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Beste Liberale vrienden,

Hoe gaat het met u? Een banale vraag maar in dit vreemde jaar is het dat toch net iets 
minder. Ik kan alleen maar hopen dat uzelf en uw naasten gespaard zijn gebleven van 
de ellende die vele landgenoten wel getroffen heeft.

2020 is voor velen een harde dobber geweest. Er was (en is) niet alleen de gezond-
heidscrisis. Ook onze bedrijven, onze ondernemers, onze middenstanders hebben het 
tot op vandaag bijzonder zwaar. 

De coronamaatregelen van de federale regering onder leiding van onze premier zijn 
ingrijpend. Ze vergen immense inspanningen van ons allen. Maar ze zijn noodzakelijk 
als we het virus eindelijk, in afwachting van een vaccin, willen verslaan. We moeten dus 
nog even volhouden en mogen elkaar niet zien. Dat is lastig, we zijn niet gemaakt om 
afstand te houden. En ik mis jullie. Maar het moet, en ik ben blij dat de Gentenaars zich 
bijzonder goed houden aan de maatregelen. Dat zijn we de mensen uit de zorgsector, 
die al maanden het beste van zichzelf geven, verschuldigd.

Op alle beleidsniveaus wordt er keihard gewerkt om de impact van het coronavirus zo-
veel mogelijk te beperken. Ook het Gentse stadsbestuur heeft bijzonder veel aandacht 
voor de relance, niet alleen op economisch maar ook op toeristisch en sociaal vlak. 
We hebben kort op de bal moeten spelen en hebben onze ondernemers daadkrachtig 
ondersteund.

Ook de cultuursector is in 2020 bijzonder hard geraakt. Cultuur beleven, samen ge-
nieten, proeven, luisteren en zien, het was allemaal niet mogelijk. Ik heb me vanuit het 
Vlaams Parlement volop ingezet om ook al die mensen uit de sector bij te staan. Want 
vergis u niet, het gaat niet enkel over de acteur of muzikant, het gaat ook over die 
duizenden mensen achter de schermen.

Voor mij persoonlijk was dit jaar een politieke rollercoaster. Ik ben verkozen als voorzit-
ter van de Senaat, een bijzondere eer. Maar daarover verder meer.

Hou vol, hou van elkaar, pak uw knuffelcontact eens goed vast en weet: alles komt goed.

Tot snel.

      Stephanie D’Hose
      Fractievoorzitster
      Gemeenteraad Gent



2020 zal voor altijd in de geschiedenisboeken 
geboekstaafd staan als het coronajaar. De groot-
ste naoorlogse crisis die ons land getroffen heeft, 
een wereldwijde pandemie zoals we in geen hon-
derd jaar hebben meegemaakt. En we zijn er he-
laas nog niet vanaf. “We zullen samen nog veel 
inspanningen moeten leveren om het virus terug te 
dringen tot een aanvaardbaar niveau”, zegt bur-
gemeester Mathias De Clercq. Ook Gent is zwaar 
getroffen door het virus. De Gentse woonzorg-
centra, de ziekenhuizen, de handel en horeca, de 
cultuur- en sportsector, de vele verenigingen en or-
ganisaties, allen hebben ze het zwaar te verduren. 
Ook de Gentenaars zelf. De Clercq: “We hebben 
al een lange weg afgelegd, en hebben nog een 
hele weg te gaan. Dat begint te wegen. Maar 
samen kunnen we dit, daar ben ik van overtuigd.”
Het Gentse stadsbestuur heeft van bij het begin 
van deze crisis oog gehad voor de impact op de 

Gentse samenleving. Reeds begin april trok het 
stadsbestuur 25 miljoen euro uit om de directe 
en lange termijngevolgen van de crisis op te van-
gen. De focus ligt daarbij op de Gentse lokale 
economie, ondersteunen van het middenveld en 
de meest kwetsbaren in de samenleving. Onder-
nemers worden ondersteund met onder ande-
re een doorzetterscontract, er werd een Gents 
noodfonds voor cultuur opgericht en kwetsbare 
Gentenaars krijgen extra ondersteuning. Zowel 
tijdens de eerste als tweede golf hield burgemees-
ter Mathias De Clercq een consequente lijn aan. 
De geldende maatregelen werden steeds strikt 
gehandhaafd door de Gentse politie, hij riep de 
hogere overheden verschillende malen op tot dui-
delijkheid. “Vanuit de Gentse crisiscel volgen we 
de coronacrisis nauwgezet op”, aldus De Clercq. 
“We kunnen daarbij steunen op een bijzonder 
sterk netwerk in Gent. Alle actoren van brand-
weer tot ziekenhuizen, van armoedeorganisaties 
tot onze cultuursector staan zij aan zij om samen 
deze crisis te bedwingen.”

Bijzondere aandacht gaat daarbij naar het men-
taal welzijn van de Gentenaars. Tijdens de eerste 
golf lanceerde de Stad Gent een affichecam-
pagne om de Gentenaars moed in te spreken. 
Aan duizenden Gentse vensters en vitrines hingen 
de posters op. Een dag na de verstrenging van de 
maatregelen begin november, startte een twee-
de grote campagne met affiches, lichtprojecties 
en postkaartjes in de bus van elke Gentenaar. 

NIEUWS UIT HET COLLEGE
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UITKIJKEN NAAR
PERIODE NA CORONA
BURGEMEESTER MATHIAS DE CLERCQ

“WE LATEN ELKAAR NIET LOS. 
WE MOETEN BLIJVEN

DROMEN, BLIJVEN GEVEN, 
BLIJVEN AANDACHT HEBBEN 

VOOR ELKAAR”
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BREDE WAAIER AAN
ONDERSTEUNING VOOR 
ONDERNEMERS   
SCHEPEN SOFIE BRACKE

“We laten elkaar niet los. We moeten blijven 
dromen, blijven geven, blijven aandacht hebben 
voor elkaar. Er is altijd licht aan het einde van de 
tunnel. Samen met u hoop ik dat 2021 een beter 
jaar wordt, een jaar waarin we opnieuw van onze 
vrijheid kunnen genieten. Ik wens iedereen alvast 
een goed en gezond 2021.”

