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Als Open Vld hechten we veel belang aan burgerparticipatie. Participatie en 

inspraak liep als rode draad door ons verkiezingsprogramma. Gent moet een 

stad van kansen blijven, waar de bewoners en handelaars de kans krijgen 

actief en constructief mee te bouwen aan hun stad. Dit voorjaar hebben we 

dit voornemen meerdere keren in praktijk gebracht vanuit de gemeenteraad. 

Zo heeft de gemeenteraad o.a. beslist om het ontwerp-mobiliteitsplan aan 

een extra openbaar onderzoek te onderwerpen waarbij alle Gentenaars op-

nieuw de mogelijkheid kregen hun suggesties of bezwaren te formuleren. 

Maar ook over andere, kleinere maar niet onbelangrijkere, dossiers werden 

de Gentenaars geraadpleegd. Denk maar aan de langverwachte heraanleg 

van Drongenplein of de nieuwe verkeerscirculatie in de Zuidelijke stations-

buurt (paaltjes in o.m. Tuinwijklaan), waar mede onder impuls van Open Vld 

effectief een stemming onder de bewoners zal gehouden worden over het 

proefproject. We willen op dit elan verder gaan en echte participatie creëren, 

niet enkel inspraak van de Gentenaars maar hen ook, zowel in de binnen-

stad als in de deelgemeenten, mee laten beslissen en verantwoordelijkheid 

nemen.

Op het eind van dit jaar is de legislatuur alweer halfweg. Een symbolisch mo-

ment voor evaluatie. Dit najaar zullen we met onze voltallige fractie dan ook 

de nodige tijd nemen om onze realisaties te evalueren en vooruit te blikken 

op wat ons de komende drie jaar nog te doen staat.

Voor velen staat nu de vakantie voor de deur. Ik wens iedereen dan ook een 

mooie zomer met veel zon en gezel-

ligheid, en alle Gentenaars en niet- 

Gentenaars die naar onze stad af- 

zakken een goeie Gensche Fieste!

Sami Souguir

Fractievoorzitter

Gemeenteraad Gent

inhoudStafel
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De Gentse havengemeenschap kijkt al enkele jaren 

reikhalzend uit naar de komst van de nieuwe sluis 

in Terneuzen. Onlangs is daarvoor een belangrijke 

stap gezet: Vlaanderen en Nederland tekenden een 

verdrag voor de aanleg van de sluis. De werken zou-

den al kunnen starten in 2017, als einddatum van 

de werken wordt 2021 naar voor geschoven. Eerste 

schepen en schepen van Haven, Economie en On-

dernemen Mathias De Clercq: “De voorbereidingen 

voor de nieuwe sluis zitten nu echt in de laatste 

rechte lijn. Dankzij deze sluis zullen grotere schepen 

tot 120.000 ton de Gentse haven kunnen aandoen. 

Gezien de schaalvergroting in de scheepvaart zal de 

sluis de internationale concurrentiepositie van onze 

haven en de aanwezige bedrijven nog verder ver-

sterken.”

Het hele project is ook goed voor de tewerkstelling 

in onze regio. De bouw van de sluis alleen al zorgt 

voor duizenden tijdelijke jobs. De bijkomende trafiek 

eens de sluis in werking is, verzekert het behoud 

van de bestaande jobs en zal nieuwe, permanente, 

jobs opleveren.

Mathias De Clercq: “De Gentse haven is de motor 

van de Gentse en Oost-Vlaamse economie. Meer 

dan 60.000 gezinnen leven van de haven. De nieuwe 

sluis is dan ook essentieel voor de verdere groei van 

onze economie. Nu al investeren talrijke privébedrij-

ven miljoenen euro’s in onze haven omdat ze er alle 

vertrouwen in hebben dat de sluis er komt. We gaan 

er alleszins alles aan doen om de vooropgestelde 

timing aan te houden.”

nieuwe SluiS in laatste rechte lijn

Vanaf 1 september 2015 zullen de openingsuren 

van de loketten van Stad Gent beter afgestemd zijn 

op de burger. Zo kunnen Gentenaars een uur langer 

terecht aan de loketten van Burgerzaken op zater-

dag, namelijk van 9u tot 12u30.

