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U zal het ongetwijfeld gemerkt hebben, met de voorstelling van het nieuwe 

parkeer- en mobiliteitsplan voor onze stad stond het najaar vooral in het teken 

van mobiliteit. Het zijn ingrijpende plannen en we zullen er zeker en vast aan 

moeten wennen. Maar net zoals het mobiliteitsplan uit 1997 een toekomst-

gericht plan was, en gezorgd heeft voor een formidabele bloei van handel, 

horeca en ondernemen in onze (binnen)stad, is dit nieuwe plan dit ook, op 

voorwaarde dat rekening gehouden wordt met een aantal cruciale randvoor-

waarden. Meer hierover leest u verder in het fractiemagazine.

Maar niet alleen het mobiliteitsplan heeft de politieke agenda beheerst.

Mathias De Clercq kondigde als havenschepen aan te werken aan een stra-

tegisch plan om na te gaan hoe de Gentse haven en Zeeland Seaports, dat 

Terneuzen en Vlissingen overkoepelt, nog meer kunnen samenwerken om de 

kanaalzone Gent-Terneuzen verder op de wereldkaart te zetten.

Daarnaast stelde schepen Christophe Peeters ook nog eens het budget voor 

de komende jaren veilig. Een aantal financiële meevallers waaronder de in-

dexsprong en de historisch lage rentes geven de stad bijkomende financiële 

ademruimte. Ruimte die Stad Gent vooral gebruikt om bijkomend te investe-

ren en de pensioenen voor haar personeel ook in de toekomst veilig te stellen.

Schepen Sofie Bracke ten slotte heeft de afgelopen maanden hard gewerkt 

om de dienstverlening in de deelgemeenten verder te optimaliseren. Ook 

hierover vindt u een bijdrage verder in dit magazine.

Rest mij enkel nog u alvast

zeer prettige eindejaarsfeesten 

toe te wensen!

Sami Souguir

Fractievoorzitter

Gemeenteraad Gent

voorwoord

De mandatarissen en de voorzitter van Open Vld Gent 
hebben het genoegen u uit te nodigen op de jaarlijkse

Nieuwjaarsreceptie van Open Vld Gent
zondag 25 januari 2015 om 11u
banketzaal ICC, Citadelpark, Gent

Gastspreker: Eerste Schepen Mathias De Clercq

Met optreden van “The Rudy Balliu New Orleans Trio”
en gratis kinderanimatie



Op het Eiland Zwijnaarde en op het nieuwe bedrij-

venterrein Wiedauwkaai komt er deze legislatuur 

samen 50 hectare vrij voor ondernemingen. Het is 

een van de speerpunten in het beleidsplan Econo-

mie en Ondernemen van Eerste schepen Mathias 

De Clercq.

Begin november startte de uitgifte van de eerste 5 

hectare op het nieuwe duurzame bedrijventerrein 

aan de Wiedauwkaai. De ontwikkelaars mikken in 

de eerste plaats op KMO’s met een voorkeur voor 

maakbedrijven die een hoge tewerkstelling met zich 

meebrengen. In totaal wordt het bedrijventerrein 

15 hectare groot, goed voor 60 KMO’s. Dit in een 

duurzame omgeving, met een centrale groenas en 

een CO2-neutraal elektriciteitsverbruik. Tegen 2016 

worden de eerste bedrijven verwacht.

Ook op het Eiland Zwijnaarde, gelegen vlakbij de 

verkeerswisselaar E17-E40, komt er de komende 

jaren heel wat ruimte vrij voor ondernemingen. Maar 

liefst 35 hectare wordt voorzien voor kennisbedrij-

vigheid en watergebonden activiteiten. In juni ging 

NV Eiland Zwijnaarde een alliantie aan met de Uni-

versiteit Gent en het Vlaams Instituut voor Biotech-

nologie (VIB), waardoor deze bevoorrechte partners 

worden voor de ontwikkeling en commercialisatie 

van de zones voor onderzoek en ontwikkeling. 

Beide sites zullen de Gentse economie ongetwijfeld 

een boost geven: “Deze twee projecten zorgen voor 

duizenden nieuwe jobs in Gent”, aldus schepen 

Mathias De Clercq. “Samen met ons startersbeleid 

blijven we zo werk maken van een ondernemende 

stad.”

