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Voorwoord
In 2018 trekken we opnieuw naar de stembus. De eerste helft van deze legislatuur hebben we reeds achter de rug. Voor onze fractie was dit het moment
om de balans op te maken, terug te blikken en vooruit te kijken.
Mobiliteit beheerste de afgelopen maanden de politieke agenda in Gent en dat
zal het ook de komende maanden blijven doen. Het bewaken van de realisatie van de randvoorwaarden die we hebben bekomen voor de invoering van
het circulatieplan blijft één van onze prioriteiten. Ook op vlak van veiligheid,
netheid, onderwijs en wonen zullen we verder de vinger aan de pols blijven
houden en de realisatie van het bestuursakkoord bewaken.
Uiteraard werken ook onze schepenen vanuit hun eigen bevoegdheid verder
aan een sterke stedelijke dienstverlening, een ondernemersvriendelijke en
financieel gezonde stad. Sofie Bracke werkte als schepen van Burgerzaken
aan klantvriendelijkere openingsuren van de dienstencentra. Schepen van
Financiën Christophe Peeters hield alweer het budget voor de komende jaren op orde en Eerste schepen en schepen van Economie Mathias De Clercq
ondertekende niet alleen het 300ste starterscontract in Gent, als schepen van
Haven zag hij de nieuwe sluis in Terneuzen een reuzenstap dichterbij komen.
Meer hierover leest u in dit fractiemagazine.
Namens onze voltallige fractie wens ik u alvast een zonnige zomer
en een goeie Gentsche Fieste!
Sami Souguir
Fractievoorzitter
Gemeenteraad Gent

300STE STARTERSCONTRACT
“Gent heeft een klimaat waarin jonge mensen wor-

maar liefst 50 miljoen dollar kapitaal ophaalde en

den gemotiveerd en gestimuleerd om te onderne-

wil doorgroeien tot 250 werknemers wereldwijd.

men.” ; “Het starterscontract maakt je er op attent

Beide zijn klein begonnen en konden de steun van

dat het belangrijk is om te investeren in opleiding

het starterscontract toen goed gebruiken.

en consultancy.” ; “In Gent wordt ondernemen gestimuleerd, het starterscontract is hiervan het unieke

Eerste schepen Mathias De Clercq, die het starters-

bewijs”. Het zijn maar enkele getuigenissen van on-

contract in 2009 invoerde: “Met het starterscontract

dernemers die de voorbije jaren een starterscontract

verlagen we de drempel tot ondernemen in Gent.

hebben afgesloten. Dat contract geeft starters en

We geven steun en begeleiding, in ruil voor enke-

herstarters financiële ondersteuning op voorwaarde

le verplichtingen zoals het volgen van opleidingen.

dat ze zich professioneel laten begeleiden, opleidin-

Een systeem dat werkt: van de 300 ondernemers

gen volgen of investeringen doen.

met een starterscontract is 95 procent na drie jaar
nog actief, terwijl dat in Vlaanderen gemiddeld 76

Ondertussen staat de teller op 300 starterscontrac-

procent is. We blijven daarom inzetten op het star-

ten. Daaronder klinkende namen als Teamleader,

terscontract. De starters van vandaag zijn immers

een softwarebedrijf dat nu 75 werknemers telt in 4

de werkgevers van morgen.”

landen en het internationale Showpad, dat eind mei
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WESTERBEGRAAFPLAATS TOEGANKELIJKER
De afgelopen 15 jaar veranderde heel wat op de grij-

Om de Westerbegraafplaats kindvriendelijker te

ze begraafplaatsen. Stenen paden maakten plaats

maken, wordt het kinderperk volledig heraangelegd

voor graspaden en grafstenen van jarenlang verlo-

met meer groen en meer plaats tussen de grafjes.

pen concessies werden vervangen door fruitbomen

Ook voor sterrenkindjes wordt een intieme gedenk-

of struiken. Het resultaat is dat de begraafplaatsen

plek voorzien. Vorige maand werden ook enkele

echte begraafparken werden: rustpunten in een

kunstwerken van Karel Verhoeven voorgesteld. De

drukke stad waar bezoekers in een groen decor hun

werken staan weg van de graven, op het grote plein

doden kunnen herdenken.

