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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 31 januari 2016 om 11u
banketzaal ICC, Citadelpark, Gent
Gastspreker: Eerste Schepen Mathias De Clercq
Met optreden van “The Rudy Balliu New Orleans Trio”
en gratis kinderanimatie

Voorwoord
De afgelopen maanden bleef het nieuwe mobiliteitsplan terecht het debat
beheersen. Vooral over de nieuwe circulatieplannen en de bijkomende druk
die ze zullen teweegbrengen op de stadsring, maken heel wat Gentenaars
zich zorgen. We zijn er alvast in geslaagd om de invoering van het circulatieplan te koppelen aan randvoorwaarden zoals de aanpassing van kruispunten,
een groene golf en bijkomende P+R’s. Om die te kunnen realiseren werd de
invoering van het circulatieplan inmiddels uitgesteld tot 3 april 2017.
Maar er was uiteraard meer dan mobiliteit. Eerste Schepen Mathias De Clercq
wist heel wat investeringen aan te trekken in onze haven en ook in de haven
zelf wordt fors geïnvesteerd: de nieuwe sluis, de toegang tot het Sifferdok en
de vervanging van Meulestedebrug in 2017.
Sofie Bracke voltrok als Ambtenaar van de Burgerlijke Stand niet alleen haar
1000ste huwelijk, ze zette een proefproject op voor geboorteaangiftes in het
mobiel dienstencentrum en maakte hergebruik of peter- en meterschap van
oude graven mogelijk.
Als Schepen van Financiën wist Christophe Peeters, ondanks enkele tegenvallers, opnieuw het budget voor de komende jaren op orde te houden. Als
Schepen van Middenstand slaagde hij erin om, voor het eerst, eenheid te
krijgen in de eindejaarsverlichting, wat ongetwijfeld zal zorgen voor een gezellige kerstsfeer en een aantrekkelijker geheel van sfeervolle winkelstraten.
Namens onze voltallige fractie,
wens ik u tot slot alvast graag een
zeer prettige eindejaarsperiode!
Sami Souguir
Fractievoorzitter
Gemeenteraad Gent

Haven Gent trekt pak investeringen aan
“De Gentse haven kent een topjaar op vlak van

fabriek. Belgian Eco Energy opent een nieuwe bio-

investeringen”, aldus Eerste schepen Mathias De

massa-elektriciteitscentrale in de haven, een inves-

Clercq. Er gaat geen week voorbij of het Havenbe-

tering van meer dan 300 miljoen euro goed voor 700

drijf Gent kan nieuwe investeringen bekend maken.

tot 1.100 jobs gedurende de eerste drie jaar. Alco

WDP heeft aangekondigd meer dan 70 miljoen euro

Bio Fuel investeert 15 miljoen euro in een nieuwe

te investeren in een nieuw logistiek park aan het

installatie die jaarlijks 100.000 ton groene CO2 kan

Kluizendok, goed voor 300 tot 600 jobs. Katoen Na-

recupereren. En zo kunnen we nog even doorgaan.

tie is loodsen aan het bouwen in de Skaldenstraat.

De komende maanden worden nog verschillende

Logistieke dienstverlener DSV Solutions verdubbelt

nieuwe investeringen bekend gemaakt.

haar site in de haven tot bijna 45.000 m². Van Moer
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Group investeert aan het Skaldenpark in een nieuwe

Schepen Mathias De Clercq: “De vele investeringen

opslagplaats, goed voor 15 tot 50 jobs.

tonen aan dat bedrijven een groot vertrouwen heb-

Gentse trots Volvo Car Gent investeert maar liefst

ben in onze haven. Ze spelen nu al in op de komst

200 miljoen euro voor de bouw van een platform

van de nieuwe sluis in Terneuzen. Door eendrachtig

voor nieuwe, compacte modellen. ArcelorMittal in-

achter onze haven te staan, kunnen we de verdere

vesteert de komende jaren 140 miljoen euro in haar

groei van onze haven veilig stellen.”

