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Dat de start van het politieke jaar grotendeels in het teken stond van de con-

tacten tussen het stadsbestuur, Optima en het bedrijfsleven zal u niet zijn 

ontgaan. Na het horen van de betrokkenen, getuigen en experten in de daar-

toe speciaal opgerichte gemeenteraadscommissie, kwam onze fractie tot de 

conclusie dat er geen deontologische inbreuken werden gepleegd. Wel zijn 

we van oordeel dat men in het verleden onvoorzichtig is geweest en dat de 

20 jaar oude deontologische code aan vernieuwing toe is. We formuleerden 

dan ook een aantal concrete aanbevelingen waarmee de komende maanden 

aan de slag kan worden gegaan om tot een vernieuwde deontologische code 

te komen.

Verder werd in de gemeenteraad een aangepaste versie van het nieuwe cir-

culatieplan voor de binnenstad goedgekeurd. Een aangepaste versie waarin 

quasi alle opmerkingen en suggesties werden opgenomen die we formu-

leerden op basis van onze infomomenten. De haven van Gent nam, onder 

leiding van havenschepen Mathias De Clercq, belangrijke stappen naar een 

mogelijke fusie met Zeeland Seaports. Als schepen van Financiën, leverde 

Christophe Peeters een begroting in evenwicht af met ook investeringsruimte 

voor de volgende legislatuur. Schepen van Burgerzaken Sofie Bracke paste de 

openingsuren van de loketten aan, aan de noden van de Gentenaar.

Meer nieuws over onze werkzaamheden leest u in dit fractiemagazine.

Tot slot wens ik u namens onze voltallige fractie alvast een fijne 

eindejaarsperiode vol gezellige momenten met familie en vrienden!

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 29 januari 2017 om 11u
banketzaal ICC, Citadelpark, Gent

Gastspreker: Eerste Schepen Mathias De Clercq

Met gratis kinderanimatie



Eerste schepen Mathias De Clercq voert al jaren 

een doorgedreven startersbeleid. Er zijn de starters-

contracten die (her)beginnende ondernemers finan-

cieel ondersteunen, de halfjaarlijks startersevents 

en ondernemers kunnen nog steeds gratis hun zaak 

opstarten in Gent. Naast de initiatieven van de Stad 

zijn er ook diverse onderwijsinstellingen en midden-

veldorganisaties actief die startende ondernemers 

en student-ondernemers intensief begeleiden en 

ondersteunen. 

Om al die initiatieven beter op elkaar af te stem-

men en de krachten te bundelen heeft schepen De 

Clercq eind oktober, samen met 34 stichtende en 

ondersteunende partners, de Startersfabriek vzw 

opgericht. Dat nieuwe platform moet alle starters- 

initiatieven samenbrengen en zo de dienstverlening 

naar starters, student-ondernemers en pre-starters 

stroomlijnen. Stad Gent trekt hiervoor 1,5 miljoen 

euro uit.

“Gent staat al bekend als dé stad voor starters en 

start-ups. Met de Startersfabriek zetten we opnieuw 

een grote stap vooruit om het startersklimaat in Gent 

verder aan te wakkeren. Dit van onderuit, samen 

met alle partners die in Gent actief zijn om starters 

te stimuleren. Zo zorgen we voor een efficiënt en 

bloeiend ecosysteem voor starters in Gent”, aldus 

Mathias De Clercq.

Eerste concrete wapenfeiten van de Startersfabriek 

zijn de aanstelling van een startersmanager en de 

organisatie van een groots starterscongres op 23 

maart 2017.

1,5 MILJOEN EURO VOOR DE STARTERSFABRIEK

Wie op zaterdagochtend langs wil komen aan de  

loketten van Burgerzaken in het AC Zuid, moet 

vooraf een afspraak maken. Sinds oktober openen 

ook de vier grote dienstencentra op maandag hun 

deuren. De wijzigingen komen er na een evaluatie 

van de openingsuren en op vraag van burgers en 

personeelsleden.

Dit voorjaar kregen 80 

stadsloketten openingsuren 

die beter waren afgestemd 

op de burger. Zo kunnen 

Gentenaars op zaterdag 

een uur langer terecht 

aan de loketten van Bur-

gerzaken (tot 12u30 i.p.v. 

