Beste collega’s

Moeilijke debatten zoals deze, moeten voor mij en mijn fractie uitgaan vanuit 2 basisprincipes:

1. Eerste basisprincipe: meten is weten. Het debat voer je het beste op basis van cijfers. Ik
som er hier een paar op:
-

Er zijn jaarlijks meer doden door de gevolgen van fijn stof, dan van tabak

-

Luchtverontreiniging is hét grootste milieurisico voor de gezondheid in de Europese
Unie

-

Stadskinderen krijgen tot 50 % meer roetdeeltjes in het lichaam, in vergelijking met
kinderen die opgroeien op het platteland

-

Er sterven elk jaar 10.000 Belgen aan de gevolgen van luchtvervuiling

Deze cijfers zijn een realiteit. Daarom heeft onze partij in Gent tijdens de campagne voor
de gemeenteraadsverkiezingen van luchtvervuiling een apart item gemaakt in haar
verkiezingsprogramma. Propere lucht, voor iedere Gentenaar. In het bijzonder voor de
meest kwetsbaren in de samenleving: onze kinderen, ouderen en zieken.

2. Tweede basisprincipe. Consequent aan politiek doen. Dat betekent dat je doet wat je zegt
en zegt wat je doet.
Het bestuursakkoord is voor ons hét uitgangspunt en daar vertrekken we van. Dat staat
vast.
Met onze fractie gaan we voor een uitbreiding. Doelgericht en stapsgewijs. Niet blindelings.
Enerzijds vinden we het als fractie belangrijk dat we de bestaande LEZ goed evalueren
om lessen te trekken uit de invoering ervan.
Anderzijds pleiten we voor het uitvoeren van een studie om de modaliteiten van de verdere
uitbreiding te bepalen en te verfijnen. Deze modaliteiten kunnen gaan van zones
vastleggen, volgorde van invoering van mogelijke zones, de impact op aantal bewoners en
ook ondernemers, een tijdsplan, tot sociale en flankerende maatregelen.
Als fractie vinden we het ook van belang om de nodige objectiviteit in het debat te brengen.
Dit doen we op basis van referenties en indicatoren en de ervaring van de meer dan 200
steden die al een LEZ hebben ingevoerd.

Collega’s, de richting die we uitmoeten, is duidelijk. We gaan daar ook voor. Schouder aan
schouder. Laat ons de rug rechten voor een gezond Gent.

