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Dat 2014 een bijzonder belangrijk jaar is, hoef ik u niet te vertellen. Onder-

tussen is de stembusslag van 25 mei achter de rug en kan de politiek zich 

richten op het beleid van de komende jaren. Al dit verkiezingsgeweld heeft er 

niet toe geleid dat het beleid in Gent op een laag pitje is komen te staan, wel 

integendeel. Dit magazine biedt u zoals steeds een overzicht van de fractie-

werkzaamheden van onze Gentse mandatarissen. In de gemeenteraad wordt 

er dit jaar ook volop gedebatteerd over de beleidsplannen van de schepenen.

Eerste schepen Mathias De Clercq heeft alvast de spits afgebeten met de 

beleidsnota Economie en Ondernemen. Een ambitieuze nota, met een heldere 

visie opgebouwd vanuit bestaande acties, zoals het succesverhaal van de 

starterscontracten, en heel wat nieuwe initiatieven die het lokale onderne-

merschap mee zullen wapenen voor de toekomst.

In de beleidsnota Burgerzaken van schepen Sofie Bracke wordt de klant nog 

centraler gezet, door o.m. in te zetten op e-dienstverlening, openingsuren aan 

te passen op maat van de klant, loketten tot open en kindvriendelijke loketten 

om te bouwen... Op die manier zal Stad Gent elke Gentenaar een even kwali-

teitsvolle dienstverlening kunnen aanbieden.

Schepen Christophe Peeters tenslotte zorgde voor een grotere transparantie 

in de Gentse Feesten subsidies. Dit, samen met aandacht voor duurzaamheid 

en het zoeken naar een evenwicht tussen levendigheid voor de bezoekers en 

leefbaarheid voor de bewoners, vormen een aantal belangrijke beleidspriori-

teiten voor de komende jaren.

Ik wens u alvast een

goeie Gentsche Fieste!

Sami Souguir

Fractievoorzitter

Gemeenteraad Gent
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De starterscontracten die Eerste schepen Mathias 

De Clercq als schepen van Economie in 2008 in het 

leven riep, blijven een groot succes. Ondertussen 

maakten al meer dan 200 Gentenaars gebruik van 

het initiatief om een eigen zaak op te starten. 

De starters krijgen financiële steun van de stad, op 

voorwaarde dat ze zich laten begeleiden, opleidin-

gen volgen of investeringen doen in hun zaak. Zo 

komen ze weerbaarder aan de start en hebben ze 

meer kansen om de eerste drie kritische jaren van 

hun onderneming te overbruggen. En het recept 

werkt: van de Gentse starters die gebruikmaken van 

het contract is na drie jaar nog bijna iedereen actief, 

terwijl in ons land bijna 20 procent van de opgestar-

te bedrijven binnen de drie jaar stopt.

Het starterscontract kent dan ook heel wat bijval. De 

Europese Commissie kende het Gentse starterscon-

tract eind 2013 de Europese Award voor Onderne-

merschapsbevordering toe. Ook ondernemersorga-

nisaties als VOKA en Unizo loofden het startersbeleid 

van de stad. Reden te meer voor de stad om het 

budget voor de ondersteuning van starters op te 

trekken van 200.000 naar 250.000 euro per jaar. 

Op die manier kunnen nog meer Gentse starters een 

duwtje in de rug krijgen bij de opstart van hun zaak.

Meer informatie over het starterscontract is te beko-

men bij de Dienst Economie van de stad Gent:

adres: Sint-Niklaasstraat 27/401, 9000 Gent

telefoon: 09 266 84 00

e-mail: economie@gent.be

StarterScontracten groot succes

Wie geïnteresseerd is in een stukje Gentse geschie-

denis en funerair erfgoed kan vanaf vandaag terecht 

op de website http://begraafplaatsen.gent.be. Daar 

kan je een wandeling terugvinden die je in 7 hal-

tes aan graven en monumenten een beeld schept 

van de Eerste Wereldoorlog in Gent. De wandeling is 

makkelijk af te printen zodat mensen ze zelf kunnen 

ontdekken. De wandeling werd uitgewerkt voor vol-

wassenen, maar op de site is ook een kinderversie 

terug te vinden. Jaarlijks zul-

len er meerdere wandelingen 

die funerair erfgoed in de kij-

ker plaatsen op de 18 Gentse 

begraafplaatsen online ver-

schijnen. 

