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Jong Vld'erst Filip Caudron, Dietmar Hertsen, Edward de Vooght en David Torres in de Veldstraat. - Foto Wannes
Nimmegeers

Plan Coopman
De jongerenafdeling van de Gentse Open Vld liet de monden van haar partijgenoten gisteren
openvallen. De jonge liberalen willen alle trams en bussen uit het stadscentrum. "Dat staat
niet in ons mobiliteitsplan en de kans is klein dat we dat zullen steunen", klinkt het bij
partijgenoot en schepen Christophe Peeters.
De jonge liberalen verdedigen in grote lijnen het plan dat eerder door centrumbewoners Dirk
Coopman en Griet Cnudde naar voren werd geschoven. "We denken dat weinig Gentenaars
gelukkig worden wanneer ze in de Veldstraat moeten wegduiken omdat er een tram
aankomt. We stellen daarom voor om het zwaar openbaar vervoer - zoals trams, trolleys en
bussen - uit het centrum van de stad te weren. In ons plan komen er vier op- en
afstapplaatsen op wandelafstand van het centrum. Wie slecht te been is, kan zich
verplaatsen met elektrische busjes", zeggen ze. "In alle heisa van het mobiliteitsplan wordt
steeds in hetzelfde stramien gedacht. Wij denken verder. In ons waardevol centrum
veroorzaakt niet de auto, maar het zwaar vervoer de grootste overlast. Daarom pleiten we
voor een verkeersvrij centrum." Voor alle duidelijkheid: de jongeren willen ook de auto's weg.
Gek verklaard
De jongeren willen zelfs handtekeningen inzamelen om hun plan op het stadhuis te mogen
verdedigen. Steun van hun eigen partij moeten ze alvast niet verwachten. "Dat komt niet
overeen met wat er in het mobiliteitsplan staat. Het is de taak van de jongeren om buiten het
vaste stramien te denken. Toen ik bij Jong Vld zat, zijn we ook eens gek verklaard omdat we
geopperd hadden om het centrum autovrij te maken. Van mij mogen ze dus zo'n actie op
poten zetten, maar ze mogen niet verwachten dat we dit steunen of verdedigen", aldus
schepen
van
Middenstand
Christophe
Peeters
(Open
Vld).
De Jong Vld'ers zien geen probleem. "We voeren geen oppositie. Eigenlijk is dit een idee
voor de toekomst ", zegt Edward De Vooght. Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen)
denkt er het zijne van. "Ik ben al blij als mensen de moeite doen om over de
mobiliteitsproblematiek na te denken", zegt hij. (EDG)