Daarnaast zullen burgers twee avonden in de week 

op afspraak terecht kunnen. Op maandagavond van 

16u30 tot 19u in de kleine dienstencentra (Lede-

berg, Oostakker, Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, 

Drongen, Mariakerke en Muide-Meulestede) en 

op dinsdagavond in de grote 

dienstencentra (Wondelgem, 

Gentbrugge, Sint-Amands-

berg en Nieuw-Gent) en 

het Administratief Centrum 

Zuid. Burgers die tijdens de 

avondopening willen langs-

komen, moeten op voorhand 

een afspraak maken. Dat kan 

heel eenvoudig via een onli-

ne systeem, telefonisch via 

Gentinfo of aan het Gent-

info-Punt in AC Zuid.

“Door op zaterdagochtend 

de loketten een uur langer 

open te houden en de twee 

avondopeningen zijn we be-

ter bereikbaar voor de wer-

kende Gentenaar”, aldus 

schepen van Burgerzaken 

Sofie Bracke. “Ook het af-

sprakensysteem is een hele vooruitgang. Net als bij 

de dokter of kapper kan je nu heel eenvoudig een 

afspraak maken en hoef je niet meer te wachten.”

Om het de burger gemakkelijker te maken, worden 

de openingsuren van de andere loketten van Stad 

Gent beter op elkaar afgestemd. Zo openen alle lo-

ketten om 9u, kunnen ze bezocht worden op woens-

dagnamiddag terwijl donderdag een algemene slui-

tingsdag wordt.

Naast de Dienst Burgerzaken stappen o.a. ook het 

Gentinfo-Punt, OOG en Mobiliteitsbedrijf mee in de 

nieuwe openingsuren.

KlantvriendelijKere loKeturen
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De binnenstad zorgt vandaag, terecht, voor een  

fantastische uitstraling van onze stad in binnen-  

en buitenland. Maar Gent is veel meer dan die 

binnenstad. Ongeveer de helft van de Gentenaars 

woont in één van de dertien deelgemeenten, met elk 

hun specifieke eigenheid, noden en verwachtingen. 

We zijn ons daar terdege van bewust en houden ook 

daar continu de vinger aan de pols.

In de deelgemeenten wordt ook fors geïnvesteerd: 

in extra groen en speelruimte, zoals Parkbos in 

Sint-Denijs-Westrem, de Gentbrugse Meersen, de 

groenbuffer in Wondelgem en Mariakerke. In de  

heraanleg van trottoirs en van diverse straten en 

pleinen. Zo worden o.a. Drongenplein en Oostakker-

dorp nog deze legislatuur aangepakt. In Zwijnaarde 

komt een gloednieuw, modern ontmoetingscentrum 

en in Ledeberg opent begin volgend jaar het volledig 

gerenoveerde dienstencentrum.

Om ook de identiteit van de deelgemeenten wat te 

versterken pleitte fractievoorzitter Sami Souguir 

ervoor de namen voortaan te vermelden op de bor-

den die het begin en het einde van de bebouwde 

kom aangeven. Een ideaal moment want het oude 

type borden moest tegen juni 2015 sowieso vervan-

gen worden. Wie Drongen, Oostakker, Sint-Denijs- 

Westrem of een andere Gentse deelgemeente  

binnenrijdt, zal dat voortaan op veel plaatsen dus 

ook zien aan een verkeersbord met de benaming 

van de deelgemeente.

AAndAcht voor de deelgeMeenten

Het vrouwenvoetbal is de laatste jaren bezig aan een stevige opmars. Waar 

het vrouwenvoetbal decennialang te kampen had met imagoproblemen, lijkt 

de sport eindelijk de topsportstatus te krijgen die het verdient. De sport wordt 

steeds populairder, professioneler en de aandacht groeit.