Geef oude graven een nieuw leven
Gent telt 18 begraafplaatsen met in totaal 90.000

De concessie kan bovendien steeds gratis ver-

graven. Heel wat van die graven zijn oude, monu-

nieuwd worden.

mentale keldergraven met een grote funeraire erf-

daarnaast ook een aanvraag indienen bij de Stad

goedwaarde. Helaas staan velen van hen ook te

Gent voor een restauratiesubsidie van 50% van de

verkommeren. De Stad wil nu een beroep doen op

totale kostprijs van de restauratiewerken met een

de Gentenaar om een deel van het funerair erfgoed

maximum van 2.500 euro. We hopen dat heel wat

onder de vleugels te nemen. Dat kan op twee ma-

Gentenaars op die manier of via het peter- of me-

nieren: een grafkelder restaureren in ruil voor een

terschap onze monumentale graven een nieuwe

concessie of het peter- of meterschap opnemen

toekomst kunnen geven.”

De concessionarissen kunnen

van een graf en dat onderhouden.
“Via peter- of meterschap
kunnen particulieren maar
ook verenigingen of scholen
het onderhoud van een graf
waarin een historische persoon rust, op zich nemen”,
verduidelijkt schepen van
Burgerzaken Sofie Bracke.
“Dat houdt in dat ze bijvoorbeeld het onkruid verwijderen en de grafsteen
poetsen. In ruil krijgen ze
een naamplaatje met hun
naam onder aan het graf.
Een tweede mogelijkheid
is het hergebruiken van
een grafkelder. Bedoeling
is dat de hergebruiker het
grafmonument laat restaureren. In ruil krijgt hij
dan een unieke rustplaats en een concessie
voor 50 jaar ter waarde van minstens €6.000.

3

Opinie

Geen homohaat in onze stad
Gent is altijd een solidaire stad geweest, een pionier op vlak van gelijke kansen. Een verdraagzame stad waar iedereen zijn of haar leven kan opbouwen
zoals hij of zij het zelf wil. Een stad van vrije keuzes. Toch werd deze stad de
voorbije maanden opgeschrikt door twee gevallen van mogelijke homohaat in
de Rabotwijk.
De gerechtelijke onderzoeken lopen, maar er woedde al een hevig debat rond
in de gemeenteraad. Weliswaar beschikt de Stad over een Meldpunt Discriminatie en werd in 2014 de Regenboogverklaring gelanceerd, maar komt dit
beleid wel voldoende tegemoet aan de grote uitdagingen waar we als samenleving voor staan?
Op mijn aandringen heeft de burgemeester de vertegenwoordigers van de holebigemeenschap en de moslimgemeenschap samengebracht. Dit heeft ertoe
geleid dat het holebibeleid zal worden geïntensifieerd bij zowel de politie, het
onderwijs als het jeugdwerk. Het is immers onze plicht als beleidsmakers om
het probleem te benoemen en om een klimaat te creëren waarbinnen discriminatie in geen enkele situatie nog wordt aanvaard.
Gent maakte trouwens als eerste stad in Vlaanderen in 2004 een holebibeleidsplan op en er volgde daarop nog een tweede plan. In deze beleidsplannen werd
de klemtoon gelegd op een integraal holebibeleid. Een derde holebibeleidsplan
zou nu een belangrijke volgende stap kunnen zijn, als duidelijk politiek statement: in Gent is er geen plaats voor onverdraagzaamheid. Als beleidsmakers
moeten we hier over de partijgrenzen heen
een duidelijke boodschap meegeven. Dit kan
niet. Niet in deze stad. Niet in ons Gent.
Stephanie D’Hose
Adjunct-fractievoorzitter
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Sluikstorten
moet prioritair worden aangepakt
We stellen de eerste tekenen van beterschap op het

dagen op te ruimen. Afval trekt jammer genoeg afval

gebied van sluikstorten vast. IVAGO bleek de eerste

aan en daarom is het belangrijk dat de sluikstorten

helft van dit jaar immers al zo’n 30 ton minder sluik-

zo snel als mogelijk worden opgeruimd.