11u30). Daarnaast werden 

de openingsuren van de  

loketten van Stad Gent be-

ter op elkaar afgestemd, 

werd donderdag een al-

gemene sluitingsdag en 

kreeg de burger de moge-

lijkheid om twee avonden 

per week tot 19 uur op 

afspraak langs te komen.

Uit een evaluatie van die 

nieuwe openingsuren blijkt dat zowel burgers als 

personeelsleden zo tevreden zijn van dat afspra-

kensysteem dat we het uitbreiden naar zaterdag-

voormiddag.

“Een afspraak maken, kan heel eenvoudig via enke-

le muisklikken op de stadswebsite of telefonisch via 

Gentinfo. Op het moment van de afspraak hoeft de 

burger niet meer te wachten en wordt hij of zij me-

teen geholpen. Dat zorgt voor veel minder stress en 

frustratie, zowel bij de burger als bij ons personeel”, 

aldus Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken. 

Daarnaast zijn de dienstencentra in Gentbrugge, 

Nieuw Gent, Sint-Amandsberg en Wondelgem nu 

ook open op maandag, telkens van 9u tot 12u30 en 

van 14u tot 16u. 

MAAK NU UW AFSPRAAK, WORD 
ZATERDAG AAN DE LOKETTEN GEHOLPEN
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In Gent is het sinds 1 november 2016 mogelijk om 

een bouwaanvraag via digitale weg in te dienen, zo-

wel voor burgers als professionelen. “Dit zorgt voor 

een meer eenvoudige en transparante procedure 

en komt de kwaliteit van de vergunningverlening 

ten goede”, aldus fractievoorzitter Sami Souguir. 

“Reeds twee jaar geleden pleitte ik voor het moge-

lijk maken van een digitale bouwaanvraag. Ik ben 

dan ook tevreden dat deze mogelijkheid nu wordt 

ingevoerd.”

De digitale bouwaanvraag zorgt voor een wezenlijke 

vermindering van administratieve rompslomp. Zo 

hoeft een dossier niet meer in meerdere exemplaren 

te worden ingediend en kan een aanvraag ook op 

elk moment van de dag, niet meer enkel tijdens de 

openingsuren van de stadsdiensten.

Via het digitaal loket kan een aanvraag worden ge-

raadpleegd en opgevolgd. Ook de beslissing wordt 

digitaal gecommuniceerd.

Vanaf 23 februari 2017 worden alle steden en ge-

meenten in Vlaanderen verplicht om hun dossiers 

digitaal te behandelen. De stedenbouwkundige ver-

gunning en de milieuvergunning smelten dan samen 

tot de ‘omgevingsvergunning’. Stad Gent wil hierop 

anticiperen en maakt het daarom nu al mogelijk om 

een bouwaanvraag digitaal in te dienen.

Een bouwaanvraag digitaal indienen, kan met be-

hulp van uw identiteitskaart via het digitaal loket van 

de Vlaamse overheid: www.omgevingsloket.be. Een 

bouwaanvraag op papier indienen, blijft uiteraard 

mogelijk.

DIEN UW BOUWAANVRAAG 
VOORTAAN DIGITAAL IN

Grote kans dat wiens kind wil gaan voetballen geen club vindt, want tal van 

voetbalclubs in Gent kampen met een wachtlijst. Door de goede prestaties 

van de Buffalo’s en de Rode Duivels de afgelopen jaren en door de blijvende 

populariteit van het voetbal als dé te beoefenen sport, zitten de clubs overvol.

Uit mijn vraag hierover in de commissie Sport, blijkt dat er van de 11 clubs in 

het jeugdvoetbalproject ‘Elk Talent Telt’, slechts drie zijn die qua ruimtegebruik 

hun maximumcapaciteit nog niet hebben bereikt. Het zijn clubs die momenteel 

een doorstart maken. Er wordt dan ook verwacht dat ook deze clubs de ko-

mende jaren hun maximum capaciteit zullen bereiken.

