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In april van dit jaar verwelkomden we een nieuwe collega en moest onze 

fractie na vele jaren samenwerking van een andere collega afscheid nemen.

Geert Versnick kan bogen op een carrière van bijna dertig jaar gemeente-

raadslid. Tussen 2001 en 2012 was hij achtereenvolgens schepen van Open-

bare Werken en OCMW-voorzitter. Alle collega’s danken hem voor de goede 

jarenlange samenwerking. Geert blijft actief als Oost-Vlaams gedeputeerde.

Zijn opvolger is Carl De Decker, die de OCMW-raad ruilde voor de gemeen-

teraad. Een vertrouwd gezicht, want hij was eerder al gemeenteraadslid van 

2008 tot 2012 en was sinds 2013 OCMW-raadslid. In de OCMW-raad wordt 

Carl op zijn beurt opgevolgd door Nicolas Vanden Eynden. Nicolas woont in 

Gentbrugge en was eerder al OCMW-raadslid van juni 2012 tot eind 2012.

Daarnaast is onze fractie bijzonder tevreden dat de gemeenteraad heeft  

beslist om wijlen schepen Chantal Claeys gepast te herinneren door een 

straatnaam aan haar te wijden. De naam ‘Chantal Claeysdreef’ werd prin-

cipieel vastgelegd voor de nieuwe weg tussen de Koningin Fabiolalaan en 

de Duifhuisstraat. Chantal zal als schepen van Bevolking blijvend herinnerd 

worden als een pionier in de bestrijding van schijnhuwelijken. 

Op inhoudelijk vlak zaten we het afgelopen halfjaar niet stil: de invoering 

van het circulatieplan op 3 april en de afwikkeling ervan, en ook de fusie- 

gesprekken tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports werden in juni 

succesvol afgerond. 

Ik wens u veel leesplezier en 

een heel goeie Gentsche Fieste!

Sami Souguir

Fractievoorzitter

Gemeenteraad Gent
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Het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports kondig-

den op 7 november vorig jaar een fusieverkenning 

aan. Die aankondiging werd positief ontvangen door 

politiek, bedrijven en havenexperts. Na een traject 

van ruim een half jaar zijn de uitkomsten van de 

verkenning overhandigd aan de aandeelhouders van 

beide havenbedrijven. Een fusie op gelijkwaardige 

basis (50%-50%) is mogelijk en voor alle vraag-

stukken zijn oplossingen voorhanden. Hiermee is de 

fusieverkenningsfase afgesloten. Het is nu aan de 

aandeelhouders en de personeelsvertegenwoordi-

gingen van beide havenbedrijven om zich over de 

uitkomsten te buigen. De fusiepartners stellen voor 

dat de grensoverschrijdende fusiehaven de vorm 

krijgt van een Europese vennootschap als holding 

voor de twee huidige havenbedrijven. Voor deze 

drie samen komt er een eenheid van bestuur en 

management. Er komt een nieuw toezichthoudend 

orgaan met 4 Nederlandse en 4 Vlaamse vertegen-

woordigers. De aan de aandeelhouders voorgelegde 

structuur kent een tweekoppige leiding waarbij de 

twee huidige CEO’s samen de leiding zullen voeren 

over het nieuwe bedrijf.

Eerste schepen Mathias De Clercq, voorzitter Ha-

venbedrijf Gent: “Het is altijd al de droom geweest 

van Gent om de Gentse en Zeeuwse havens verder 

te laten samenwerken. Verschillende pogingen wer-

den eerder ondernomen. In tijden waar sommigen 

zich terugplooien op zichzelf, zetten wij met een 

open blik verder in op grensoverschrijdende samen-

werking.”

FUSIEGESPREKKEN TUSSEN HAVENBEDRIJF GENT
EN ZEELAND SEAPORTS SUCCESVOL AFGEROND:

AANDEELHOUDERS AAN ZET

Zondag 25 juni was het de dag van de sterrenkind-

jes. Dat zijn kindjes die voortijdig sterven tijdens de 

zwangerschap. Op de Westerbegraafplaats werd die 

dag om 11 uur het vernieuwde kinderperk openge-

steld en een herinneringsplek voor sterrenkindjes 

ingehuldigd. Op de herinneringsplek staat een meer-

stammige Japanse esdoorn waarin ouders een lint 

kunnen hangen ter nagedachtenis van hun kindje.

