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Welkom bij de eerste editie van dit vernieuwde fractiemagazine. Waar wij 

u eind vorig jaar nog informeerden over de krachtlijnen van het nieuwe be-

stuursakkoord van de nieuwe Gentse bestuurscoalitie, stellen wij nu ook al 

onze nieuw verkozen mandatarissen aan u voor, een mix van bekende en  

nieuwe gezichten. Een overzicht van onze mensen vindt u op de achterzijde 

van dit magazine, samen met hun contactgegevens. Binnenin willen we u naar  

goede gewoonte informeren over de standpunten en tussenkomsten van onze 

Gentse mandatarissen in de gemeenteraad, OCMW-raad en de provincieraad.

De afgelopen weken en maanden is door schepen van financiën  

Christophe Peeters en het college hard gewerkt aan het financieel  

meerjarenplan voor onze stad. We hebben keihard voet bij stuk moet houden 

maar ondanks de moeilijke financiële  tijden is er geen sprake van een verho-

ging van de kernbelastingen. Niet alleen het budget heeft echter onze agenda 

beheerst. Ook vanuit de gemeenteraad hebben we niet stilgezeten en hebben 

we onze liberale visie opnieuw duidelijk naar voren gebracht. Zo hebben we 

er met succes voor gepleit om het openbaar maken van de leegstandsregis-

ters, die door krakers werden misbruikt door ze op het internet te publiceren, 

aan voorwaarden te koppelen. Bovedien wordt dankzij een wetsvoorstel 

van Mathias De Clercq werk gemaakt van het strafbaar stellen van kraken.

Een greep uit onze vragen en tussenkomsten kunt u lezen in dit fractiema-

gazine. Aarzel niet om ons ook in de toekomst uw suggesties, opmerkingen 

of vragen over te maken. Rest mij enkel nog u alvast een zeer prettige einde-

jaarsperiode toe te wensen.

Veel leesplezier!

Sami Souguir

Fractievoorzitter

Gemeenteraad Gent
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De haven van Gent blijft nieuwe investeringen 

aantrekken. Zo mocht Eerste schepen en schepen

van Haven, Economie en Ondernemen Mathias 

De Clercq in september het nieuwe logistiek cen-

trum van DSV openen. De investering is goed voor 

23.000 vierkante meter aan opslagruimte en 120 

nieuwe jobs zowel voor hoog- als laaggeschoolden. 

Internationale speler WDP investeert dan weer 70 

tot 90 miljoen euro in een nieuw logistiek park van 

180.000 vierkante meter aan het Kluizendok.

“De keuze van DSV en WDP voor Gent bevestigt de 

troeven van de Gentse haven en getuigt van een 

groot vertrouwen in Gent als logistieke uitvalsbasis”, 

zegt Mathias De Clercq. 

“We hebben de ambitie om de haven van Gent ver-

der uit te bouwen als logistiek platform. Dat komt 

ook bestaande spelers als Volvo Cars ten goede, 

want zij rekenen op efficiënte logistieke leveran-

ciers.”

Daarnaast kondigde Katoen Natie aan haar activitei-

ten in Gent uit te breiden, bevestigde Honda Euro-

pa haar verankering in de haven van Gent en voert 

Volvo Trucks zware investeringen door om van de 

Gentse site dé fabriek voor zware vrachtwagens en 

cabines te maken. 

“Dit zijn allemaal belangrijke tekenen van vertrou-

wen in onze haven. We moeten nu de verdere toe-

komst van onze haven verzekeren via noodzakelij-

ke infrastructuurwerken zoals de nieuwe, grotere 

zeesluis in Terneuzen en een betere verbinding met 

Frankrijk via het Seine-Schelde-Noord project.  Zo 

kan de haven verder groeien wat goed is voor de 

tewerkstelling in de regio.”

gentse haven trekt investeringen aan

Na het werk nog even je nieuwe identiteitskaart 

ophalen of een boek ontlenen? Dat kan vanaf nu 2 

dagen per week tot 19 uur aan de Gentse stations in 

het Mobi, het Mobiel Dienstencentrum.

“Werkende Gentenaars konden in onze Gentse 

loketten in het Administratief Centrum Zuid al te-

recht op zaterdagvoormiddag”, aldus Schepen van 

Burgerzaken Sofie Bracke. “Maar wij wilden meer 

doen. Daarom kunnen Gentenaars elke maandag 

terecht in het Mobi aan het Dampoortstation en op 

dinsdag aan Gent Sint-Pieters en dat telkens tot 

19uur. Om ook minder mobiele inwoners te kunnen 

bereiken en Gentenaars uit de ver afgelegen gebie-

den doet het Mobi ook de Brugse Poort, Oostakker 

(aan supermarkt Carrefour), Baarle, Sint-Kruis-Win-

kel en Ledeberg aan”, aldus Sofie.