afval te hebben opgehaald dan vorig jaar. Dat sluikstorten echter een enorm probleem blijft in Gent be-

IVAGO kreeg op onze vraag de opdracht om op korte

wijzen de cijfers die fractievoorzitter Sami Souguir

termijn een actieplan uit te werken en een serieus

ontving: de eerste zeven maanden van dit jaar kreeg

tandje bij te steken in de strijd tegen sluikstort en

IVAGO maar liefst 11.332 meldingen of gemiddeld

zwerfvuil. Want naast het sluikstorten blijven ook

53 per dag.

zwerfvuil en vooral de overvolle afvalkorven een
probleem. Al te vaak ligt de binnenstad bezaaid

Om sluikstorters niet het signaal te geven dat hun

met afval rond de afvalkorven. Naast frequentere

afval zomaar wordt opgekuist, moet ieder sluikstort

lediging zal ook onze vraag naar afvalkorven op

worden gemeld alvorens wordt opgetreden. Na mel-

zonne-energie die het afval kunnen samenpersen

ding blijkt IVAGO er niet altijd in te slagen het sluik-

en een signaal geven wanneer de afvalkorf vol is,

stort binnen de vooropgestelde één of twee werk-

worden onderzocht.
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1-2-3 Piano ook in deelgemeenten?
Dit jaar vond de derde editie plaats van het succes-

nagedacht worden. Zomaar overal piano’s buiten

volle evenement 1-2-3 piano. Iedereen kent onder-

laten staan is geen optie. De piano’s moeten weke-

tussen dit prachtige project dat op een laagdrem-

lijks worden gestemd en worden beschermd tegen

pelige manier mensen laat proeven van kunst en

weersomstandigheden en vandalisme. Bovendien

cultuur en hen bovendien de kans geeft zelf ook die

worden alle piano’s ook bewerkt door een Gentse

kunst te maken. Ook dit jaar stonden er acht piano’s

kunstenaar of organisatie wat hen dus tot echte

vrij ter beschikking van iedereen op verschillende lo-

kunstwerkjes maakt.

caties in de stad. Voor het eerst ook in Ledeberg en
Gentbrugge. Reden genoeg voor gemeenteraadslid

Stephanie D’Hose: “Ik ben blij dat de schepen aan

Stephanie D’Hose om de bevoegde schepen op te

de organisatoren zal vragen om een oproep te lan-

roepen, te laten onderzoeken of 1-2-3 piano ook kan

ceren naar verenigingen, personen of handelaars

worden uitgebreid naar de andere deelgemeenten

die boeiende, leuke en geschikte locaties hebben of

van onze stad.

kennen en daarbij ook de zorg over een piano op
zich willen nemen. Een soort ‘peter’ of ‘meter’ voor

De schepen antwoordde dat het zeker de bedoeling

de piano dus.”

is om dit project ook buiten het centrum te laten
plaatsvinden. Alleen moet over de aanpak goed

foto: Beeldbank Stad Gent
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Nieuwe Meulestedebrug in 2019
Meulestedebrug vormt een belangrijke verbinding

Eerder werd al bekend gemaakt dat de brug zal

tussen het noorden van Gent en het zuiden van de

vervangen worden door twee aparte bruggen met

haven en heeft al jaren zwaar te lijden onder het vele

elk twee rijstroken. De piste van een aparte fiets- en

vrachtvervoer.

voetgangersbrug werd inmiddels verlaten. De twee
nieuwe bruggen zullen immers worden uitgerust

Gemeenteraadslid Sas van Rouveroij pleitte enkele

met een comfortabel dubbelrichtingsfietspad. Hoe

jaren geleden al om dringend werk te maken van

zal worden omgegaan met de erfgoedwaarde van

een nieuwe en veiligere brug. De brug dateert van

de huidige brug wordt momenteel nog onderzocht.