Bijkomende ruimte voor onderneMingen

De dienstverlening in de Gentse deelgemeenten 

blijft behouden maar dit betekent niet dat ze over-

al op dezelfde locaties aangeboden zal blijven. Dat 

staat in de beleidsnota Burgerzaken. Bepaalde 

dienstencentra zullen gerenoveerd worden, andere 

zullen geherhuisvest en geclusterd worden zodat de 

ruimte optimaal benut kan worden.

Het eerste dienstencentrum waar de loketten zullen 

verhuizen, is dat van Drongen. “Aangezien het hui-

dige dienstencentrum verouderd is, koos ik ervoor 

om het gebouw op termijn te 

verkopen”, aldus schepen van 

Burgerzaken, Sofie Bracke. 

“Het dienstencentrum zal ver-

huizen naar het ‘oude’ politie-

commissariaat op Drongen-

plein. Die renovatiewerken 

zullen ervoor zorgen dat het 

politiecommissariaat een mo-

dern dienstencentrum wordt 

waar klanten kwalitatief ge-

holpen kunnen worden. Het 

zal een interieur krijgen met 

voldoende lichtinval, open 

loketten en een aangename 

wachtruimte. Op die manier 

hopen we dat de Dronge-

naars nog beter geholpen 

worden.” De renovatiewer-

ken aan het politiecommis-

sariaat zullen wellicht tegen 

2016 uitgevoerd zijn.

Vanaf 1 oktober al gaan de huwelijken en de vie-

ring van de jubilarissen niet meer door in het oude 

gemeentehuis maar in de gloednieuwe polyvalente 

zaal van het Open Huis in de Domien Ingelsstraat. 

Deze nieuwe zaal is moderner en bovendien toegan-

kelijk voor ouderen en rolstoelgebruikers. Ook de 

dienstencentra van Wondelgem, Muide-Meulestede, 

Zwijnaarde, Oostakker en Mariakerke worden onder 

de loep genomen.

investeren in een sterke stedeLijke
dienstverlening, ook in de deelgemeenten
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Op vrijdag 17 oktober 2014 werd het nieuwe Gentse 

mobiliteitsplan voorgesteld, een nieuwe en belang-

rijkste stap inzake mobiliteit sinds de invoering van 

het mobiliteitsplan Gent-Binnenstad door toenmalig 

schepen Sas van Rouveroij.

Bijna exact 14 jaar na Sas’ baanbrekende werk inza-

ke mobiliteit, kunnen we alleen maar vaststellen dat 

de creatie van het voetgangersgebied heeft geleid 

tot een onvoorstelbare dynamiek. Niet alleen kent de 

Gentse binnenstad de laagste leegstandscijfers voor 

handel en horeca van alle Vlaamse centrumsteden. 

De winkelwandelstraten, de heraangelegde pleinen 

en de terrassen oefenen een onmiskenbare aantrek-

kingskracht uit op Gentenaars en toeristen.

Gent is echter fel veranderd sinds 1997. Er kwamen 

niet minder dan 26.000 inwoners bij, tegelijk steeg 

het aantal studenten in Gent tot bijna 70.000 en 

ongeveer 96.500 niet-Gentenaars werken in Gent. 

We moeten dan ook vaststellen dat onze wegen 

dichtslibben, dat er in de smalle straten van onze 

historische binnenstad gevaarlijke situaties ontstaan 

omdat voetgangers, fietsers, bussen, trams en au-

to’s zich allemaal ongeordend door elkaar bewegen. 

Hoog tijd dus voor een vervolg. Het nieuwe mobili-

teitsplan heeft de ambitie om een aantal belangrijke 

doelstellingen te combineren, en te fungeren als 

motor voor een duurzame leef- en werkomgeving. 