“Op dit moment ondernemer zijn, het moet ver-
domd lastig zijn”, aldus schepen van Economie 
Sofie Bracke. “Zowel economisch als mentaal 
zijn de afgelopen maanden erg zwaar ge-
weest, ook voor ondernemers. Belangrijk is dat 
ze weten dat ze er niet alleen voor staan. En 
dat, als ze daar nood aan hebben, een beroep 
kunnen doen op vrienden en familie, collega-on-
dernemers maar zeker ook partners als Unizo, 
Voka, Horeca Vlaanderen, VLAIO én de Stad.”
Het stadsbestuur keurde begin april een fiscaal 
pakket goed van ongeveer 6 miljoen euro. Zo 
werden bedrijfsbelastingen voor de maanden 
maart tot en met mei kwijtgescholden en de 
terrasbelasting van maart tot en met septem-
ber. De retributies voor 400 marktkramers en 
ambulante handelaars werden van maart tot en 

met mei geschrapt. Daarbovenop kwam er ook 
het economisch relanceplan van 1,4 miljoen euro.
“We werkten enkele maanden geleden al een 
relanceplan uit dat zowel de onderneming als 
de ondernemers zuurstof moet geven. Zo zijn er 
verschillende nieuwe subsidies en we hebben be-
staande subsidies aangepast. Een mooi voorbeeld 
van een nieuwe subsidie is het doorzetterscontract 
waarbij ondernemers max. 5000 euro kunnen krij-
gen om toekomstgerichte investeringen te maken. 
Ik denk maar aan het maken van een webshop, 
het kopen van een aangepaste fiets om leverin-
gen te doen enz. Daarnaast is er ook een subsidie 
van max. 500 euro voor 1-op-1-begeleiding.” 

Daarnaast zijn er de vernieuwde subsidies voor 
de verfraaiing van handelspanden, starterscon-
tract, individuele coaching via Reboot 2020,…
“We zetten ook sterk in op mentale ondersteu-
ning.”, gaat Sofie verder. “Via Dyzo, bijvoor-
beeld, het luisterend oor voor ondernemers in 
moeilijkheden. Bij hen kunnen ondernemers te-
recht voor gratis juridische, sociale en bedrijfs-
economische ondersteuning.” Maar ze kunnen 
ook elke maandag, dinsdag donderdag en vrij-
dag van 9u tot 12u bellen naar de zuurstoflijn 
op het nummer 09 397 09 87. Terecht kunnen 
bij een luisterend oor kan echt verschil maken.
“Maar ook de horeca-uitbaters vergaten we 
de afgelopen weken niet. We werkten een 
plan uit om de uitgebreide terrassen tot half 
april 2022 te laten staan. Op die manier ge-
ven we de horeca-uitbaters de plaats om een 
maximaal aantal klanten te kunnen ontvan-
gen op een veilige manier. Eén ding is zeker, 
vanuit het stadsbestuur volgen we de situatie 
op de voet en blijven we werken aan de juis-
te ondersteuning voor de juiste doelgroep.”

“WE ZETTEN OOK STERK
IN OP MENTALE 

ONDERSTEUNING”
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CULTUUR, HET
VERBINDENDE DNA 
SCHEPEN SAMI SOUGUIR

“2020 beloofde met het Van Eyck-jaar een 
onvergetelijk cultuurjaar te worden voor onze 
stad. De COVID-19 pandemie bracht naast 
een lockdown ook een zware crisis met zich 
mee die nu en nog voor een onvoorzienbaar 
lange tijd een grote impact zal hebben op 
het cultuurlandschap. Niemand bleef daarbij 
gespaard: kunstenaars, verenigingen en cul-
tuurhuizen maar ook de manier waarop we 
cultuur zullen beleven in de toekomst werd 
drastisch gewijzigd. De financiële gevolgen 
zijn voelbaar in de volledige sector. We zijn 
daar als stad niet blind voor. Wel integen-
deel.  De eigen vooropgestelde ambitieu-
ze doelstellingen in de beleidsnota Cultuur, 
proberen meer dan ooit rekening te houden 
met de zware klappen die de cultuursec-
tor de voorbije maanden moest incasseren. 
Want deze crisis creëert ook mogelijkheden 
om als stad te innoveren. Met een ongezie-
ne snelheid werden alternatieven gezocht 
en gevonden. Dankzij een bijzondere dyna-
miek, een grote flexibiliteit en samenwerking 
over verschillende diensten heen kwamen de 

“EEN NIEUW INITIATIEF 
‘SOUND OF GHENT’

BIEDT ARTIESTEN DE KANS 
OM EINDELIJK NOG EENS OP 

EEN PODIUM TE STAAN”

meest creatieve mogelijkheden boven drijven.
Niet alleen toont dit de weerbaarheid en enor-
me draagkracht van de cultuursector. Het toont 
ook de wil om vooruit te gaan, op de tanden 
te bijten, te overleven, creativiteit als priori-
teit met een steeds scherpe en kritische blik op 
de toekomst. Het aanpassingsvermogen van 
de verschillende culturele actoren is nogmaals 
bijzonder groot gebleken. De voorbeelden 
zijn talrijk en de lijst van initiatieven is enorm. 
Tussen de twee lockdowns in werd ‘Artiest zkt 
assistentiewoning’ gelanceerd, een welgeko-
men initiatief voor senioren die al wekenlang 
geen real-life dagbesteding en contact met de 
buitenwereld hadden gehad. Onze musea gin-
gen online en bij gebrek aan leerlingen die de
museumzalen  vulden, zelfs tot in de klaslokalen. De
‘once-in-a-lifetime’ Van Eyck tentoonstel-
ling ging online met een 360° beleving. 

Een mooie samenwerking met lokale hande-
laars en ondernemers bracht ons o.a. de Jan 
Hoet-route, met meer dan 300 werken in lo-
kale etalages. ‘COVITRINE’ tovert momenteel 
straten en wijken om tot ‘mini musea’ met 22 
werken, geselecteerd door onze Gentse mu-
sea, Historische Huizen en Kunsthal Gent. Een 
nieuw initiatief ‘Sound of Ghent’ biedt ar-
tiesten de kans om eindelijk nog eens op een 
podium te staan en brengt de Gentse mu-
ziekscene met kwalitatieve livestreams tot in 
de living van alle Gentenaars. Het maakt de 
donkere periode voor iedereen toch iets beter 
verteerbaar. Cultuur verbindt ons.”
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NIEUWS UIT DE FRACTIE
VAN DE GEMEENTERAAD 
NAAR DE SENAAT  
FRACTIEVOORZITSTER STEPHANIE D’HOSE

Stephanie D’Hose heeft er een uitdaging bij. Onze 
fractievoorzitster in de gemeenteraad werd in okto-
ber voorzitster van de Senaat. Ze is de jongste voor-
zitster ooit en de vijfde vrouw om die functie te be-
kleden.  Stephanie is al senator sinds 2019, toen ze 
verkozen werd in het Vlaams Parlement. Als voorzit-
ster is ze erg ambitieus: de Senaat moet hervormd 
worden, er moet bespaard worden en er moet beter 
worden samengewerkt tussen de vele parlementen 
die België rijk is. “Ik wil in de senaat politici opnieuw 
met in plaats van tegen elkaar laten praten, weg van 
het populisme en de antipolitiek”, aldus Stephanie. 
Valt de nieuwe rol in de nationale politiek wel 
te combineren met de Gentse gemeenteraad? 
Stephanie twijfelt er niet aan. Wat lokaal leeft, 
moet ook op bovenlokaal niveau aangekaart wor-
den. Zo zet Stephanie zich al jaren in voor gelij-
ke rechten, in het bijzonder voor de regenboog-
gemeenschap. In de Senaat voegde ze de daad 
bij het woord: ze diende een resolutie in voor een 
anoniem meldpunt voor homofoob geweld. Het is 
ook mede dankzij Stephanie dat de Gentse ope-
ra eindelijk een broodnodige opknapbeurt krijgt. 
Ze streed hard tijdens de onderhandelingen van 

het Vlaams regeerakkoord en volgde het dossier 
nauw op, waardoor Gent 67,3 miljoen euro krijgt 
om het gebouw op te knappen. Dat haar werk 
geapprecieerd wordt blijkt misschien nog het 
meest dankzij de jonge liberalen van Jong VLD 
Gent: zij vroegen Stephanie en gemeenteraadslid 
Carl De Decker om meter en peter te worden van 
hun vereniging. Op alle beleidsniveaus fronten 
werkt Stephanie aan de toekomst van ons blauwe 
Gent. In de Gentse gemeenteraad, in het Vlaams 
Parlement én in de Senaat!