Via de website http://begraaf-

plaatsen.gent.be worden op 

korte termijn alle 90.000 

graven op de Gentse be-

graafplaatsen ontsloten. De 

website laat toe om via een 

voor- of achternaam of een 

geboorte- of sterfdatum de 

exacte locatie van een laat-

ste rustplaats op te zoeken.

“De laatste jaren maakten 

we werk van het vergroenen 

van onze begraafplaatsen”, 

aldus schepen van Burger-

zaken Sofie Bracke. “Onze begraafplaatsen zijn nu 

meer geworden dan alleen plekken waar mensen 

hun geliefden herdenken, het zijn oases van rust 

in de stad. Nu vinden we het ook belangrijk dat 

de Gentenaars deze groene punten ook gaan ont-

dekken. Vandaar deze wandeling die je meeneemt 

langs graven en monumenten op onze mooie Wes-

terbegraafplaats. We hopen dat naast gezinnen ook 

leerkrachten met de wandeling aan de slag gaan en 

tijdens hun lessen rond WO I tijd vrij maken om onze 

Westerbegraafplaats te bezoeken.”

herbeleeF wo i tijdens wandeling
op weSterbegraaFplaatS
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Uit de criminaliteitscijfers 2013, die Politie Gent dit 

voorjaar voorstelde, blijkt de geregistreerde crimi-

naliteit in Gent met 9,7% gedaald tegenover 2012. 

Ook het aantal woninginbraken daalde met 14,7%. 

Opvallend omdat een aantal specifieke wijken en 

deelgemeenten, bijvoorbeeld Sint-Denijs-Westrem, 

Wondelgem en Gentbrugge, bij momenten met ware 

een inbrakenplaag leken te kampen.

Daarom vroeg fractievoorzitter Sami Souguir om 

de cijfers verder uit te splitsen per wijk en deelge-

meente. De daling van het aantal woninginbraken 

met 14,7% is immers een globaal resultaat voor 

heel Gent. De cijfers per deelgebied tonen duidelijk 

aan dat er binnen Gent grote verschillen zijn: van 

een daling van het aantal inbraken met ruim 42% 

in Gent-West tot een stijging met bijna 24% in Oos-

takker. Tijdens het eerste kwartaal van 2014 blijkt 

er terug een stijging van het aantal inbraken en ook 

nu wordt niet alleen Gent, maar ook de omliggende 

gemeenten geviseerd.

Sami Souguir: “De terugkomende verschillen tonen 

duidelijk de nood aan een gedifferentieerde aanpak 

en mogelijke samenwerking met omliggende poli-

tiezones. Iets waar ik zal blijven voor pleiten in de 

gemeenteraad.”

Met de vakantie in zicht is het belangrijk jouw wo-

ning veilig achter te kunnen laten. Via de website 

van Politie Gent (www.politiegent.be) vind je infor-

matie en preventietips. Bovendien kan je er zoge-

naamd vakantietoezicht aanvragen. De politie pas-

seert dan geregeld aan de woning om een controle 

te doen, zodat je met een gerust gevoel met vakantie 

kunt gaan.

gedifferentieerde aanpak woninginbraken

crowdFunding in cultuurSector

Subsidies staan steeds meer onder druk. Niet alleen omdat de overheid moet 

besparen, maar ook omdat het nut van subsidies in sommige sectoren het 

voorwerp is van een fundamentele discussie. Dit geldt zeker voor de cul-

tuursector. Moet een culturele instelling niet zelfbedruipend zijn, door steeds 

meer marktgericht te werken? Voorstanders van subsidies zeggen dan weer 

dat de wetten van vraag en aanbod niet mogen en kunnen gelden binnen de 

culturele sector.

Ik geloof vooral in een derde weg. Financiering van cultuur hoeft niet of-of 

te zijn, maar wel én-én. Subsidies mogen niet de enige drijfveer zijn van een 

culturele speler, maar ze zijn wel nodig om het kopje boven water te houden.