aan de ingang van de begraafplaats en kinderen
kunnen er op zitten, liggen en van springen. Daar-

“Rouwen en herdenken zal altijd de eerste en voor-

naast wordt er met enkele ‘knips’ voor gezorgd dat

naamste functie blijven van het begraafpark”, ver-

wagens niet zomaar de hele begraafplaats kunnen

duidelijkt schepen van Burgerzaken Sofie Bracke.

rondrijden.

“Maar het zou ook meer kunnen zijn. Zou het niet
zonde zijn voor een dense wijk als de Bloemekenswijk als buurtbewoners enkel naar de Westerbegraafplaats zouden komen als ze een geliefde willen
herdenken? Als ze er op een zonnige dag niet kunnen wandelen of hun kleuter kunnen leren fietsen?
We vinden het belangrijk dat kinderen er zich welkom voelen en ze leren omgaan met de dood.”
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OPINIE

SAMEN WERKEN AAN EEN PROPERE STAD
Gent en sluikstorten: het blijft, net als in veel andere steden, een hardnekkig
probleem. Toch zien we de eerste tekenen van beterschap. De hoeveelheid
sluikstort in Gent lag vorig jaar met zo’n 553 ton op het laagste peil over de
afgelopen vier jaar. Maar de strijd is nog lang niet gestreden.
Om de strijd met zwerfvuil en sluikstort aan te gaan, werd vorig jaar het actieplan ‘Meer geel op straat’ goedgekeurd. Het actieplan wil meer flexibiliteit
inbouwen in de aanpak van IVAGO om de stad proper te maken door meer
aanwezig te zijn op het terrein en korter op de bal te spelen.
Toch bleek, ondanks alle inspanningen op het terrein, één zonnig weekend in
mei al voldoende om de parken in onze stad te herschapen tot één groot stort
vol rondslingerend afval en uitpuilende afvalkorven met stapels zakken errond.
De hoeveelheid afval was enorm, vooral bij de barbecueplekken zoals in het
Rozebroekenpark en Keizerpark.
Het is duidelijk: het terugdringen van zwerfvuil en sluikstort in onze stad vergt
een blijvende aanpak op vele terreinen. Zowel preventief, curatief als repressief. We moeten mensen blijven bewustmaken van hun asociaal gedrag. Kort
op de bal spelen: zwerfvuil en sluikstort opruimen, want afval trekt afval aan en
de sanctionerende acties verder versterken om straffeloosheid te voorkomen.
Laat ons vooral samen werken aan een propere stad!
Stephanie D’Hose
Adjunct-fractievoorzitter
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PARKEERUITZONDERING VOOR
ZELFSTANDIGEN EN ZORGVERSTREKKERS
In mei werd gestart met de stapsgewijze invoering

Ook voor zelfstandigen en zorgverstrekkers wordt

van het nieuwe parkeerplan dat de basis legt voor

gewerkt aan een oplossing voor de parkeerproble-

nieuwe parkeermaatregelen in Gent. Met nieuwe

men die ze al te vaak ervaren. Zo vroeg fractievoor-

parkeertarieven, nieuwe zones voor betalend par-

zitter Sami Souguir naar een uitzonderingsregeling

keren en nieuwe parkeerautomaten willen we slim-

die toelaat aan speciale vergunninghouders om

mer en efficiënter omspringen met parkeerplaatsen

overdag (9u-18u) ook op bewonersparkeerplaatsen

in onze stad en willen we ervoor zorgen dat ook in

te parkeren. Deze parkeervergunningen kunnen

de toekomst iedereen een plaats vindt: zowel be-

worden uitgereikt aan specifieke doelgroepen die

woners, winkelende bezoekers als langparkeerders.

interventies moeten doen bij bewoners, bijvoorbeeld
zorgverstrekkers, mantelzorgers, elektriciens, lood-

