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Voorwoord
In september ging het laatste politieke werkjaar van de legislatuur in, een
belangrijk jaar in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober.
In dit fractiemagazine werpen we opnieuw een blik op een aantal recente
verwezenlijkingen waarmee we als liberale partij het verschil maken in Gent.
Het zal u zijn opgevallen dat, nu de verkiezingen dichterbij komen, de
meningsverschillen tussen de coalitiepartners in Gent vaker uit elkaar lopen.
De strijd om de gunst van de kiezer komt stilaan op gang en dan kan de
kiezer maar beter duidelijk weten wat eenieders standpunt is en welk beleid
we in de toekomst willen op gebied van kraken, bedelarij, mobiliteit, parkeertarieven, wonen...
De discussie gaat vooral over thema’s buiten het bestuursakkoord, over toekomstig beleid waarover de Gentenaars zich bij de komende verkiezingen
zullen kunnen uitspreken en waarbij men zich de vraag moet stellen welke

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 28 januari 2018 om 11u
banketzaal ICC, Citadelpark, Gent
Gastspreker: Eerste Schepen en
kandidaat-burgemeester Mathias De Clercq
Met gratis kinderanimatie

toekomst men écht wil voor onze stad.
Intussen werken we uiteraard naarstig verder en werd onder andere de fusie
tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports succesvol afgerond, is het
budget van de Stad alvast in evenwicht tot en met 2021, en startte de eerste grootschalige restauratie van monumentale graven op Campo Santo. Ook
vanuit de gemeenteraad maken we het verschil. Zo werd onder onze impuls
de opmaak van een Gents actieplan goedgekeurd. U leest het allemaal en nog
veel meer in dit fractiemagazine.
Ik wens jullie alvast veel leesplezier,
en bovenal prettige eindejaarsfeesten
en een succesvol 2018!
Sami Souguir
Fractievoorzitter
Gemeenteraad Gent

Schepen van Haven Mathias De Clercq: “Het is al-

Eens de fusie ook langs Nederlandse zijde is goed-

tijd al de droom geweest van Gent om de Gentse en

gekeurd, is de fusie definitief. Dat gebeurt begin

Zeeuwse havens verder te laten samenwerken. Ik

december. Op 8 december wordt dan de nieuwe

ben bijzonder blij dat we daar eindelijk in zijn ge-

naam van de fusiehaven bekendgemaakt. Deze was

slaagd. In tijden waar sommigen zich terugplooien

bij ter perse gaan van dit fractiemagazine helaas

op zichzelf, zetten wij met een open blik verder in op

nog niet bekend. In tussentijd werden de werken

grensoverschrijdende samenwerking. Dit maakt ons

reeds gestart aan de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Op

sterker om op internationaal niveau mee te spelen

13 november werd hiervoor de eerste spadesteek

en zal bijkomende investeringen aantrekken naar

gegeven.

onze haven. Dit betekent meer groei, meer jobs, en
meer welvaart voor onze regio.”

De nieuwe sluis moet toelaten dat grotere, bredere schepen onze haven aandoen. Dat is belangrijk

Namens de Open Vld-fractie juichte raadslid Sas

gezien de schaalvergroting in de scheepvaart. De

van Rouveroij de fusie toe in de gemeenteraad:

sluis wordt 2,5 meter dieper, 15 meter breder en

“Met de fusiehaven zetten we een echt Europees

137 meter langer dan de huidige Westsluis, en zal

project neer in Gent. In de jaren negentig was het

ook een stuk sneller werken. Het gaat om één van

reeds de droom van wijlen Raoul Wijnakker om

de grootste sluizen ter wereld. In 2022 zal de sluis

beide havengemeenschappen te verenigen.

operationeel zijn. De toekomst ziet er dus bijzonder
goed uit voor de nieuwe fusiehaven.

GEMEENTERAAD KEURT FUSIE HAVENBEDRIJF
GENT EN ZEELAND SEAPORTS GOED
De Gentse gemeenteraad heeft op maandag 23

zienlijke sociaaleconomische voordelen van een

oktober de geplande fusie tussen het Havenbedrijf

fusie voor het hele havengebied van beide haven-

Gent en Zeeland Seaports unaniem goedgekeurd.

bedrijven dat zich uitstrekt van Gent tot Vlissingen.