Ondanks de inspanningen van het stadsbestuur, ook tijdens de vorige legis-

latuur bij toenmalig schepen van Sport Christophe Peeters, door het voorzien 

van kunstgrasvelden en infrastructuur, lopen ook clubs die nog over capaciteit 

op hun terreinen beschikken, tegen hun limieten aan. Het capaciteitsprobleem 

beperkt zich immers niet alleen tot de terreinen. Ook kleedkamers, materiaal-

ruimte en vooral trainers, begeleiders en vrijwilligers zijn van belang.

Minstens even belangrijk als het inzetten op infrastructuur, is het inzetten op 

een sterke vrijwilligerswerking, het opleiden van trainers en begeleiders, het 

werven van scheidsrechters... Want het hoeft geen betoog, zonder hen kan er 

niet worden gevoetbald of getraind.

Het is duidelijk: willen we voetbal als sport laagdrempelig en voor iedereen 

toegankelijk houden, ook voor meisjes en vrouwen en voor mensen met een 

beperking (G-voetbal), dan zullen we de 

komende jaren aandacht moeten blijven 

hebben voor de groeiende nood aan 

voetbalinfrastructuur én omkadering.

Stephanie D’Hose

Adjunct-fractievoorzitter

OP
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NOOD AAN VOETBALINFRASTRUCTUUR



“Mama’s met een missie” ijvert ervoor om in elke 

stad in ons land een ruimte te voorzien met een 

publieke, permanente verzorgingstafel voor grote 

kinderen en volwassenen met een beperking. Op dit 

moment is dit alleen in Leuven het geval.

Deze relatief eenvoudig te realiseren voorziening be-

tekent nochtans een wereld van verschil voor men-

sen met een beperking en hun families. Verzorging 

tijdens een bezoek aan de stad is anders niet moge-

lijk. Wegens gebrek aan een dergelijke voorziening 

durven nu vele gezinnen immers hun huis niet uit 

om voor langere tijd de stad te gaan ontdekken.

Tot nu toe gaat er in Gent terecht al veel aandacht 

naar het inrichten van voed- en verzorgingsplekjes, 

maar hiermee worden enkel ouders met (heel) jonge 

kinderen bereikt.

Gemeenteraadslid Stephanie D’Hose: “Tijdens de 

commissie Welzijn pleitte ik ervoor dat Gent ook één 

of meerdere publieke ruimtes zou uitrusten met een 

grote, permanente verzorgingstafel. Ik ben blij dat 

de schepen mijn suggestie genegen is en opdracht 

gegeven heeft om op zoek te gaan naar mogelijke 

locaties. Ik zal niet nalaten dit punt van nabij op te 

volgen, zodat Stad Gent ook effectief zo’n ruimte zal 

inrichten.”

Havenschepen Mathias De Clercq ondertekende 

begin november tijdens de Nederlands-Vlaamse top 

de intentieverklaring om een verregaande samen-

werking tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland 

Seaports (Terneuzen, Vlissingen en Borsele) te on-

derzoeken met een fusie als stip aan de horizon. 

Daarmee maakt hij de oude droom van wijlen Raoul 

Wijnakker waar om te komen tot één grensover-

schrijdend havenschap. Tegen eind april 2017 moet 

duidelijk zijn of de fusie een feit wordt. “We flirten 

al jaren met elkaar, we hebben nu onze verloving 

aangekondigd met de intentie om volgend jaar te 

trouwen”, zegt Mathias De Clercq daarover.

De intensere samenwerking is logisch gezien de 

ligging, de vergelijkbare omvang van de havenge-

bieden en de strategische overlapping. Nu al werken 

beide havenbedrijven nauw samen, onder andere op 

vlak van scheepvaartbegeleiding, internationale pro-

motie en de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen. 

Samen behoren beide havenbedrijven tot de top 

10 van de Europese havens, zeg maar Champions  

League-niveau. Uit een studie van McKinsey blijkt 

dat het potentieel voor bijkomende werkgelegenheid 

en bedrijven samen 15 procent groter is dan apart. 

De komende maanden zullen beide havens de mo-

gelijkheden verder onderzoeken.

De fusie van de havens zou een historisch mo-

ment betekenen voor onze haven en onze stad. 

Samen met de bouw van de nieuwe sluis die vol-

gend jaar start, zal dit een boost geven aan onze 

economie. Een pluim op de hoed voor havenschepen 

Mathias De Clercq, en voor onze vorige haven- 

schepenen Christophe Peeters, Sas van Rouveroij en 

Raoul Wijnakker.