Het Mobiel Dienstencentrum is een vrachtwagen 

die de service van de stad tot bij de Gentenaar zelf 

brengt. Het gaat om de dienstverlening van Burger-

zaken, Gentinfo en de Stedelijke Bibliotheek. Je kan 

er dus rijbewijzen aanvragen en ophalen, algemene 

vragen stellen over de stad of stadsdiensten en boe-

ken of dvd’s huren.

MoBi langer open
voor werkenDe gentenaars

Het bedieningsschema van de vrachtwagen 

is terug te vinden op de website van de Stad:

www.gent.be/mobieldienstencentrum
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Ingrijpende wegenwerken gaan helaas onvermij-

delijk gepaard met de nodige overlast voor het 

verkeer. Tocht zien we te vaak dat hele buurten en 

handelaars worden gegijzeld door aanslepende en 

gelijktijdig uitgevoerde werken aan verschillende 

toegangswegen. Denk bijvoorbeeld maar aan de 

werken aan het Sint-Pietersstation of de Sterre.

Sami Souguir pleitte tijdens de commissie openba-

re werken al meerdere malen voor een betere coör-

dinatie van wegenwerken. Het gaat vaak echter om 

werken in opdracht van de Vlaamse Overheid, niet 

van de stad. De bevoegde schepen zal daarom de 

problematiek blijven aankaarten bij het Agentschap 

Wegen en Verkeer. 

De komende jaren staan ook andere ingrijpen-

de werken op het programma in Gent, zoals de  

heraanleg van de Brusselsesteenweg of het weg-

werken van de kruispunten op de R4. Dit zal voor 

ons dan ook een constant aandachtspunt blijven, 

waarbij we waar nodig zullen ijveren voor de nodige  

bijsturingen.

Minder hinder bij wegenwerken

OPerA MOeT in GenT bLijVen

Enige tijd terug klonk de alarmbel voor de Gentse opera. Uit een nota van de 

Vlaamse regering werd de optie gelanceerd om de Vlaamse Opera volledig 

naar Antwerpen over te hevelen. Politiek Gent sloeg de handen in elkaar en 

over de partijgrenzen heen werd een motie gestemd waarbij de minister van 

Cultuur werd opgeroepen Gent op gelijke voet te behandelen als Antwerpen. 

Als tweede grootste stad van Vlaanderen heeft Gent het recht op een eigen 

operagebeuren. 

 

Ook voor het gebouw zelf is het vijf voor twaalf, een restauratie is immers 

broodnodig. Nu de fusie met het Koninklijk Ballet van Vlaanderen op tafel ligt, 

is het moment aangebroken werk te maken van een totaalaanpak van het 

gebouw én de werking. Gent opende in 1840 één van de mooiste operage-

bouwen in Europa en zette daarin tot op heden zijn rijke operageschiedenis 

verder. Op het gebouw rust een erfpacht aan Vlaanderen, de renovatie is dus 

in de eerste plaats een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Tijdens de 

raadscommissie Cultuur ondervroeg ik de bevoegde schepen over het stap-

penplan die de minister had aangekondigd voor de opera. Spijtig genoeg 

moest de schepen bevestigen dat er nog geen schot in de zaak is, waardoor 

het dossier op tafel zal komen van een nieuwe Vlaamse regering na de ver-

kiezingen van mei 2014. Het is nu aan de stad Gent om het belang van het 

dossier te blijven benadrukken in Brussel en aan de Open Vld om het proces 

van nabij te volgen en haar stem hierin te laten horen. 

Stephanie D’Hose

Adjunct-fractievoorzitter

op
in

ie
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Bij het dierenasiel kijkt men al ettelijke jaren uit naar 

de geplande verhuis naar de Noorderlaan. De huis-

vesting in het Citadelpark is dermate penibel gewor-

den, dat met de nieuwbouw niet meer kan gewacht 

worden. 

Omdat gevreesd werd dat het project op de lange 

baan zou worden geschoven richtte het dierenasiel 

een open brief aan de bevoegde schepenen. Daarin 

verduidelijkte men dat op het vlak van dierenwel-

zijn, hygiëne en huisvesting de wettelijke normen 

niet meer kunnen gehaald worden: te kleine kooien, 

open stinkende urinegoten, overmatige stookkosten 

omwille van een gebrek aan isolatie, plaatsen waar 

het binnen regent, noem maar op. 