Twee jaar geleden nam ik met trots het meterschap op van de KAA Gent Ladies, 

een samengaan van Melle Ladies en KAA Gent. Het eerste elftal trad meteen 

aan in de prestigieuze BeNe-League, een competitie met de beste Nederlandse 

en Belgische ploegen. Om aan de strenge infrastructurele criteria te voldoen 

worden de wedstrijden sindsdien gespeeld op de terreinen van KRC Gent-Zee-

haven. In afwachting van de realisatie van een eigen infrastructuur bleven de 

nationale, provinciale en jeugdploegen hun wedstrijden in Melle spelen. Nadat 

ik herhaaldelijk ben tussengekomen en vooral na de immense inspanningen 

van de mensen achter de club, is de kogel eindelijk door de kerk en zal KAA 

Gent Ladies vanaf volgend seizoen een echte eigen thuishaven hebben.

De nationale ploegen zullen hun wedstrijden spelen op de terreinen van KFC 

Olympia Gent op de Neptunussite in Wondelgem. De accommodatie op de Jan 

Yoenssite wordt het Jeugdcentrum, waar ook de provinciale ploegen hun wed-

strijden zullen spelen. Op beide sites zal de club voortaan ook instaan voor de 

uitbating van de kantine.

Als meter kan ik daar uiteraard enkel tevreden mee zijn en ben ik ervan over-

tuigd dat dit een belangrijke stap is in de verdere groei van KAA Gent Ladies 

naar de top van het Belgisch vrouwenvoetbal.

Go Buffalo!

Stephanie D’Hose

Adjunct-fractievoorzitter

op
in

ie
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Fervente festivalgangers hebben ze ongetwijfeld al 

zien staan, of hebben zelfs al gebruik gemaakt van 

lockers, afgesloten kastjes waar je tijdens je bezoek 

je persoonlijke spullen in kan bewaren. 

Ook op tal van andere evenementen kan je tegen-

woordig als bezoeker een locker huren. Het systeem 

is zeer eenvoudig in gebruik en men blijft onbeperkt 

toegang houden tot zijn spullen. Handig, en bovenal 

zeer veilig.

Dit leek gemeenteraadslid Stephanie D’Hose dan 

ook handig voor de Gentse Feesten, die jaarlijks 

honderdduizenden bezoekers trekken, allemaal op 

zoek naar een plezierige tijd in een veilige omgeving.

Het laatste dat je dan wil is een hele dag of nacht 

met een overvolle handtas, rugzak of bijvoorbeeld 

motorhelm rondzeulen.

Ze stelde meteen de vraag aan feestenburgemees-

ter Christophe Peeters die er graag op ingaat. Mo-

gelijks nog dit jaar komen er lockers op de Gentse 

Feesten, kleinschalig als test. Een locatie is er op dit 

moment nog niet, maar een plaats waar veel volk 

aankomt of een fietsknooppunt zou ideaal zijn.

Het politiek akkoord over de invoering van een kilo-

meterheffing voor vrachtwagens was er al een tijdje, 

maar volgend jaar gaat de heffing op snelwegen en 

bepaalde gewestwegen in Vlaanderen ook effectief 

van start.

Onderzoek toont aan dat voor de geplande kilome-

terheffing een breed maatschappelijk draagvlak be-

staat, niet minder dan 76% van de Belgen is voor 

de invoering en slechts 6% ziet de heffing er liever 

niet komen. Dat Vlamingen dit een goede maatregel 

vinden is vooral omdat nu ook buitenlandse vracht-

wagens eindelijk gaan meebetalen voor de kosten 

die ze veroorzaken. Ongeveer de helft van de voer-

tuigen op onze wegen is immers afkomstig uit het 

buitenland. De opbrengst van de kilometerheffing 

zal worden gebruikt om het budget voor wegenin-

frastructuur aanzienlijk uit te breiden.

Om te vermijden dat het transport tussen bedrijven 

in onze haven duurder zou worden dan hetzelfde 

vervoer in buitenlandse havens, waardoor goede-

renstromen en industriële activiteiten zich zouden 

verplaatsen, zijn alle Vlaamse havengebieden vrij-

gesteld.

