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PARKEERTARIEVEN GEDAALD

“THE BOX” SCHOT IN DE ROOS

EEN GREEP UIT HET LIBERAAL WELZIJNSBELEID

PROVINCIE ZET IN OP ONTWIKKELING VAN WARMTENETTEN



Nog een goede drie maanden scheiden ons van de gemeenteraadsverkiezingen op 

14 oktober, maar onze fractie sleept zich allerminst naar het einde van de legislatuur, 

integendeel. Ook de afgelopen maanden heeft onze fractie niet stilgezeten en we blij-

ven onze stempel drukken op belangrijke beslissingen die genomen worden voor de 

toekomst van onze stad.

Namens onze fractie heb ik steevast gepleit dat het parkeer- en circulatieplan dat we 

invoerden grondig gemonitord, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd zou worden. Dat 

is dit voorjaar ook gebeurd: zowel het parkeer- als het circulatieplan werden aan een 

grondige evaluatie onderworpen. Op basis van de resultaten werden gerichte bijstu-

ringen gedaan, inclusief ons voorstel om de parkeertarieven voor het ondergronds 

kortparkeren te verlagen. Voorts keurde de gemeenteraad na 15 jaar een nieuw en 

ambitieus gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goed. Dat plan biedt een voldoende 

flexibel ruimtelijk kader voor een verdere dynamiek en groei op vlak van wonen, eco-

nomie én voorzieningen.

Eerste schepen Mathias De Clercq werkte naarstig verder om van Gent “the place 

to be” te maken voor startend ondernemerschap. Schepen Sofie Bracke zette onver-

minderd in op de digitalisering van de dienstverlening en schepen Christophe Peeters 

leverde een budget in evenwicht af tot en met alvast 2021. U leest het allemaal en nog 

veel meer in dit fractiemagazine.

Voor we van start gaan om campagne te voeren voor ons liberaal programma voor 

Gent, laden we de batterijen nog eens op tijdens 

een korte vakantie.

Ik wens u veel leesplezier en 

een heel goeie Gentsche Fieste!

Sami Souguir

Fractievoorzitter

Gemeenteraad Gent
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Het plug-and-play handelspand The Box in de Dam-

poortstraat doet het bijzonder goed. Al meer dan 100 

ondernemers testten er hun handel- of horecacon-

cept uit. In het pand kunnen ondernemers terecht 

voor een weekend, week of maand. Dit tegen een 

vast bedrag, zonder zich zorgen te hoeven maken 

over vergunningen, verzekeringen en andere mo-

gelijke praktische obstakels. Ondernemers kunnen 

er zo zonder al te veel investeringen of risico’s hun 

concept of product aftoetsen bij het grote publiek.

Ondertussen maakten al meer dan 100 onderne-

mers gebruik van The Box. Dat zijn vaak starters 

of pré-starters maar evengoed gevestigde onder-

nemers die niet altijd nood hebben aan een vaste 

locatie.

Verschillende starters openden nadien een eigen 

zaak in het Gentse. De ervaringen die ze opdeden in 

The Box zijn dan mooi meegenomen.

Eerste schepen Mathias De Clercq: “The Box is een 

ideale plek om de eerste stappen als ondernemer te 

zetten. Ondernemen is een leerproces. Door je pro-

duct of concept eerst uit te testen, kom je nadien 

sterker aan de start. Samen met ons gratis starten, 

onze starterscontracten, onze startersevents en 

onze Startersfabriek is The Box een mooie aanvul-

ling op ons doorgedreven Gents startersbeleid.”

THE BOX SCHOT IN DE ROOS

In 2017 kwamen 11.089 nieuwe inwoners in Gent 

wonen en verhuisden ook nog eens 21.172 Gente-

naars binnen de stad. “2017 was allesbehalve een 

abnormaal jaar op dat vlak”, aldus Sofie Bracke, 

schepen van Burgerzaken. “Mensen zijn veel mo-

bieler dan vroeger. Dat betekent ook dat de dienst 

Burgerzaken steeds meer adreswijzigingen te ver-

werken krijgt.”