Daarnaast moeten de instellingen verder durven denken. Crowdfunding, een 

alternatieve vorm om projecten te financieren, waarbij vele kleine investeer-

ders een bedrag investeren en zo actief betrokken worden bij een project, 

vindt ook in de cultuursector meer en meer ingang. Ik verwijs hierbij graag 

naar het initiatief van het MIAT waarbij stukjes van het schilderij van Joseph 

Cornelis tegen een kleine kostprijs kunnen worden “geadopteerd”, om het 

restauratieproject ervan te kunnen opstarten. 

Voor mij is dit een mooie manier om op een innovatieve wijze cultuur te finan-

cieren. Het doet appel op het culturele bewustzijn van een gemeenschap en 

zorgt daarbij voor extra financiering. Ik ben alvast de trotse eigenaar gewor-

den van een stukje schilderij!

Stephanie D’Hose

Adjunct-fractievoorzitter

op
in

ie
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Sami Souguir: “Er is nood aan meer samenwerking met de politiezones van 

de buurgemeenten om tijdig te kunnen ingrijpen in onze deelgemeenten.”



De betonnen klokkenstoel op het Emile Braunplein 

heeft al heel wat ophef doen ontstaan. Iedereen is 

het erover eens dat het bouwwerk naast de stadshal 

een miskleun is en het heraangelegde plein ontsiert, 

maar afbreken bleek geen optie, want de klokken-

stoel doet ook dienst als liftkoker.

Al van bij het begin heeft gemeenteraadslid Stepha-

nie D’Hose daarom gepleit voor een constructieve 

aanpak van het probleem. Een mogelijke optie was 

om de klokkenstoel een groene aankleding te geven, 

wat door de stad ook verder onderzocht is gewor-

den.

Raadslid Stephanie D’Hose: “Uiteindelijk heeft het 

stadsbestuur ervoor geopteerd om kunst centraal 

te stellen. Kunst in de publieke ruimte is voor Gent 

immers een prioriteit. De Gentse kunstenaar Micha-

el Borremans zal een kunstwerk schilderen op de 

klokkenstoel en de sokkels van de stadshal.  Ik ben 

uiteraard heel tevreden dat er op mijn aansturen een 

oplossing is gekomen en ben benieuwd naar het re-

sultaat!”

De Lijn bereidt de komst van de zogenaamde ‘su-

pertrams’ in Gent voor. Langs het traject van tramlijn 

1 worden 43 tramperrons verlaagd en/of verlengd. 

De supertrams zijn 42m lang, 11m langer dan de 

huidige hermelijntrams en moeten zorgen voor 

2.000 extra plaatsen per uur op tramlijn 1. Tegen 

eind september van dit jaar moeten alle haltes aan-

gepast zijn.

Gemeenteraadslid Sas van Rouveroij toonde zich 

bezorgd over de knelpunten die bij de ontwerpen 

van de individuele haltes zijn opgedoken en over het 

kostenplaatje van deze aanpassingen. De schepen 

antwoordde dat de problemen, zoals de blokkering 

van kruispunten of opritten, konden opgelost wor-

den. Soms zal het wel voorvallen dat een zebrapad 

tijdelijk geblokkeerd zal raken.

Raadslid Sas van Rouveroij: “De capaciteitsverho-

ging door de nieuwe trams is een goede zaak. Maar 

had De Lijn vroeger overleg gepleegd met de stad 

Gent dan had ze de kostprijs voor de aanpassing van 

de perrons ten belope van 1 miljoen euro kunnen 

vermijden. Vandaar dat de stad Gent beslissings-

recht zou moeten krijgen in het investeringsbeleid 

van De Lijn in de regio Gent.”

SupertraMS in gent

kunstige klokkenStoel
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De jaarrekening 2013 is veel beter dan verwacht 

dankzij de genomen financiële maatregelen. De re-

kening toont een algemeen begrotingsresultaat van 

37,8 miljoen euro. Het resultaat van het dienstjaar 

2013 voor de stad is negatief (2,9 miljoen euro), 

maar bij de opmaak van het meerjarenplan was een 

negatief resultaat ingeschat van 29,8 miljoen euro, 

dus ruim het tienvoudige.

Schepen Christophe Peeters: “Het is duidelijk dat 

de permanente opvolging van de budgetten en de 

beslissing om bewarende maatregelen te nemen 

tijdens het jaar 2013 hun effect niet hebben gemist.”