“Sterrenkindjes kunnen begraven worden op de 

Gentse begraafplaatsen maar dat is bij vele ouders 

nog niet bekend”, aldus Sofie Bracke, schepen 

bevoegd voor Burgerzaken.

“Soms is begraven ook gewoon nog niet mogelijk 

terwijl ouders wel de behoefte hebben aan een soort 

afscheidsritueel. Met deze herinneringsplek bieden 

we aan deze ouders een bijkomende en laagdrem-

pelige mogelijkheid om iets tastbaars achter te laten 

en zo hun sterrenkindje te gedenken.”

De Stad biedt de linten gratis aan. Ouders kunnen 

een lint afhalen in de Stadswinkel onder het belfort, 

in een Gentinfopunt of in het poortgebouw van de 

Westerbegraafplaats. De linten zijn blanco maar 

ouders of broertjes en zusjes kunnen er een bood-

schap op schrijven, een tekening op maken of iets 

op borduren. Op die manier kunnen ze linten volledig 

personaliseren. 

WESTERBEGRAAFPLAATS KRIJGT
GEDENKPLEK VOOR STERRENKINDJES
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De realisatie van het Parkbos als multifunctionele 

groenpool ten zuiden van Gent is een werk van lange 

adem en kan alleen met de inzet én samenwerking 

van verschillende diensten. Inmiddels wordt stilaan 

vorm gegeven aan het Parkbos, zijn de eerste delen 

toegankelijk voor het publiek en steken meteen ook 

de eerste zorgen de kop op. Geregeld kwamen er 

signalen over zwerfvuil en overlast van hondenpoep. 

Aangezien het Parkbosproject een samenwerkings-

verband van diverse overheden is, polste fractie-

voorzitter Sami Souguir naar de aanpak inzake 

beheer en de verdere realisatie van het project.

De klachten blijken zich voornamelijk voor te doen 

in het deelgebied Grand Noble, gelegen langs de 

Kortrijksesteenweg op het grondgebied van Gent en 

De Pinte, dat wordt onderhouden door het Agent-

schap Natuur en Bos (Vlaamse Overheid). De proble-

matiek wordt nauwgezet opgevolgd en er  werden 

al verschillende acties ondernomen. Zo werd al een 

hondenpoeppaal geplaatst, werd de lediging ervan 

verdubbeld en is een groep vrijwilligers actief voor 

het ruimen van zwerfvuil.

Ook de komende jaren zal het Parkbos zich verder 

ontwikkelen met volgend jaar o.a. de realisatie van 

het portaal Maaltebruggepark en het portaal Den 

Beer (De Pinte), in 2019 de realisatie van speelinfra-

structuur en paden in een buffer- en speelbos langs 

de E17, een fietspad tussen de Oude Spoorweg en 

de N60, een fietspad tussen de Kortrijksesteenweg 

en de Putstraat en de realisatie van het recreatief 

netwerk kastelensite Zwijnaarde.

REALISATIE EN BEHEER VAN PARKBOS

Ze vlogen. De verwijten. Voetgangers richting fietsers. Fietsers richting voet-

gangers. Fietsers en voetgangers richting auto’s. Na de invoering van het cir-

culatieplan was iedereen in het autovrije gebied plots boos op elkaar. En soms 

ging het nog wat verder. Een middenvinger links, tik op de motorkap rechts: 

de centrumbewoner werd niet bepaald hartelijk onthaald wanneer hij na een 

lange werkdag naar zijn garage reed.

Sommigen noemden het normale ‘territoriumafbakening’ (ja, want zijn we uit-

eindelijk niet allemaal dieren?), zelf zou ik het onverdraagzaamheid noemen. 

Voor een stuk uit onwetendheid. De klassieke papieren vergunning werd bij de 

invoering van het circulatieplan immers afgeschaft. Terecht, een ganse admi-

nistratieve vereenvoudiging. Maar de bewoner die terecht en met toestemming 

met de wagen door het autovrije gebied moet, gaat sindsdien anoniem door 

het leven. 

In ons centrum zijn er gelukkig nog een hoop bewoners. Samen zorgen ze voor 

de levendige bruisende stad, ook na de kantooruren en wanneer de dagjes-

mensen al naar huis zijn. Niemand is gebaat bij een Gents Bokrijk. Hoe lossen 

we dit op? Een beetje verdraagzaamheid en vooral duidelijkheid: bewoners 

krijgen op mijn vraag een vignet dat aangeeft dat ze toestemming hebben om 

door het autovrij gebied te rijden.

