goede ontsluiting.

 » We versterken de eigendomspositie van de Groep Gent om meer de regie te kunnen 
voeren over stadsontwikkeling.

 » We stellen vast dat de leden van de Groep Gent, en in het bijzonder de Stad, het OCMW en sogent, de laatste jaren 
veel gronden hebben verkocht. Daardoor verzwakt uiteraard de zeggenschap in de bestemming van die gronden. 
We willen die tendens keren. Een sterke grondpositie is een essentieel instrument voor een sterk beleid inzake 
stadsontwikkeling.

 » We maken maximaal gebruik van nieuwe modellen om op gronden van de Groep Gent betaalbare woongele-
genheid te realiseren zonder de grondpositie te verliezen (erfpacht, rollend fonds, coöperatieve modellen enzo-
voort).

 » We voorzien een voldoende grote portefeuille om een actief gronden- en pandenbeleid te kunnen voeren door 
niet of onvoldoende benutte sites in eigendom te nemen en te ontwikkelen. Dat kan op tal van vlakken: groen, 
wonen, buurtwinkels, KMO-zone, wetenschap en innovatie, stadslandbouw enzovoort.

 » Het stadsontwikkelingsbedrijf sogent dient te fungeren als motor voor de realisatie van het stedelijke stadsontwik-
kelingsbeleid. We stemmen de structuur en de werking van het bedrijf daarop af.

 » Stadsontwikkeling moet zorgen voor een hefboom voor de ruime buurt.
 » Stedelijke verdichting dient gepaard te gaan met ruimtelijke kwaliteit en voldoende groen dat ook aan de buurt-

bewoners ten goede komt.

 » We streven in elke wijk naar voldoende diversiteit in de grootte en de typologie van de woningen om ook diversiteit 
onder de bewoners te stimuleren. 

 » Nieuwe ontwikkelingen moeten maximaal worden geïntegreerd in de buurt. We leggen voorwaarden op inzake 
‘doorwaadbaarheid’ en verzetten ons met klem tegen de vorming van ‘enclaves’.

 » Voor elk project moet een ‘participatieplan’ worden opgemaakt waarin duidelijk wordt bepaald op welke manier 
bewoners en bewonersgroepen inspraak krijgen. Dit plan wordt mee in rekening genomen in de afweging van de 
vergunning.
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hoofdstuk

 »
ZORG, WELZIJN EN GEZONDHEID

Welzijn en gezondheid vormen een rode draad doorheen tal van beleidsdomeinen. Om van Gent een ‘gezonde 
stad’ te maken, moeten we werken aan gezonde publieke ruimte, gezonde huisvesting, gezonde lucht, gezonde 
voeding, meer sport en beweging enzovoort. Aandacht voor welzijn en gezondheid is dan ook in tal van hoofd-
stukken in dit programma terug te vinden.

Hieronder gaan we in op enkele specifieke principes en actiepunten:

 » We bouwen een toegankelijke, wijkgerichte welzijns- en gezondheidszorg uit.
 » We blijven werken aan een toegankelijk, lokaal en laagdrempelig gezondheidsbeleid. We zorgen ervoor dat elke 

buurt en deelgemeente maximaal bediend wordt op het vlak van laagdrempelige welzijnsvoorzieningen. Door het 
creëren van zorgnetwerken tussen eerstelijnszorg, psychische dienstverlening en lokale dienstencentra werken 
we op een geïntegreerde manier in de verschillende Gentse buurten. De stad, het OCMW en andere zorginstanties 
zoals het Welzijnsoverleg Regio Gent nemen hun regierol op en ondersteunen deze integratie waar nodig.

 » De afgelopen jaren is het aantal Gentse wijken dat kampt met een huisartsentekort gestegen van zes naar negen. 
We willen deze achterstand wegwerken en maken een plan van aanpak in samenspraak met de huisartsenver-
enigingen en andere mogelijke partners, zoals de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de 
Universiteit Gent.

 » We ijveren ervoor dat de Gentse huisartsenwachtkring het hele grondgebied van de Stad Gent omvat, dus ook 
Sint-Denijs-Westrem, Afsnee en Zwijnaarde, en dat alle Gentenaars kunnen genieten van het permanentiesysteem 
dat vanuit de Gentse huisartsenwachtposten wordt georganiseerd.

 » We zetten verder in op wijkgezondheidscentra. We maken deze vorm van gezondheidszorg beter bekend bij de 
Gentse bevolking, in het bijzonder bij de meest kwetsbare groepen. We ijveren voor bijkomende centra waar 
daartoe de nood bestaat, onder meer op Muide-Meulestede.

 » We voeren een doelgroepgericht welzijns- en gezondheidsbeleid.
 » We stimuleren het concept van preventieve gezondheidszorg. We informeren en stimuleren Gentenaars omtrent 

gezonde levenskeuzes, voeding en beweging.