Een historisch moment voor onze stad en voor
onze haven. Ook de gemeenteraden van Zelzate en

De fusieovereenkomst is een evenwichtig resultaat

Evergem en de Provincie Oost-Vlaanderen hebben

dat tot stand kwam via een zorgvuldig en complex

de fusie reeds goedgekeurd.

proces. Aan Belgische kant hebben de verschillende aandeelhouders (Stad Gent, Evergem, Zelzate

Op 7 november vorig jaar kondigden Zeeland

en Provincie Oost-Vlaanderen) de fusie reeds goed-

Seaports en het Havenbedrijf Gent een fusieverken-

gekeurd. In Gent keurden alle partijen, van meer-

ning aan. Die aankondiging werd positief ontvangen

derheid én oppositie, de fusie unaniem goed. Een

door politiek, bedrijfswereld en havenexperts. De

belangrijk signaal dat wijst op het brede draagvlak

uitkomst van die verkenning was positief. Eerder

van deze fusie.

uitgevoerd onderzoek van McKinsey toonde aan-
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Dit fusieverhaal is geschreven
door het verlangen van alle
havenspelers aan beide zijden
van de landsgrens om samen
te werken zonder steeds maar
weer letterlijk en figuurlijk tegen
een grens te moeten aanlopen.
Dit fusieverhaal is ook het resultaat van de gedrevenheid
van beleidsverantwoordelijken
zowel centraal, provinciaal als
lokaal, en dat over meerdere
decennia heen, om de staatsgrens te overstijgen bij de uitbouw van regionale welvaart
en de zoektocht naar meer
duurzame slagkracht.”
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OPINIE

CULTUUR IS NIET HET ZOUT OP DE
FRIETEN, CULTUUR IS DE FRIET ZELF!
Op 14 oktober jl. debatteerden we tijdens onze stedendag over cultuur en veiligheid. Op het eerste zicht twee onderwerpen als een tang op een varken.
Wanneer we echter verder kijken, hebben beiden een levensnoodzakelijk belang in onze samenleving.
Een discussie over de rol van kunst en cultuur verengt zich onmiddellijk tot de
vraag naar subsidies. Moet een overheid kunst en cultuur financieel ondersteunen of niet en wat is het economische resultaat daarvan voor de overheid?
Show me the money! Het debat gaat echter veel breder. Met kunst en cultuur
hebben we een krachtig middel in handen tot persoonlijke ontplooiing, maatschappelijke betrokkenheid, sociale cohesie en veiligheid.
In de strijd tegen de terreur van IS verwoordde de Italiaanse premier Renzi het
als volgt: “Zij vernietigen standbeelden, wij willen blauwhelmen van cultuur.
Zij verbranden boeken, wij bouwen bibliotheken. Zij verspreiden terreur, wij
antwoorden met cultuur.”
Door hun benadering van wat er om ons gebeurt, verrijken kunstenaars ons

SNEL WERK MAKEN VAN
GENTS ACTIEPLAN KRAKEN

leven, ze kunnen ogen openen voor zowel het mooie als het bedreigende, ze

Niet voor het eerst werd dit najaar in de gemeen-

Natuurlijk zijn we verheugd dat de nieuwe wet die

houden geschiedenis levend en dragen bij tot maatschappelijke betrokken-

teraad het debat gevoerd over de problematiek van

kraken strafbaar maakt, na maanden van onderhan-

heid. Philippe Van Cauteren, SMAK-directeur zegt het zo: “Musea zijn machines

het kraken in Gent. In het verleden hebben we er

delen en ettelijke vertragingsmanoeuvres, eindelijk

tegen onverschilligheid”. Kunst en cultuur is een smeermiddel voor sociale

steeds op gewezen dat een wijziging van de federale

finaal werd gestemd in de Kamer. Met de nieuwe

processen, het brengt mensen samen. Het is het ware verbindende in onze

wetgeving noodzakelijk was om als lokale overheid

wet krijgen politie en justitie eindelijk meer moge-

wereld. Cultuur is geen nice to have,

sneller en kordater te kunnen optreden tegen kra-

lijkheden om sneller en kordater op te treden tegen

het is een must.

ken. Met de wetswijziging in zicht keurde de ge-

het kraken van zowel bewoonde, als onbewoonde

meenteraad, mede onder onze impuls, een voorstel

panden.