 

Gemeenteraadslid Carl De Decker draagt ver-
keersveiligheid hoog in het vaandel. Hij zet zich 
al lang in voor veiliger verkeer aan de scholen. 
O.a. de verkeerssituatie aan de Edugocampus is 
een dossier dat hij al lang opvolgt. Die campus 
krijgt nu een grote heraanleg. Daarbij zal ook 
een deel van de Krijtekerkweg meegenomen 
worden, waarbij aandacht zal zijn voor veilige 
oversteekbewegingen. De busplaats wordt op-
geschoven, er komt een beveiligde oversteek en 
links afslaan voor auto’s vanuit de Krijtekerkweg 

VEILIG NAAR SCHOOL  
ADJUNCT-FRACTIEVOORZITTER
CARL DE DECKER



zal niet meer kunnen. Helaas kan momenteel 
enkel een tijdelijk zebrapad geschilderd wor-
den achter de bus, wat helaas weinig soelaas 
zal brengen. De beste oplossing is momenteel 
een gemachtigd opzichter van de school aan-
stellen om de leerlingen die van de bus stap-
pen, veilig te laten oversteken. “Ik volg het dos-
sier nauwlettend verder op” klinkt het bij Carl. 
Ook aan Sint-Paulus in Sint-Denijs-Westrem is 
de verkeerssituatie niet ideaal. Daar ontbreken 
fietspaden en door overdreven snelheid in de 
zijstraten van het Gemeenteplein komt de vei-
ligheid van schoolgaande jeugd in het gedrang. 
De ouderraad van Sint-Paulus diende een petitie 
in met de pijnpunten en enkele quick-wins. Carl 
zal ook hier het dossier van kortbij opvolgen, zo-
dat een passend gevolg gegeven kan worden.
“Ik krijg regelmatig telefoontjes van bezorgde 
ouders. Dat gaat dan in eerste instantie vaak 
over scholen in Oostakker, maar ik heb een 
bredere kijk dan enkel mijn eigen mooie deel-
gemeente. Kinderen moeten veilig van en naar 
school kunnen gaan, om op het even welke ma-
nier. Onze stad zet in op het voeren van snel-
heidscontroles in dergelijke kwetsbare buurten, 
maar het is belangrijk om te voorzien in struc-
turele oplossingen. Het is alvast iets dat ik de 
komende jaren verder in de gaten zal houden.”
 

De coronacrisis eist zijn tol. Op economisch 
vlak, cultureel vlak, voor ons als samenle-
ving, maar ook voor ons als mens, als individu. 
Het massaal verlies van banen, aanhouden-
de strenge maatregelen en opeenvolgende 
lockdowns zijn voor velen moeilijk, maar voor 
sommigen helaas ondraaglijk. Het aantal zelf-
moorden wereldwijd stijgt fel. Meer en meer 
wordt duidelijk dat deze gezondheidscrisis 8

DE MENTALE TOL VAN
COVID-19 
GEMEENTERAADSLID
CHRISTOPHE PEETERS

niet enkel fysiek heel veel slachtoffers maakt 
maar dat het virus ook een bijzonder gro-
te impact heeft op de mentale gezondheid.  
“Een Gentse DJ schreef onlangs een Insta-
grampost om stil van te worden. 31 kennissen 
en vrienden van hem pleegden zelfmoord in 
de afgelopen coronamaanden. Die getuigenis 
hakte er bij mij hard in” klinkt het bij gemeen-
teraadslid Christophe Peeters.

“Mensen zijn het niet gewoon om ganse dagen 
thuis te zitten achter een scherm. We zijn ge-
zelschapsdieren. Een wandeling of fietstocht 
doen is aangenaam, maar niet iedereen heeft 
daar de ruimte of tijd voor. We mogen ook de 
mensen niet vergeten die minder goed te been 
zijn. De dagen worden korter en donkerder en 
we kunnen nergens naartoe. Experts vrezen dat 
door de tweede golf het aantal zelfdodingen 
nog zal stijgen.” Volledige cijfers over het aan-
tal zelfdodingen in Gent in 2020 zijn er voor-
lopig nog niet. Uit internationaal onderzoek 
blijkt wel duidelijk dat COVID-19 en de bijbe-
horende maatregelen een enorme druk leggen 
op het mentaal welbevinden.  “In onze stad 
wordt sterk gesensibiliseerd en ingezet op het 
bespreekbaar maken van het thema en het ver-
sterken van mensen die met problemen kampen. 
Van 1 tot 10 oktober 2020 vond bv. opnieuw 
de 10-daagse van de Geestelijke Gezond-
heid plaats, met meer dan 40 activiteiten rond
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verschillende thema’s. Voor kinderen en jonge-
ren kwamen uit het project ‘Warme Stad Gent’ 
verschillende initiatieven voort ter bevordering 
van het mentaal welzijn van jongeren. Ook onze 
scholen zetten sterk in op begeleiding. Er wordt 
bijkomend ook ingezet op toeleiding naar (eer-
stelijns-)zorg, waarbij ook de meest kwetsbaren 
beter hun weg kunnen vinden naar hulp.

Het is in deze tijd van bijzonder groot be-
lang om te luisteren naar elkaar, ook al 
moet dat vanop een afstand. “Als je met iets 
zit, praat er over.  Het zoeken naar hulp 
mag geen taboe zijn, dat is de grootste re-
den waarom ik recent zelf  in de pers ge-
tuigd heb hierover”, concludeert Christophe. 
 