1955, is versleten en om de haverklap defect. Nu is
het bijna zover: de nieuwe Meulestedebrug zal ver-

Samen met vele Gentenaars kijken we alvast uit

moedelijk begin 2019 ingereden worden, zo vernam

naar een vlottere verkeersafwikkeling op deze cru-

havenschepen en Vlaams Parlementslid Mathias

ciale verbindingsas. De relevantie van dit project is

De Clercq. Verwacht wordt dat de openbare aanbe-

immers bijzonder groot voor zowel de buurtbewo-

steding eind 2016 klaar is en de twee jaar durende

ners, de Gentse haven als voor de verkeersafwikke-

werken begin 2017 kunnen starten.

ling in het noorden van Gent.

7

Nieuwe eindejaarsverlichting
De eindejaarsverlichting in de Gentse winkelstraten

Christophe Peeters, schepen van Middenstand en

zal er vanaf dit jaar anders uitzien. Puur Gent (1), de

voorzitter van Puur Gent: “De eenheid die er nu voor

vzw van Stad Gent ter ondersteuning en promotie

het eerst is in de eindejaarsverlichting, zorgt voor

van de Gentse middenstand, coördineert voor het

een nog sterkere kerstsfeer en een aantrekkelijk

eerst de eindejaarsverlichting en zorgt voor meer

geheel van sfeervolle winkelstraten, zowel in de bin-

professionaliteit, creativiteit en eenheid.

nenstad als in de deelgemeenten.”

Tot vorig jaar stonden de dekenijen en handelsver-

Naast deze nieuwe overspanningen, worden ook de

enigingen immers zelf in voor de sfeerverlichting

traditionele kerstbomen in alle deelgemeenten ver-

in hun eigen buurt. In de meeste gevallen met een

licht. Puur Gent trekt hiervoor maar liefst €250.000

mooi resultaat, maar in sommige straten hing geen

uit.

verlichting, in andere was ze hopeloos verouderd en
helemaal niet energiezuinig. Daarin is nu één lijn

Vanaf vrijdag 4 december brandt de eindejaarsver-

getrokken.

lichting in de binnenstad en haar deelgemeenten,
van 10 uur in de ochtend tot 23 uur ’s avonds. De

Er was duidelijk nood aan een meer professionele

verlichting blijft tot medio januari 2015 zichtbaar in

aanpak en dus zorgt Puur Gent er nu samen met

het straatbeeld.

partner Eandis voor dat de eindejaarsverlichting niet
alleen energiezuinig is, maar ook compatibel is met
de identiteit van de deelgemeenten, sfeergebieden
en het lichtplan.
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(1) Puur Gent is de nieuwe commerciële naam van vzw BIG

Telewerken biedt oplossingen
Telewerk of thuiswerk raakt in steeds meer bedrij-

De huidige technologie zorgt ervoor dat werknemers

ven en organisaties ingeburgerd. Niet verwonderlijk,

eender waar toegang hebben tot de nodige gege-

want telewerk biedt heel wat voordelen voor zowel

vens om hun taken uit te voeren. Aan het werk gaan,

werkgever als werknemer. Zo kan telewerk niet

is dan ook belangrijker dan naar het werk gaan.

alleen een oplossing zijn voor de toename van het
woon-werkverkeer, maar ook voor een betere ba-

We zijn ervan overtuigd dat er meer kan en moet

lans tussen werk en privé, de verbetering van de

worden ingezet op telewerk binnen de stads-

motivatie van werknemers, een hogere productivi-

organisatie. Omwille van de mobiliteitsvoordelen,

teit en vermindering van het aantal afwezigheden.

de mogelijke besparing op kantoorruimte en om de

Ook medewerkers van Stad Gent kunnen sinds en-

ken. Voor de jongere generaties op de arbeidsmarkt

kele jaren een aanvraag doen om te mogen telewer-

is op afstand communiceren en samenwerken im-

ken. Uit het antwoord op een vraag van gemeente-

mers de normaalste zaak van de wereld. Thuiswer-

raadslid Camille Daman bleek dat vorig jaar zo’n

ken is echter niet voor iedereen mogelijk. Daarom

770 medewerkers van die mogelijkheid gebruik-

doet de Stad er goed aan om ook zogenaamde

maakten. Samen goed voor 8.305 telewerkdagen

‘flexwerkplekken’ te voorzien in bijvoorbeeld de

of amper 0,9% van het totaal aantal gepresteerde

deelgemeenten zodat alvast de verplaatsing naar

werkdagen.