Met het nieuwe mobiliteitsplan zetten we daarom in 

op diverse acties:

Mobiliteitsplan gent 2030

dierenasiel zoekt gulle gevers

De infrastructuur van het dierenasiel aan het Citadelpark verkeert in bijzonder 

slechte staat. Op vlak van dierenwelzijn, hygiëne en huisvesting kunnen de 

wettelijke normen niet meer gehaald worden. De mensen van het asiel doen 

wat ze kunnen om alles zo netjes mogelijk te houden, maar door het ver-

ouderde gebouw zijn de hondenkennels niet onderhoudsvriendelijk. De stad 

Gent en het dierenasiel zijn ook al jaren op zoek naar een oplossing. Al snel 

bleek dat een verbouwing of een uitbreiding geen optie was. Er werd een 

verhuis naar de Noorderlaan in het vooruitzicht gesteld. Toen ik vorig jaar 

informeerde naar de stand van zaken bleek het dossier op koers te zitten: de 

Stad had middelen vrijgemaakt in de meerjarenbegroting, het dierenasiel zou 

zelf ook een deel van de middelen inbrengen en er werd een plan opgemaakt.

Uit een kostenraming blijkt nu echter dat meer dan het dubbele van het voor-

ziene budget nodig zal zijn. In dialoog met het dierenasiel wordt gezocht naar 

pistes om de kosten te drukken. Ook crowdfunding kan voor bepaalde delen 

van het asiel een oplossing bieden.

Al een hele poos kaart ik de moeilijke situatie in het dierenasiel aan en zelf heb 

ik al verschillende keren ter plekke vastgesteld hoe schrijnend de toestand 

er is: te kleine kooien, plaatsen waar het binnen regent, stinkende koten... 

Nu de dringende verhuis terug in het slop zit, vind ik dat het tijd is voor actie. 

Daarom heb ik het idee opgevat een benefiet te organiseren. Ik ben er immers 

van overtuigd dat veel Gentenaars bekommerd zijn om het dierenasiel en 

graag hun duit in het zakje willen doen. 

Zo kunnen we de vele vrijwilligers on-

dersteunen in hun werk en de meest 

dringende noden lenigen. U verneemt 

spoedig meer over de benefiet!

Stephanie D’Hose

Adjunct-fractievoorzitter

op
in

ie
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Veilige en comfortabele
fietsroutes naar het centrum
én tussen de deelgemeenten

Het uitbouwen van regionale fietsnetwerken, met veilige en 

comfortabele fietsroutes die de stadsrand en de deelgemeenten verbinden met het centrum, en de deelge-

meenten onderling, zal het aandeel van fietsen in de modal split de komende jaren doen toenemen.

Nieuwe tramlijnen 3 en 7
een vlot openbaar vervoer
van en naar het centrum

De verdere uitbouw van het openbaar vervoer, met de vertramming van de lijnen 

7 en 3, en het creëren van een ‘cirkellijn’ langs de R40, al vele verkiezingen 

lang een programmapunt van de Gentse liberalen, moet nu echt van de grond 

komen.

Zone 30 in woonstraten
voor leefbare wijken

De consequente invoering van zone 30 in de 

woonkernen van de kernstad en de deelgemeen-

ten zal zorgen voor een veiliger en leefbaarder woonomgeving, in de eerste plaats voor kinderen, maar 

eigenlijk voor iedereen.

Nieuwe P+R dichtbij het centrum
Ledeberg (Speurder), Watersportbaan, Oude Dokken

Wie toch met de auto naar Gent moet of wil, zal vlotter aan de centrumparkings kunnen geraken, of gebruik 

kunnen maken van nieuwe P+R’s dichter bij de stadsring R40, met vlotte verbindingen naar de binnenstad.
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Door het doorgaand verkeer te weren, en de bin-

nenstad in te delen in logische en samenhangende 

sectoren, ontstaat er ruimte voor de uitbreiding van 

het voetgangersgebied.

Belangrijk is dat, ondanks deze forse uitbreiding 

van het voetgangersgebied, de bereikbaarheid van 

de binnenstad gegarandeerd blijft. Alle centrumpar-

kings zijn en blijven bereikbaar vanuit minstens 2 

richtingen, de belangrijkste, zoals Vrijdagmarkt en 

Sint-Michiels, zelfs vanuit 3 richtingen. Door het 

doorgaand verkeer van de invalsroutes naar deze 

parkings weg te halen, zal het verkeer over het al-

gemeen zelfs vlotter verlopen.