Bij het begin van een nieuw jaar wensen we el-
kaar altijd een goede gezondheid toe. Naast 
een goede fysieke gezondheid, mogen we el-
kaar in 2021 ook in het bijzonder een goede 
mentale gezondheid wensen, iets dat belangrij-
ker is dan ooit tevoren. Gemeenteraadslid Yeliz 
Güner deed op de gemeenteraad van oktober 
een oprechte en ingetogen tussenkomst, die ons 
even deed stilstaan bij de soms minder zicht-

bare impact van de crisis: “Niemand had ver-
wacht dat 2020 ‘het coronajaar’ zou worden. 
De coronacrisis is in eerste instantie een ge-
zondheidscrisis maar heeft ook heel wat sociale 
problemen uitvergroot en blootgelegd. Corona 
is voor ons allemaal een bedreiging, maar niet 
iedereen wordt even hard getroffen. We zitten 
allemaal in dezelfde storm, maar daarom niet 
allemaal in dezelfde, stevige boot. Ik denk dan 
aan de ouderen - wiens sociale contacten zijn 
verminderd - , maar ook aan de jongeren - die 
hun uitlaatklep zijn verloren - , aan de gezinnen 
met kinderen - waarbij ouders proberen tele-
werk met hun kroost te verzoenen- , maar ook 
aan de alleenstaanden - die op verschillende 
fronten het zeer zwaar hebben - , en vooral 
aan de allerzwaksten van onze samenleving 
want de coronacrisis treft de mensen in armoe-
de nóg dieper.

We zijn er ons wel degelijk bewust van. Stad 
Gent is niet bij de pakken blijven zitten, maar 
heeft meteen werk gemaakt van allerlei maat-
regelen. Gelukkig bewijst deze crisis ook 
dat er enorm veel solidariteit is binnen onze

HET ZIET NIET TUSSEN
JE OREN!
GEMEENTERAADSLID
YELIZ GÜNER

“MENSEN ZIJN HET
NIET GEWOON

OM GANSE DAGEN
THUIS TE ZITTEN

ACHTER EEN
SCHERM. WE ZIJN 

GEZELSCHAPSDIEREN”

“GELUKKIG BEWIJST DEZE 
CRISIS OOK DAT ER ENORM 
VEEL SOLIDARITEIT IS BINNEN 

ONZE SAMENLEVING”



samenleving want de coronacrisis treft de mensen 
in armoede nóg dieper. We zijn er ons wel degelijk 
bewust van. Stad Gent is niet bij de pakken blijven 
zitten, maar heeft meteen werk gemaakt van aller-
lei maatregelen. Gelukkig bewijst deze crisis ook 
dat er enorm veel solidariteit is binnen onze samen-
leving, zovele Gentenaars die voor elkaar willen 
zorgen (ongeacht leeftijd, afkomst, gender, kortom 
in al hun diversiteit). Gezondheid slaat niet alleen 
op het lichamelijk welbevinden, maar evengoed 
op iemands mentale toestand. Fysieke en mentale 
gezondheid kunnen niet losgekoppeld worden van 
iemands sociale leefwereld. Verbonden zijn door 
sterke sociale relaties en kunnen participeren in de 
maatschappij zijn een uiting van een goede sociale 
gezondheid, en dragen tegelijk bij tot fysieke en 
mentale gezondheid.  Steun van anderen is immers 
één van de belangrijkste hulpbronnen voor men-
sen wanneer de veerkracht in het gedrang komt. 
En laat het nu net veerkracht zijn dat we in dit tur-
bulente jaar door het coronavirus méér dan ooit 
overal nodig hebben. We laten elkaar niet los.” 

Stad Gent wil de komende jaren nog meer inzet-
ten op internationalisering. Zo wil Gent in 2024 
de Europese jongerenhoofdstad worden en in 
2030 de culturele hoofdstad van Europa. Het 
stadsbestuur onderzoekt ook de mogelijkheid van 
een internationale secundaire school in Gent.
In de nieuwe beleidsnota van internationalisering 
van burgemeester Mathias De Clercq zijn 40 ac-
ties opgenomen rond internationale samenwer-
king en positionering van Gent. De Stad Gent zal 
focussen op 4 topprioriteiten. In 2024 Europese 
jongerenhoofdstad worden, in 2030 culturele 
hoofdstad van Europa, Gent laten uitgroeien tot 
technologiehoofdstad van Europa en tegen 2050 
klimaatneutraal zijn. Naast deze 4 topprioritei-

ten zijn er nog heel wat ambitieuze plannen. Zo 
maakt de Stad werk van het beter aantrekken 
en behouden van internationaal talent. In dat ka-
der wordt de mogelijkheid van een internationale 
secundaire school in Gent onderzocht. Gemeen-
teraadslid Mehmet Sadik Karanfil gaf op de ge-
meenteraad van 23 november een tussenkomst: 
“ik gaf op de commissie al aan dat internationale 
samenwerking voor onze fractie, vanuit liberaal 
oogpunt een evidentie is. 

Tal van maatschappelijke uitdagingen waar-
mee lokale overheden mee te maken hebben, 
eindigen niet aan de stadsgrenzen en moeten 
in een bredere context worden aangepakt. We 
kunnen én moeten van elkaar leren en elkaar 
inspireren. Onze stad heeft een lange traditie 
inzake internationale samenwerking. Ook in het 
DNA van onze onderwijs- en kennisinstellingen 
zit dit trouwens diep verankerd. Met de nieu-
we beleidsnota gaan we krachtig verder op 
het pad van constructieve samenwerking, met 
de blik vooruit. Onze fractie ondersteunt dit 
dan ook met volle overtuiging en we willen de 
burgemeester danken voor zijn engagement.”

“Al van begin 2019 houd ik mij bezig met het 
dossier rond “Camping Stropke”, aldus Manuel.

REDDING VOOR
CAMPING STROPKE  
GEMEENTERAADSLID MANUEL
MUGICA GONZALEZ

SAMENWERKEN ZIT IN 
ONS LIBERAAL DNA  
GEMEENTERAADSLID
MEHMET SADIK KARANFIL
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De camping is een prachtig sociaal verhaal, 
waarbij er een onderkomen wordt geboden aan 
mensen die er een moeilijke levensgeschiedenis 
op nahouden, meestal na forse tegenslagen die 
hun pad kruisten en nergens meer terecht konden. 
Op de camping kunnen ze opnieuw tot rust komen 
en langzaam een nieuw leven opbouwen. 

Binnen het beleidsplan RUP-Groen dreigde de 
camping echter te moeten verdwijnen. Ik kreeg de 
gelegenheid om het dossier voor onze fractie te 
trekken, samen met onze betrokken schepenen en 
onze burgemeester. Dit leidde afgelopen zomer 
tot een happy end: de camping is gered! Daar-
naast was er ook in een ander belangrijk dossier 
positief nieuws te melden, met name in verband 
met de realisatie van de nieuwe politiekazerne: 
de bouw van de nieuwe kazerne zal begonnen 
worden in 2024. Dit is niet alleen goed nieuws 
voor onze flikken, het zal ook ten goede komen 
van de dienstverlening aan onze Gentenaars 
en de bezoekers van onze mooie stad. Tot slot 
gaan we voluit voor een verdere maximale op-
vulling van het politiekader. Ik hou in ieder ge-
val de vinger aan de pols, zodat onze veiligheid 
gewaarborgd blijft en onze flikken de onder-
steuning en middelen krijgen die ze verdienen.”