Stephanie D’Hose

goed voor de opmaak van een actieplan kraken.
Maar de nieuwe wetgeving vraagt ook lokaal om een

Adjunct-fractievoorzitter
Fractievoorzitter Sami Souguir liet er geen misver-

nieuwe aanpak. Daarom is het nu van belang om,

stand over bestaan: “Als Open Vld zijn wij tegen élke

samen met alle betrokkenen, snel te komen tot een

vorm van kraken, om welke reden dan ook. Van an-

daadkrachtig Gents actieplan met duidelijke afspra-

dermans eigendom blijf je af, punt.”

ken tussen politie en parket om de kraakproblematiek in Gent definitief een halt toe te roepen.
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DIERENBEGRAAFPLAATS IN GENT
Wie een huisdier heeft, zal maar al te goed de lief-

Gemeenteraadslid Stephanie D’Hose: “Ik heb daar-

de begrijpen die je voor een kat, hond of zelfs een

om aan schepen Heyse gevraagd of het mogelijk zou

hamster kan voelen. Een dier geeft je nu eenmaal

zijn om een dierenbegraafplaats en/of strooiweide te

onvoorwaardelijke liefde, vriendschap en trouw. Ze

voorzien, die kan worden geïntegreerd in een mooie

zijn een stille aanwezigheid in een gezellige thuis.

groenzone”. Momenteel is dit echter geen prioriteit

Als dat huisdier dan sterft, is dat een ingrijpende

voor onze bevoegde schepen.

gebeurtenis. Jaren heb je lief en leed met je dier gedeeld en plots is dat er niet meer.

Nochtans is het wettelijk kader voorhanden. Andere
steden en gemeenten zijn wel reeds tot actie over-

Om het verdriet te verwerken, is het soms aangewe-

gegaan. De stad Ninove bijvoorbeeld werkt aan de

zen een plek te hebben waar je heen kan gaan om

realisatie van een dierenbegraafplaats en in Oosten-

te rouwen. De mogelijkheden om met het stoffelijk

de zijn er plannen voor een strooiweide.

overschot van een huisdier om te gaan zijn echter
beperkt. Begraven in je tuin kan niet zomaar, en wat

“Daarom zal ik blijven ijveren voor een laatste rust-

met zoveel Gentenaars die op een appartement wo-

plaats zodat we op een mooie manier de nagedach-

nen?

tenis aan ons huisdier kunnen blijven koesteren”,
aldus Stephanie.

VOOR HET EERST GROOTSCHALIGE
RESTAURATIE GRAFHEUVEL CAMPO SANTO
De Stad investeert een half miljoen euro in de res-

kapellen. Het gaat allemaal om graven die bovenaan

tauratie van eeuwenoude graven op de grafheuvel

de heuvel liggen en tot de oudste van de begraaf-

van Campo Santo. Nadat ze bijna 200 jaar blootge-

plaats behoren. Het is voor het eerst nadat hier 170

steld zijn aan allerlei weersomstandigheden hebben

jaar geleden de eerste begrafenis doorging, dat zo’n

verschillende graven al jarenlang nood aan een op-

grootschalige restauratie gebeurt.”

knapbeurt. Het is voor het eerst dat een grootschalige restauratie van monumentale graven voorzien

De graven worden gestabiliseerd, gereinigd, gebar-

wordt.

sten onderdelen worden verlijmd, verzakte onderdelen opnieuw recht getrokken, verloren grafsteen-