Fractievoorzitter Sami Souguir: “Om dit circulatie-

plan te laten slagen, moeten ook een aantal andere 

maatregelen genomen worden. Zo zal de Stad sa-

men met het Vlaams Gewest werk moeten maken 

van een vlottere doorstroming op de R40, door de 

verkeerslichten af te stemmen en enkele ingrepen 

te doen om kruispunten overzich-

telijker, vlotter en eenvoudiger te 

maken. Daarom waarschuwde ik 

in de commissie reeds dat dit een 

belangrijke randvoorwaarde is voor 

het slagen van het circulatieplan.”

Tevens zal de rotatie in het boven-

gronds parkeren worden vergroot. 

Een ganse dag een parkeerplaats 

in de binnenstad innemen, zal niet 

meer kunnen. Wie voor korte tijd in 

het centrum moet zijn, bijvoorbeeld 

voor een korte boodschap, of om 

gedurende enkele uren op kantoor 

te werken of te vergaderen zal dat 

nog altijd kunnen.

Schepen Christophe Peeters: “Winkelen in de 

Gentse binnenstad moet ook in de toekomst con-

currentieel blijven met buitenstedelijke winkelcen-

tra en e-commerce. We moeten daarom niet alleen 

een vlotte bereikbaarheid garanderen, maar ook 

duidelijk communiceren, en comfort en beleving 

bieden. De uitbreiding van het voetgangersgebied 

moet meer ruimte creëren voor beleving (activitei-

ten, terrassen), terwijl de invoering van concepten 

als stadsdistributie en handenvrij winkelen in de ko-

mende twee jaar moeten zorgen voor een absoluut 

winkelcomfort.”

We kiezen met dit mobiliteitsplan voor een toe-

komstgericht , ecologisch én economisch duurzaam 

project. Inderdaad, een beetje eigenzinnig, zoals het 

Gentenaars past.

Lees meer en contacteer ons hieromtrent:

http://mobiliteitsplan.openvldgent.be



Pendelaars die naar het station Gent Sint-Pieters 

fietsen om daar de trein te nemen kennen onge-

twijfeld het probleem: van ‘s morgens vroeg tot  

‘s avonds laat zijn de fietsenstallingen zo goed als 

volzet. Raadslid Stephanie D’Hose kaartte daarom 

het probleem aan.

Stephanie D’Hose: “Het probleem van de stal-

lingscapaciteit is niet nieuw. Er wordt weliswaar al 

gewerkt aan een plan om op lange termijn de capa-

citeit aanzienlijk te verhogen, maar ikzelf, ook een 

dagelijkse pendelaar naar Brussel, stel alle ochten-

den vast dat er ook op kortere termijn maatregelen 

moeten worden genomen.”

De schepen van Mobiliteit gaf aan dat de stad mo-

menteel met de NMBS overleg pleegt om de capa-

citeit van de ondergrondse fietsenparking ook op 

korte termijn nog uit te breiden, onder meer door 

het in gebruik nemen van momenteel onbenutte 

ruimtes. Dit jaar werd de capaciteit beperkt uitge-

breid met een 700-tal stallingen in ruimtes die in de 

toekomst zullen worden ingevuld door commerciële 

functies. Ook het plaatsen van dubbele fietsrekken 

tegen de zijmuren behoort tot de pistes die worden  

onderzocht. Wel is het zo dat de ondergrondse  

fietsenstalling inderdaad meestal overvol staat, 

maar dat men tegelijk vaststelt dat de fietsenstalling 

aan de Sint-Denijslaan onderbenut wordt.

Vandaag zijn er 6.671 onbewaakte fietsenstallingen 

en 612 bewaakte fietsenstallingen. Streefdoel is om 

op lange termijn minstens naar 13.000 fietsparkeer-

plaatsen te evolueren. Zo wordt er ook nagegaan of 

het mogelijk is om in het toekomstige concept aan 

het Mathildeplein nog extra plaatsen te voorzien.

De VDAB lanceerde dit najaar ‘Speedscreening’ 

waarbij sollicitanten een potentiële werkgever via 

een videochat kunnen overtuigen van achter de 

webcam. Speedscreening is geen vervanging voor 

het sollicitatiegesprek, maar een eerste kennisma-

king die de werkgever helpt bij het maken van een 

eerste preselectie. Het helpt bovendien sollicitanten 

om persoonlijk contact te maken en direct feedback 

te krijgen, iets wat bij een klassieke sollicitatiebrief 

vaak ontbreekt.