En dan is het aan de mensen zelf: wees iets positiever, toon iets meer be-

grip. Niemand rijdt voor zijn plezier door 

het voetgangersgebied. Met een beetje 

inlevingsvermogen maken we het aan-

genamer voor iedereen. Vergeet de terri- 

toriumafbakening, want uiteindelijk zijn 

we toch allemaal mensen.

Stephanie D’Hose

Adjunct-fractievoorzitter
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HUMAN AFTER ALL



Veel Gentenaars en toeristen zoeken online naar info 

over winkels en horecazaken, over stedelijke dienst-

verlening of musea. Ze promoten, onrechtstreeks, 

onze stad door het posten van foto’s en video’s op 

sociale media. Over een permanent, gebiedsdek-

kend wifi-aanbod beschikt de stad echter nog niet.

Enkele jaren geleden werd al geëxperimenteerd met 

gratis wifi op de Graslei en vorig jaar werd er tijdens 

de Gentse Feesten een proefproject voor bezoekers 

uitgerold. Gemeenteraadslid Stephanie D’Hose pleit 

al langer voor een stadsbrede wifi en kaartte de si-

tuatie nogmaals aan bij de burgemeester.

In afwachting wordt gemikt op ‘punctuele wifi’, 

waarbij de netwerken van de stadsgebouwen, zo-

als het stadhuis, worden opengesteld. Ook op het  

Emile Braunplein kan je sinds kort onder de stadshal 

gratis surfen. Dit jaar krijgen de bibliotheekfilialen, 

verschillende OCMW Welzijnsbureaus en Muziek-

centrum De Bijloke indoor-wifi.

Stephanie D’Hose: “Onze stad mag de digitale 

trends niet missen. Ik ben ervan overtuigd dat een 

permanent wifi-aanbod in de binnenstad een extra 

troef kan zijn voor de Gentenaars, bezoekers en voor 

de horeca- en handelszaken. Ik zal dit punt hoog op 

de agenda blijven houden.”

Gent heeft begin dit jaar beslist om een stadsbouw-

meester aan te stellen. Deze man of vrouw zal op 

een onafhankelijke manier moeten waken over de 

architecturale kwaliteit in Gent.

In een stedelijke omgeving zijn de ruimtelijke uit-

dagingen bijzonder groot. Ruimte is immers een 

schaars goed en met schaarste moet je heel zorgvul-

dig omspringen. De aanspraak op stedelijke ruimte 

voor de meest diverse vormen van menselijke activi-

teit zoals wonen, werken, winkelen, schoollopen en 

ontspannen, is in een stedelijke omgeving bijzonder 

groot, niet alleen om te bouwen, maar ook om niet te 

bouwen. De verwevenheid van al deze functies, en 

vooral het spanningsveld dat die verwevenheid met 

zich meebrengt, maakt een stad een stad. 

Gemeenteraadslid Sas van Rouveroij: “Een stads-

bouwmeester kan een middel zijn om meer kwaliteit 

te krijgen. Hij of zij moet architecten uitdagen hun 

grenzen te verleggen en zichzelf te overstijgen, maar 

hij of zij mag uiteraard niet in hun plaats treden.”

Een stadsbouwmeester moet ook een bruggenbou-

wer zijn die samen met de stadsdiensten de kwali-

teiten van een ruimtelijk project bewaakt en waar 

nodig versterkt. Daarom moet de stadsbouwmees-

ter zich neutraal positioneren. De stadbouwmeester 

mag niet aansluiten bij de ene of andere stakeholder. 

Momenteel is de procedure voor aanstelling lopen-

de. Het is de bedoeling dat de stadsbouwmeester 

kan starten in het najaar van 2017.

GENTSE STADSBOUWMEESTER

PLEIDOOI VOOR STADSBREDE WIFI
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Uit de rekening 2016 blijkt dat de Stad financieel ge-

zond is. 2016 sloot af met een exploitatieoverschot 

van 55,4 miljoen euro, of maar liefst 26 miljoen euro 

beter dan begroot. De ontvangsten werden integraal 

gerealiseerd, terwijl de uitgaven, vooral de wer-

kingskosten, lager waren dan voorzien.

 

Het exploitatieoverschot heeft ons in staat gesteld 

om in 2016 voor 30 miljoen euro aan korte termijn- 

financiering terug te betalen. In de eerste helft van 

de legislatuur werd al 220 miljoen euro aan inves-

teringen aangerekend. Vooral de kredieten voor het 

onderhoud van wegen en scholen worden aanzien-

lijk beter gebruikt dan de voorbije jaren. In 2016 

werd voor 83,5 miljoen euro geïnvesteerd.