Zo’n aanpassing van een adres kon vroeger wel 

even duren. “Gemiddeld 42 dagen om precies te 

zijn”, gaat Sofie verder. “Dat is behoorlijk lang. We 

ijverden er al langer voor dat politieagenten een ipad 

zouden kunnen gebruiken om de woonstvaststelling 

te doen waardoor de dienst Burgerzaken ook snel-

ler alle nodige informatie zou doorgestuurd krijgen. 

Sinds vorige zomer wordt op die manier gewerkt en 

de resultaten spreken voor zich. Een adreswijziging 

duurt momenteel nog 20 dagen.  De doorlooptijd kon 

dus gehalveerd worden, een mooi resultaat.”

Een ander voorbeeld van digitale efficiëntie zijn de 

online attesten. Die kunnen sinds de digitale handte-

kening werd ingevoerd, begin 2017, volledig online 

aangevraagd én afgeleverd worden. Sinds de start 

werden op die manier 26.000 digitale attesten zoals 

geboorteaktes, attest van samenstelling gezin en 

attest van woonst, enz. bezorgd. “Dat zijn 26.000 

Gentenaars die niet meer naar de loketten van Bur-

gerzaken moesten komen”, bevestigt Sofie, “maar 

die tijd aan iets leukers konden besteden. Een goed 

voorbeeld van efficiënte dienstverlening die in de 

smaak valt.”

EFFICIENTE DIENSTVERLENING
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We hebben woord gehouden: het circulatie- en 

parkeerplan worden aangepast. De sector Coupure 

krijgt een extra uitweg, het vergunningensysteem 

voor leveranciers wordt vereenvoudigd, 2 x 15 min. 

gratis parkeren werd 2 x 20 min, avondparkeren in 

de binnenstad werd beperkt tot 23u en het onder-

gronds kortparkeren is terug goedkoper geworden. 

Met deze en andere maatregelen geven we een 

antwoord op de evaluatie en komen we tegemoet 

aan de signalen van de Gentenaars, van mensen die 

werken en ondernemen in Gent en van de handel 

en horeca. Onze fractie was vragende partij voor 

een slimme en gerichte aanpassing van de parkeer- 

tarieven voor ondergronds kortparkeren en heeft 

haar standpunt doorgedrukt.

Fractievoorzitter Sami Souguir: “De nieuwe tarief-

structuur voor ondergronds parkeren is duidelijker 

en eerlijker: voortaan betaal je per half uur in plaats 

van per uur. Wat je betaalt, sluit dus beter aan bij 

de effectieve parkeertijd. De tarieven voor onder-

gronds kortparkeren in rotatieparkings (Vrijdag-

markt, Sint-Michiels, Reep) en langdurig parkeren 

in afstandsparkings (Sint-Pietersplein, Tolhuis) gaan 

naar beneden. We hebben gedaan wat we altijd ge-

zegd hebben: het circulatie- en parkeerplan kritisch 

evalueren, en bijsturen waar nodig.”

De verlaging van de tarieven voor kortparkeren in 

de centrumparkings is goed voor onze handel en 

horeca, dat beaamt ook Middenstandsschepen 

Christophe Peeters die de aanpassing onderhan-

delde. De eerdere verlaging van de tarieven voor 

avondparkeren in juli vorig jaar heeft al bewezen dat 

dergelijke maatregelen wel degelijk effect hebben. 

Meer dan ooit is Gent dus een aantrekkelijke stad 

om te winkelen en te genieten van ons rijk gastro-

nomisch aanbod.

Een overzicht van alle aanpassingen van 

het circulatie- en parkeerplan vind je terug op:

openvldgent.be/Gemeenteraad-Gent/Mobiliteitsplan

WE HEBBEN WOORD GEHOUDEN:
DE PARKEERTARIEVEN ZIJN GEDAALD

Alleen de geregistreerde honden en katten zijn samen al met ruim 75.000 in 

Gent. Een gigantisch aantal viervoeters waarvoor we met z’n allen zorg moeten 

dragen. De Gentenaars hechten ook steeds meer belang aan dierenwelzijn. 