Gemeenteraadslid Camille Daman vroeg tijdens de 

commissie Personeel of ook Stad Gent deze tech-

niek wil gaan toepassen. Stad Gent die vandaag, 

voor specifieke functies, al telefonische screenings 

toepast zal bekijken in welke mate men dit in de toe-

komst ook via webcam zou kunnen doen. Een ver-

algemeende toepassing is echter nog niet voor me-

teen, Stad Gent wil immers alle sollicitanten gelijke 

kansen bieden en op dit moment beschikt nog niet 

iedereen over een webcam en internetverbinding.

Camille Daman: “Ik ben verheugd dat het stads- 

bestuur deze piste verder zal bekijken, zodat kandi-

daten in de toekomst misschien ook de mogelijkheid 

zullen krijgen via videochat te solliciteren voor een 

openstaande functie bij Stad Gent.”

nood aan meer capaciteit in
Fietsenparking gent sint-pieters
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speedscreening



Vandaag kunnen ouderen met beperkte middelen 

van OCMW Gent een financiële tussenkomst krijgen 

voor opname in een woonzorgcentrum.

Het woonwensenonderzoek heeft echter duidelijk 

aangegeven dat een opname in een woonzorg- 

centrum niet altijd de beste optie is of een bewuste 

keuze is bij jongere senioren. Maar tot voor kort was 

dat voor velen vaak de enige betaalbare oplossing. 

OCMW-raadslid Yoeri Note: Daarom ben ik ver-

heugd dat de OCMW-raad van 12 november 2014 

de nota “Financiële ondersteuning in assistentie- 

woningen” heeft goedgekeurd. Dit betekent dat vanaf  

1 januari 2015 de minder begoede ouderen even-

eens een financiële ondersteuning kunnen krijgen  

om in een assistentiewoning (de vroegere ser-

viceflats) te verblijven. 

Een assistentiewoning vormt een combinatie van 

zelfstandig wonen en beperkte zorg op maat. De 

bewoner blijft verder beschikken over zijn eigen 

vrijheid en bepaalt verder zijn/haar eigen keuzes in 

het leven en zorg. De financiële ondersteuning laat 

toe dat de bewoner veilig, zelfstandig en kwaliteits-

vol kan wonen en bovendien volwaardig kan blijven 

participeren aan het maatschappelijk leven. Uit  

studies is gebleken dat het zelfstandig wonen in een 

assistentiewoning resulteert in een fitter, gezonder, 

actiever, en participatiever leven. 

Door het uitwerken van een gediversifieerd zorg- 

traject op maat van elke behoefte wordt de druk op 

de woonzorgcentra verminderd en is er meer ruimte  

voor de mensen die meer uitgebreide zorg echt  

nodig hebben in een woonzorgcentrum.

Financiele ondersteuning
in assistentiewoningen
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Werk en activering
De gemeenteraad heeft uitvoerig gedebatteerd over 

het armoedebeleid en het tewerkstellingsbeleid voor 

de komende jaren. Voor onze fractie blijft werk de 

kortste weg uit armoede. Het is de beste sociale 

bescherming en opstap voor sociale mobiliteit. Het 

blijft ook het beste middel voor maatschappelijke 

integratie.

Gent staat nog steeds voor een grote uitdaging om 

zoveel mogelijk werkzoekenden in te schakelen in 

het arbeidsproces en iedereen zo de kans te geven 

zichzelf te ontplooien. Onze stad heeft zoals elke 

grootstad immers te maken met een hoge jeugd-

werkloosheid en met een moeilijk te activeren harde 

kern van werkzoekenden.

Raadslid Mehmet Sadik Karanfil: “Daarom moeten 

we als stad blijven inzetten op maximale kansen op 

werk voor elke Gentenaar, via de verdere uitbouw 

van een duurzaam en aangepast activeringsbeleid, 

via een sociale economie die gericht is op een ge-

slaagde doorstroom naar reguliere tewerkstelling en 

door in te spelen op de tewerkstellingsnoden van 

sectoren en bedrijven.”