De pensioenlast blijft onder controle. Op 1 juni 2017 

werden alle medewerkers die langer dan 12 jaar in 

dienst zijn statutair. Toch dalen de pensioenreserves 

nooit onder de 100 miljoen euro. Voor de medewer-

kers zelf maakt dit elke maand echter wel een zeer 

groot verschil.

Schepen van Financiën Christophe Peeters: “We 

blijven voorzichtig budgetteren voor de toekomst. Er 

wordt rekening gehouden met stijgende inflatie- en 

renteverwachtingen. Het investeringsvolume blijft 

op peil, en de effectieve aanrekeningen en vast-

leggingen zullen in 2017 normaal gezien opnieuw 

hoger liggen dan in 2016, een normaal verschijnsel 

in deze fase van de legislatuur. Ook de uitstaande 

schuld is onder controle, de schuldratio blijft de ko-

mende jaren rond de 80% schommelen.”

 

We kunnen dus stellen dat de stadsfinanciën zeer 

gezond zijn, ook op lange termijn. Gent heeft vol-

doende middelen om de uitdagingen van vandaag 

en de nabije toekomst het hoofd te bieden. Intussen 

blijven we investeren in infrastructuur, zowel in uit-

breiding (parken, scholen, bedrijventerreinen) als in 

onderhoud en verdere informatisering.

Er zijn te weinig mensen met een migratieachter-

grond of arbeidshandicap aan de slag bij de lokale 

besturen. In Gent hebben Stad en OCMW onlangs 

een diversiteitsactieplan goedgekeurd om hierin 

verder een voorbeeldrol op te nemen. Een modern 

HR-beleid kan niet bestaan zonder aandacht voor 

diversiteit, anders zal er veel talent aan ons voor-

bijgaan.

Om de doelstellingen te bereiken worden onder 

meer wijkgerichte jobbeurzen georganiseerd, zijn er 

afgeschermde selecties voor mensen met een ar-

beidsbeperking, komen er werkervaringsstages en 

wordt een gezamenlijke, toegankelijke website voor 

vacatures uitgebouwd.

Binnen Stad en OCMW is er momenteel een goed 

evenwicht tussen mannen en vrouwen, kortge-

schoolde en langer geschoolde medewerkers, en 

jongere en oudere medewerkers. Maar we mogen 

niet op onze lauweren rusten.

Gemeenteraadslid Camille Daman: “Ik heb tijdens 

de gemeenteraad een duidelijke oproep gedaan om 

de komende jaren onze focus ook hier niet te verlie-

zen. Zo is het zogenaamde ‘glazen plafond’ in onze 

maatschappij helaas nog altijd een realiteit. Onze 

aandacht mag niet verslappen. De genderuitdaging 

werkt trouwens in de twee richtingen: zo is ook de 

ondervertegenwoordiging van mannen in het kleu-

ter- en lager onderwijs en in kinderdagverblijven iets 

waar moet bij worden stilgestaan.”

STADSFINANCIEN GEZOND
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DIVERSITEIT OP DE WERKVLOER



Het Gentse voetbal zit in de lift. Na de successen van 

KAA Gent de afgelopen jaren, hebben ook de KAA 

Gent Ladies van zich laten horen met winst in de 

bekerfinale. Vele kinderen dromen er nu van om in 

de eerste ploeg te kunnen spelen. In het masterplan 

voetbal, dat de gemeenteraad in mei goedkeurde, 

wordt vooruitgeblikt op de toekomstige noden en 

uitdagingen.

Voetbal draait om winnen, maar het is bij uitstek ook 

een middel om mensen en vooral jongeren samen te 

brengen, hen een gevoel van eigenwaarde te geven 

en hen sterker te maken. Elk talent verdient dezelfde 

kansen, ongeacht achtergrond, afkomst en geaard-

heid.

Gemeenteraadslid Carl De Decker: “Tijdens de ge-

meenteraad heb ik de nadruk gelegd op de blijvende 

nood aan kwaliteitsvolle infrastructuur, professio-

nele trainers en omkadering om wachtlijsten weg 

te werken en jonge, enthousiaste voetballertjes de 

kans te geven hun droom waar te maken. Tenslotte 

heb ik naar aanleiding van de schrijnende verhalen 

over misbruik in sportclubs bij de bevoegde schepen 

geïnformeerd naar welke preventieve maatregelen 

we als Stad kunnen nemen om dit, in samenwerking 

met de jeugdafdelingen van de clubs, te voorkomen. 