HAVENBEDRIJF GENT EN ZEELAND
SEAPORTS VERKENNEN FUSIE

VERZORGINGSTAFELS VOOR GROTE KINDEREN
EN VOLWASSENEN MET EEN BEPERKING
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De budgetbesprekingen konden verlopen in om-

standigheden die de laatste jaren zeldzaam waren. 

Het ging er deze keer immers niet om bijkomende 

besparingen te vinden. Dankzij een volgehouden 

streng financieel beleid kon schepen van Financiën 

Christophe Peeters voor de laatste 2 jaar van deze 

legislatuur niet minder dan 20 miljoen euro vrij- 

maken voor de aanpak van enkele belangrijke maat-

schappelijke uitdagingen.

Er wordt resoluut gekozen voor de bestrijding van 

overlast en het kordaat aanpakken van reële samen-

levingsproblemen, preventief én repressief.

Zo krijgt Gent er 30 politiemensen bij, komen er ex-

tra buurtstewards en een overlastcoördinator en zal 

er meer mankracht ingezet worden voor de bestrij-

ding van sluikstorten. En gaat er geld naar de rand-

voorwaarden van het circulatieplan. Namelijk voor 

de uitbouw van de P&R parkings en de invoering 

van de zogenaamde people movers. Dit zijn kleine 

shuttlebusjes waarmee mensen die moeilijker te 

been zijn, vlot door het voetgangersgebied kunnen 

worden gebracht.

Dat het stadsbestuur deze keuzes überhaupt heeft 

kunnen maken, en toch een budget in evenwicht kan 

presenteren tot ver in de volgende legislatuur, is het 

gevolg van een volgehouden strak financieel beleid 

van schepen Christophe Peeters. In deze tijden extra 

budgettaire ruimte creëren, zonder de belastingen te 

verhogen, is zeldzaam in de Belgische politiek.

“In de laatste twee jaar van deze legislatuur zal het 

stadsbestuur dus de acute problemen aanpakken, 

verder ambitieus en duurzaam investeren, en dit 

alles zonder de factuur door de schuiven naar hui-

dige of toekomstige generaties Gentenaars”, aldus 

Christophe Peeters.

Met zo’n 80.000 nemen ze een steeds belangrijkere 

positie in onze stad in: de generatie Y, Gentenaars 

geboren begin jaren ‘80 tot begin 2000. Van jongs 

af aan bekend met computers, smartphones, inter-

net, sociale media… Een generatie die bijna digitaal 

opgegroeid is en voor vrijwel álles de smartphone 

gebruikt. Die nieuwe digitale cultuur is overigens 

niet specifiek voor één generatie: vandaag is de 

manier van leven van de hele samenleving aan het 

veranderen.

Het is nog maar moeilijk te begrijpen dat je met en-

kele klikken jouw favoriete product van de andere 

kant van de wereld thuis kan laten afleveren, maar 

je voor een eenvoudig document meerdere keren 

langs het loket moet voor de nodige handtekeningen 

en stempels. Daarom moeten we ook als overheid 

meegaan met de burger die vooral nog digitaal za-

ken wil doen, waar en wanneer ze dat willen. Wie 

nog niet vertrouwd is met de digitale weg moet ui-

teraard nog altijd kunnen kiezen voor de klassieke 

manier van werken.

Gemeenteraadslid Camille Daman:

“Vandaag schieten we nog te vaak tekort als klant-

gerichte overheid met een efficiënte digitale dienst-

verlening. Daarom ga ik op zoek naar mogelijke 

administratieve vereenvoudigingen en digitale toe-

passingen die de Stad de kans kan bieden om zowel 

haar relatie met de burger, als haar eigen werking 

te verbeteren. Heeft u zelf tips of ideeën? Laat het 

mij weten!”

GENT PRESENTEERT BUDGET IN EVENWICHT

8 9

OP ZOEK NAAR ADMINISTRATIEVE 
VEREENVOUDIGING



Wie weinig of geen Nederlands spreekt, ondervindt 

problemen in de zoektocht naar opleiding of werk. 