 » Onderzoek toont aan dat bepaalde etnisch-culturele minderheidsgroepen moeilijk te bereiken zijn op het vlak van 
gezondheid en welzijn. In het bereiken van deze groepen ligt een grote rol weggelegd voor outreachend werken 
op buurtniveau. In deze gemeenschappen komen ook bepaalde ziektebeelden, zoals diabetes, vaker voor. We 
zetten bijkomend in op preventie en curatie. Speciale aandacht gaat naar vrouwen binnen deze etnisch-culturele 
minderheidsgroepen

 » Ook wie niet beschikt over de juiste papieren moet kunnen rekenen op basisgezondheidszorg. Deze mensen 
hebben vaak ook een grotere kans op psychologische problemen en trauma’s en moeten ook toegang krijgen tot 
laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg. 

 » Voor wie het Nederlands niet machtig is, is de drempel naar de gezondheidsdiensten vaak hoog. Daarom zorgen 
we voor heldere, eenvoudige communicatie en vertaling waar nodig.

 » We zetten in op gezondheidspromotie en -opvoeding bij kinderen en jongeren. Scholen vormen een cruciale factor 
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in het bereiken van deze doelgroep. Er moet aandacht zijn voor fysieke, geestelijke en seksuele gezondheid en 
het maken van gezonde levenskeuzes moet een evidentie worden. Gezondheid en beweging worden dan ook 
gepromoot binnen de scholen via diverse projecten. We zetten in op gezonde tussendoortjes en schoolmaaltijden 
en promoten het drinken van water in plaats van frisdranken.

 » We treden ondersteunend en sturend op om kwaliteitsvolle seniorenhulp en -zorg te garanderen (zie hoofdstuk 
‘Senioren’).

 » We doorbreken ‘Arm maakt ziek, ziek maakt arm’ (zie hoofdstuk ‘Armoedebestrijding’).

 » We maken werk van een integraal beleid inzake verslavingszorg. We maken daartoe een nieuw beleidsplan op 
dat verder gaat dan het huidige Drugsbeleidsplan’ en ook andere vormen van verslavingen en middelenmisbruik 
behandelt. We versterken de werking van het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC).

 » We zorgen voor aangepaste begeleiding voor ex-gedetineerden. Een transitiehuis kan een gepaste omgeving zijn 
die de veroordeelde toelaat om op een soepeler wijze de overgang te maken naar het vrije leven.  Vanuit het besef 
dat een zo succesvol mogelijke reïntegratie van gedetineerden in het belang van de veiligheid van de ganse stad is, 
ondersteunen we een transitiehuis dat geïntegreerd is in het stedelijk weefsel.

 » We zorgen voor laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg.
 » Toegang tot geestelijke gezondheidszorg gaat vaak gepaard met lange wachtlijsten. Daarom ondersteunen we 

laagdrempelige, ambulante initiatieven die mensen met psychische problemen kunnen begeleiden en zetten we 
in op eerstelijnspsychologen.

 » We informeren belanghebbenden over de verschillende initiatieven rond geestelijke gezondheidszorg. Via het op-
zetten van gerichte campagnes sensibiliseren we de Gentse bevolking omtrent geestelijke gezondheid. We zetten 
ook meer in op de acceptatie en bespreekbaarheid van psychische problemen. De activiteiten van de Week van de 
Geestelijke Gezondheid worden uitgebreid.

 » Ook het eigen stadspersoneel leiden we beter op inzake herkennen van en het omgaan met psychologische pro-
blemen.

 » Het psychisch welbevinden bij kinderen en jongeren komt hoger op de agenda te staan. Thema’s als pesten, de-
pressie en geestelijke problemen worden aangesneden binnen de schoolcontext. We ondersteunen scholen en 
leerkrachten om deze thema’s bespreekbaar te maken binnen hun klas, maar ook om ze te herkennen en er het 
correcte gevolg aan te geven. We ondersteunen de werking van het OverKop-huis.

 » We zorgen voor bijkomende ondersteuning voor mantelzorgers.
 » We maken werk van een uitgewerkt mantelzorgbeleid. We ondersteunen mantelzorgers en mantelzorgvereni-

gingen op verschillende manieren: financieel, materieel, door het aanbieden van opleiding, het matchen van 
zorgvragers met een vrijwilligersorganisatie, promotie enzovoort. We richten een ‘steunpunt mantelzorg’ dat het 
beleid coördineert en fungeert als aanspreekpunt voor alle vragen ter zake.

 » We voeren een stedelijke mantelzorgpremie in om mantelzorgers een financieel duwtje in de rug te geven.

 » We breiden het aanbod van kortverblijfmogelijkheden uit, opdat mantelzorgers en familieleden nu en dan even 
op adem kunnen komen.

 » We creëren een eenvoudig stedenbouwkundig regelgevend kader voor mantelzorgwoningen of ‘mobiele assisten-
tiewoningen’ en zetten projecten op om deze te promoten, ervaringen uit te wisselen en drempels weg te werken.