“Het was nu of nooit voor verschillende graven op de

elementen worden nagemaakt... De smeedijzeren

grafheuvel van Campo Santo”, verduidelijkt schepen

sierelementen van sommige graven worden zo veel

Sofie Bracke, bevoegd voor Burgerzaken. “Als we

mogelijk ontroest en opnieuw geschilderd. Waar no-

ze zo nog enkele jaren lieten liggen dan konden ze

dig worden ook nieuwe hekkens geplaatst. De wer-

niet meer gered worden. Met een half miljoen euro

ken zijn gestart op 4 oktober en zullen tot de zomer

die ik voor de werken uittrok, kunnen een 70-tal gra-

van 2018 duren.

ven in ere hersteld worden, waaronder drie grotere
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TELEWERK VOOR

MEDEWERKERS STAD GENT

GENT PRESENTEERT BUDGET IN EVENWICHT
In zijn vijftiende jaar als Schepen van Financiën is

Dankzij de recent door Vlaams Minister van Cultuur Gatz

Christophe Peeters er opnieuw in geslaagd om het bud-

toegekende subsidie, kan nu ook werk worden gemaakt

get van de Stad op orde te houden. Het stadsbudget is in

van de uitbreiding van het Designmuseum. Stad Gent legt

evenwicht tot en met 2021, met een investeringsbudget

ook hier nog een pak investeringsmiddelen bovenop.

Vormen van flexibel werken, thuis werken en tele-

Gemeenteraadslid Camille Daman: “Plaats- en

werk blijven in opmars. Innovatieve technologieën

tijdonafhankelijk werken, biedt onmiskenbaar een

en communicatiemiddelen in combinatie met nieu-

aantal voordelen voor zowel werkgever als werkne-

we werkplekconcepten, maar ook de vanzelfspre-

mer. Zo kan het enerzijds deels een oplossing bieden

kendheid waarmee steeds meer mensen en voor-

aan het mobiliteitsvraagstuk en aan de steeds krap-

al jongeren ermee omgaan, zorgen dat plaats- en

per wordende ruimte voor kantoorplaatsen. Ander-

tijdonafhankelijk werken een steeds grotere vlucht

zijds kan het voor veel werknemers een oplossing

neemt.

bieden aan de combinatie werk en het managen
van een gezin. Daarom ijver ik om als Stad verder

Ook steeds meer medewerkers binnen Stad Gent

in te zetten en blijvend te investeren in innoverende

maken sinds geruime tijd gebruik van deze vorm van

maatregelen die plaats- en tijdonafhankelijk werken

werken. In 2015 maakten 775 medewerkers gebruik

faciliteren.”

van het systeem, in 2016 waren dat er 997 en voor
2017 staat de teller op 1105.

van 540 miljoen euro, of 90 miljoen euro per jaar. “Het volgend college zit dus financieel op rozen”. En ook in het

De Dienst Toezicht, Wonen, Bouwen en Milieu wordt ver-

laatste jaar van deze legislatuur wordt nog ruimte gemaakt

sterkt, zodat de strijd tegen leegstand, verkrotting en ver-

voor antwoorden op nieuwe vragen en noden van de Gen-

waarlozing kan worden opgevoerd.

tenaars.
Het budget voor ‘PUUR GENT’, de organisatie die de beDe nieuwe bibliotheek De Krook trekt veel meer bezoekers

langen van handel en horeca behartigt, stijgt tot meer dan

dan verwacht. Daarom worden extra medewerkers voor-

1,4 miljoen euro. Goed voor gratis openbaar vervoer op de

zien, zodat de dienstverlening aan de duizenden bezoekers

koopzondagen en een stevige injectie in de ondersteuning

optimaal blijft.

van handel en horeca, en de promotie van Gent als winkelstad.

Het theaterhuis Scala aan de Dendermondesteenweg krijgt
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een structurele ondersteuning. “Een deel daarvan gaat

In deze tijden blijven investeren met een budget in even-

naar investering, een deel naar werking”, zegt Peeters.

wicht, zonder de belastingen te verhogen, en de volgende

“Exact zoals het in de Minardschouwburg gebeurt”. Zo kan

bestuursploeg voorzien van een meer dan gezonde finan-

er een onderscheid worden gemaakt tussen de producties

ciële startbasis, is zeldzaam in de Belgische politiek en is

zelf en de uitbating. Tot nu rooide Theaterplatform het daar

enkel mogelijk gemaakt door een volgehouden strak finan-

helemaal zonder subsidies.