Het is de wens van iedere senior om zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis te blijven wonen. Als het echt niet 
meer lukt, moet de senior de keuze hebben uit een 
gevarieerd aanbod alternatieve woonvormen en 
dit bij voorkeur in hun eigen vertrouwde omgeving. 

“Een mooi alternatief is de mobiele zorgwoning. 
Momenteel kan dit nog niet opgestart worden 
omdat er nog teveel knelpunten zijn op boven-
lokaal niveau. Corona heeft er zwaar inge-
hakt bij onze ouderen. De lokale dienstencentra 
moesten onherroepelijk dicht. En laat dit juist 
de plaats zijn waar ouderen elkaar ontmoe-
ten. Meer dan 30% van de Gentse 65-plussers 
geeft aan zich wel eens eenzaam te voelen. Een-
zaamheid is een groot probleem binnen onze 
maatschappij. Onder andere Teleonthaal maak-
te melding van een sterke stijging van (nieuwe) 
oproepen na het invoeren van de maatregelen.
 

De meeste nieuwe oproepen waren afkom-
stig van zestigplussers en alleenstaanden. Alle 
mogelijke initiatieven om eenzaamheid tegen 
te gaan zijn dan ook meer dan welkom. Ook 
de druk op mantelzorgers neemt toe. Meer 
dan ooit staan we stil bij een inclusieve stad, 
die ook de meest kwetsbaren niet vergeet: een 
geïntegreerde mobiliteitsaanpak, voldoende 
openbare toiletten en zitbanken, een geva-
rieerd en alternatief aanbod aan woonvor-
men, … Zorgen moet je doen. Niet maken.”

Onlangs ontstond beroering rond de straatnaam 
Oostakkerdorp, die vervangen zou worden. De 
naam is commercieel van groot belang voor de 

ZORGEN MOET JE DOEN, 
NIET MAKEN  
GEMEENTERAADSLID MIEKE BOUVE

OOSTAKKERDORP WORDT 
… OOSTAKKERDORP!   
GEMEENTERAADSLID
PATRICIA DE BEULE

“CAMPING STROPKE IS 
EEN PRACHTIG SOCIAAL 

VERHAAL”



Ons jongste raadslid, Mattias De Vuyst, werd in 
zijn naaste omgeving verschillende malen gecon-
fronteerd met Whatsapp-fraude. Vaak ouders 
van vrienden en kennissen, twintigers en jonge 
dertigers, die nietsvermoedend slachtoffer wor-
den. Via Whatsapp of SMS worden ze gecon-
tacteerd door een nummer dat hun aanspreekt 
met mama of papa en vraagt het oude nummer 
te verwijderen. “Even niet aandachtig en voor je 
het weet denk je dat je een conversatie met zoon 
of dochter aan het voeren bent die vanop reis 
vraagt snel een rekening in orde te willen bren-
gen. Misschien een bizar verhaal en dan denk je 
vaak: dit overkomt mij niet! Maar enkele berich-
ten heen en terug met vertrouwde en persoonlijke 
informatie, die voordien minuscuul van facebook 
werd gesorteerd, overtuigt een ouder vaak vrij 
snel om zoon- of dochterlief uit de miserie te 
helpen met een onbetaalde factuur die dringend 
betaald moet worden”, klinkt het bij Mattias. 

Mattias wil meer bewustwording rond deze pijn-
lijke oplichting. Het kan immers iedereen over-
komen. “De tijd dat oplichters zich uitgaven voor 
Nepalese prins is voorbij. Ze zijn professioneel 
en goed georganiseerd. Even niet aandachtig 
en je denkt dat je met je kind, je bankdirecteur 
of energieleverancier aan het mailen, sturen of 
bellen bent. Met alle gevolgen van dien.” Hij zal 
in de commissie Algemeen Beleid deze nieuwe 
vorm van fraude aankaarten bij burgemeester 12

lokale handelaars en ondernemers. Vervanging 
ervan zou voor hen een dikke streep door de 
rekening zijn. Patricia De Beule, een van onze 
raadsleden uit Oostakker ging op de barricades 
staan. Met succes: de straatnaam Oostakkerdorp 
blijft behouden. De impact voor handelaars blijft 
beperkt tot een wijziging van de huisnummers. 

“Ik ben bijzonder blij dat er naar de handelaars 
en bewoners geluisterd is” klinkt het bij Patricia. 
“Tegelijk krijgt ook Roger De Letter (stichter van 
de Oostakkerse Oogstfeesten) een eigen straat, 
wat een mooie erkenning is. Dit is een mooi com-
promis waarbij Stad Gent aandacht heeft gehad 
voor de plaatselijke gevoeligheden. Zo hoort het! 
Rondom Oostakkerdorp is het momenteel een grote 
bouwwerf. De werken schieten goed op maar de 
impact is groot voor de lokale middenstand. De 
2 lockdowns en de huidige crisis maken het uiter-
aard nog extra moeilijk. Patricia blijft hameren op 
een goede communicatie met de buurtbewoners 
en handelaars, dat is essentieel! Gentse onder-
nemers en handelaars zijn doorzetters en zorgen 
voor sfeer en het sociale weefsel. Niet alleen in 
onze binnenstad, ook in onze deelgemeenten. Koop 
lokaal en help hen tijdens deze moeilijke tijden!”

WHATSAPP-FRAUDE:
HET GEBEURT SNELLER 
DAN JE DENKT! 
GEMEENTERAADSLID MATTIAS DE 
VUYST

“DOE METEEN EEN
MELDING BIJ DE
GENTSE POLITIE”
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ONDERNEMER EN
RAADSLID IN TIJDEN VAN 
CORONA: 2.0 
GEMEENTERAADSLID
CHRISTIAAN VAN BIGNOOT

De Clercq. Zijn tip: “wees altijd alert en op je hoe-
de en ga niet zomaar in op een betaalverzoek. 
Oplichters lezen zich soms in via sociale media 
om personen goed te imiteren. Van actuele ge-
beurtenissen tot gekopieerd taalgebruik en stem-
fragmenten. Kom je dergelijke zaken tegen, doe 
dan meteen een melding bij de Gentse politie!“

“Onze mooie stad was de afgelopen maan-
den leeg en verlaten. Uiteraard was dat niet 
prettig, maar we hadden geen andere keuze. 
Ik heb vaak gedacht “hoe gaan we dit oplos-
sen en hoe krijgen we het leven terug in onze 
stad”, zo klonk het bij Christiaan in ons vorige 
fractiemagazine. Hij heeft er nog steeds goe-
de hoop op, maar hij zal niet ontkennen dat 
het lastig is: “de eerste lockdown was voor mij, 
en voor veel collega ondernemers met mij, een 
zware dobber. Toen we onze winkeldeuren 
opnieuw mochten openen vlak voor de zomer 
was dat voor iedereen een verademing. Dat 
we nu gesloten zijn, vlak voor de feestdagen, 
is een heel harde noot om te kraken.”