De band tussen het baasje en zijn huisdier is vaak zeer hecht en de meeste 

mensen beschouwen hun huisdier dan ook als een familielid. “Ik wil dat die-

renwelzijn in Vlaanderen ernstig wordt genomen”, schreef de Vlaamse minister 

voor Dierenwelzijn in zijn beleidsbrief. En terecht: ook dieren hebben, net als 

mensen, recht op een waardig bestaan. Vanuit het stedelijk beleid moeten we 

er dan ook naar streven om het voor de duizenden dieren in onze stad zo veilig 

en aangenaam mogelijk te maken. Door dierenmishandeling en -verwaarlozing 

prioritair aan te pakken én door in te zetten op een actief dierenwelzijnsbeleid.

De afgelopen jaren heb ik het thema van zeer nabij opgevolgd: zowel de hand-

having van de dierenrechten, als de bouw van het gloednieuwe dierenasiel 

langs de Watersportbaan. Maar ook met mijn voorstel om een dierenbegraaf-

plaats en/of -strooiweide in te richten waar baasjes op een waardige manier 

afscheid kunnen nemen van hun huisdier, of het introduceren van een sticker 

‘Red onze huisdieren’ door de brandweerzone.

Met de sticker kunnen baasjes de brandweer laten weten dat ze dieren in huis 

hebben, zodat er rekening mee kan worden gehouden bij onheil. De sticker is 

sinds kort verkrijgbaar in de Stadswinkel (Botermarkt 17A). Haal hem gratis af 

en kleef hem op een zichtbare plaats. Hij kan dierenlevens redden! Ik draag 

dierenwelzijn hoog in het vaandel en ik 

ben ervan overtuigd dat het stadsbestuur 

hierin een belangrijke rol te vervullen 

heeft. Ik hoop dan ook dat het belang van 

dierenwelzijn alleen maar zal toenemen.

Stephanie D’Hose

Adjunct-fractievoorzitter

OP
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IE

4 5

BIJ LEVEN EN WELZIJN, OOK VAN ONZE DIEREN



Wie tot voor kort een boek ontleende in pakweg de 

bib van Drongen moest dat boek terugbrengen naar 

diezelfde bib. Daar kwam verandering in dankzij 

een nieuw registratiesysteem dat werd ingevoerd 

door de Gentse bibliotheken. Sinds 1 juni kan wie 

een boek heeft ontleend in één van de filialen, dat 

boek in eender welk filiaal of in de hoofdbibliotheek 

terugbrengen.

Het zogenaamde filiaalonafhankelijk terugbrengen 

van boeken is een complex proces. Om dat mo-

gelijk te maken was heel wat voorbereidend werk 

noodzakelijk. Zo diende elk boek voorzien te worden 

van een unieke tag. Vervolgens moest het transport 

van de boeken volgens een hoge frequentie gega-

randeerd kunnen worden. Daarvoor wordt beroep 

gedaan op een sociaal economiebedrijf. Ten slotte 

gebeurden er ook enkele technische aanpassingen 

aan het boetesysteem. Heel wat inspanning die de 

klantvriendelijkheid enorm verhogen.

Gemeenteraadslid Stephanie D’Hose: “Eindelijk  

kan je een boek, eender waar je het hebt ontleend, 

terugbrengen naar een filiaal naar keuze. Een enor-

me verbetering van de dienstverlening voor de ge-

bruikers. Bovendien verwacht de bibliotheek dat 

de collectie meer en beter verspreid raakt over het 

bibliotheeknetwerk waardoor het aantal ontleningen 

zal toenemen, en dat kan ik enkel toejuichen.”

Het havengebied Gent van North Sea Port over-

schrijdt voor het eerst de kaap van 8 miljard euro 

toegevoegde waarde. Ook de werkgelegenheid en 

de investeringen stijgen. Dat blijkt uit cijfers van 

de Nationale Bank van België. De totale werkgele-

genheid in het havengebied Gent steeg in 2016 van 

63.245 naar 64.193 jobs. De directe werkgelegen-

heid steeg tot 27.983 voltijdse jobs. De indirecte 

ging de hoogte in tot 36.210 jobs. In het havenge-

bied Gent blijft de totale werkgelegenheid jaar na 

jaar toenemen of minstens stabiel.