cieel beleid van schepen Christophe Peeters.
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DUBBEL GEBRUIK PARKEERPLAATSEN
Vaak worden bewoners van de Gentse rand gecon-

wijk werd, na overleg tussen alle betrokken partijen,

fronteerd met een hoge parkeerdruk die ontstaat

een oplossing gevonden door de parking open te

door een steeds toenemend aantal auto’s. Boven-

stellen voor bewoners na de openingsuren, mits de

dien wordt de bestaande parkeercapaciteit in de

aankoop van een nachtabonnement.

wijken vaak niet optimaal benut. Parkings van winkels en bedrijven liggen er ‘s avonds en ‘s nachts

Gemeenteraadslid Mehmet Sadik Karanfil: “Ik ben

vaak verlaten bij. Een mogelijkheid bestaat erin om

tevreden dat gesprekken rond het dubbel gebruik

die parkings in te zetten als buurtparking voor be-

van parkeerplaatsen eindelijk hun vruchten begin-

woners.

nen afwerpen. Als Open Vld-fractie roepen we dan
ook op om de good practices aan te grijpen om tot

Eigenaars van private parkings blijken echter nog

oplossingen te komen voor de bewoners van de hele

te vaak terughoudend te zijn vanuit de bezorgdheid

Gentse rand en binnenstad.”

dat bewoners er zouden geparkeerd blijven staan
tijdens de openingsuren. In de Gentse Bloemekens-

KAA GENT FOUNDATION

DE VERBINDENDE KRACHT VAN KAA GENT
Ondanks een dipje is ons Gantoise de laatste jaren

stuurt ze tientallen vrijwilligers aan. Hiertegenover

bezig aan de sterkste periode in haar bijna 120-jarig

staat een jaarlijks budget van een half miljoen euro.

bestaan. Samen met het sportieve succes groeit ook
het maatschappelijk engagement van de club. Meer

Gemeenteraadslid Carl De Decker: “Als Gentenaar

dan ooit zijn KAA Gent en Stad Gent zich bewust van

en rasechte Buffalosupporter ben ik ervan overtuigd

de verbindende kracht die van de voetbalsport kan

dat we met de communitywerking een weg zijn in-

uitgaan.

geslagen waar zowel de stad als de sport beter van
worden. De KAA Gent Foundation toont vooral aan

Om dat maatschappelijk engagement waar te ma-

hoe een sportief beleid, een gelijke-kansenbeleid

ken werd in 2012 de vzw Voetbal in de stad, te-

en een sociaal beleid naadloos op elkaar kunnen

genwoordig KAA Gent Foundation, opgericht. De

aansluiten. We zijn er als Open Vld-fractie dan ook

Foundation coördineert tientallen sociale projecten

van overtuigd dat de KAA Gent Foundation in de

met als doel kwetsbare kinderen, jongeren en Gen-

toekomst alle kansen moet krijgen om zijn werking

tenaars in het algemeen, nieuwe kansen te bieden.

verder te zetten en eventueel zelfs uit te breiden.”

Momenteel telt de Foundation 5 medewerkers en
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KINDERARMOEDE
Het aantal kinderen dat in armoede geboren wordt,

spijbelen bij jongeren aan te pakken en vakantie-

is sinds 2014 gedaald, maar is met 21,6% in Gent

opvangmogelijkheden, want een kind is geen kind

nog altijd dramatisch hoog. Dat de cijfers de laat-

als het niet kan spelen…

ste drie jaar een dalende trend vertonen, is dankzij
de verschillende inspanningen die we als OCMW-

Scholen trokken aan de alarmbel: meer en meer

bestuur leverden.

kinderen komen met een lege maag of met een
lege brooddoos naar school. OCMW Gent subsidieert

Een trieste vaststelling is dat kinderen in armoede,

daarom mee het sociaal steunfonds. Deze middelen

vaker zonder diploma de school verlaten. Het is

zijn bedoeld om niet-stedelijke scholen een finan-

van cruciaal belang dat kinderen tijdig instappen in

cieel duwtje in de rug geven.

het onderwijs. Wij zien onderwijs dan ook als een

FINANCIEEL
EVENWICHT WERD BEREIKT
OCMW-BUDGET 2018: EEN
In 2018 plukt het OCMW de vruchten van een ja-

Het OCMW Gent probeert die extra werklast flexibel

renlange bouwperiode in ouderenzorg. In februari

op te vangen binnen het vooropgesteld beleidskader.