Met nieuwe parkeerzones en grotere bewonerszo-

gieters…

nes moet het voor bewoners en bezoekers gemakkelijker worden om een parkeerplaats dichtbij hun

Deze speciale parkeervergunningen worden mo-

bestemming te vinden. En om de bezoekers van

menteel voorbereid om in de tweede fase van de

lokale handelaars voldoende parkeerplaats te bie-

uitrol van het parkeerplan te kunnen worden aange-

den, geldt in de commerciële straten een aangepast

boden. Wordt vervolgd.

parkeerregime.
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IEDEREEN BUFFALO!
De UiTPAS is in Gent in gebruik sinds september

Uit een vraag van gemeenteraadslid Stephanie

2014. Het is een spaar- en voordeelkaart waarmee

D’Hose bleek het ticketingsysteem van de Pro

iedereen die deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten,

League nog niet klaar om het UiTPAS systeem te

punten kan sparen die kunnen worden omgeruild

implementeren.

in voordelen. Gentenaars met een verhoogde tegemoetkoming hebben bovendien recht op een extra

Het stadsbestuur en KAA Gent zouden er evenwel bij

korting om zo iedereen de kans te bieden deel te

de Pro League op aandringen om het ticketingsys-

nemen aan vrijetijdsactiviteiten.

teem aan te passen tegen de start van het nieuwe voetbalseizoen. Met succes zo bleek. Het tic-

Vanuit haar communitywerking engageerde ook KAA

ketingsysteem werd aangepast en Stad Gent moet

Gent zich om via de UiTPAS een drempelverlagend

nu enkel nog de modaliteiten bepalen en vastleggen

initiatief te nemen voor het bijwonen van voetbal-

voor welke wedstrijden het tarief kan worden toege-

wedstrijden door gezinnen uit de kansengroepen die

past. Op die manier krijgen ook Gentse gezinnen uit

recht hebben op een korting via het UiTPAS systeem.

de kansengroepen in de toekomst de mogelijkheid
om mee te genieten van het succes van de Buffalo’s!

bron: mr3002 / Shutterstock.com
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GROTERE SCHEPEN IN GENTSE HAVEN
DOOR NIEUWE ZEESLUIS
In 2007 al drong gemeenteraadslid Sas van

overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en het Gent-

Rouveroij, als toenmalig havenschepen, aan op

se Havenbedrijf. We bouwen deze nieuwe sluis trou-

een snelle beslissing over de bouw van een nieu-

wens niet alleen voor onze kinderen, kleinkinderen,

we sluis in Terneuzen. Ook als Vlaams Parlementslid

maar ook voor onze achterkleinkinderen. Want zo’n

hield van Rouveroij het vuur warm door via allerlei

sluis bouw je voor de volgende 100 jaar.

parlementaire initiatieven de ministers bij de les te
houden als het over de nieuwe sluis ging.

We verwachten dat de nieuwe sluis zal zorgen voor
een boost: de creatie van duizenden tijdelijke jobs

“De sluis in Terneuzen, zeg maar de voordeur van

bij de bouw van de sluis, het behoud van bestaande

onze haven, is aan vervanging toe. Want ze dateert

jobs en de creatie van nieuwe, permanente jobs. Nu

al van 1968. Ze is ook te klein. De huidige tendens

al zien we dat bedrijven investeren met het oog op

van schaalvergroting in de scheepvaart noodzaakt

grotere zeeschepen. En dat getuigt van vertrouwen

ons een sluis van een grotere schaal te installeren,

in de toekomst.”

met meer diepgang. Zo kunnen ook grotere schepen
de haven van Gent aandoen.