Gemeenteraadslid Sas van Rouveroij waarschuw-

de hier in het verleden al voor en is zich, als bestuur-

der van het Gentse Havenbedrijf, samen met Sche-

pen van Haven en Vlaams Parlementslid Mathias 

De Clercq blijven inzetten om deze uitzondering te 

bekomen.

vrijStelling Kilometerheffing
in hAvengebieden

locKerS op gentse Feesten

6 7



Het resultaat van de rekening 2014 mag er wezen: 

Stad Gent sluit 2014 af met een positief gecumu-

leerd budgettair resultaat van 52,3 miljoen euro, 

maar liefst 47,6 miljoen euro meer dan begroot. 

 

Ook de budgetcontrole voor 2015 verliep vlot, on-

der meer door de aanhoudende gunstige inflatie- en 

renteverwachtingen en de correcte uitvoering van 

het saneringsplan. 

 

“Zonder bijkomende zware ingrepen kunnen we 

ons budget op koers houden”, zegt schepen voor Fi-

nanciën Christophe Peeters. “We hebben zelfs een 

kleine marge voor extra investeringen.”

De lopende rekening is dankzij het plichtsbewust 

vinger aan de knip houden dus sluitend en de mo-

gelijkheden om verder te investeren in onder andere 

infrastructuur blijven, wat een onmiddellijke injectie 

in de lokale economie betekent.

 

Er is echter geen reden tot euforie. “We moeten alert 

blijven en het saneringsplan strak blijven uitvoeren. 

En vooral de besparing op de eigen werking van de 

stad verder zetten.”

De strijd tegen sluikstorten is nog lang niet gewon-

nen in Gent. Integendeel, IVAGO ruimt jaarlijks nog 

tonnen sluikstort op. Wie een sluikstort vaststelt 

kan dat nu al melden bij IVAGO. Die ruimen het 

sluikstort op en trachten de daders te identificeren. 

Sluikstorten wordt immers serieus bestraft, met een 

GAS-boete én de kosten van het opruimen. Veel 

sluikstorters blijken echter onvermogend te zijn en 

blijven daardoor ongestraft. Daarom wil het stads-

bestuur nu ook een alternatieve sanctie voorzien: 

wie betrapt is en niet kan betalen, zal mee op stap 

moeten met de mensen van IVAGO.

Heel wat Gentenaars worden met sluikstort gecon-

fronteerd. Hoewel het aantal meldingen van sluik-

storten de voorbije tien jaar is verdubbeld, blijkt de 

drempel om een sluikstort effectief te melden soms 

nog te groot. In ons verkiezingsprogramma pleitten 

we al voor de ontwikkeling van een “niet-ok!”- app 

waarmee je met je smartphone een foto kan nemen 

en die de foto en coördinaten doorstuurt naar de be-

voegde stadsdiensten.

Bij de bespreking van het actieplan “Proper Gent” 

pleitte gemeenteraadslid Camille Daman daar op-

nieuw voor. Met succes, want naast het beter be-

kend maken van het meldpunt sluikstort.gent werd 

de ontwikkeling van een mobiele app waarmee ie-

dereen voortaan makkelijk meldingen kan doorstu-

ren, opgenomen in het actieplan.

extra inveSteringen
nA resultAAt budgetbesprekingen
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Een job is het meest efficiënte middel om in onze 

samenleving volwaardig mee te tellen en eraan deel 

te nemen. Een baan geeft niet alleen financiële maar 

ook sociale zekerheid en is een boost voor het zelf-

vertrouwen van de cliënt. 

Yoeri Note: “Het is de ambitie van het huidig be-

stuur om het aantal art. 60-tewerkstellingen op te 

trekken”.  

Artikel 60 is een vorm van werkervaring voor 

OCMW-cliënten. Het OCMW bezorgt de OCMW-cliënt 

een job, met als doel deze terug in te schakelen in 

het stelsel van de sociale zekerheid en in het ar-

beidsproces. 