2018 zullen de assistentiewoningen ‘De Zonnetuin’

In tijden van budgettaire krapte, moet er immers zo

in Zwijnaarde, hun eerste bewoners verwelkomen.

efficiënt mogelijk worden omgegaan met menselijke

Vervolgens gaat in september 2018 het lokaal dien-

inzet.

hefboom om de zogenaamde generatiearmoede

OCMW-raadslid Nicolas Vanden Eynden: “Er werd

te doorbreken. Vanuit het OCMW voorzien wij in

al heel wat gerealiseerd, maar we blijven ons inzet-

huistaakbegeleiding, worden er acties opgezet om

ten om kinderarmoede te bestrijden.”

stencentrum ‘De Mantel’ in Zwijnaarde open. Het
gloednieuwe woonzorgcentrum ‘Het Zuiderlicht’ in

Tot slot is er een nieuwe uitdaging die aan de hori-

Mariakerke zal vanaf 1 oktober 2018 op volle kracht

zon opduikt, de integratie van Stad en OCMW.

draaien. Op donderdag 26 oktober 2017 werd de
eerste steen gelegd van 30 bijkomende assistentie-

OCMW-raadslid Yoeri Note: “We streven naar een

woningen in Sint-Amandsberg. Met dit divers aan-

efficiëntere overheid, maar we bewaken ook de

bod spelen we in op de actuele nood in ouderenzorg.

menselijke aanpak, waar ons OCMW zo voor gekend
is, van onze meest kwetsbare burgers.”

Evenwel merken we in de sociale dienst een continue groei van cliënten. Dit is een algemene tendens
die in heel Vlaanderen merkbaar is.
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EEN GERICHT GENTS
BELEID IN DE PROVINCIE
Het takenpakket van Yoeri Note wordt uitge-

tot Provag; een projectvereniging voor aanvullend

breid. Als provincieraadslid, in opvolging van Geert

grondbeleid in de Gentse Kanaalzone, een samen-

Versnick, wordt hij lid van de 2de commissie (niet

werkingsverband tussen de gemeenten Evergem en

grondgebonden materies) en de centrale commissie

Zelzate, Stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, de

(budget en beleid).

Vlaamse overheid en het Havenbedrijf Gent.

Binnen de provincie wil hij de sleutelrol optimalise-

Tot slot zal hij ook het sociaal-economisch beleid

ren van de provincie met als doel een efficiënt en

nauwgezet opvolgen waarbij hij vooral de werking

transparant intermediair niveau tussen Vlaanderen

van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM)

en de lokale besturen, en niet in het minst met Gent.

Oost-Vlaanderen in het vizier neemt.

Meer werking, minder structuren!
Yoeri zal zich enerzijds focussen op de juridische
dossiers en anderzijds op de haven gebonden ma-

OOSTAKKER KRIJGT EEN
LOKAAL DIENSTENCENTRUM
Als gevolg van de stadsvlucht van de jaren ‘60 - ’70

Het LDC zal beschikken over bureauruimtes, een

zien we, onder andere in Oostakker, een grote con-

cafetaria, een zaal met min. 100 zitplaatsen, een

centratie aan 65-plussers. Dat er nood is aan een

bewegingslokaal, een les- en crealokaal, een didac-

lokaal dienstencentrum weten we al lang, maar een

tische keuken... Voor elk wat wils!

teries. Binnen deze interessesfeer is hij toegetreden

geschikte locatie vinden was een ander paar mouwen...

Tevens zullen er verfraaiingswerken plaatsvinden
aan het oud gemeentehuis van Sint-Kruis-Winkel.