Havenschepen Mathias De Clercq: “Met de 34.179 

jobs in de havengebieden van Vlissingen en Terneu-

zen en de 64.193 in het Gentse havengebied is onze 

fusiehaven goed voor 98.372 (in)directe jobs. Tegen 

2020 wil North Sea Port het aantal jobs doen stijgen 

tot 100.000.”

Het Gentse havengebied registreerde in 2016 een 

totale toegevoegde waarde van 8 miljard euro: 3,9 

miljard euro directe en 4,1 miljard euro indirecte 

toegevoegde waarde. Dit is het tweede jaar op rij 

een record. Bovendien wordt voor het eerst de grens 

van 8 miljard euro overschreden.

Gemeenteraadslid Sas van Rouveroij: “De toege-

voegde waarde in de havengebieden van Vlissingen 

en Terneuzen bedraagt 5,4 miljard euro. Met de 8 

miljard van het Gentse havengebied komt North Sea 

Port op een totaal van 13,4 miljard euro toegevoeg-

de waarde.”

Ook qua investeringen zitten de cijfers goed: In 2016 

bedroegen de investeringen in het havengebied 

Gent 531 miljoen euro. Dit is het hoogste peil van 

minstens de laatste 6 jaar.

NORTH SEA PORT BOEKT NIEUW RECORD

VANAF JUNI MAG BOEK NAAR ELKE BIB
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De exploitatierekening, zeg maar het huishoudbud-

get van Stad Gent, sluit af met een overschot van 

48,5 miljoen euro, of maar liefst 22,7 miljoen euro 

beter dan begroot. De ontvangsten (822 miljoen 

euro) werden integraal gerealiseerd en voor de vol-

ledige legislatuur (2014-2019) zal 495 miljoen euro 

aan investeringen gebeurd zijn.

Gent heeft voldoende middelen om de uitdagingen 

van vandaag en de nabije toekomst het hoofd te 

bieden. Intussen blijft het college investeren in in-

frastructuur, zowel in uitbreiding (parken, scholen, 

bedrijventerreinen) als in onderhoud.  Op het inves-

teringsbudget werden nu nog bijkomende middelen 

vrijgemaakt voor de ontsluiting van Coca-Cola zodat 

de woonwijken van Zwijnaarde ontlast worden van 

zwaar verkeer. Ook is er extra budget vrijgemaakt 

ter compensatie van het verbod op wegwerpbekers 

tijdens de Gentse Feesten, komen er 42 extra plaat-

sen bij in het stedelijk kinderdagverblijf Kobe en 

Nanou, en krijgt de speelpleinwerking in Sint-Kruis-

Winkel een financiële injectie, zodat de school gered 

kan worden. En in het kader van de herbestemming 

van kerken, is de Sint-Jozefkerk aangekocht als ge-

bouw voor de gemeenschap. De kerk speelt immers 

een belangrijke rol in het stadsvernieuwingsproject 

‘Bruggen naar Rabot’. 

Schepen van Financiën Christophe Peeters: “Op 

exploitatie creëren we in de toekomst een overschot 

van 45 miljoen euro per jaar. De stadsfinanciën zit-

ten dus goed tot minstens halfweg volgende legisla-

tuur en een verhoging van de belastingen hoeft dus 

niet, ook niet op lange termijn. Maar uiteraard zal, 

na de verkiezingen, het volgende college nieuwe, 

voorzichtige en doordachte keuzes moeten maken.“

De stad Gent mag trots zijn op de goede zorgen 

van uittredend schepen van Financiën. Niet alleen 

heeft hij de Stad terug financieel gezond gemaakt, 

hij heeft er ook voor kunnen zorgen dat Gent voor 

de toekomst voldoende gewapend is om financiële 

schokken, mochten ze plaatsvinden, gepast te on-

dervangen.