Mathias De Clercq: “Ik heb er goede hoop op om
samen met de ministers in 2017 een eerste spa-

De investeringskost is niet min: 900 miljoen euro.

desteek te kunnen geven zodat de nieuwe sluis me-

De middelen zijn afkomstig van Europa, de Vlaamse

dio 2021 zal kunnen worden geopend.”
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STAD GENT BLIJFT HOOG
INVESTERINGSNIVEAU AANHOUDEN
De Stad is financieel gezond, zo blijkt uit de rekening

ging daarvan 43 miljoen naar infrastructuur zoals

2015. De strenge bewaking van de kosten en de in-

wegen, scholen en parken. Er is ook sterk geïnves-

spanningen van de Gentenaars en de Stad werpen

teerd in nieuwe, noodzakelijke beleidsinitiatieven.

hun vruchten af. Er is een exploitatieoverschot van

Zo streeft de Stad onder meer naar een verdere cen-

97 miljoen euro, dat is 74 miljoen meer dan voorzien

tralisatie van haar diensten aan de Zuid.

bij budgetopmaak. Op 31 december 2015 bedroeg
de vrije kaspositie 65,6 miljoen euro.

Christophe Peeters: “We moeten echter voorzichtig
blijven, want enkele éénmalige meevallers geven

“Dankzij het sterke jaar hebben we het investerings-

een vertekend beeld.” Zo was er de bijzonder lage

niveau zeer hoog kunnen houden. Onrechtstreeks

rente en de quasi onbestaande inflatie. In 2016 stijgt

is dat ook goed voor de economie, vooral dan voor

de inflatie opnieuw, wat een grote invloed heeft op

de bouwsector”, aldus schepen van Financiën

een groot deel van de uitgaven (lonen). In elk geval

Christophe Peeters.

houdt het meerjarenplan nu al rekening met de taxshift. Bovenop de federale belasting betekent dit een
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Stad Gent handhaaft in een periode van zes jaar een

extra belastingverlaging, die tegen 2021 oploopt tot

investeringspakket van 465 miljoen euro. In 2015

30 euro per Gentenaar per jaar.

AANDACHT VOOR ZIEKTEVERZUIM
Uit cijfers bleek het gemiddeld ziekteverzuim bij Stad

werknemers uitvallen, hoe beter we het werk kun-

Gent in 2015 zo’n 8,14% te bedragen met pieken

nen plannen en organiseren, en de kwaliteit van

tot boven de 16% in sommige diensten. Uiteraard

onze dienstverlening aan de burger kunnen optima-

heeft elke organisatie in meer of mindere mate te

liseren.

kampen met ziekteverzuim, ook Stad Gent. En ook is
de stijging van het ziekteverzuim de afgelopen jaren

Gemeenteraadslid Camille Daman pleitte tijdens

geen Gentse exclusiviteit. Zo is ook bij de Vlaamse

de gemeenteraad dan ook voor een rechtvaardig en

Overheid een stelselmatige stijging vast te stellen en

mensgericht beleid, waarbij aanwezigheid de norm

zien we eenzelfde tendens ook bij bedrijven. In 2014

is zodat we kunnen beschikken over een perfor-

noteerde men er zelfs de hoogste cijfers ooit.

mante ploeg geëngageerde medewerkers. Waarbij
we niet alleen oog hebben voor fysieke arbeidsom-

Als in sommige diensten 1 op 6 medewerkers niet

standigheden, maar ook voor motivatie en stress. Zo

beschikbaar is, vereist dit onze volle aandacht. Af-

zijn we ervan overtuigd dat de verdere uitrol van het

wezige werknemers kosten de organisatie niet al-

nieuwe werken bijdraagt tot de innovatieve arbeids-

leen veel geld. Hun afwezigheid is ook vaak storend,

organisatie die Stad Gent nastreeft en een positief

zowel voor de werknemer zelf als voor zijn of haar

effect kan hebben op het aanwezigheidsbeleid.

werkomgeving. Hoe meer we kunnen vermijden dat
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DREIGINGSNIVEAU 3
EN SCHOOLUITSTAPPEN
De terreuraanslagen van 22 maart hebben heel wat

uitstappen naar Brussel, mits voorzichtigheid aan de

teweeggebracht, ook voor onze schoolgaande jeugd.

dag wordt gelegd. Tegelijkertijd wordt er wel voor

Toen dreigingsniveau 4 van kracht was, werden de

gezorgd dat er steeds een goede communicatie is

scholen opgeroepen waakzaam te zijn en eventuele

naar de ouders en leerkrachten toe.