OCMW-raadslid Frank Wijnakker: “Als inwoner van

De OCMW-diensten zullen er aanwezig zijn. Er wordt

Oostakker ben ik tevreden dat er een oplossing werd

een bar voorzien, ruimte om te kaarten en een bol-

gevonden. Het politiecommissariaat en de dienst

baan. De opening is voorzien voor eind 2018.

burgerzaken, gelegen in Oostakkerdorp 3, worden
volledig vernieuwd en er wordt een lokaal dienstencentrum (LDC) toegevoegd.”
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CONTACT
Fractiesecretariaat Gemeenteraad
Onderstraat 22
9000 Gent
T +32 (0)9 266 54 80
www.openvldgent.be/Gemeenteraad-Gent
fractie.openvld@stad.gent

MARTINE VERHOEVE LEGT EED AF
ALS OOST-VLAAMSE GEDEPUTEERDE

Fractiesecretariaat Provincieraad
Hoogpoort 37/103
9000 Gent
T +32 (0)9 225 45 05

Martine Verhoeve heeft op 4 oktober 2017 Geert

gen Gentenaar kijkt ze uit naar een constructieve

www.openvldgent.be/Provincieraad

Versnick vervangen als Oost-Vlaams gedeputeerde.

samenwerking met het Gentse stadsbestuur in het

brigitte.bruggeman@vldfractie-ovl.be

De bevoegdheden Economie en Provinciale Ontwik-

algemeen en de liberale collega’s in het bijzonder.

kelingsmaatschappij (POM), Ruimtelijke Planning,

Fractiesecretariaat OCMW-raad

Buitenlandse betrekkingen, Europese projecten, ICT,

Martine Verhoeve zal ijveren voor een continuering

Onderbergen 80, 9000 Gent

eGOV en Juridische aangelegenheden worden inte-

van het beleid met als doelstelling een leefbare pro-

T +32 (0)9 266 89 19

graal overgenomen door de kervers gedeputeerde.

vincie en een leefbaar Gent, voor de burger en voor

F +32 (0)9 266 97 16

de bedrijfswereld. We wensen Martine Verhoeve

www.openvldgent.be/OCMW-raad-Gent

Martine Verhoeve kan terugvallen op heel wat

veel succes toe als gedeputeerde en willen Geert

openvld-fractie@ocmw.gent

politieke ervaring. Ze is reeds provincieraadslid

Versnick langs deze weg andermaal bedanken voor

sinds 2000 en lid van het bureau van de provincie

zijn tomeloze en jarenlange inzet.

Oost-Vlaanderen sinds 2006. Als geboren en getoFotografie: © Shutterstock
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Christophe Peeters

Nicolas Vanden Eynden
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schepen.peeters@stad.gent

+32 (0)9 266 89 19
nicolas.vandeneynden@ocmw.gent

Sofie Bracke

Frank Wijnakker

+32 (0)9 266 51 80
schepen.bracke@stad.gent

+32 (0)9 266 89 19
frank.wijnakker@ocmw.gent

Eerste schepen en schepen van Haven,
Economie en Ondernemen

Schepen van Financiën, Feesten,
Middenstand en Innovatie

Schepen van Burgerzaken en Protocol
en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Fractievoorzitter
OCMW-raadslid

OCMW-raadslid

OCMW-raadslid

Sami Souguir
Fractievoorzitter
Gemeenteraadslid

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

Provincieraad Oost-Vlaanderen

Stephanie D’Hose

Martine Verhoeve

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

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

Sas van Rouveroij

Yoeri Note

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

+32 (0)9 267 82 43
yoeri.note@oost-vlaanderen.be

Adjunct-fractievoorzitter
Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Gedeputeerde voor Economie & POM,
Ruimtelijke Planning, Buitenlandse Zaken

Provincieraadslid

Camille Daman
Gemeenteraadslid

+32 (0)499 38 32 41
camille.daman@stad.gent

Open Vld Gent

Mehmet Sadik Karanfil

Mick Daman

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

+32 (0)475 48 71 70
mick.daman@openvldgent.be

Gemeenteraadslid

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

+32 (0)477 30 38 33
carl.dedecker@stad.gent

Voorzitter