Een belangrijk moment tijdens de gemeenteraad van 

mei; 15 jaar na goedkeuring van het vorige ruimtelijk 

structuurplan, lag er de definitieve vaststelling van 

het nieuwe gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

‘Ruimte voor Gent - Structuurvisie 2030’ voor.

“Een nieuw ambitieus structuurplan dat de lijnen 

uitzet tot 2030 met een doorkijk tot 2050, een be-

langrijk strategisch plan bijgevolg”, stelde gemeen-

teraadslid Camille Daman.

We weten dat de ruimte schaars is in Vlaanderen, in 

Gent, en dat er dus, meer dan ooit, nood is aan duur-

zame, creatieve en innovatieve oplossingen om een 

antwoord te bieden aan de verschillende ruimtelijke 

uitdagingen op vlak van wonen, werken, ontspan-

nen... Een nieuw structuurplan was dan ook nodig 

om in te spelen op nieuwe trends, op nieuwe oppor-

tuniteiten die zich aanbieden, op nieuwe uitdagingen 

die zich vandaag stellen.

Door het principe van ruimteneutraliteit toe te pas-

sen, zullen er de komende jaren per saldo geen 

bijkomende harde bestemmingen meer worden 

voorzien. Om dit mogelijk te maken moet er ingezet 

worden op verdichting, door te stapelen, door ho-

ger te bouwen door medegebruik van infrastructuur 

mogelijk te maken, door efficiënter om te gaan met 

de ruimte. Dit uiteraard binnen de ruimtelijke draag-

kracht van iedere plek. Deze ruimtelijke principes 

zijn nodig om een verdere groei van Gent op een 

doordachte manier mogelijk te maken.

Bovendien zal er maximaal moeten worden ingezet 

op het verweven van functies: op die manier moet 

iedere Gentenaar gemakkelijker toegang hebben tot 

de diverse voorzieningen zoals onderwijs, kinderop-

vang, gezondheidszorg en werk.

STAD GENT FINANCIEEL ZEER GEZOND
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GEMEENTERAAD KEURT STRUCTUURPLAN
‘RUIMTE VOOR GENT - VISIE 2030’ GOED



Inclusie is de norm in het hedendaagse onderwijs, 

en terecht! Alleen zijn we niet altijd consequent, 

zeker niet als het gaat over levensbeschouwelijke 

vakken (LBV). Dan blijven we onze kinderen in hok-

jes plaatsen.

Toch komt er beweging op het veld die inclusie 

wat dat betreft nastreeft. Twee leerkrachten uit 

een Gentse stadsschool werkten een voorstel uit 

dat vertrekt vanuit een andere organisatie van het 

aanbod LBV. Daarbij worden de leerlingen voor LBV 

niet meer uit elkaar gehaald. Het aanbod wordt ge-

organiseerd als een soort carrousel. Daarin zou er 

gewerkt worden met een verdeelsleutel waarin elke 

levensbeschouwing een representatief aantal uren 

krijgt in een pakket dat voor de klassen als geheel 

geldt zonder dat leerlingen hun vrije levensbeschou-

welijke keuze moeten opgeven.

Gemeenteraadslid Carl De Decker: “Een mooi 

voorstel waar wij als liberalen enkel achter kunnen 

staan. Het invoeren van een overkoepelend levens-

beschouwelijk vak waarbij kinderen kennismaken 

met elkaars overtuiging kan het respect voor elkaar 

enkel doen toenemen. Bovendien kan het vak Bur-

gerschap, waarbij belangrijke universele waarden 

zoals vrijheid en gelijkheid aan bod komen, worden 

geïntegreerd. Tijd om het debat hierover te voeren 

en een dergelijk voorstel verder uit te werken en te 

implementeren.”

LAAT KLASGROEP SAMEN ALLE 
LEVENSBESCHOUWING VOLGEN
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VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
Het managen van een gezin in combinatie met een 

drukke baan is een enorme klus en vergt heel wat 

organisatie bij veel jonge gezinnen. We kennen alle-

maal het begrip taxi mama/papa. Vooral op woens-

dagnamiddag is het vaak een rush van en naar de 

vrijetijdsbesteding van zoon- en/of dochterlief. We 

willen immers allemaal dat onze kinderen zich ten 

volle kunnen ontplooien.