Van januari 2015 tot heden is het aantal art. 60 me-

dewerkers toegenomen van 425 naar 475. Naar het 

einde van dit jaar verwacht men nog een toename 

van ongeveer 80 nieuwe art. 60 medewerkers. 

Yoeri Note: “Gelukkig staan we hiervoor niet alleen, 

dit is enkel mogelijk via de goede samenwerking 

met Stad Gent, VDAB en andere partners”.

actiVering
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KindvriendelijKe Stad
Een stad waar het goed leven is voor kinderen en 

jongeren is een stad waarin het aangenaam wonen 

en leven is voor iedereen.  Eind 2014 kreeg Stad 

Gent het label “kindvriendelijke steden en gemeen-

ten” toegekend. 

Kinderen en jongeren staan centraal bij alles wat 

de Stad onderneemt. Kindvriendelijke stad staat in 

het bestuursakkoord en sinds 2013 in de missie van 

Stad Gent. Gent wil zelfs de meest kind- en jeugd-

vriendelijke stad van Vlaanderen worden. 

Daarom wordt niet alleen de relatie met cultuur en 

sport bekeken, maar ook met onderwijs, welzijn, 

mobiliteit, ruimte, werk en tal van andere bevoegd-

heden. Alle nieuwe acties die hier toe kunnen bijdra-

gen werden samengebracht in één plan, dat tijdens 

de gemeenteraad van juni uitvoerig werd besproken.

Raadslid Mehmet Sadik Karanfil: “in een kind-

vriendelijke stad staat het kind centraal en krijgen 

kinderen inspraak, wat ten goede moet komen aan 

de leefbaarheid van de stad. We denken hierbij aan 

voldoende groen en speelruimtes die uitdrukkelijk 

op hen zijn afgestemd. De Stad zet hierbij in op het 

concept ‘speelweefsel’ om straten veiliger, speelser 

en aantrekkelijker te maken voor kinderen. Andere 

belangrijke speerpunten zijn meer scholen en op-

vangmogelijkheden, maar ook een doeltreffende 

aanpak van jeugdwerkloosheid met bijzondere aan-

dacht voor jongeren die de school verlaten zonder 

diploma.”



De OCMW-raad keurde in haar zitting van 13 mei 

2015 het diversiteitsbeleid, met een daaraan gekop-

peld uitgebreid actieplan 2014-2019, goed. 

Voor ons liberalen is diversiteit inherent van primor-

diaal belang. Wij gaan uit van de doelstelling van 

één inclusieve samenleving, waar individuen met 

diverse achtergronden “met elkaar” kunnen leven 

en werken. 

Carl De Decker: “Kunnen omgaan met diversiteit is 

een basishouding voor alle medewerkers. Het gaat 

over respect en acceptatie van elkaars verschillen, 

maar vooral ook om het zien van gelijkenissen”. 

Voor het ontwikkelen van een diversiteitsplan kan 

men, onder bepaalde voorwaarden, subsidies aan-

vragen. Carl De Decker: “Daarom deed ik de oproep 

om bij zowel de Vlaamse als de Federale regering te 

informeren om subsidies te bekomen”. 

Op zondag 17 mei 2015 hebben zowel het OCMW 

als de Stad de regenboogvlag uitgehangen naar 

aanleiding van de Internationale Dag Tegen Homo-

fobie en Transfobie. 

Deze actie toont aan dat onze stads- en OCMW- 

diensten open organisaties zijn met aandacht voor 

diversiteit die wij hoog in het vaandel dragen.

Onze maatschappelijk werkers worden af en toe 

geconfronteerd met klachten van huiseigenaars 

omtrent de niet-betaling van huurgelden, laattijdige 

betaling, huurachterstallen, ernstige onderhoudsge-

breken... Toch is het aantal klachten eerder beperkt 

in verhouding tot het aantal cliëntsituaties die door 

de sociale dienst worden opgevolgd. 