De stad Gent kiest ervoor om samen met het OCMW, 

de VDAB en het Onderwijs een effectief activerings-

beleid te voeren dat iedereen op basis van zijn of 

haar capaciteiten aan de slag krijgt. Anderzijds zijn 

de uitkeringen en de dienstverlening van OCMW en 

Stad onlosmakelijk gekoppeld aan de werkbereid-

heid. Daarom moeten we de komende jaren verder 

werken aan sterke instrumenten om iedereen aan 

het werk te krijgen en te houden.



Goesting om er eens op uit te gaan, wie heeft dat nu niet. Jong of  

senior, arm of rijk, trek je er graag met je gezin op uit of onder  

studenten, het maakt geen verschil. Met de UiTpas, een digitale spaar-

kaart op naam, kan je in Gent voordeel doen tijdens sport-, cultuur of  

ontspanningsactiviteiten. Als volwassene betaal je er 5 euro voor, tot 

18 jaar 2 euro en mensen in armoede 1 euro, een bedrag dat je heel 

vlug teruggewonnen hebt. De lijst met locaties waar je de UiTpas kunt 

gebruiken is bovendien lang en breidt zich snel uit.

Carl De Decker: “Als OCMW-raadslid vind ik het heel belangrijk dat 

de pas er voor iedereen identiek uitziet. Enkel de chip weet wie je 

bent. Ook het feit dat Gentenaars met een verhoogde tegemoetkoming 

80% korting krijgen, vind ik een prima zaak om het sociaal leven te 

stimuleren. Stel je bent alleenstaande ouder met een laag inkomen en 

je kind droomt ervan op sportkamp te kunnen gaan via de sportdienst 

van de Stad Gent. Dankzij de UiTpas is het veel goedkoper en kan elk 

kind hiervan genieten.”

Stad Gent richtte in 2008 een Sociaal Steunfonds 

op dat scholen met een hoog percentage leerlingen 

met een lage sociaaleconomische status (SES) on-

dersteunt om in de basisbehoeften van de kinderen 

te voorzien en hun participatie aan het onderwijs te 

garanderen. 

Deze subsidie wordt aangewend om tussen te ko-

men in de schoolkosten van kinderen in precaire 

leefomstandigheden, die niet onder de reguliere 

kostenloosheid van het onderwijs vallen, maar toch 

nodig zijn om de schoolse participatie van die kinde-

ren maximaal te garanderen. 

Boven op de €39.000 die Stad Gent voorziet voor het 

Sociaal Steunfonds, voegt het OCMW hier €15.000 

aan toe. 

Yeliz Güner: “Het is onze liberale visie dat ieder kind 

gelijke kansen moet krijgen, het kan nooit de be-

doeling zijn dat een kind, om financiële redenen niet 

mee kan op uitstap.”

De bestrijding van kinderarmoede is een absolute 

prioriteit voor het OCMW van Gent.

Yeliz Güner: “Wij,  liberalen willen niemand in de kou 

laten staan en zijn van oordeel dat elk kind maxi-

male kansen moet krijgen in zijn of haar individuele 

ontplooiing.”

ocmW levert Financiele Bijdrage 
aan het sociaal steunFonds

de uitpas
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Ten gevolge van het Vlaams regeerakkoord werden  

we overspoeld met onheilspellende mediaberichten 

over de toekomst van de provincies. In het  

regeerakkoord staan inderdaad een groot aantal  

maatregelen die gevolgen hebben voor de  

provincies en het provinciaal beleid.

Het regeerakkoord bepaalt dat, vanaf de volgende  

legislatuur in 2018, het aantal gedeputeerden  

teruggebracht wordt van 6 tot 4 en dat het aantal 

provincieraadsleden gehalveerd wordt, in verhou-

ding tot het bevolkingsaantal. Persoonsgebonden 

materies, zoals welzijn, jeugd, sport of cultuur  

zullen in de toekomst niet langer tot de bevoegd-

heden van de provincies behoren. Het provincie- 

fonds zal worden geschrapt, waardoor de  

meerjarenbegroting opnieuw bekeken moet worden. 