Op het dienstjaar 2013 waren de ontvangsten 0,3 

miljoen euro beter dan verwacht. Ook zijn de uit-

gaven in 2013 onder controle gehouden (er is 22,2 

miljoen euro minder uitgegeven). De minderuitgaven 

realiseren zich vooral bij de eigen werkingskosten 

en de overdrachten aan allerlei organisaties: respec-

tievelijk 7,8 miljoen euro en 8,6 miljoen euro. Stad 

Gent noteert ook 3,8 miljoen euro minder perso-

neelsuitgaven en 2 miljoen euro minder schulduit-

gaven. De pensioenreserves stegen in 2013 met 4,7 

miljoen euro tot 106,7 miljoen euro.

Ondertussen zijn in het financieel meerjarenplan 

2014-2019 een hele reeks beslissingen genomen 

met een goed evenwicht tussen ontvangsten en uit-

gaven, om zo de financiële positie van de stad Gent 

verder onder controle te houden.

Ook tijdens de zomermaanden is het vaak koppen 

lopen in de stad. Helaas is het gedrag van heel wat 

fietsers in het voetgangersgebied een steeds weer-

kerende ergernis bij heel wat centrumbewoners, 

handelaars en bezoekers.

Fietsen in het voetgangersgebied is toegelaten voor 

zover de drukte dat toelaat. Als er te veel volk op 

straat loopt moeten de fietsers afstappen, maar dat 

gebeurt zelden. Roekeloze fietsers banen zich een 

weg tussen de massa en niet zelden hinderen ze 

daarbij de voetgangers.

Gemeenteraadslid Camille Daman vroeg tijdens het 

vragenuur van de gemeenteraad welke initiatieven 

genomen worden om dit steeds weerkerende pro-

bleem structureel aan te pakken. De politie voert 

wel tal van controles uit maar kan uiteraard niet 

overal tegelijk aanwezig zijn. Een herhaling van de 

campagne ‘Fietsen mag, hinderen niet’ is momen-

teel niet gepland. Het Mobiliteitsbedrijf zal wel een 

aantal andere doelgroepencampagnes organiseren, 

onder andere naar studenten toe. Sensibilisering 

rond veilig fietsgedrag zal daar zeker een onderdeel 

van uitmaken. Wordt dus vervolgd!

gent moet geen extra
beSparingSMaatregelen nemen
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De federale regering besliste om de verschillende 

terugbetalingspercentages aan de OCMW’s voor het 

leefloon te verhogen met 5%.  Staatssecretaris voor 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 

Maggie De Block erkent en versterkt op die manier 

de belangrijke rol van de OCMW’s als lokale regis-

seur inzake armoedebestrijding. Een structurele ver-

hoging van de financieringsmiddelen voor OCMW’s 

moet aangewend worden om de kerntaak van het 

OCMW te versterken, namelijk hulpverlening en ac-

tivering van mensen die leefloon ontvangen. 

Het was de ambitie van het huidig bestuur om het 

aantal art. 60-tewerkstellingen te verhogen van 350 

naar 445 equivalenten. Door de extra middelen kan 

deze ambitie nog scherper gesteld worden. We stre-

ven en ijveren ernaar om dit aantal op te trekken 

naar 475.

OCMW-raadslid Yoeri Note: “Indien een OCMW 

meer tijd en middelen kan investeren in begeleiding 

en activering kunnen meer mensen uit de armoede 

gehaald worden. Dit levert een dubbel voordeel op. 

De cliënt is niet langer afhankelijk van een uitke-

ring en verwerft een inkomen dat hoger is dan het 

leefloon. Daarnaast kan het OCMW tijd en middelen 

investeren in de begeleiding van andere cliënten die 

de geboden omkadering goed kunnen gebruiken. 

Want werk is beslist de kortste weg uit armoede!”

stijging art. 60-tewerkStellingen
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Onderwijs is de
hefbOOm naar vrijheid
Een goed en performant onderwijs stelt iedereen in 

staat zich te ontwikkelen tot een onafhankelijk indi-

vidu, zodat zij zelf vorm kunnen geven aan het leven. 