Een huurovereenkomst is een overeenkomst tussen 

huurder en verhuurder, dit impliceert dat OCMW 

geen betrokken partij is in deze overeenkomst. Onze 

maatschappelijk werkers zullen in hun begeleiding 

van cliënten steeds het belang van de naleving van 

de contractuele verplichtingen benadrukken, maar 

het blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt, de 

huurder, zelf.  

Indien u echter een woning, appartement of studio  

in goede staat heeft of u bent bereid de nodige wer-

ken uit te (laten) voeren, dan kunt u uw eigendom 

verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). 

Het Sociaal Verhuurkantoor maakt immers deel uit 

van OCMW Gent en huurt al ruim 20 jaar lang wonin-

gen van privépersonen om dan door te verhuren aan 

mensen die moeilijk een woning vinden. 

Yeliz Güner: “Het SVK regelt alles en u geniet (mi-

nimum) 9 jaar lang van een gegarandeerde huur-

opbrengst”. 

sociAAl verhuurkAntoor

diVersiteit in het ocMW
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De titel van KAA Gent is ook in Vietnam niet onop-

gemerkt gebleven. Geert Versnick ontving tijdens 

de missie in Vietnam felicitaties en een blauw/witte 

vaas van de gouverneur van Binh Duong. Veel tijd 

om het prachtige seizoen van onze Gantoise te vie-

ren was er echter niet, want er was naar goede ge-

woonte een bijzonder drukke agenda.

De missie deed onder meer Lam Dong (Dalat), Hanoi 

en Ho Chi Minh aan. Het bezoek aan Dalat kader-

de in de verdere uitwerking van het tuinbouwpro-

ject dat werd opgestart rond energiemanagement, 

gewasbescherming en kwaliteitsstandaarden in de 

Vietnamese sierteelt en groenteteeltsector.

Bij het project zijn zowel private actoren als kennisin-

stellingen betrokken. Het Oost-Vlaamse en Vietna-

mees partnerschap gaat steeds uit van een win-win 

principe voor zowel de participerende Oost-Vlaamse 

als Vietnamese actoren. Er werden reeds heel wat 

resultaten geboekt. Denk maar aan de opzet van 

een experimenteel veldproject rond tomaten of de 

uitwerking van een project rond cacaoteelt.

In directe aansluiting met bovenvermelde dossiers 

werden in Hanoi meetings georganiseerd met het 

Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikke-

ling, delegatie van de Europese Unie in Vietnam, de 

Wereldbank en de Belgische Ambassade in Hanoi. 

Het doel van deze contacten was de succesvolle 

Oost-Vlaamse samenwerking in Lam Dong kenbaar 

maken in Vietnam op nationaal niveau en onderzoe-

ken of er externe financieringsbronnen kunnen wor-

den aangeboord die noodzakelijk zijn om de huidige 

samenwerking naar een hoger niveau te tillen. 

Het werkbezoek in Hanoi en Thai Nguyen stond in 

het teken van de opzet van een academisch weten-

schappelijke samenwerking rond geneeskunde en 

gezondheidszorg in Vietnam. Zo heeft bijvoorbeeld 

het project in Thai Nguyen als doel een bestaande 

kankerdetectiekliniek verder uit te bouwen en on-

dersteuning te brengen in de ontwikkeling van een 

eerste lijn gezondheidszorg. 

Het internationale partnerschap met Vietnam levert 

heel wat concrete resultaten op zoals afgesloten 

overeenkomsten, projecten, realisaties van joint 

ventures en realisaties van investeringen. Politie-

ke beleidsverantwoordelijken openen in landen als 

Vietnam en China nog deuren en de provincie stelt 

zich daartoe graag beschikbaar!

titel vAn de buFFAlo’s 
is wereldnieuwS
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De provincie Oost-Vlaanderen heeft voor de 17de 

keer de publicatie “sociaal-economische situatie-

schets van Oost-Vlaanderen” uitgegeven. Geert 

Versnick, gedeputeerde voor onder meer economie, 

is van mening dat kennis van primair belang is om 

de economie van de regio te versterken. Net daarom 

beschikt de provincie over een studiedienst die de 

evolutie van de Oost-Vlaamse economie onderzoekt. 