het centrum niet meer hoeft.

concurrentiepositie in de ‘war on talent’ te verster-
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Nood aan bijkomende
plaatsen in het onderwijs
De centrumsteden krijgen de komende tien jaar

paciteitsdruk, aantal plaatsen die erbij komen, duur-

te kampen met een grote vraag naar bijkomen-

zaamheid van het gebouw, snelheid van de werken,

de plaatsen in het onderwijs. Antwerpen spant de

multi-inzetbaarheid van de gebouwen en de kost-

kroon, maar uit de prognose blijkt dat als niet wordt

prijs van de plannen. In het basisonderwijs zijn er

ingegrepen, het tekort ook in Gent zal oplopen tot

momenteel al 22 projecten die lopende zijn of in de

923 plaatsen in het basisonderwijs en 1.211 plaat-

steigers staan.

sen in het secundair onderwijs in 2020.
Wil de stad het op ons afkomende tekort kunnen
In de commissie Onderwijs stelde gemeenteraadslid

managen dan zal op dit tempo moeten verder ge-

Mehmet Sadik Karanfil aan de bevoegde schepen

werkt worden en zullen de scholen blijvend creatief

de vraag hoe Gent dit tekort, over alle netten heen,

te werk moeten gaan. In de toekomst hoopt de stad

de komende jaren zal aanpakken.

positief nieuws te mogen krijgen van de Vlaamse
overheid voor subsidies voor onder meer de projec-

Sinds 2012 werden er door de Vlaamse overheid

ten Oude Dokken, De Voskenslaan, Fabiolalaan en

jaarlijks gelden toegekend. De toewijzing aan de

De Vogelzang. Voor het secundair onderwijs is er een

scholen gebeurde aan de hand van de criteria ca-

gelijkaardige oefening lopende.
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Duurzame activering
Uw Gentse Open Vld-fractie zet heel zwaar in om

Uit een onderzoek dat de POD-MI voerde blijkt dat

vanuit alle invalshoeken, de ambitie waar te maken

het OCMW Gent met 46% doorstroom naar werk de

binnen de meerderheid om zoveel mogelijk cliënten

beste doorstroomresultaten behaalt van de grootste

te activeren in de ruime zin van het woord: taalacti-

Belgische OCMW’s. Eveneens uit de cijfers van de

vering, sociale activering, arbeidsactivering met als

VDAB is gebleken dat van alle cliënten, die eind no-

ultieme uitgangspunt doorgroei naar een job in de

vember 2014 hun artikel 60 beëindigd hebben, er 6

reguliere economie. Dit doen we door bijvoorbeeld

maanden later 41,6% nog aan het werk was.

het organiseren van kortdurende stages, waarbij
we de overgang naar een reguliere tewerkstelling

Yoeri Note: “Dit zijn mooie resultaten, maar het

willen ondersteunen en inzetten op een duurzame

werk is verre van af! We blijven hierop actief inzet-

activering.

ten, volgen de resultaten op de voet en sturen bij
waar nodig. Want taal, onderwijs en werk zijn de

Yoeri Note: “Omdat we bijna halfweg de bestuurspe-

hefbomen om de armoedespiraal te doorbreken.”

riode zijn, vroeg ik naar een stand van zaken i.v.m.
de doorstroom naar de arbeidsmarkt.”
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Begeleiding van jongeren
naar diploma werpt vruchten af
OCMW Gent zet sterk in op de begeleiding van jon-

OCMW Gent bewijst hiermee dat activering niet al-

geren tussen 18 en 24 jaar met een leefloon. Het

leen gericht is op werk, maar ook jongeren stimu-

behalen van een diploma staat voorop. Met een goed

leert om niet bij de pakken te blijven zitten en alsnog

diploma op zak, heb je meer kans op een boeien-

een diploma te halen.

de en interessante job. In Gent is er een duidelijke
stijging van het aantal studenten met een leefloon.