Momenteel zien we dat verschillende ouders allerlei 

initiatieven nemen om het tekort aan buitenschool-

se opvang en een kwalitatieve invulling ervan op te 

vangen. Hieruit volgt de terechte vraag of het niet 

beter zou zijn om kwalitatieve vrijetijdsbesteding 

(sport, dans, muziek…) te integreren in het be-

staand aanbod van voor- en naschoolse opvang.

Gemeenteraadslid Mehmet Sadik Karanfil:

“Momenteel zien we dat een Vlaams decreet dat 

kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang ondersteunt 

en in de daarbij horende middelen voorziet, op zich 

laat wachten. Dat betekent niet dat wij intussen als 

stadsbestuur onze verantwoordelijkheid in deze ont-

lopen. Er worden verschillende initiatieven onderno-

men o.a. in het kader van de Brede School, die inzet 

op beweging en initiatie in sport na school. Toch is 

het werk niet af en streven wij naar een model waar-

bij school en buitenschoolse activiteiten naadloos op 

elkaar aansluiten, naar Scandinavisch model. Het 

zou voor heel wat tweeverdieners veel oplossen.”



Onze maatschappij ondergaat continu veranderin-

gen. De belangrijkste uitdagingen kunnen vastge-

steld worden aan de hand van een aantal wijzigende 

maatschappelijke tendensen. De belangrijkste zijn 

de verwitting van Gent, kinderen en ouderen lopen 

een groter risico op armoede, betaalbaar wonen, 

gezondheidszorg, onderwijs en werk. Om een ant-

woord te vinden op deze uitdagingen stellen we 

hierbij een greep uit het liberaal welzijnsbeleid voor: 

Welzijn moet voor iedereen kwaliteitsvol, betaalbaar 

en toegankelijk zijn, zodat iedereen goed, gezond, 

gelukkig en lang vrij kan leven. 

Yoeri Note: “Mensen in armoede dienen financieel 

ondersteund te worden maar tegelijkertijd ook ster-

ker gemaakt, zodat ze waardig kunnen participeren 

aan de samenleving met als einddoel zelfredzaam-

heid.”

Voor nieuwkomers zetten we in de eerste plaats in 

op inburgering, waar lessen Nederlands uiteraard 

een must zijn, maar ook een training in het “Alge-

meen Dagelijks Leven”.

Vaak vinden mensen ook hun weg niet in het labyrint 

van hulpverleningsorganisaties en steunmaatrege-

len. We helpen hen actief om de weg te vinden.

Nicolas Vanden Eynden: “Geen enkel kind verdient 

het om in armoede op te groeien. Het onderwijs 

heeft vanzelfsprekend een belangrijke rol in het 

detecteren van kinderarmoede. Elk kind moet zich 

op school kunnen ontplooien en genieten van een 

gezonde warme maaltijd, kennis maken met sport 

en cultuur en leren studeren. De school kan, in het 

kader van de brede schoolwerking, tegelijk ook een 

plek worden waar ook ouders na de schooluren te-

recht kunnen, bijvoorbeeld voor lessen Nederlands 

en inburgering.”

Armoede heeft een grote invloed op de gezondheid. 

Slechte huisvesting, ongezonde voeding, gebrek aan 

hygiëne en aan medische zorg, zijn dikwijls een ge-

volg van armoede, wat leidt tot een vicieuze cirkel.

Wij willen de gezondheidskloof verkleinen door in te 

zetten op lokale zorgnetwerken en eerstelijnspsy-

chologen. Om de medische kosten voor personen in 

armoede te beperken, passen we het derdebetalers-

systeem automatisch toe.