Deze problematiek ligt me nauw aan het hart.”

MASTERPLAN VOETBAL
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EERSTE OPVOEDERS VAN 
KINDEREN ZIJN HUN OUDERS
Naar aanleiding van het debat in het Vlaams par-

lement over het belang van ouderparticipatie van 

ouders met een migratieachtergrond, vond hier-

over ook in de Gentse gemeenteraad een debat 

plaats. Gemeenteraadslid Mehmet Sadik Karanfil 

kwam hierin tussen en stelde dat het debat niet 

mag worden verengd tot ouders met een migratie- 

achtergrond. 

Mehmet Sadik Karanfil: “Ouderparticipatie moet 

een prominente rol in het onderwijsbeleid innemen: 

de eerste opvoeders van kinderen zijn immers hun 

ouders. Ouders moeten hun kinderen maximaal 

voorbereiden op de complexe maatschappij waarin 

we leven en de uitdagingen waarmee hun kinderen 

later zullen geconfronteerd worden.”

En hoe kan je dat beter doen dan op een betrok-

ken manier de schoolloopbaan van je kind mee op 

te volgen?

Het gaat niet op, dit debat te verengen tot ouders 

met een migratieachtergrond. Oplossingen worden 

immers niet gevonden door te polariseren. Het is 

een complexe problematiek, veelal een verhaal van 

kansarmoede, en daarbovenop komt dan soms ook 

nog eens een taalbarrière.

We moeten samen als maatschappij, alle mogelijke 

inspanningen leveren, zodanig dat we alle kinderen 

in ons onderwijssysteem mee kunnen krijgen.



Momenteel bouwt het OCMW een nieuw woonzorg-

centrum, genaamd “Zuiderlicht” aan de Zuidbroek in 

Mariakerke. Het nieuwe woonzorgcentrum zal plaats 

bieden aan 134 senioren.

Om een antwoord te bieden op de hulpvraag vanuit 

de zorgsector heeft het bestuur beslist om ruimte 

te bieden aan specifieke doelgroepen. Zo is er nood 

aan plaatsen voor ouderen met een gestabiliseer-

de psychiatrische problematiek, voor personen met 

jong-dementie (< 65 jaar), voor personen met een 

mentale beperking enz.

Naast het woonzorgcentrum zullen ook 14 sociale 

assistentiewoningen worden gebouwd door een  

sociale huisvestingsmaatschappij.

Fractievoorzitter Yoeri Note: “In Zuiderlicht zullen 

125 mensen een job vinden, van medisch personeel 

over keukenmedewerkers tot directieleden. Via de 

OCMW-website kan je de diverse vacatures raad-

plegen.”

In 2016 betaalde het Gentse OCMW 2,1 miljoen 

euro aan verblijfskosten in privé-woonzorgcentra, 

600.000 euro in OCMW-woonzorgcentra en 46.000 

euro in assistentiewoningen. Deze cijfers kreeg 

OCMW-raadslid Cédric Verschooten van de voorzit-

ter tijdens het vragenuurtje in de raad.

Het OCMW besliste in de vorige legislatuur om de 

onderhoudsplicht af te schaffen en wanneer een 

pensioen ontoereikend is, de kosten niet te verhalen 

op de kinderen. In 2016 werd er voor 510 senioren 

een financiële tussenkomst verleend, een kleine stij-

ging t.o.v. 2015 (501). 

Cédric Verschooten: “We willen kinderen die vaak 

zelf hoge kosten hebben niet nog extra belasten met 

de factuur van een woon- en zorgcentrum. We kijken 

uiteraard wel nauwgezet toe dat hier geen misbruik 

van wordt gemaakt. De voorzitter verzekerde me 

dat er amper dossiers zijn waarbij het OCMW moet 

terugvorderen bij mensen die zich op voorhand be-

wust onvermogend hebben gemaakt. Dit toont aan 

dat ons sociaal onderzoek grondig gebeurt.”