Carl De Decker: “Studeren is de beste investering

In het 1ste kwartaal van 2014 telde Gent ongeveer

voor de toekomst. Wie een diploma op zak heeft,

600 studenten met leefloon. In het 2de kwartaal van

vindt gemakkelijker een goede job. En wie een goe-

2015 liep dat aantal al op naar 730.

de job heeft, staat later sterker in het leven.”

Afgelopen jaar (tussen september 2014 en september 2015) slaagden 175 studenten van de 215
laatstejaarsstudenten. Dat betekent een slaagpercentage van 81,4%.

12

Opvang vluchtelingen door het OCMW
Het OCMW zou vanaf november de eerste 35 asiel-

Mensen zonder wettig verblijf hebben recht op drin-

zoekers in de Ridderstraat opvangen. Wanneer deze

gende medische hulpverlening. Een medische kaart

mensen het statuut van vluchteling hebben, begint

is een instrument om een tussenkomst in dringende

het werk op vlak van integratie, taalverwerving,

medische hulpverlening te verlenen. Deze kaart is

eventueel leefloon, activering, zoektocht naar huis-

strikt persoonlijk en drie maanden geldig.

vesting...
Yeliz Güner: “Om alle misverstanden te vermijden,
Het verkrijgen van een statuut als vluchteling duurt,

het is de zorgverstrekker (bv. arts) die de dringende

indien alle factoren gunstig zijn, ongeveer 4 tot 6

noodzakelijkheid moet staven.”

maanden. Doch, door de hoge instroom schatten
we de doorlooptijd op een 6 tot 9 maanden. De geloofwaardigheid van het vluchtverhaal en de duidelijkheid over de situatie in het thuisland zijn enkele
factoren die een rol spelen bij het verkrijgen van een
statuut.

foto: Alexandre Rotenberg
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wegenwerken in Gent
Het zal niemand verbazen dat we in het ongelukkige

wegenwerken aanhoudt. Want vergeet niet dat de

groepje met meest file-gevoelige steden van Europa

flankerende maatregelen zoals de park & rides en

thuishoren. Maar wat is de oorzaak van het fileleed

een goede circulatie op de Ring als conditio sine qua

en de verkeerschaos in onze stad?

non gelden voor het invoeren van het plan.”

Gemeenteraadslid Geert Versnick: “De belang-

Niet enkel de snelle afhandeling van wegenwerken

rijkste oorzaken zijn mijn inziens een gebrek aan

is voor verbetering vatbaar. Er dient ook meer aan-

progressie inzake werkzaamheden en een niet op-

dacht besteed te worden aan de afstemming van de

timale coördinatie, communicatie en signalisatie.

verschillende werken. Het simultaan verlopen van

Het gebrek aan progressie brengt mij naadloos tot

de werkzaamheden aan de Sterre met de werken

het mobiliteitsplan. Zoals ieder van ons ben ik ervan

aan de Kortrijksesteenweg en de Maaltebrug, kan

overtuigd dat het mobiliteitsplan goede elementen

hier als schoolvoorbeeld dienen.

bevat om onze stad leefbaar te houden. Dat dit voor
enige tegenkanting zorgt, is evident. Elke verande-

Tot slot: de communicatie. Het is enorm belangrijk

ring stuit immers op weerwerk. Ik vrees echter voor

dat men op een duidelijke manier communiceert.