Wie dan toch werk heeft gevonden, maar de taal niet 

spreekt of begrijpt, integreert evenmin op de werk-

vloer. Taal is immers de sleutel tot maatschappelijke 

integratie en zelfontplooiing.

Taalverwerving werkt in twee richtingen, enerzijds 

van de anderstalige en anderzijds van de samen- 

leving, zoals bijvoorbeeld werkkansen.

OCMW-raadslid Yoeri Note: “Op verzoek van Open 

Vld zullen in het OCMW-budget van 2017, middelen 

worden voorzien om extra taalcoaching aan te bie-

den op de werkvloer.”

Taalcoaching richt zich tot werknemers die het Ne-

derlands niet als moedertaal hebben en deze taal 

onvoldoende beheersen. De taalcoaching vertrekt 

vanuit reële situaties op de werkvloer. Het gaat dus 

niet om lessen Nederlands, maar wel om meteen 

toepasbare communicatieve vaardigheden.

Yoeri Note: “Het informele leren is minstens zo be-

langrijk als het schoolse leren.” 

TAALCOACHING OP DE WERKVLOER
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EEN JAAR M-DECREET
Het M-decreet heeft als doelstelling om meer leer-

lingen met specifieke zorg- en onderwijsbehoeften 

in het gewoon onderwijs te verwelkomen. Het M- 

decreet is van toepassing sinds 1 september 2015. 

Na één jaar M-decreet begint men stilaan wat meer 

zicht te krijgen op de draagwijdte en de effecten van 

dit decreet op het Vlaamse onderwijs.

Zo peilde ook Stad Antwerpen ondertussen naar de 

impact van één jaar M-decreet op de Antwerpse 

scholen en kwam daarbij tot de conclusie dat de 

Antwerpse leerkrachten in het algemeen tevreden 

zijn, maar dat er wel vraag is naar meer ondersteu-

ning om het M-decreet correct te kunnen toepassen 

(meer leerkrachten, nood aan expertise…).

Gemeenteraadslid Mehmet Sadik Karanfil:

“Deze maatregel heeft ook zijn impact gehad op het 

Gentse onderwijsnet, bleek uit mijn vraagstelling in 

de commissie Onderwijs. In het buitengewoon on-

derwijs is een daling van het aantal leerlingen merk-

baar. Binnen het gewoon onderwijs merkt men dat 

de invoering leidt tot vragen. Met deze vragen kun-

nen de scholen eerst en vooral terecht bij de peda-

gogische begeleidingsdienst, die hiervoor specifieke 

expertise en personeel voorzien. Tenslotte is in het 

M-decreet ook een ‘waarborgregeling’ opgenomen, 

die toelaat om eventueel vrijgekomen personeel van 

het buitengewoon onderwijs in te zetten voor onder-

steuning in het gewoon onderwijs.”



Eén op 6 zelfstandigen hebben een inkomen onder 

de armoedegrens. Dyzo, die ondernemers in moei-

lijkheden begeleidt, zag het aantal hulpvragers de 

afgelopen jaren verdubbelen. 

Het OCMW werkte een kader uit waarbij onder 

strikte voorwaarden tijdelijk financiële steun aan 

zelfstandigen in moeilijkheden kan worden verleend.

Carl De Decker: “Zelfstandigen in moeilijkheden 

hebben net als andere burgers recht op maatschap-

pelijke dienstverlening.”

Het spreekt voor zich dat onze steun en inspannin-

gen moeten gaan naar zij die het echt nodig hebben. 

Vennootschappen die geen duidelijke activiteiten 

kunnen aantonen, warrige structuren met diverse 

en of ongekende aandeelhouders enz. hebben geen 

plaats in dit verhaal.

Carl De Decker: “We moeten als OCMW de goede 

samenwerkingsverbanden die we met andere enti-

teiten hebben om fraude tegen te gaan, ook in dit 

kader hanteren.” 

In de OCMW-raad van 10 november 2016 werd het 

budget 2017 goedgekeurd. Op financieel vlak is het 

OCMW structureel gezond, doch is er weinig buffer 

om eventuele tegenslagen op te vangen. De grootste 

kostenposten worden gevormd door de lonen en de 

uitgaven voor sociale dienstverlening. De inkomsten 

bestaan uit de stadstoelage en allerhande subsidies. 