OCMW GENT BLIJFT
OOK OUDEREN STEUNEN

NIEUW WOONZORGCENTRUM 

“ZUIDERLICHT” IN MARIAKERKE
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Naar jaarlijkse gewoonte werd het jaarverslag van 

de ombudsvrouw voorgelegd. In 2016 waren er in 

totaal 1826 tussenkomsten van de ombudsdienst, 

waarvan slechts 62 betrekking hadden op het 

OCMW. Goed nieuws is dat de tweedelijnsklachten 

tegenover 2015 sterk zijn gedaald. De ombudsvrouw 

is bevoegd voor de tweedelijnsklacht: als de klager 

bij het OCMW zelf geen antwoord heeft gekregen, 

komt de ombudsvrouw tussen.

Een opmerking die ieder jaar terugkomt is dat er 

duidelijker en in meer begrijpbare taal moet worden 

gecommuniceerd naar de cliënten toe.

Er werd al heel veel energie gestoken in verbete-

ring, maar blijkbaar nog niet voldoende. Tevens moet 

het OCMW erop toezien dat bij stopzetting van een 

leefloon, binnen een redelijke termijn, een gemoti-

veerde beslissing aan de cliënt wordt bezorgd.

OCMW-raadslid Nicolas Vanden Eyden: “Dit jaar-

verslag is een belangrijk document en geniet onze 

volle aandacht. Op die manier blijven we zicht heb-

ben op hoe de cliënt onze dienstverlening ervaart en 

kunnen we bijsturen waar nodig.”

OCMW KRIJGT GOED
RAPPORT VAN OMBUDSVROUW
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De provincie Oost-Vlaanderen wordt aandeelhouder 

van het Havenbedrijf Gent. Dat besliste de provin-

cieraad op 26 april 2017. Hierdoor zal de provincie 

voortaan formeel deel uitmaken van het havenbe-

stuur en het beleid van de haven mede bepalen. De 

provincie was tot op heden waarnemer in de raad 

van bestuur.

Dit aandeelhouderschap en de bijhorende kapi-

taalsverhoging van 13 miljoen euro is een bijzonder 

goede zaak voor Gent, evenals Oost-Vlaanderen. 

Want de haven van Gent is, zonder enige vorm van 

overdrijving, de motor van de Oost-Vlaamse eco-

nomie. De haven creëert maar liefst 62.000 jobs in 

Oost-Vlaanderen, wat goed is voor 15 procent van 

de totale tewerkstelling. De kapitaalsverhoging zal 

bijdragen tot de financiering van de nieuwe sluis in 

Terneuzen.

Geert Versnick stelde in het verleden al dat indien 

Gent een goede zeehaven wil blijven, een nieuwe 

zeesluis van cruciaal belang is. Hij is als bevoegd 

gedeputeerde dan ook tevreden dat het provincie-

bestuur hiertoe een aanzienlijke bijdrage kan leve-

ren. Indien de lopende fusieverkenning tussen het 

Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports tot een ef-

fectieve fusie leidt, zal ook de provincie vanzelfspre-

kend deel uitmaken van het nieuwe havenbedrijf.

DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
INVESTEERT 13 MILJOEN EURO
IN HET HAVENBEDRIJF GENT



CONTACT

Fractiesecretariaat Gemeenteraad
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T +32 (0)9 266 54 80
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T +32 (0)9 225 45 05

www.openvldgent.be/Provincieraad
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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

Op 30 juni hebben de provincieraadsleden twee 

mooie projecten bezocht waarin de provincie 

Oost-Vlaanderen fors heeft geïnvesteerd, nl. de 

Sint-Baafskathedraal en De Krook.

Onlangs werd het einde van de restauratiewerken 

van de toren van de Sint-Baafskathedraal gevierd. 

Bij deze restauratie was de betrokkenheid van 

het provinciebestuur groot met het advies van de  

Monumentenwacht Oost-Vlaanderen, derde betaler 

in de restauratiepremie én als toezichthouder op de 

Kathedrale Kerkfabriek.

Een ander prachtig project is de gloednieuwe hoofd-

bibliotheek van Gent: De Krook. Samen met de Stad 

Gent, IMEC en de Universiteit Gent werd in 2009 een 

overeenkomst gesloten om het project op de site 

Waalse Krook te ontwikkelen.

Provincieraadslid Martine Verhoeve: “De Provincie 

engageerde zich toen om mee te participeren voor 

een bedrag van 10 miljoen euro. De recentelijk ge-

opende Krook is niet enkel een bibliotheek, maar ook 

een grootschalig vernieuwingsproject dat innovatief 

ondernemerschap, cultuur en kennis bundelt. Het is 

een fijne ontmoetingsplek voor alle Gentenaars.”
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