De federale overheid gedoogt de huidige situa-

tie enkel nog omdat er tot nu een nieuwbouw in 

het vooruitzicht kon gesteld worden. Ook vanuit  

milieu-oogpunt kan er niet meer getalmd worden. 

Het dierenasiel kreeg immers slechts een tijdelij-

ke nieuwe exploitatievergunning, want er is geen 

scheiding van regenwater en afvalwater. De stad 

Gent en het dierenasiel moeten samen naar een op-

lossing zoeken.

Stephanie D’Hose: “Tijdens mijn bezoek aan het 

dierenasiel kon ik zelf vaststellen hoe schrijnend de 

situatie is. Het stadsbestuur heeft dit ook ingezien en 

ondertussen werden in het meerjarenbudget extra 

middelen vrijgemaakt. Het is nu aan de gemeente-

raad om de cijfers goed te keuren”.

De Lijn meldde recent dat ze een studie start om 

het aanbod van het openbaar vervoer in het zuiden 

van Gent te herbekijken, rekening houdend met de 

ontwikkelingen in de buurt. Het gaat dan onder meer 

om de ontwikkelingen rond de Ghelamco-Arena. Ge-

zien het beperkt aantal parkeerplaatsen is een vlotte 

verbinding met het openbaar vervoer onontbeerlijk. 

Gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Sas van 

Rouveroij vindt het onbegrijpelijk dat De Lijn nu pas 

een studie zal opstarten. De komst van deze ontwik-

keling is al jaren gekend. Hij verwijst naar de aanpak 

van de stad Freiburg, die alvorens er een site wordt 

ontwikkeld, al de tramsporen aanlegt.

Maar ook op andere vlakken loopt het fout. Heel wat 

gebruikers stellen vast dat de digitale infoborden 

op verschillende plaatsen niet werken. Volgens Sas 

biedt men diensten aan voor de schone schijn om-

dat andere diensten niet goed werken. Hij is dan ook 

teleurgesteld in de werking van De Lijn en vindt dat 

De Lijn Gent niet au serieux neemt.

“Stipt, veilig, frequent en comfortabel openbaar ver-

voer is een middel om onze stad leefbaar te houden 

maar spijtig genoeg is precies De Lijn een onderdeel 

van het probleem in plaats van de oplossing”, stelde 

hij in de commissie mobiliteit.

de Lijn neeMT GenT
niet au serieux

”de Lijn is heT PrObLeeM in    plaats van De oplossing

dierenAsieL krijGT nieuwbOuw

Sas van Rouveroij
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Het Gentse stadsbestuur heeft een akkoord bereikt 

over de stadsbegroting voor de periode 2014-2019. 

Het is een gedegen, evenwichtige en ambitieuze 

meerjarenbegroting geworden.

Schepen van Financiën Christophe Peeters: 

“Ik heb als schepen van Financiën altijd gezegd de 

belastingen niet te zullen verhogen. Ondanks deze 

moeilijke financiële  tijden is dit ook gelukt. De libe-

ralen binnen het stadsbestuur hebben keihard voet 

bij stuk gehouden en de woorden zijn nu vertaald 

in daden:  er is geen sprake van een verhoging van 

de kernbelastingen”. Het basisprincipe van het ak-

koord is dat de Stad als goede huisvader in de eerste 

plaats naar zichzelf kijkt en haar prioriteiten kiest. 

Er is dus gekozen om in de eerste plaats voor eigen 

deur te vegen in plaats van de te vinden middelen te 

halen bij de belastingbetaler. 

Concreet is geopteerd om over te gaan tot een effi-

ciëntieoefening binnen de lokale overheid zelf.  Een 

duidelijke keuze dus voor een slankere, moderne en 

efficiëntere overheid. Naakte ontslagen komen er 

niet, wel natuurlijke afvloeiingen. Op termijn zullen 

we het wel moeten doen met een  pak minder amb-

tenaren maar met behoud van een goede dienst-

verlening. Er komt ook een rem op werkingskosten 

van de stad. Zo worden er stadsdiensten gecentra-

liseerd, gemeenschappelijke dienstencentra opge-

richt. Ook zullen interne werkingsprocessen worden 

vereenvoudigd via een extra impuls op administra-

tieve vereenvoudiging en worden stadsgebouwen 

energiezuiniger gemaakt. Gebouwen worden beter 

geïsoleerd en energiezuinig uitgerust. Lopende sub-

sidies aan derden worden onder de loep genomen. 