In 2017 wordt er ingezet op extra taalcoaching op 

de werkvloer. Om het doorstroombeleid naar de ar-

beidsmarkt nog te verbeteren, voorzien we in vol-

doende trajectbegeleiders. 

Voor de Gentse senioren bouwen we in Zwijnaarde 

een lokaal dienstencentrum en assistentiewoningen. 

De opening van het woonzorgcentrum in Mariakerke 

wordt volop voorbereid. 

Cédric Verschooten: “Dit is maar een kleine greep 

uit de vele acties voor 2017. We blijven streven naar 

een sterke kwaliteitsvolle dienstverlening en willen 

ons voornemen ‘OCMW Gent is er voor iedereen’ 

blijvend waarmaken.” 

OCMW GENT, DRIJVENDE 
KRACHT NU EN IN DE TOEKOMST

HULPVERLENING AAN 
ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN 
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De voorbije weken was Eandis niet uit de media weg 

te slaan. Overal doken er kenners van de energie-

sector en China-experts op. Niet zelden waren de 

meningen van deze zelfverklaarde experts minder 

fraai. Blijkbaar is het feit dat het tweede grootste be-

drijf ter wereld interesse heeft in een Vlaamse speler 

op zich al bijzonder verdacht. Het duurde dan ook 

niet lang alvorens een aantal terechte bezorgdheden 

transformeerden in ongegronde verdachtmakingen 

en insinuaties.

Een kort relaas van de feiten. Na het vertrek van 

Electrabel uit Eandis is er nood aan 500 miljoen Euro 

om de structuur van het bedrijf te optimaliseren. 

Daar het huidig regelgevend kader een beursgang 

helaas niet toelaat, werd er op zoek gegaan naar 

een alternatief: het aantrekken van een private, soli-

de partner die geïnteresseerd is in een lange termijn 

investering. Deze private partner zou slechts voor 

14% participeren, zodat de steden en gemeenten 

hun strategische machtspositie behouden.

Het aantrekken van deze partner was een tijdrovend 

proces dat meer dan één jaar heeft geduurd. On-

danks de beslissingen in diverse bestuursorganen 

en de ruime media-aandacht, ontving men tot een 

paar weken geleden geen negatieve reacties.

Tot er plots commotie ontstond waarvan er nooit 

sprake was geweest, indien men met een andere 

partner dezelfde overeenkomst had bereikt. Een 

brief van de staatsveiligheid en de ongefundeerde 

doemberichten over het Chinese bedrijf hebben hier 

onmiskenbaar toe bijgedragen.

Het is duidelijk dat de bestuurders en de directie van 

Eandis niet lichtzinnig hebben gehandeld in dit dos-

sier. Binnen het wettelijk kader werd immers de best 

mogelijke beslissing genomen. Dit neemt niet weg 

dat een beursgang ons voorkeurscenario is, was 

en zal blijven. Al meer dan 10 jaar is Gedeputeer-

de Geert Versnick pleitbezorger van een dergelijke 

beursgang. Eindelijk lijken de geesten rijp om deze 

piste te onderzoeken.

EANDIS EN STATE GRID CORPORATION
OF CHINA: FEITEN EN FICTIE

14 15

Jaren geleden startte de provincie Oost-Vlaanderen 

met de opmaak van een ruimtelijk beleidskader 

voor grootschalige windturbines, een eerste stap in 

wat is uitgegroeid tot een windbeleid dat zijn gelij-

ke in Vlaanderen niet kent. Met dit windbeleid wil 

gedeputeerde Geert Versnick de inplanting van 

windturbines ruimtelijk aansturen en de wildgroei 

aan banden leggen. Door in detail te bepalen waar 

er windmolens kunnen komen, worden ook meteen 

de zones bepaald waar er geen kunnen komen, de 

zogenaamde uitsluitingszones.

Het doel van dit ambitieuze beleid: voldoende wind-

molens ruimtelijk inplanten om alle Oost-Vlaamse 

gezinnen te voorzien in elektriciteit. Daarnaast hecht 

gedeputeerde Versnick ook bijzonder veel belang 

aan de betrokkenheid van burgers, bedrijven en 

lokale overheden bij de realisatie van het wind- 

potentieel.