schooluitstappen voorlopig te schrappen. Sinds het
dreigingsniveau teruggebracht werd naar niveau 3,

Gemeenteraadslid Mehmet Sadik Karanfil is blij

kunnen geplande uitstappen in principe doorgaan,

met deze aanpassing: “Kinderen leren niet alleen

maar waakzaamheid blijft geboden.

binnen de schoolmuren. We moeten tonen dat Brussel onze hoofdstad, en ook nog steeds een fijne stad,

Ook in de Gentse stadsscholen werden deze richt-

is. Angst is een slechte raadgever en hoewel er geen

lijnen uiteraard gevolgd. Waar bij het terugbrengen

twijfel mag zijn over het opvolgen van de richtlijnen,

van niveau 4 naar niveau 3 aanvankelijk de speci-

moeten we deze weerbaarheid aan onze leerlingen

fieke raad werd meegegeven bij nieuw te plannen

meegeven.”

uitstappen Brussel te vermijden, wordt er momenteel geen enkel voorbehoud meer gemaakt rond

bron: CRM / Shutterstock.com
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CONTROLECEL LEVERT GOED WERK
Rechtvaardigheid voor iedereen, dat was het opzet

steld. 10 dossiers zijn nog in onderzoek, in 5 dos-

van het handhavingsbeleid van OCMW Gent. Het is

siers werd de fraude niet bewezen en 13 dossiers

immers onaanvaardbaar dat steun wordt verleend

werden ingetrokken.

aan mensen die daar geen recht op hebben.
Staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) dienSinds ruim 5 jaar legt OCMW Gent een grotere klem-

de onlangs een voorstel in waarbij OCMW medewer-

toon op handhaving. In 2011 werd de controlecel

kers frauderende cliënten anoniem kunnen aange-

opgericht om mensen op te sporen die manifest

ven bij het meldpunt ‘sociale fraude’. Het plan zou

misbruik maken van het systeem. Momenteel telt de

vanaf het najaar in werking kunnen treden.

controlecel 3 maatschappelijk werkers die doorgedreven sociale onderzoeken uitvoeren. Tijdens deze

Yoeri Note: “In tijden waar middelen schaars zijn,

legislatuur werd een extra personeelslid aangewor-

dient de hulp en ondersteuning te gaan naar zij die

ven om de controlecel te versterken.

het echt nodig hebben. Fraudeurs en misbruikers
van het systeem horen daar niet bij, zij ondermijnen

In 2015 werden 86 dossiers aanvaard door de con-

enkel een evenwichtig sociaal beleid en daar zijn wij

trolecel. In 58 dossiers werd reeds fraude vastge-

als liberalen resoluut tegen.”
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DEFIBRILLATOREN
IN OCMW-GEBOUWEN
In het verleden pleitte Sami Souguir, fractievoorzit-

Carl De Decker: “De aanhouder wint en zelfs als er

ter uit de Gentse gemeenteraad, al meermaals voor

maar één leven mee kan worden gered, zullen mijn

het plaatsen van Automatische Externe Defibrillato-

inspanningen niet voor niks zijn geweest.”

ren (AED’s) op publieke plaatsen, toestellen waarmee een elektrische shock kan worden toegediend

Op een mensenleven staat geen prijs. Het plaatsen

bij een hartstilstand. Met resultaat, want in diverse

van een AED is dan ook een zinvolle investering. Bo-

zwembaden en sporthallen in Gent werden onder-

vendien is zowel de kostprijs als de gebruiksvrien-

tussen al dergelijke toestellen voorzien.

delijkheid de laatste jaren gunstig geëvolueerd.