De publicatie bestaat, zoals de vorige editie, uit twee 

delen. Het eerste deel gaat in op een aantal aspecten 

van de sociaal-economische situatie in de provincie. 

Het tweede deel omvat het statistische naslagwerk. 

Op basis van dit onderzoek kan men een aantal al-

gemene conclusies formuleren.

De algemene conjunctuurtoestand laat een licht po-

sitieve evolutie optekenen. Bovendien is het aantal 

faillissementen in Oost-Vlaanderen vorig jaar met 

maar liefst twintig procent gedaald. Geen enkele 

provincie deed het beter! Het provinciebestuur zal 

verder een bijdrage leveren aan de bevordering van 

de economische groei en werkt daarvoor een speci-

alisatiestrategie uit, een beleid gericht op het linken 

van wetenschap, innovatie en bedrijven. Daartoe 

zijn acht niches naar voren geschoven waarop de 

slimme specialisatiestrategie zal focussen. Op die 

manier zal Geert Versnick de positieve evolutie in 

Oost-Vlaanderen verder ondersteunen en verster-

ken!

minder failliSSementen 
in oost-vlAAnderen

© Yves Masscho



contact

Fractiesecretariaat Gemeenteraad

Onderstraat 22

9000 Gent

T +32 (0)9 266 54 80

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

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@ocmw.gent

In het najaar 2012 startte de restauratie van het 

Lam Gods door het Koninklijk Instituut voor het 

Kunstpatrimonium. Die vindt plaats in het Museum 

voor Schone Kunsten in Gent, en zal vermoedelijk vijf 

jaar duren. Het Lam Gods is wellicht het bekendste 

meesterwerk van de Vlaamse Primitieven, geschil-

derd door de gebroeders van Eyck. Naar aanleiding 

van deze unieke restauratie werkte de Provincie een 

publiekscampagne uit. 

De Provincie heeft vier nieuwe initiatieven klaar:

• Een educatief pakket over de restauratie: 

“Be(k)leef het Lam Gods!”, bedoeld voor kinde-

ren van 8 tot 12 jaar in gezins- of klasverband. 

• Een catalogus “van boomstam tot altaarstuk”, 

welke aansluit bij de gelijknamige tentoonstel-

ling die in het Caermersklooster loopt tot 30 

augustus 2015.

• Het thema van de vierde Lam Gods wisselten-

toonstelling in het Caermersklooster is “Mystie-

ke muziek” en loopt van september 2015 t.e.m. 

maart 2016.

• Een stadswandeling “Volg Van Eyck” langs 

15de-eeuwse hoekjes in Gent.

“Met deze initiatieven zet de Provincie in op een 

intensieve communicatie naar toeristen, recreatie-

ve bezoekers en kinderen”, licht provincieraadslid 

Martine Verhoeve toe.
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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@stad.gent

Christophe Peeters
Schepen van Financiën, Feesten,
Middenstand en Innovatie

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

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

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

Sami Souguir
Fractievoorzitter
Gemeenteraadslid

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

Stephanie D’Hose
Adjunct-fractievoorzitter
Gemeenteraadslid

+32 (0)9 266 54 80
stephanie.dhose@stad.gent

Sas van Rouveroij
Gemeenteraadslid
 

+32 (0)2 552 67 06
sas.van.rouveroij@stad.gent

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@stad.gent

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid 

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

ocmw-raad gent
Yoeri Note
Fractievoorzitter
OCMW-raadslid 

+32 (0)9 266 89 19
yoeri.note@ocmw.gent

Carl De Decker
OCMW-raadslid 

+32 (0)9 266 89 19
carl.dedecker@ocmw.gent

Yeliz Güner
OCMW-raadslid
 

+32 (0)9 266 89 19
yeliz.guner@ocmw.gent

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@openvldgent.be


