
SamuSocial en de schandelijke “omgekeerde Robin Hoods” 
die nemen van de armen om te geven aan zichzelf... Opnieuw 
sturen schandalen verontwaardiging en hoogspanning door de 
politiek in dit land. Er zijn grote veranderingen op til.
Burgerinitiatieven schieten uit de grond. Als kleine champignons 
op een brede onzichtbare zwamvlok (mycelium), het ondergronds 
netwerk van draden en cellen die het echte lichaam van de  
paddestoel vormen.

Onder de noemer ‘Genoeg achterkamers, genoeg gestropt’  
komen op vrijdag 23 juni verschillende stemmen aan bod  
om hun visie te geven op deze schandaalsfeer. 

Deze avond is een vervolg op het succesvolle debat over 10 jaar 
burgerinitiatieven in Gent en op de tweede grondrechtendag.

We konden geen betere plaats uitkiezen dan de oude bib aan  
de Zuid in Gent. Na het openstellen van de oude bib voor burger- 
initiatieven is het tijd om ook de oude politiek van achterkamers 
open te gooien. 

We geven het woord via video aan Hylke Gryseels. 
 Zij organiseeerde een Sit In op de markt in Brussel voor  
een andere politiek. 

Nathan Schoutteten, student biologie in Gent,  
geeft zijn mening. 

Daarna hebt U het woord!

Deze avond werkt aan #BEL7, de 7de staatshervorming van de 
burger gebaseerd op onze grondrechten. 
Dit zijn zowel 1) de grondrechten van de burgers zelf als 2) de 
grondrechten van de verkozen overheden die spreken in naam van 
en betaald worden door de burgers.
Over #BEL7 zie www.constituante.be

De strop (zie foto) blijft het symbool van onze stad en van onze 
hard bevochten grondrechten die onder druk staan door de vele 
achterkamers van de politiek. 
Het Gentse burgerinitiatief “Genoeg gestropt” wordt voorgesteld 
en verder uitgewerkt. 

Mail ons gerust voor meer Info: burgerinitiatiefgent@gmail.com 

p.s.: De timing van deze avond valt als gegoten:

Daags ervoor: 

1. bespreekt het stadsbestuur het geruchtmakende rapport over de 
500 burgerinitiatieven en commons (‘meenten’) in Gent.

2. en ontvangen burgers de CETA-vrije steden hier te gast op het 
evenement van steden-lobby Eurocities om samen met hen CETA 
te stoppen.

Graaf Van Vlaanderenplein 40, 9000 Gent 