Ook die organisaties zullen dus hun duit in het zakje 

moeten doen. Globaal wordt 21 miljoen euro be-

spaard op de personeelskosten en 13 miljoen euro 

op de werkingskosten.

Op deze manier heeft Open Vld ervoor gezorgd dat 

het niet is moeten komen tot een verhoging van de 

aanvullende personenbelasting, de opcentiemen 

van de onroerende voorheffing of de bedrijfsbelas-

tingen. Wonen, werken en ondernemen worden dus 

niet duurder.

Dit financieel meerjarenakkoord spaart dus alle 

Gentenaars. Wel worden een aantal kleine heffingen 

en retributies geïndexeerd en/of aangepast. Zoals 

een heffing op leegstand en verkrotting, op tweede 

verblijven, op banken, een toeristentaks etc. Goed 

voor 13,5 miljoen euro.

Daarnaast kiest het stadsbestuur opnieuw voor de 

noodzakelijke investeringen, wat de dynamiek en de 

tewerkstelling in onze stad ten goede komt. Senio-

renwoningen, energiezuiniger wonen, kinderopvang, 

starters en creatieve innovatieve ondernemers bij-

voorbeeld krijgen zo een extra impuls van netto 465 

miljoen euro.

Schepen van Financiën Christophe Peeters: “In  

december wordt dit meerjarenplan aan de gemeen-

teraad voorgelegd en eens goedgekeurd kunnen we 

aan de slag om deze plannen, acties en initiatieven 

op het terrein te realiseren met slechts één doel voor 

ogen: het welzijn van de Gentenaars!”

Cijfers
• 21 miljoen euro besparing op personeels-

kosten stad Gent. Duidelijke keuze voor 

een efficiëntere en slankere lokale over-

heid.

• 13 miljoen euro besparing op werkings-

kosten stad Gent

• 13,5 miljoen euro inkomsten uit indexe-

ring op kleine heffingen (toeristentaks, 

leegstand...)

• 465 miljoen euro weloverwogen concrete 

investeringen (kinderopvang, onderwijs, 

seniorenwoningen, starters en innovatie-

ve ondernemers...)

Begroting kleurt Blauw
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Heel wat wijken in onze stad kennen momenteel 

een zware parkeerdruk, in sommige wijken tot 

90%. Om een goed zicht te krijgen op de situatie 

liet het stadsbestuur een parkeerstudie uitvoeren die 

als basis zal dienen voor de opmaak van een par-

keerplan voor Gent. Om de stad leefbaar te houden 

en de parkeerdruk te beheersen stelden we in ons 

verkiezingsprogramma voor om buurtparkings in te 

richten en private parkings van bedrijven en winkels 

buiten de kantoor- en winkeluren open te stellen 

voor bewoners door middel van een zogenaamde 

parkeermakelaar. 

In een aantal wijken lopen momenteel diverse pro-

jecten die in de toekomst potentiële parkeermoge-

lijkheden kunnen creëren in de buurt. De verdere 

ontwikkeling van deze projecten wacht echter niet 

op het finaal resultaat van de parkeerstudie of op 

een nieuw parkeer- en mobiliteitsplan en dus vroeg 

gemeenteraadslid Mehmet Sadik Karanfil de sche-

pen voor mobiliteit of er momenteel al stappen gezet 

worden om in de toekomst tot een gecombineerd 

gebruik van de private parkeerplaatsen te komen. 

Uit het antwoord blijkt dubbelgebruik van parkeer-

plaatsen alvast één van de denkrichtingen te zijn die 

momenteel verder onderzocht worden. Wanneer er 

zich opportuniteiten voordoen zal het Mobiliteitsbe-

drijf deze dan ook onderzoeken.

Na een artikel 60-tewerkstelling bij het OCMW,  kun-

nen de cliënten, indien zij voldoende arbeidsdagen 

gepresteerd hebben, opnieuw een werkloosheids-

vergoeding aanvragen. Als uitkeringsgerechtigde 

werkloze kunnen ze op zoek naar een geschikte job. 

Om hen nog beter te begeleiden heeft het OCMW 

ingetekend op een ESF-project (Europees Sociaal 

Fonds).  Dit project maakt het mogelijk kortdurende 

kosteloze stages te organiseren voor werknemers in 

de laatste maand van hun Art.60-tewerkstelling. 