Christiaan kreeg al veel de vraag van collega 
zelfstandigen of winkelen met afspraak een 
mogelijkheid kan zijn. Hij kaartte de moge-
lijkheid aan op de interne fractievergadering. 

Schepen Sofie Bracke en burgemeester Mathi-
as De Clercq beloofden die optie en de mo-
daliteiten daarvan te bekijken. Daartoe werd 
eerst het overlegcomité van vrijdag 27 novem-
ber afgewacht. Het federale overlegcomité 
besloot dat de winkels opnieuw kunnen her-
openen op 1 december. Een opluchting voor 
Christiaan: “ik ben bijzonder blij dat ik, maar 
ook mijn collega ondernemers in Gent, opnieuw 
onze deuren kunnen openstellen. Maar het is 
een dubbel gevoel. Niemand wil dat er een 
stormloop aan shoppers op de been komt. Heel 
veel mensen willen nog snel hun inkopen doen 
voor de feestdagen, maar het blijft absoluut 
belangrijk dat we niet massaal in de weekends 
zullen samentroepen. Stad Gent nam de no-
dige maatregelen om het volk te spreiden en 
begeleiden, met nadars, stewards en duidelij-
ke borden voor de shoppende Gentenaars.”

“Stad Gent doet enorme inspanningen om de 
handelaars te ondersteunen. Ik zie Gente-
naars enorme inspanningen doen om de regels 
strikt na te leven. En dat stemt mij optimistisch, 
want alleen samen komen we hieruit. De cijfers 
dalen opnieuw, een hoopgevend signaal dat 
onze inspanningen resultaat geven. Maar we 
moeten volhouden, ook tijdens de feestdagen, 
waarin we graag gezellig bij elkaar zijn. Het 
wordt een cruciale periode om de besmettin-
gen in te perken. Niet eenvoudig, maar wij 
Gentenaars, wij kunnen dat!”

“IK ZIE GENTENAARS ENORME 
INSPANNINGEN DOEN OM

DE REGELS STRIKT NA TE
LEVEN EN DAT STEMT
MIJ OPTIMISTISCH”
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“De klimaatproblematiek is jammer genoeg geen 
verzinsel van enkele wetenschappers op geiten-
wollen sokken, zoveel is duidelijk. Het is bittere re-
aliteit. De situatie is ernstig, maar niet hopeloos.” 
Gemeenteraadslid Nicolas Vanden Eynden zetelt 
nog niet zo heel lang in de Gentse gemeenteraad, 
maar daarvan is in zijn tussenkomsten niets te mer-
ken. Op de gemeenteraad van 23 november kwam 
hij tussen over de nieuwe beleidsnota klimaat.
Een passage: “De situatie is niet hopeloos, maar 
we moeten nu handelen. Stad Gent helpt bedrijven 
met een duurzame energietransitie en staat organi-
saties en ook de Gentenaar bij. Want ook op indi-
vidueel vlak kunnen  er maatregelen genomen wor-
den, denk maar aan energiezuiniger verwarmen. 
Dit heeft een dubbel voordeel: de energiefactuur 
daalt en het is goed voor het klimaat. Daar moeten 
we absoluut verder op inzetten. Zeker voor mensen 
met een laag inkomen met een groot risico om in 
energiearmoede te belanden. Het terugdringen 
van energiearmoede krijgt dan ook een prominen-
te plaats in de werking van de Energiecentrale. De 
communicatie naar deze doelgroep zal zeer ge-
richt moeten zijn. Mensen die het niet breed heb-
ben, vinden moeilijk toegang tot begeleiding. Of 
zien vaak het bos door de bomen niet meer. Bege-
leiding kan hier ook een meerwaarde betekenen.

In 2020 zal de basislaadinfrastructuur van 162 ex-
tra publieke laadpalen op vraag van Vlaanderen 
zijn uitgerold in Gent. Maar laat ons eerlijk zijn, 
dit is nog veel te weinig. Hiervoor moeten we ex-
tra stappen zetten. Daar is het iedereen over eens. 
Want we hebben er in Vlaanderen nog veel en 
veel te weinig. Ook in Gent. De ambities mogen, 
nee moeten opgeschroefd worden.  Bomen zijn van 
groot belang als we naar een klimaatrobuuste stad 
willen evolueren. Er wordt dus heel terecht ingezet 
op de aanwezigheid van groen. Openbaar maar 
ook privaat. Het is 5 voor 12. De toekomst is nu!”

Tijdens de gemeenteraad van 7 september namen 
we afscheid van raadslid Guy Verhofstadt. Tege-
lijkertijd deed een nieuw, jong gezicht haar intrede 
in de gemeenteraad! Alana Herman was na afleg-
ging van haar (digitale) eed helemaal klaar om 
onze fractie te vervoegen. Alana zal zetelen in de 
commissie onderwijs, werk en personeel waar ze 
opvang en hoger onderwijs zal opvolgen. 

Gelet op haar mandaat als BCSD-lid is het geen 
verrassing dat ze die specifieke commissie voor haar 
rekening neemt: “ik ben in de politiek gestapt na 
vele jaren achter de schermen te werken. Ik kreeg 
daardoor de mogelijkheid om mijn eerste stappen 
op de voorgrond te zetten in het BCSD.  En nu krijg 
ik de kans om verder gaan in de gemeententeraad, 
een kans die ik met beide handen ga grijpen om 

ALANA VOLGT GUY OP IN 
DE GEMEENTERAAD  
GEMEENTERAADSLID EN BCSD-LID
ALANA HERMAN

“EEN KANS DIE IK MET BEIDE 
HANDEN GA GRIJPEN OM 

MIJN GELIEFDE GENT VANUIT 
DE EERSTE HAND TE HELPEN 

BESTUREN”

DE TOEKOMST IS NU!  
GEMEENTERAADSLID
NICOLAS VANDEN EYNDEN
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mijn geliefde Gent vanuit de eerste hand te 
helpen besturen. Ook vanuit het BCSD volg-
de ik de domeinen onderwijs en werk al wat 
vanaf de zijlijn. Ik ben bijzonder blij dat ik 
mij nu ook vanuit de gemeenteraad daarop 
kan focussen”, klinkt het enthousiast bij Alana. 
Wij wensen haar alvast veel succes!