Om de betrokkenheid van de gemeenschap te ver-

hogen werd onder meer een omgevingsfonds in het 

leven geroepen. Met dit fonds krijgen de omwonen-

den de kans om de omgeving van de windmolens 

kwalitatief in te vullen.

De engagementsverklaring voor dit omgevingsfonds 

werd op 17 november getekend door Engie-Electra-

bel en Ecopower, EDF Luminus, Elicio en Windkracht 

Vlaanderen. Minister Tommelein sprak er zijn steun 

uit voor het Oost-Vlaamse windbeleid en spaarde 

zijn lof niet.

MINISTER TOMMELEIN LAUWERT
HET OOST-VLAAMSE WINDBELEID



CONTACT

Fractiesecretariaat Gemeenteraad

Onderstraat 22

9000 Gent

T +32 (0)9 266 54 80

www.openvldgent.be/Gemeenteraad-Gent

fractie.openvld@stad.gent

Fractiesecretariaat Provincieraad

Hoogpoort 37/103

9000 Gent

T +32 (0)9 225 45 05

www.openvldgent.be/Provincieraad

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.openvldgent.be/OCMW-raad-Gent

openvld-fractie@ocmw.gent

Golfschool Gent heeft als doel promotie, opleiding en 

het democratiseren en laagdrempelig maken van de 

golfsport. Dat doet ze onder meer door het geven 

van opleidingen en initiaties.

Dankzij een subsidie van 43.000 euro van de Provin-

cie Oost-Vlaanderen kon de Golfschool Gent investe-

ren in drie bijkomende holes en de aankoop van een 

indoor swinganalyse.

Hierbij zullen 2 systemen ter beschikking staan, 

waarvan het eerste systeem, ‘De Golfsimulator’, je 

toelaat om je swing stevig te analyseren, de driver-

afstand perfect te ontdekken enz.

Het tweede systeem, ‘De Swinguru’, is een aanvul-

ling op de simulator en biedt een uitstekende trai-

ningstool die door de golfpro’s zeer gewaardeerd 

wordt.

Provincieraadslid Martine Verhoeve: “De Golfschool 

Gent ontvangt deze subsidie omdat ze bovenlokale, 

innovatieve sportinfrastructuur uitbouwt en zo de 

opleiding tot de golfsport verder democratiseert en 

professionaliseert. De verdere uitbouw van dit Ind-

oor Golf project is niet alleen voor de leden van Golf-

school Gent, maar ook voor iedere golfspeler een 

toegevoegde waarde!”

 

Meer info: www.golfschool-gent.be
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Mathias De Clercq
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+32 (0)9 266 54 00
schepen.declercq@stad.gent

Christophe Peeters
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Sofie Bracke
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+32 (0)9 266 51 80
schepen.bracke@stad.gent

Sami Souguir
Fractievoorzitter
Gemeenteraadslid

+32 (0)9 266 54 80
sami.souguir@stad.gent

Stephanie D’Hose
Adjunct-fractievoorzitter
Gemeenteraadslid

+32 (0)9 266 54 80
stephanie.dhose@stad.gent

Sas van Rouveroij
Gemeenteraadslid
 

+32 (0)2 552 67 06
sas.van.rouveroij@stad.gent

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@stad.gent

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid 

+32 (0)476 53 06 71
mehmetsadik.karanfil@stad.gent

OCMW-raad Gent
Yoeri Note
Fractievoorzitter
OCMW-raadslid 

+32 (0)9 266 89 19
yoeri.note@ocmw.gent

Carl De Decker
OCMW-raadslid 

+32 (0)9 266 89 19
carl.dedecker@ocmw.gent

Cédric Verschooten
OCMW-raadslid
 

+32 (0)9 266 89 19
cedric.verschooten@ocmw.gent

Martine Verhoeve
Ondervoorzitter fractie
Provincieraadslid 

+32 (0)477 56 14 12
martine.verhoeve@oost-vlaanderen.be

Geert Versnick
Gedeputeerde voor Economie & POM, 
Ruimtelijke Planning, Buitenlandse Zaken

+32 (0)9 267 82 43
geert.versnick@oost-vlaanderen.be

Provincieraad Oost-Vlaanderen

Open Vld Gent
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Voorzitter 
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mick.daman@openvldgent.be