Kortdurende stages in privé ondernemingen vergro-

ten niet alleen het zicht op het eigen kunnen, maar 

bieden ook de kans om extra kennis, technische 

vaardigheden en arbeidsattitudes te verwerven. 

OCMW-Raadslid Yoeri Note: “Dergelijke initiatieven 

kunnen de cliënt alleen maar ten goede komen in 

zijn/haar zoektocht naar werk op de reguliere ar-

beidsmarkt. Met dit project willen we de overgang 

naar een reguliere tewerkstelling ondersteunen en 

inzetten op een duurzame activering”. 

kortDurenDe stages
in privé onDerneMingen

parkeerDruk Beheersen

e-loket verDer uitgeBouwD

Waarom zou je nog naar een stadsloket gaan, als je alles thuis aan de computer kan regelen? Helaas 

zijn vandaag nog niet alle verrichtingen mogelijk via het e-loket van de stad. In het meerjarenplan 

werd budget voorzien om werk te maken van het gebruik van de digitale handtekening bij het e-lo-

ket, zodat meer verrichtingen mogelijk worden en de Gentenaars 7 dagen op 7 van de service van 

de stadsdiensten gebruik kunnen maken. Echter geen zorg voor wie alles liever bij het oude laat, 

gemeenteraadslid Camille Daman zal vanuit de bevoegde commissie verder de vinger aan de pols 

houden of er, naast het e-loket, ook werk zal gemaakt worden van een eenvoudigere ‘ouderwetse’ 

papieren administratie. 
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Sinds 2005 bestaat het taalactiveringsbeleid: acties 

om het Nederlands van cliënten te verbeteren. Om-

dat rond taal en activering spanningsvelden bleven 

bestaan, werd een denkdag over actief taalbeleid 

gehouden.

Experten gingen met leidinggevenden van de So-

ciale Dienst in debat. Ondanks de kritische noten 

van prof. Van Avermaet bij de verplichting om Ne-

derlands te leren (UGent & directeur Steunpunt Di-

versiteit & Leren) wensen de OCMW-ambtenaren de 

verplichting om onze taal te leren te behouden om 

recht te hebben op financiële hulp.

“Heel correct”, vindt OCMW-raadslid Carl De  

Decker, “iedereen moet zijn/haar verantwoorde-

lijkheid opnemen, inclusief laag geletterden. Taal is 

belangrijk om goed te kunnen functioneren in per-

soonlijke en maatschappelijke situaties. Wel moet 

taalverwerving niet enkel van de anderstalige ko-

men maar zijn ook inspanningen van de samenle-

ving nodig, zoals werkkansen. Ook goed om weten 

is dat informeel leren minstens zo belangrijk is als 

het schoolse leren”.

Armoedebestrijding, activering & werk en ouderen-

zorg zijn de drie grote domeinen waar OCMW Gent in 

zijn meerjarenplan 2014-2019 sterk op inzet. 

OCMW-Raadslid Yeliz Güner: “De bestrijding van ar-

moede, en met name van kinderarmoede, is en blijft 

een absolute prioriteit”. 

Nieuwe beleidsaccenten die kinderarmoede nog 

doeltreffender aanpakken, zijn het verhogen van 

schoolse ondersteuning (onder meer via huistaken-

begeleiding), en de automatische toekenning van 

schoolpremies.

Om tot duurzame oplossingen te komen, pakt het 

OCMW de armoede op verschillende levensdomei-

nen aan. Naast onderwijs en behoorlijke huisvesting 

is werk één van de hefbomen om de armoedespiraal 

te doorbreken. Ook cultuur draagt bij tot persoonlijke 

ontwikkeling en maatschappelijke participatie. 

OCMW Gent denkt ook aan de senioren en wil hen zo 

lang mogelijk thuis laten wonen in de best mogelijke 

omstandigheden. Yeliz Güner: “Daarom zal men het 

aantal dienstencentra uitbreiden van 9 naar 11”.