Onderwijs is een krachtig instrument om alle men-

sen, ongeacht hun afkomst, gelijke kansen te geven 

en iedereen een betere toekomst te garanderen.

Wij zijn dan ook tevreden dat Gent de komende jaren 

extra middelen voorziet voor het onderhoud en de 

renovatie van bestaande schoolgebouwen. Open Vld 

is blij dat de komende jaren meer dan 200 kinderop-

vangplaatsen gecreëerd zullen worden.

De grote tekorten die we de voorbije jaren in de kin-

deropvang zagen, dreigen zich te verplaatsen naar 

het kleuteronderwijs en later naar het lager onder-

wijs. We juichen dan ook toe dat het stadsbestuur 

1700 extra plaatsen heeft gecreëerd in het basison-

derwijs. Maar de school kan niet voor alles instaan.

Raadslid Mehmet Sadik Karanfil: “De eerste op-

voeders van kinderen blijven hun ouders. Zij hebben 

de plicht en de verantwoordelijkheid om hun kinde-

ren vaardigheden, normen en waarden bij te bren-

gen die noodzakelijk zijn om met anderen op een 

goede manier te kunnen samenleven.”



Het OCMW keurde in april de Ouderenbeleidsnota 

goed die Gent van 2014 tot 2019 op weg zet naar 

een leeftijdsvriendelijke stad.

“Zaken als buurtgerichte werking, intergeneratione-

le projecten en afbouwen van het gesloten karakter 

van de clubhuizen, komen aan bod, maar belang-

rijkst zijn onze liberale thema’s”, zegt OCMW-raads-

lid Carl De Decker.

“Omdat zelfstandig thuis wonen niet voor iedereen 

blijvend is weggelegd, drijven wij aangepaste woon-

vormen op, zoals assistentiewoningen, groeps- en 

kangoeroewonen, levensloopbestendig wonen en 

liefst in de vertrouwde omgeving.”

“Vereenzaming is nog zo’n topic”, stelt Carl, “want 

sociale isolatie is een risicofactor voor een slechte 

geestelijke gezondheid. Sinds enkele jaren worden 

huisbezoeken gebracht bij 80-plussers. In de toe-

komst gaat ook aandacht naar 65-plussers die te 

maken kregen met een zogenaamd ‘life-event’ zoals 

een overlijden in naaste kring of fysieke problemen.” 

Tot slot verbaasde het niet dat de nota ‘Geospreiding 

van de lokale dienstencentra (ldc)’ de nood aantoon-

de van een ldc in Oostakker. Het OCMW zoekt een 

geschikte locatie. “Ook dit dossier volg ik van dicht-

bij op”, aldus Carl.

Net zoals in de andere Vlaamse steden merken we 

ook in Gent dat de senioren met een andere culturele 

afkomst aan het toenemen zijn. Deze nieuwe situa-

tie vormt een uitdaging voor het OCMW. Vaak maken 

deze senioren met een buitenlandse herkomst nog 

te weinig beroep op het bestaande aanbod inzake 

ouderenzorg. Deels omdat het aanbod te weinig ge-

kend is en deels omdat de interne dienstverlening 

te weinig afgestemd is op de multiculturele senio-

renpopulatie.

Er was dus behoefte aan een structurele aanpak. Het 

OCMW keurde in april de visienota “Senioren met 

buitenlandse roots – een kader voor de toekomst” 

goed. Deze nota geeft aan hoe we onze dienstverle-

ning zo laagdrempelig mogelijk kunnen maken voor 

senioren van vreemde afkomst. En het vertrekpunt 

hierbij is ‘het individu’. 

OCMW-raadslid Yeliz Güner: “Zonder weliswaar te 

overculturaliseren is het belangrijk dat de zorg in-

dividueel maatwerk wordt. Deze nota ligt daarom in 

de lijn van onze liberale waarden ‘vrijheid, engage-

ment en solidariteit’, want het liberaal project is een 

verbindend project waarbij niemand mag achterblij-

ven.”

Senioren met migratie-aCHtergrond

ouderenbeleid oCmw
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De provincie Oost-Vlaanderen heeft voor de zesde 

maal de publicatie ‘sociaal-economische situatie-

schets van Oost-Vlaanderen’ uitgegeven. De situa-

tieschets bestaat zoals steeds uit twee delen. Het 

eerste deel is eerder beschrijvend en gaat specifiek 

over een aantal aspecten van de sociaal-economi-

sche situatie in de provincie. Het tweede deel omvat 

negen hoofdstukken statistisch naslagwerk.