EEN GREEP UIT HET LIBERAAL
WELZIJNSBELEID 2019-2025
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Huisartsen vormen de eerste lijn in de gezondheids-

zorg en hebben vaak een goed zicht op de gezond-

heidssituatie van gezinnen. Helaas is het ook voor 

hen vaak niet duidelijk naar welke gespecialiseerde 

dienst of hulpverlening ze kunnen doorverwijzen. 

Het OCMW maakt medewerkers vrij om de Gentse 

huisartsen hierin te begeleiden.

De komende jaren stijgt het aandeel senioren in de 

Gentse bevolking spectaculair.

Frank Wijnakker: “We willen van Gent een leef-

tijdsvriendelijke stad maken, wat in de eerste plaats 

betekent dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig 

moeten kunnen beslissen over hun leven en hun 

zorg. Daarom voorzien we persoonsgebonden finan-

ciering, zowel voor thuiszorg, semi-residentiële als 

residentiële zorg.”

Het toenemend aantal hoogbejaarden zorgt ook voor 

een toename van de dementieproblematiek. Maar 

liefst 31.000 Gentenaars zijn in hun omgeving be-

trokken bij dementie, een aandoening waarover nog 

steeds een taboe bestaat. Het experiment met een 

inloophuis voor mensen met dementie en hun man-

telzorgers in het Buurtcentrum De Vaart toont aan 

dat hier nood aan is. We breiden deze dienstverle-

ning uit naar andere buurtcentra en welzijnsbureaus 

verspreid over de stad.
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AZ Jan Palfijn wordt het ziekenhuis van de toekomst: 

efficiënt, transparant, sociaal, hoge kwaliteit, empo-

werment van de medewerkers en dit steeds met het 

oog op een kostenefficiënt beleid waarbij de inbreng 

van de Stad Gent minimaal wordt.

Maximaal inzetten op netwerken. AZ Jan Palfijn 

moet binnen het ziekenhuisnetwerk een grotere rol 

gaan spelen. Het is een grote opportuniteit voor het 

AZ Jan Palfijn om in de Gentse regio netwerken met 

andere ziekenhuizen op te zetten, waardoor het AZ 

Jan Palfijn kan evolueren naar een expertisecentrum 

voor specifieke aandoeningen (geriatrie, materniteit, 

pediatrie en revalidatie). 

Yoeri Note: “Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, ex-

pertisecentrum met een sociaal hart!”

De locatie van het ziekenhuis, op de topsportsite 

Watersportbaan, biedt opportuniteiten voor de uit-

bouw van een volwaardig sportmedisch centrum.

Om de spoeddienst te ontlasten, herlocaliseren we 

de huisartsenwachtpost naar de terreinen van het 

ziekenhuis, zodat de link tussen eerste- en tweede-

lijnszorg wordt versterkt.

AZ JAN PALFIJN: EEN EFFICIENT 
EN TRANSPARANT ZIEKENHUIS
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Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2050 

klimaatneutraal te zijn. De voorbije jaren werden 

er reeds heel wat inspanningen geleverd om deze 

ambitieuze doelstelling te halen. Zo zijn we koploper 

op het vlak van windbeleid en zijn groepsaankopen 

van zonnepanelen ook telkens een succes. Daar 

de huidige energievraag vooral uit een vraag naar 

warmte bestaat, moeten we in de toekomst ook hier 

de nodige aandacht aan besteden.

De provincie is andermaal bereid om een voortrek-

kersrol op te nemen, net zoals met het windbeleid.

Gedeputeerde Martine Verhoeve legt hierbij de na-

druk op een kostenefficiënte werking. Om rendabel 

te zijn is het immers noodzakelijk dat de warmte-

netten in onze steden en gemeenten komen, waar 

er veel gebruikers op een beperkte ruimte aanwezig 

zijn. Het eerste warmtenet werd inmiddels met de 

nodige juridische en technische steun van de Pro-

vincie gerealiseerd in Eeklo. Een eerste stap in de 

goede richting die ongetwijfeld de nodige navolging 

zal krijgen.

Zoals steeds is de samenwerking met steden en ge-

meenten van essentieel belang. Enkel door samen 

te werken en elkaar te versterken zullen we onze 

klimaatdoelstellingen halen!
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