ArMOedebesTrijdinG

het taalBeleiD van ocMw gent
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De Vlaamse regering heeft beslist om, zonder enig 

overleg, 26 miljoen euro te besparen op het provincie-

fonds. Oost-Vlaanderen moet daardoor onverwacht 

6.840.000 euro extra bezuinigen. De Oost-Vlaming 

zal hiervan het slachtoffer zijn. Financiële middelen 

die men aanwendt om onder meer de dienstverle-

ning te optimaliseren en de gemeenten te onder-

steunen komen nu in het gedrang. Vooral het feit dat 

deze beslissing zonder voorafgaand overleg is ge-

nomen ergert gedeputeerde Geert Versnick mate-

loos. Bovendien duurde het bijzonder lang alvorens 

de provinciebesturen officieel op de hoogte werden  

gebracht. Zo een beslissing nemen zonder enig 

overleg en inspraak is alles behalve een toonbeeld 

van behoorlijk bestuur. Het is tekenend voor deze 

Vlaamse regering. Nadat men de beslissing had 

genomen om 26 miljoen euro uit de zakken van de 

provincies te halen, ging men bovendien schaam-

teloos en zelfvoldaan gaan communiceren over een 

Vlaamse begroting in evenwicht. Op deze manier 

is het kinderspel om een begroting in evenwicht te 

realiseren. De hold-up van het provinciefonds be-

vestigt andermaal dat deze Vlaamse regering een 

ruziemakende doorschuifregering is. Men schuift de 

verantwoordelijkheid systematisch en zonder enige 

wroeging door naar de andere bestuursniveaus.

holD-up provincieFonDs
Door vlaaMse regering
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Het havenbedrijf Gent stelt een gratis gps-systeem 

ter beschikking, zodat truckchauffeurs makkelijker 

hun weg vinden in de Gentse haven. Met het sys-

teem kunnen de havennummers van de bedrijven, 

die op wit-zwarte borden langs de weg staan aan-

geduid, worden opgeladen. Zodoende kunnen de 

truckers die de haven niet goed kennen hun weg 

vinden in het kluwen van bedrij-

ven. “Er waren regelmatig klach-

ten van vrachtwagenchauffeurs 

dat het zeker niet vanzelfspre-

kend is om de bestemming in de 

Gentse haven te vinden. Om dit 

probleem op te lossen ging het 

Gentse havenbedrijf en de provin-

ciale ontwikkelingsmaatschappij 

Oost-Vlaanderen samen met de 

belangrijkste producenten van 

gps-toestellen op zoek naar op-

lossingen”, aldus Geert Versnick. 

Het resultaat is het systeem ‘GPS 

Haven Gent’ waardoor goederen 

voortaan sneller en vlotter aange-

leverd zullen worden in het Gentse 

havengebied. Bovendien wordt met behulp van het 

gps-systeem ook zwaar verkeer uit de dorpskernen 

van de kanaalgemeenten gehouden, wat belangrijk 

is voor de leefkwaliteit. POM Oost-Vlaanderen stelt 

deze GPS-sturing momenteel ook ter beschikking 

van 18 bedrijventerreinen in Oost-Vlaanderen en er 

zijn concrete plannen om dit verder uit te breiden.

hAVenbedrijf GenT en POM OOsT-VLAAnderen 
stellen gps-systeeM ter Beschikking



contact

Fractiesecretariaat Gemeenteraad

Sint-Niklaasstraat 27/201

9000 Gent

T +32 (0)9 266 54 80

F +32 (0)9 266 54 81

www.fractievldgent.be

fractie.openvld@gent.be

Fractiesecretariaat Provincieraad

Hoogpoort 37/103

9000 Gent

+32 (0)9 225 45 05

+32 (0)9 225 85 08

www.vldfractie-ovl.be

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.ocmwgent.be

openvld-fractie@ocmwgent.be

groot vleeshuis
Provincieraadslid Martine Verhoeve heeft tijdens de 

voorbije budgetbespreking haar bezorgdheid geuit 

over de alarmerende staat van het Groot Vleeshuis.

Het Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streek-

producten – waar 45 Oost-Vlaamse producenten 

van streekproducten worden samengebracht – is 

gehuisvest in het Groot Vleeshuis. De Economische 

Raad van Oost-Vlaanderen huurt dit historisch ge-

bouw van de Stad Gent. De staat van dit gebouw 

vertoont duidelijke gebreken, zo lekt het dak op veel 

plaatsen met ernstige gevolgen voor de monumen-

tale eiken constructie. Enkel een structureel herstel 

kan de dakkapellen waterdicht maken.

“Ik heb dan ook gevraagd dat de deputatie bij de 

stad Gent aandringt voor een efficiënte en snelle 

aanpak, plus een schrijven richt aan de bevoegde 

minister waarin de toestand van het gebouw wordt 

toegelicht i.f.v. het subsidiedossier. Enkel zo kun-

nen we tot een gedegen oplossing komen”, aldus 

Martine Verhoeve. 
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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 54 00
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
Provincieraadslid

+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