De provincie zal eveneens moeten terugtreden uit de 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. En 

tot slot zal de stad Gent voortaan ‘provincievrij’ zijn.

Gedeputeerde Geert Versnick: “Ik wens echter 

vooral te onthouden dat het provinciebestuur her-

bevestigd wordt als democratisch verkozen bestuur. 

Een intermediair bestuur dat zich voortaan kan en 

zal focussen op de grondgebonden taken zoals  

ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu en  

economie. Domeinen waar het provinciebestuur  

doorheen de jaren onmiskenbaar heel wat  

competentie en expertise in verworven heeft.”

In de toekomst zal er inzake grondgebonden  

materies in Oost-Vlaanderen verder een efficiënt 

en effectief beleid gevoerd worden ten dienste 

van alle Oost-Vlamingen. Ik ben alvast bijzonder  

gemotiveerd om mij hier als gedeputeerde voor  

onder meer economie, internationale relaties en 

ruimtelijke ordening verder voor in te spannen!

provincies Focussen zich
op grondgebonden taken
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Geert Versnick heeft als gedeputeerde voor onder  

meer economie en internationale relaties initiatief 

genomen om een subsidie van 30.000 Euro toe 

te kennen aan de International School of Ghent/

Oost-Vlaanderen. De internationale school is  

immers een enorme troef om internationaal talent 

aan te trekken.

Om buitenlandse werknemers te overtuigen om naar 

Gent en bij uitbreiding Oost-Vlaanderen uit te wijken, 

is niet alleen de werkomgeving belangrijk. Ook de 

onderwijsmogelijkheden voor hun kinderen speelt 

een belangrijke rol 

bij het maken van 

deze beslissing. De 

aanwezigheid van 

kwalitatief en betaal-

baar internationaal 

onderwijs is een  

bijzonder sterke troef 

voor de versterking 

van het economische 

weefsel in de provin-

cie. Want het aanbod 

van kwalitatief inter-

nationaal onderwijs is 

ontegensprekelijk een 

stimulerende factor 

voor het aantrekken van buitenlandse investeringen 

evenals het aantrekken van buitenlandse expertise.

De internationale school is momenteel gevestigd 

in de Leopoldskazerne. Om dit te bewerkstelligen 

werd er een aantal maanden geleden een gebruiks-

overeenkomst met de provincie afgesloten. Ook dit 

is een bewijs van de goede verstandhouding en het 

bevestigt andermaal het belang dat de provincie 

hecht aan de goede werking van deze onderwijs-

instelling!

provincie oost-vlaanderen steunt
de international school oF ghent
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De provincie Oost-Vlaanderen werkt aan een groot-

schalig restauratieproject waarbij het Caermers-

klooster de uitstraling zal krijgen die het verdient. De 

provincieraad van 8 oktober jl. heeft de restauratie  

goedgekeurd van de vleugel aan de Vrouwebroers-

straat en de hoekvleugel. Hierdoor zullen drie prach-

tige zalen beschikbaar komen. De samenwerking  

tussen de sector cultuur en de provincie Oost- 

Vlaanderen is altijd optimaal verlopen en wij hopen 

dan ook dat in de toekomst nog heel wat mooie  

tentoonstellingen mogelijk zullen zijn, en dat we  

jullie van harte mogen verwelkomen.

Momenteel loopt in samenwerking met Film Fest 

Gent in het Caermersklooster een expo rond één 

van de markantste regisseurs van de 20ste eeuw, 

Federico Fellini.

Wat de faam van Fellini nog het meest illustreert, 

is dat hij van zijn naam een ‘adjectief’ heeft kun-

nen maken: ‘Felliniaans’. Zijn films zijn meestal een 

aaneenrijging van situaties waarin diverse bizarre 

creaturen allerlei vreemde dingen meemaken. Vaak 

extravagant vormgegeven met overdreven decors, 

op schilderachtige locaties met bijzondere kleurrijke 

kostuums en veel grime.

Martine Verhoeve: “Bovenstaande expo in zo’n 

mooi kader  is  zowel voor de Fellinikenners als voor 

de mensen die nog nooit een film van Fellini hebben 

gezien, zeker een bezoek waard!”
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