 

Woensdag 25 november jl. werd provincie-
raadslid Martine Verhoeve vanuit onze partij 
aangeduid als lid van het Bijzonder Comité voor 
de Sociale Dienst (BCSD). Dit comité kan het be-
stuur adviseren inzake het sociaal beleid, maar 
neemt vooral beslissingen rond individuele dienst-
verlening en maatschappelijke integratie. Het 
gaat bijvoorbeeld over de toekenning van een 
leefloon, ondersteuning voor mensen met schulden 
of een voorschot op de werkloosheidsvergoeding. 
Wij stelden het kersverse lid een aantal vragen. 
Als oud gedeputeerde voor economie, provin-
cieraadslid en voorzitter van een scholengroep 
weet u goed wat armoede doet met mensen. De 
huidige coronacrisis brengt grote uitdagingen 
met zich. Wat vindt u belangrijk in het beleid 
tegen armoede? 
“Inderdaad. Ondanks de buffers die de verschil-
lende overheden voorzien, zoals tijdelijke werk-
loosheid, overbruggingsrecht en diverse premies, 
klopt een extra groep mensen toch aan bij het 
OCMW voor een leefloon, het laatste vangnet 
in de sociale bijstand. Afhankelijk van de nieuwe 
lockdown sinds oktober verwacht men een stijging 
tussen 7 en 9% ten aanzien van 2019. Eerder 
zagen de voedselbanken het aantal hulpbehoe-
venden al met 20% toenemen; 4 op de 5 armoe-
deorganisaties zien steeds meer mensen kampen 
met geldnood, sociaal isolement en mentale pro-
blemen. De impact van de coronacrisis is bijzonder 
groot en het zal dus absoluut noodzakelijk zijn dat 

het sociaal beleid focust op de daadwerkelijke 
noden. Armoedebeleid moet een springplank 
zijn, geen uitkeringsmodel dat mensen verankert 
in de armoede.”
Hoe staat u tegenover activering? M.a.w. om 
mensen die een leefloon genieten terug aan 
het werk te helpen? 
“Als liberaal geloof ik in de kracht van élk indivi-
du. Ijveren voor emancipatie en gelijke startkan-
sen zodat eenieder zich kan ontplooien op basis 
van zijn of haar talenten en capaciteiten. Active-
ring én onderwijs spelen in op zelfredzaamheid 
en zijn dan ook wat mij betreft de belangrijkste 
instrumenten van een geslaagd armoedebeleid.”

Wat is voor u de kernopdracht van het BCSD? 
“Het zal belangrijk zijn te luisteren naar de 
mensen die aankloppen. En, aangezien armoe-
de complex is en niet te reduceren valt tot een 
gebrek aan middelen, zou de aanpak erin moe-
ten bestaan ouders én kinderen uit het kansarm 
isolement te halen en hen te laten deelnemen 
aan onze samenleving. Niemand loslaten, maar 
elke leefloner zou maximaal moeten begeleid én 
geresponsabiliseerd worden, en waar mogelijk 
geactiveerd.”
Als afsluiter, wat is voor u de ideale wereld? 
“Voor mij is de ideale wereld, een wereld van 
vrijheid, een wereld van responsabilisering, zelf-
respect en respect voor de anderen, een wereld 
zonder geweld, een wereld met respect voor de 
natuur, een wereld met veel creativiteit, enthou-
siasme en positivisme. En zo kan ik nog een tijdje 
doorgaan. Men kan uren, dagen …. filosoferen 
over wat die “ideale wereld” zou moeten zijn ...”

MARTINE VOLGT 
NICOLAS OP IN HET BCSD 
PROVINCIERAADSLID EN BCSD-LID
MARTINE VERHOEVE

“ARMOEDEBELEID MOET EEN 
SPRINGPLANK ZIJN, GEEN 
UITKERINGSMODEL DAT 

MENSEN VERANKERT IN DE 
ARMOEDE”
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VELI YÜKSEL 
OPGEGROEID AAN DE ‘DAMPUUR-
TE’, MET EEN LIEFDE VOOR ALLES WAT 
RIJDT EN SPOORT. WIJ STELLEN U MET 
PLEZIER VOOR AAN: VELI YÜKSEL, 49 
JAAR, VADER VAN 3, GEWEZEN JOUR-
NALIST MAAR SINDS 2009 POLITIEKER 
IN HART EN NIEREN. WIJ VROEGEN 
VELI NAAR ZIJN LIEFDE VOOR STATI-
ONS EN ZIJN VISIE OP PROJECT GENT 
SINT-PIETERS. 

“Ik groeide op aan de Dampoort. Wij hadden 
thuis lange tijd geen auto, mijn vader ging met de 
bus naar zijn werk van de Macharius-wijk naar 
Oostakker. Voor verplaatsingen was bij ons thuis 
de reflex altijd om de bus of trein te nemen. Zeker 
de trein nemen als kind naar bijvoorbeeld de zee 
vond ik altijd de max. Ik denk dat daar misschien 
mijn liefde voor treinen en stations ontstaan is. 
Na mijn studies aan de Universiteit Gent begon ik 
te werken als journalist bij de openbare omroep 

VRT. Als journalist kwam ik in binnen- en bui-
tenland op veel plaatsen en ontmoette ik inte-
ressante mensen. Onverwachts en totaal onge-
pland rolde ik in 2009 in de politiek. Ik zetelde 
van 2009 tot 2014 in het Vlaams Parlement, en de 
voorbije legislatuur in de Kamer. Ik ben ook sinds 
2013 gemeenteraadslid in onze mooie stad Gent. 
Mijn roots liggen aan de Dampoort. En ik merk 
dat ik ook vandaag sterk verbonden blijf met die 
buurt, ook al woon ik ondertussen met mijn ge-
zin in Sint-Amandsberg.  Lange tijd had ik ook 
een kantoor aan de Dendermondsesteenweg 
om mensen te ontvangen. Het station Gent-Dam-
poort is een plek waar ik vaak kom, om de trein 
te nemen, maar ook om een koffie te drinken. Ik 
stel in de gemeenteraad geregeld ook vragen 
over station Gent Dampoort. Daar is de enige 
roltrap al lange tijd buiten gebruik. Die roltrap 
is ondertussen al 47 jaar oud, en bij het minste 
defect moeten dus speciale stukken gemaakt 
worden.  De NMBS beloofde in 2020 de trap 
te herstellen, maar ondanks meermaals aan-
dringen is de trap nog steeds buiten gebruik. 
De herstelling werd – opnieuw – opgeschoven 
naar volgend jaar. Dat is natuurlijk onaanvaard-
baar. Iedereen moet het station kunnen gebrui-
ken, ook mensen die wat slechter te been zijn.”
Je lijkt een voorliefde te hebben voor al-
les wat met mobiliteit te maken heeft? 
“Mobiliteit is een thema dat mij nauw aan het 
hart ligt. Er zijn twee dossiers waar ik zeer veel 
parlementair werk rond verricht heb: Meuleste-
debrug en het station Gent Sint-Pieters. Als pen-
delaar, als automobilist, als burger en als politi-
cus. Ik spoor vaak naar Brussel. Het station Gent 
Sint-Pieters is mijn vertrekpunt en uiteraard ook 
mijn eindstation.  Zoals zovele Gentenaars en 
pendelaars ben ik de vertragingen met renova-
tiewerken aan het tweede belangrijkste station 
van Vlaanderen beu. Uit frustratie begon ik een 
Facebook-pagina “Wachten op Sint-Pieters” om 
nieuws over het station te verzamelen en te delen.