Gedeputeerde Geert Versnick: “De analyses worden 

zoveel als mogelijk op gemeentelijk- en stadsniveau 

uitgevoerd. Dit staat ons toe om naast een aantal al-

gemene conclusies voor de provincie Oost-Vlaande-

ren ook een aantal tendensen en evoluties specifiek 

voor de stad Gent te onderscheiden. In algemene 

termen kan men stellen dat 2013 een jaar was waar 

de economie zich in onze regio veerkrachtig toonde 

en waar herstel en groei de verlossende woorden 

waren die we steeds vaker konden noteren. Zo 

kunnen we vaststellen dat er in het arrondissement 

Gent een stijging van het gemiddelde inkomen heeft 

plaatsgevonden. Deze stijging is aanzienlijk groter 

dan de Vlaamse en Belgische gemiddelden.”

Bovendien deed Gent ook het afgelopen jaar zijn 

naam als concentratiezone voor werkgelegenheid 

alle eer aan. Gent stond in 2013 immers garant voor 

46,1% van het Oost-Vlaamse totaal. De gerealiseer-

de toegevoegde waarde in Oost-Vlaanderen kende 

eveneens een opmerkelijke toename. Maar liefst 

46,7% van de in Oost-Vlaanderen toegevoegde 

waarde is te situeren in Gent. Uiteraard zijn de twee 

havens op Oost-Vlaams grondgebied een belangrij-

ke hefboom voor bovenvermelde werkgelegenheid 

en toegevoegde waarde. De haven van Gent is bij-

voorbeeld goed voor 15% van de totale toegevoegde 

waarde van de hele provincie en verschaft werkge-

legenheid aan meer dan 65.000 mensen.

Men kan hieruit besluiten dat de neerwaartse eco-

nomische spiraal in Oost-Vlaanderen doorbroken is. 

We hebben bijgevolg als Oost-Vlamingen, en Gen-

tenaars in het bijzonder, alle reden om goesting te 

hebben in de toekomst!

oost-Vlaanderen gaat er
econoMiSch op vooruit
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De provincie Oost-Vlaanderen en Electrabel hebben 

een intentieverklaring ondertekend voor de realisatie 

van windparken met mogelijkheid tot rechtstreekse 

participatie door de burgers. Het betreft windparken 

in de concentratiezone Eeklo-Maldegem, alsook 

de zone langs de E40. In het kader van het project 

Oost-Vlaanderen Energielandschap heeft de provin-

cie deze twee concentratiezones voor windturbines 

aangeduid. De provincie had eerder al een princi-

pebeslissing genomen om 68 nieuwe windmolens 

te plaatsen. Zodoende vullen we het potentieel van 

onze provincie steeds meer in.

Gedeputeerde Geert Versnick wil op deze ma-

nier eveneens de wildgroei aan windmolens in 

Oost-Vlaanderen aan banden leggen. Want door in 

detail te bepalen waar er windmolens kunnen ko-

men, worden meteen ook de zones bepaald waar 

er geen kunnen komen. Van bij de start van het pro-

ject ging er ook bijzonder veel aandacht naar een 

rechtvaardige verdeling van lusten en lasten. Het 

kan niet langer de bedoeling zijn dat de opbrengsten 

van windenergie naar enkele grondeigenaars en 

projectontwikkelaars gaat, terwijl de lasten worden 

gedragen door alle omwonenden.