In navolging hiervan, ijverde ook OCMW-raadslid

Op volgende locaties komt een AED: Campus Prins

Carl De Decker op zijn beurt tijdens de OCMW-raad

Filip aan de Jubileumlaan, het hoofdbestuur in On-

voor de plaatsing van AED’s. Inmiddels nam OCMW

derbergen, de lokale dienstencentra Ten Hove en

Gent de beslissing om in alle gebouwen die in aan-

Wibier, woonzorgcentra Het Heiveld en De Vijvers,

merking komen, bijvoorbeeld gebouwen met grote

assistentiewoningen Ter Pielvaex en Antoniushof, de

personeelsaantallen, een AED-toestel te voorzien.

welzijnsknoop in Ledeberg en de UCO-site.
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OCMW GENT SCOORT GOED INZAKE ZIEKTE- EN
VERZUIMCIJFERS, WAAKZAAMHEID BLIJFT NODIG
De ziekte- en verzuimcijfers bij het OCMW Gent zijn

(+51%). Opvallend is ook dat de stijging van het ver-

behoorlijk, maar de tendens van de cijfers vraagt

zuimpercentage bij statutairen dubbel zo groot is als

waakzaamheid.

bij contractuelen.

Het OCMW Gent is een grote organisatie die eind

Cédric Verschooten: “Op basis van de analyse die

2015 meer dan 1660 mensen tewerkstelde. Cijfers

ik uitvoerde, blijkt dat het OCMW behoorlijk goed

inzake ziekte en verzuim zijn een element om na te

scoort inzake aanwezigheid. Alleszins moet er reke-

gaan hoe de medewerkers zich binnen de organi-

ning worden gehouden met het feit dat heel wat me-

satie voelen. Het verzuimpercentage lag op 6,51

dewerkers andere mensen begeleiden en helpen in

dagen in 2015 of een stijging met 20% tegenover

vaak moeilijke omstandigheden. Het is daarom nor-

2012. Eind 2015 bedroeg het gemiddelde 16,98

maal dat zij meer aan stress worden blootgesteld.

dagen (+20% t.o.v. 2012). Er is een daling van

Nader onderzoek toont echter aan dat de evolutie

het verzuimpercentage in de leeftijdscategorie 20-

van de cijfers wel waakzaamheid verdient: zowel het

24 jaar, alsook in de leeftijdscategorie 45-49 jaar.

absenteïsme als de duurtijd nemen toe.”

De sterkste stijging zien we bij 55 tot 59-jarigen
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OOST-VLAAMSE MISSIE NAAR CHINA
LEVERT ALWEER MOOIE RESULTATEN OP
Eind mei - begin juni vond er onder leiding van

op het aantrekken van Chinese investeringen naar

Gedeputeerde Geert Versnick een Oost-Vlaamse

Oost-Vlaanderen. De feedback van de deelnemende

missie naar China plaats. Doel van deze missie was

bedrijven, havens en kennisinstellingen was una-

individuele bedrijfscontacten voor Oost-Vlaamse

niem positief. Het partnerschap met China bestaat

ondernemingen faciliteren die op termijn kunnen

reeds vele jaren en leverde al heel wat concrete en

uitgroeien tot economische samenwerking in de

tastbare resultaten op zoals afgesloten overeen-

vorm van export. Op het programma stonden B2B

komsten, projecten, realisaties van joint ventures en

meetings, bezoeken aan bedrijven, havens en indus-

realisaties van investeringen.

triële zones, ontmoetingen met Chinese overheden
en netwerking met Chinese en Belgische zakenpart-

In China is de aanwezigheid van een provinciaal

ners.

bestuur uitermate belangrijk om de nodige deuren
te openen en opportuniteiten voor (Oost-) Vlaamse

Daarnaast werd op verzoek van de Haven van Gent

ondernemingen en kenniscentra te creëren. Geert

en de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO)

Versnick stelt zich daar als gedeputeerde voor

een specifiek programma uitgewerkt. De focus lag

buitenlandse betrekkingen graag toe beschikbaar.
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WEGENWERKEN IN GENT:
DE TREIN DER TRAAGHEID
Eerst en vooral wens ik mij te verontschuldigen voor

om alles af te ronden in minder dan vier maanden.

