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DUW.GENT: met 20+ lijst-DUW-ers naar de Gentse gemeenteraadsverkiezingen
DUW.GENT heeft inspraak als haar belangrijkste thema. DUW.GENT bracht alvast twintig gedreven
kandidaten samen, en de lijst groeit nog dagelijks. ‘We komen uit alle hoeken van Gent, met diverse
achtergronden en kleuren (dat mag je heel letterlijk nemen). Wat ons samenbrengt is onze liefde
voor Gent, de vaststelling dat samen met ons heel veel Gentenaars niet tevreden zijn met het
huidige beleid én de ambitie om Gent terug in de juiste richting te duwen. Dit wil zeggen, het beleid
opnieuw leren luisteren naar de Gentenaars.’
Bevragingen via de smartphone
We doen al heel veel met onze smartphone. Maar voor politiek zou dat niet kunnen? Dat gaan we
veranderen met DUW.GENT. We maken gebruik van de app CTZN.online. Directe digitale
democratie, gegarandeerd veilig door itsmeÒ. De app komt binnenkort online.
Ann Van Gysel: “We kiezen om de 6 jaar voor politici die vervolgens hun beloftes en kiezers
vergeten. In de gemeenteraad wordt er niet gediscussieerd over wat het beste is voor Gent, maar
over wat het beste is voor de partij. Dat is ondertussen nefast gebleken voor onze stad. Kijk maar
hoe het mobiliteitsplan de Gentenaars verdeeld.”
Tatjana De Wilde: “Ons systeem treedt in werking zodra we één zetel hebben. We bevragen de
Gentenaars over elke belangrijke beslissing. Burgers en verenigingen kunnen ook bevragingen naar
voor schuiven. Zo houden we het Gentse bestuur elke dag de vinger aan de pols. Wie kan daar tegen
zijn?”
Wie is DUW.GENT?
DUW.GENT – brengt 20+ Gentenaars samen op een lijst. De enige Gentse partij die werkt zonder
ideologie, partijstandpunten of vooraf gemaakte afspraken. Inspraak voor de Gentenaar is ons
belangrijkste thema. Vanaf één verkozen gemeenteraadslid, start het DUW.GENT-systeem:
- We brengen projecten en vragen van inwoners en verenigingen van Gent en de
deelgemeenten op de agenda van de gemeenteraad,
- We leggen belangrijke beslissingen van de coalitie ter stemming voor aan de Gentenaar.
- We informeren de Gentenaar hoe het bestuur de resultaten van onze bevragingen naast zich
neerlegt, of er rekening mee houdt.
DUW.GENT wordt de barometer van de Gentse politiek door veilige en anonieme online
bevragingen. We werken met CTZN.online, de nieuwe app gebaseerd op itsmeÒ die binnenkort
beschikbaar zal zijn.
DUW.GENT kandidaten
DUW.GENT is een positieve lijst die iedere stem meeneemt en die inwoners echt laat meebeslissen
over de toekomst van Gent. Directe digitale democratie. Onze kandidaten stellen zich voor op onze
website. Het gaat zo snel dat we nog niet iedereen erop hebben kunnen plaatsen, maar de
groepsfoto in bijlage spreekt voor zich!
Meer informatie: info@duw.gent, www.duw.gent en https://www.facebook.com/duw.gent/
Woordvoerder: ann.vangysel@me.com (GSM 0475 33 66 00)