de tijdige invoering van de flankerende maatrege-

“Het komt mij voor dat het huidige zeer brede sca-

len, die noodzakelijk zijn om het mobiliteitsplan in

la van communicatiemiddelen niet optimaal wordt

te voeren, als men het huidige trage tempo van de

ingezet. Dit zorgt voor veel onrust bij inwoners en
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handelaars. Maar ook klassieke vormen van com-

de doorsnee West-Vlaming of Antwerpenaar onvol-

municatie, zoals signalisatie voor omleidingen, moe-

doende geïnformeerd. Indien men met deze zaken

ten chaos vermijden. Het kan niet dat bestuurders

rekening gaat houden, dan kunnen we dit jaar stre-

en fietsers op een bepaalde locatie geconfronteerd

ven naar een andere top tien plaats. Eén waar we

worden met twee verschillende borden die elk een

trots op kunnen zijn. Ik denk aan een bekroning als

omleiding aanduiden in twee verschillende richtin-

meest klantvriendelijke stad voor alle weggebrui-

gen. Of dat er een bord wordt geplaatst ‘Reep on-

kers”, aldus Geert Versnick.

derbroken richting Vlaanderenstraat’. Hiermee is

deputatie verleent positief advies

aan RUP stedelijk wonen van stad Gent
Ten gevolge van de gewijzigde maatschappelijke en

Gedeputeerde Versnick is bijzonder tevreden dat

stedenbouwkundige context zijn niet alle bestem-

het plan eind 2016 zal goedgekeurd worden. Met

mingsplannen up-to-date. Vandaar de noodzaak om

dit RUP zullen we niet enkel bestaande problemen

specifieke problematieken zoals wonen aan te pak-

aanpakken, we spelen eveneens in op problemen

ken met behulp van nieuwe ruimtelijke uitvoerings-

die zich in de toekomst zullen aandienen. Beleid is

plannen (RUP’s). Het is in dit kader dat de deputatie

immers meer dan reageren op actuele gebeurte-

een positief milieuadvies heeft gegeven aan het RUP

nissen. Beleid is samen de toekomst van onze stad

stedelijk wonen van de stad Gent.

vormgeven.

Gedeputeerde Geert Versnick geeft aan dat het
thematische RUP een aantal belangrijke doelstellingen heeft. De belangrijkste doelstelling is ongetwijfeld bestaande problemen oplossen inzake wonen.
Ruimtelijke plannen uit het verleden zijn vaak onderhavig aan verouderingsverschijnselen. Zaken die
destijds logisch waren, zijn nu niet meer actueel en
dienen bijgevolg aangepast te worden. Daarnaast
dienen we ook in te spelen op de behoefte aan bijkomende woningen. Gent trekt om evidente redenen
veel inwoners aan. Het is belangrijk dat de stijgende
vraag gepaard gaat met een stijgend aanbod op de
woningmarkt. Het RUP stedelijk wonen zal ons hiertoe in staat stellen.

foto: EuroStation
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Eerste deel netwerk “Trage

wegen”

gelanceerd in Drongen

Met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen

gem. Hierbij heeft men inspraak en betrokkenheid bij

heeft Stad Gent samen met vzw Trage Wegen het

de inventarisatie van de wegen. Het is een boeien-

trage wegennetwerk uitgebouwd.

de uitdaging waarbij participatie, communicatie en
organisatie komt kijken. Enthousiaste medewerkers

Provincieraadslid Martine Verhoeve: “Het is een

zijn steeds welkom langs gent@tragewegen.be.

functioneel en recreatief netwerk voor fietsers en
wandelaars (geen gemotoriseerd verkeer) dat niet

“Het is niet de bedoeling dat de Stad fietstoch-

enkel groengebieden aan elkaar verbindt, maar ook

ten of vastgelegde wandelingen uitstippelt. De

woongebieden, scholen en speelterreinen zullen

gebruiker kan het plan ophalen op de website:

langs deze trage wegen de weg naar elkaar vinden.”

http://tragewegen.be/gent waarbij hij of zij zelf een
traject kan vastleggen. Let op, het netwerk is niet

Deze wegen kunnen bvb steegjes, landbouwwegen,

aaneensluitend waardoor je toch nog de gewone

voetwegels of doorsteekjes in verkavelingen zijn.

weg zal moeten oprijden. De trage wegen kan je

Bewoners en verenigingen werden uitgenodigd op 4

herkennen aan de speciale straatnaamborden”, al-

infomarkten waaronder ook Mariakerke en Wondel-

dus Martine Verhoeve.
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