het feit dat ik met dit artikel ongetwijfeld in herhaling

Wie de werkzaamheden van BRAVOKO bekijkt, kan

val. Iets wat ik liever niet doe. Deze repetitie dringt

alleen maar vaststellen dat men de ambitie niet

zich helaas op omdat velen onder ons nog steeds

langer koestert om de werkzaamheden zo snel mo-

geconfronteerd worden met verkeerschaos in onze

gelijk af te ronden. We spreken hier nochtans over

prachtige stad. Deze chaos is te wijten aan een niet

twee vergelijkbare werken. Beiden in het centrum

optimale communicatie en signalisatie, maar bo-

van Gent met tramsporen en met alle uitdagingen

venal aan een onduldbaar gebrek aan progressie

die dergelijke ingrepen met zich meedragen. Des-

in de werkzaamheden. Onderweg naar mijn werk

tijds werkten we met twee ploegen, wat de duur van

passeerde ik dagelijks de werkzaamheden aan de

de werkzaamheden aanzienlijk inkortte. Ik ben nog

Brabantdam. Soms zag ik er iemand werken, maar

steeds bereid om deze werkwijze toe te lichten aan

vaker niet. De eerste weken was ik er als optimist

wie het horen wil. Ik hoop dat ook deze constructie-

van overtuigd dat een slechte timing van mijnent-

ve tip niet in dovemansoren zal vallen.

wege de oorzaak was. Het gebrek aan vooruitgang
deed mij geleidelijk aan iets anders vermoeden. Dit

Geert Versnick

vermoeden werd bevestigd door vele middenstan-

Gemeenteraadslid

ders die bovendien aangaven omzet te verliezen ten
gevolge van de heersende verkeersmalaise. Tijdens
de gemeenteraad nam ik bijgevolg als voormalig
schepen van Openbare Werken het woord en gaf
ik een aantal tips aan de bevoegde schepen. Eén
belangrijk advies heb ik weliswaar niet expliciet
geformuleerd tijdens de gemeenteraad: stel steeds
een strakke timing voorop in de aanbesteding. Dit
heeft men als beleidsverantwoordelijke immers zelf
in de hand. Destijds bij de heraanleg van de Vlaanderenstraat kreeg ik de nodige tegenkanting omdat
men twijfelde aan de haalbaarheid van de vooropgestelde timing. De oorspronkelijke planning sprak
over een periode van acht maanden. Dit was volgens velen onhaalbaar. We zijn er toen in geslaagd
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PROVINCIE GEEFT STEUN
AAN VZW SCHOOL EN ZIEKZIJN
De vzw School en Ziekzijn (S&Z) is een vrijwilli-

tijdens hun herstelperiode. Die begeleiding gebeurt

gersorganisatie met als hoofddoel leerachterstand

steeds in samenspraak met, en eventueel bovenop

te beperken en overzitten te vermijden bij kinderen

de inspanningen, van de thuisschool (TOAH) en/of

die door ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school

Bednet.

kunnen.
De lessen worden, thuis of in het ziekenhuis, geRaadslid Martine Verhoeve hield een tussenkomst

geven door kleuterleiders, onderwijzers, regenten

in de provincieraad over deze organisatie: “Waar-

en licentiaten aan leerlingen van het basis en het

om moet de provincie School & Ziekzijn steunen?

secundair onderwijs uit alle netten. De leerkrachten

School & Ziekzijn heeft geen betaalde krachten en

zijn inzetbaar op zeer korte termijn. S&Z vergoedt de

zelfs de bestuurders zijn vrijwilligers. Wanneer we

verplaatsingskosten.

de verplaatsingskosten, omkadering, vorming, kortom alle noodzakelijke werkingskosten in rekening

“In iedere Vlaamse provincie vindt u een autonome

brengen, kost één lesuur 34,50 euro.”

afdeling van S&Z. De school, het CLB, de ouders...
kunnen S&Z contacteren. Meer informatie vindt u op

S&Z beschikt over een uitgebreid team van ervaren leerkrachten die leerlingen gratis begeleiden
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de website www.s-z.be”, aldus Martine Verhoeve.
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