Om dit te vermijden heeft de provincie het engage-

ment verworven van onder meer Electrabel om 

20% van de windmolens open te stellen voor recht-

streekse participatie. Gedeputeerde Versnick hecht 

veel belang aan deze betrokkenheid van burgers, 

bedrijven en lokale overheden bij de realisatie van 

het windpotentieel.

eleCtrabel ondersCHrijft provinciaal
participatieModel inzake windmolens



contact

Fractiesecretariaat Gemeenteraad

Sint-Niklaasstraat 27/201

9000 Gent

T +32 (0)9 266 54 80

F +32 (0)9 266 54 81

www.openvldgent.be/Gemeenteraad-Gent

fractie.openvld@gent.be

Fractiesecretariaat Provincieraad

Hoogpoort 37/103

9000 Gent

+32 (0)9 225 45 05

+32 (0)9 225 85 08

www.openvldgent.be/Provincieraad

brigitte.bruggeman@vldfractie-ovl.be

Fractiesecretariaat OCMW-raad

Onderbergen 80, 9000 Gent

T +32 (0)9 266 89 19

F +32 (0)9 266 97 16

www.openvldgent.be/OCMW-raad-Gent

openvld-fractie@ocmwgent.be

Veneco² (intercommunale voor Ruimtelijke Ordening 

en Economische Ontwikkeling) heeft de ambitie om 

met een frisse aanpak haar vennoten en onderne-

mingen oplossingen op maat én op korte termijn aan 

te reiken. 

Ondervoorzitter Martine Verhoeve: “We willen 

binnen de 5 jaar uitbouwen tot een volwaardige 

streekontwikkelingsintercommunale met invulling 

van de meervoudige doelstelling. Een intergemeen-

telijk samenwerkingsverband van en voor de ven-

noten waarbij doelgerichtheid, kostenbeheersing, 

kwaliteit en service centraal staan.”

Daarom mikt Veneco² op een nieuwe visie met o.a. 

nieuwe mensen (intern en extern), een nieuw kan-

toorgebouw te Destelbergen en een gefaseerde 

projectontwikkeling. Een nieuwe look en een nieuw 

communicatiebeleid maken deel uit van de boeien-

de veranderingen die op til staan. 

“Veneco²  wil de ondernemingsspirit nog verder ver-

sterken, bedrijven aantrekken en/of ondersteunen 

en zo de tewerkstelling in eigen regio bevorderen, 

een sterk liberaal accent! Kortom Veneco² werkt vol 

enthousiasme aan de toekomst, een toekomst die 

de moeite waard is om te volgen”, aldus Martine.
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gemeenteraad gent
Mathias De Clercq
Eerste schepen en schepen van Haven, 
Economie en Ondernemen

+32 (0)9 266 54 00
schepen.declercq@gent.be

Christophe Peeters
Schepen van Financiën, Feesten,
Middenstand en Innovatie

+32 (0)9 266 50 50
schepen.peeters@gent.be

Sofie Bracke
Schepen van Burgerzaken en Protocol
en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

+32 (0)9 266 51 80
schepen.bracke@gent.be

Sami Souguir
Fractievoorzitter
Gemeenteraadslid

+32 (0)9 266 54 80
sami.souguir@gent.be

Stephanie D’Hose
Adjunct-fractievoorzitter
Gemeenteraadslid

+32 (0)499 59 39 69
stephanie.dhose@gent.be

Sas van Rouveroij
Gemeenteraadslid
 

+32 (0)2 552 43 66
sas.van.rouveroij@gent.be

Geert Versnick
Gemeenteraadslid 

+32 (0)9 267 82 43
geert.versnick@oost-vlaanderen.be

Camille Daman
Gemeenteraadslid 

+32 (0)499 38 32 41
camille.daman@gent.be

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid 

+32 (0)476 53 06 71
mehmetsadik.karanfil@gent.be

ocMw-raad gent
Yoeri Note
Fractievoorzitter
OCMW-raadslid 

+32 (0)9 266 89 19
yoeri.note@ocmwgent.be

Carl De Decker
OCMW-raadslid 

+32 (0)9 266 89 19
carl.dedecker@ocmwgent.be

Yeliz Güner
OCMW-raadslid
 

+32 (0)9 266 89 19
yeliz.guner@ocmwgent.be

Martine Verhoeve
Ondervoorzitter fractie
Provincieraadslid 

+32 (0)477 56 14 12
martine.verhoeve@oost-vlaanderen.be

Geert Versnick
Gedeputeerde voor Economie & POM, 
Ruimtelijke Planning, Buitenlandse Zaken

+32 (0)9 267 82 43
geert.versnick@oost-vlaanderen.be

provincieraad oost-vlaanderen

open vld gent

Mick Daman
Voorzitter 

+32 (0)475 48 71 70
mick.daman@telenet.be