RAADSLID IN DE KIJKER



17

  
           
           

Nu, afgelopen week kwam het Rekenhof met be-
langrijk nieuws naar buiten over het station Gent 
Sint-Pieters. Ik vroeg in april 2019 als Kamerlid 
al een onderzoek van het Rekenhof. Het voorstel 
van resolutie werd toen goedgekeurd door het 
voltallige parlement.”
Waarom vroeg je een audit bij het Rekenhof?
“Ik stelde in de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers vragen aan de minister van Mobiliteit Fran-
cois Bellot over het station. In het begin kreeg ik 
antwoord op mijn vragen, maar na verloop van 
tijd wist ook de minister geen weet met mijn vra-
gen. De ene vertraging volgde de andere op. 
De NMBS, bouwheer van de renovatiewerken, 
goochelde met cijfers over de kostprijs. Ik vond 
dat een onafhankelijke instantie de termijnen en 
bedragen moest vergelijken. Ik ben toen op zoek 
gegaan naar een meerderheid om dit voorstel te 
laten goedkeuren. Al snel bleek er bereidheid bij 
de andere fracties om dit te steunen.”

Het Rekenhof stelde vast dat de werken ruim 
20 miljoen boven budget zullen gaan. Klopt 
dat? 
“Na anderhalf jaar kwam het Rekenhof met zijn 
verslag naar buiten. En wat zijn de voornaamste 
conclusies? Het Rekenhof bevestigt wat ik destijds 
over het project Gent Sint-Pieters heb verklaard. 
Het is goed dat dit door het Rekenhof werd on-
derzocht en dat een aantal zaken nu naar buiten 
komen. Het is een lijvig verslag van bijna 90 pa-
gina’s. Het Hof heeft er zijn werk van gemaakt. 
De conclusie is hard: budget zwaar overschreden, 
planning niet realistisch, en de FOD en minister 
die lieten begaan… Het Rekenhof stelt dat de 

totale kostprijs voor de eerste fase van het project 
Gent Sint-Pieters maar liefst 36,2% hoger ligt 
dan het gegunde bedrag. Het Hof stelt dat de 
eerste fase (spoor 12 tem spoor 8) begin 2020 
opgeleverd bijna 80 miljoen euro i.p.v. 58,14 
miljoen euro heeft gekost. En de vertraging loopt 
ondertussen op tot 11 jaar. Een tweede vast-
stelling is dat er geen realistische planning was 
van het project.  Zo werd bijvoorbeeld wel tijd 
voorzien voor het masterplan, maar niet voor de 
administratieve procedures, die zichzelf voortdu-
rend vastreden in niet realistische of onbetaalba-
re plannen. Ik heb altijd gezegd dat dit project 
door de bouwheer onvoldoende adequaat werd 
voorbereid en opgevolgd. Het Rekenhof zegt 
heel duidelijk dat de NMBS de zaken grondiger 
had kunnen aanpakken en de ramingen en of-
fertes beter tegen het licht had moeten houden.”
Wat zal er nu gebeuren? 
De plaatsing van de overheidsopdracht voor 
de tweede fase van de renovatie (sporen 7 tot 
1) verloopt zeer moeilijk. Volgens het Rekenhof 
zou in september 2020 een derde procedure 
bekendgemaakt worden op basis van een ver-
eenvoudigd ontwerp. Dit betekent een vertra-
ging van ruim vier jaar voor het plaatsen van 
de opdracht voor deze tweede fase. De NMBS 
schuift eind 2027 naar voor als einddatum voor 
de werken aan het station. Maar ik heb daar 
mijn twijfels over. We zijn nu eind 2020 en er is 
geen concrete vooruitgang in de werken, meer 
nog de tweede fase is nog altijd niet vergund. Ik 
verwacht dat dit kritische rapport van het Reken-
hof gespreksonderwerp zal worden in het par-
lement en dat ook mensen bij de NMBS er aan-
dacht voor hebben. Ik hoop dat er lessen worden 
getrokken uit dit rapport. De FOD en de diensten 
van de nieuwe minister van Mobiliteit (Georges 
Gilkinet) moeten het project Gent Sint-Pieters be-
ter opvolgen. Vanuit de Gentse politiek zal ik het 
dossier uiteraard ook blijven opvolgen. Ik vind 
daarin veel bijstand van o.a. onze burgemeester, 
Mathias De Clercq. Terecht ook: de tienduizen-
den pendelaars en vooral de Gentenaars ver-
dienen een mooi en vooral afgewerkt station.”

“DE TIENDUIZENDEN 
PENDELAARS EN VOORAL

DE GENTENAARS VERDIENEN 
EEN MOOI EN

AFGEWERKT STATION”



HET VOLTALLIGE TEAM

WENST U EN UW NAASTEN EEN 

WARM EINDEJAAR.



CONTACT

Fractiesecretariaat Gemeenteraad

Onderstraat 22

9000 Gent

t +32 (0)9 266 53 47

www.openvldgent.be/gemeenteraad-gent

fractie.openvld@stad.gent

Fractiesecretariaat Provincieraad

Hoogpoort 37/103

9000 Gent

t +32 (0)9 225 45 05

www.openvldgent.be/provincieraad

sofie.de.wilde@vldfractie-ovl.be
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Burgemeester

09 266 54 00
mathias.declercq@stad.gent
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09 266 54 80
sami.souguir@stad.gent

Sofie Bracke
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sofie.bracke@stad.gent

Stephanie D’Hose
Fractievoorzitter
Gemeenteraadslid

0499 59 39 69
stephanie.dhose@stad.gent

Carl De Decker
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Gemeenteraadslid
BCSD-lid
0477 30 38 33
carl.dedecker@stad.gent

Christiaan Van Bignoot
Gemeenteraadslid

0478 64 11 13
christiaan.vanbignoot@stad.gent

Christophe Peeters
Ondervoorzitter Gemeenteraad
Gemeenteraadslid

0475 72 94 74
christophe.peeters@stad.gent

Manuel Mugica Gonzalez
Gemeenteraadslid

0477 31 94 47
manuel.mugicagonzalez@stad.gent

Mattias De Vuyst
Gemeenteraadslid

0496 02 86 48
mattias.devuyst@stad.gent

Mieke Bouve
Gemeenteraadslid

0478 21 69 95
mieke.bouve@stad.gent

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid

0476 53 06 71
mehmetsadik.karanfil@stad.gent

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid

0478 30 12 73
patricia.debeule@stad.gent

Veli Yüksel
Gemeenteraadslid

0477 34 41 41
veli.yuksel@stad.gent

Yeliz Güner
Gemeenteraadslid

0492 09 14 64
yeliz.guner@stad.gent

Alana Herman
Gemeenteraadslid
BCSD-lid

0479 44 03 36
alana.herman@stad.gent

Nicolas Vanden Eynden
Gemeenteraadslid

09 242 89 02
nicolas.vandeneynden@stad.gent

Martine Verhoeve
Provincieraadslid
BCSD-lid

09 267 81 26
martine.verhoeve@oost-vlaanderen.be

Marnix Vandenbulcke
Voorzitter

marnix.vandenbulcke@openvldgent.be