 » We streven naar meer samenwerking en integratie, zonder de eigenheid van de actoren 
in het gedrang te brengen.

 » We ondersteunen de werking van de Gentse Gezondheidsraad en betrekken de raad nauw bij de opmaak, de uitrol 
en de evaluatie van het beleid.

 » We optimaliseren de samenwerking en afstemming tussen de verschillende actoren in de zorgsector, zoals zieken-
huizen, rusthuizen, eerstelijnszorg en thuiszorg. 

 » We zorgen voor een betere samenwerking tussen eerstelijnsactoren onderling. Doorverwijzing naar de gepaste 
dienst moet een evidentie worden. Overleg, maar ook elektronische tools en apps kunnen daarbij helpen. De Stad 
neemt haar regierol op binnen dit proces. 

 » We gaan structureel in overleg met middenveldorganisaties op het vlak van welzijn en gezondheid. We zetten in op 
informatie-uitwisseling maar ook op ondersteuning op financieel en organisatorisch vlak.

 » We stimuleren innovatie en het uitwisselen van ideeën tussen de verschillende welzijnsorganisaties. De stad 
neemt hiervoor haar regierol op en houdt zo ook zelf de vinger aan de pols.

 » We brengen alle partners voor een multidisciplinaire aanpak van intrafamiliaal geweld samen in één ‘Family 
Justice Center’, zoals dat bestaat in Antwerpen, Mechelen, Turnhout en Hasselt.

 » We zetten in op een sterk Gents ziekenhuisnetwerk.
De Vlaamse en federale regeringen zetten in op een grondige hervorming van de ziekenhuissector via onder andere de vorming 
van ziekenhuisnetwerken. De vorming van een sterk Gents ziekenhuisnetwerk moet aan alle inwoners van Gent en de regio 
rondom Gent een volledig, kwalitatief hoogstaand en betaalbaar zorgaanbod garanderen. Bovendien kan die zorg voor elke 
Gentenaar dichtbij huis gerealiseerd worden. De aanwezigheid van een faculteit Geneeskunde en een sterke biotechsector in 
Gent, maakt het bovendien mogelijk om Gent verder uit te bouwen tot een (het) belangrijk(ste) zorgcentrum in Vlaanderen. Ook 
de stedelijke overheid speelt hierin een belangrijke rol, die we ten volle willen opnemen:

 » We trekken expliciet de kaart van de vorming van een Gents ziekenhuisnetwerk waarbij de patiënt centraal blijft 
staan. Zo’n netwerk omvat dan ook preferentieel alle Gentse ziekenhuizen. 

 » De mobiliteitsvraagstukken van de Gentse ziekenhuizen zijn aanzienlijk. Voor veel patiënten is een verplaatsing via 
fiets of openbaar vervoer geen haalbare optie. Een vlotte bereikbaarheid van en voldoende parkeergelegenheid bij 
ziekenhuizen blijft dan ook noodzakelijk. Ziekenhuizen stellen ook heel wat mensen tewerk. Zij werken bovendien 
vaak in shifts. Een goede afstemming van het openbaar vervoer op de werktijden is dan ook cruciaal om het aantal 
auto’s effectief te reduceren.

 » Het OCMW is een belangrijke speler in de nieuw gevormde eerstelijnszones. Er zal in de toekomst een goede af-
stemming nodig zijn tussen de ziekenhuisnetwerken en deze zones. Het OCMW moet hierin een voortrekkersrol 
opnemen. 

 » Ziekenhuizen doen veelvuldig een beroep op de stedelijke administratie in het kader van bepaalde projecten (o.a. 
rond bouwwerken). De herschikkingen van medische activiteit die op termijn het gevolg zullen zijn van de netwerk-
vorming zullen vaak ook gepaard gaan met extra projecten. We zetten een goed structureel overleg op tussen de 
stedelijke administraties en de ziekenhuizen om deze projecten zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

 » Ziekenhuizen en de stedelijke overheid moeten voor ons partners zijn om de toegankelijkheid van de zorg voor 
alle inwoners van Gent te vergroten. Zo willen we bijvoorbeeld expertise delen inzake het omgaan met diversiteit. 

 » Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn blijft breed toegankelijk voor alle Gentenaars. Het ziekenhuis zet volop in op 
innovatie en stelt zich open voor samenwerking met andere Gentse ziekenhuizen.
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» 
Stap mee op  
de weg vooruit 
in Gent

Wilt u graag meewerken aan ons toekomstverhaal voor Gent?
Elk engagement, klein of groot, telt. 
Aarzel niet om ons te schrijven, mailen, twitteren of facebooken.

CONTACT  
CD&V Gent
Koning Albertlaan 214
9000 Gent
info@cdenv.gent 
dewegvooruit.gent

@CDenV_Gent 
#dewegvooruitgent


