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Wat kijk ik er naar uit om jullie terug te zien. Op een terras, op een wijk- of buurtfeest,
in het theater of op een activiteit van Open VLD Gent.
Hebben jullie al een eerste prik gekregen? Ik was enkele weken geleden aan de beurt en
was bijzonder onder de indruk van de organisatie van het vaccinatiecentrum in Flanders
Expo. De vele medewerkers en vrijwilligers geven elke dag het beste van zichzelf en ik
wil ze daar uitdrukkelijk voor danken.
Naast een ongeziene gezondheidscrisis heeft ook onze economie zware klappen gekregen. Veel ondernemers hebben bijzonder moeilijke maanden achter de rug en heel wat
werknemers zijn geconfronteerd met verplichte technische werkloosheid.
Het goede nieuws is dat de economie een pak sneller terug lijkt aan te trekken dan voorzien. Over enkele maanden zouden de economische cijfers opnieuw op het niveau van
voor corona moeten zitten. En dat is essentieel voor onze welvaart.
Onder het motto ‘never waste a good crisis’ mogen we echter niet de fout maken om eenvoudigweg over te gaan tot de orde van de dag. Dat zou een vergissing zijn. We moeten
durven nadenken over een economie die future proof is met een focus op innovatie en
digitalisering. Waarbij we zorgen voor een Belgische economie die concurrentieel is in
een geglobaliseerde wereld. Maar waar we ook verder werk maken van een duurzamer
consumptiemodel. Het gaat dan bijvoorbeeld over lokaal kopen bij de handelaars uit de
buurt maar ook over rationeler omgaan met ons energieverbruik.
Als liberalen zijn we van nature uit optimisten. Het wordt niet meer zoals vroeger. Het
wordt beter! De ingrijpende maatregelen van het voorbije anderhalf jaar hebben ons
geleerd wat we ergens onderweg wat waren vergeten. We kunnen maar onszelf zijn als
we contact kunnen maken met anderen. Als we samen het leven kunnen vieren. Als we
samen kunnen lachen, of elkaar kunnen troosten met een knuffel.
Ook na corona blijft het mijn doel om politiek dichter bij de mensen te brengen. Dat is in
tijden van toenemende polarisering meer dan ooit nodig. Samen met de andere fractieleden ben ik er voor jullie. Hebben jullie vragen, opmerkingen over het beleid in onze stad
of suggesties om van Gent een betere plek te maken, laat het ons weten!
Geniet van de zomer en tot binnenkort!

		
		
		

Stephanie D’Hose
Fractievoorzitster
Gemeenteraad Gent

NIEUWS UIT HET COLLEGE
BURGEMEESTER VERHOOGT STRIJD TEGEN
STRAATRACERS
BURGEMEESTER MATHIAS DE CLERCQ

het parket om hier kordaat tegen op te treden.
Gerechtelijke inbeslagname van voertuigen
kan echter alleen als er meermaals overtredingen van de tweede graad begaan
zijn. Andere vormen van asociaal en gevaarlijk rijgedrag zoals herhaaldelijk hard
optrekken en rondjes rijden tegen onaangepaste snelheden vallen daar niet onder.
Daarom heeft de burgemeester de politie
en de bevoegde stadsdienst de opdracht
gegeven de mogelijkheid van bestuurlijke
inbeslagnames van voertuigen uit te werken
zoals in Mechelen, Antwerpen en Kortrijk.

“DE HUIDIGE AANPAK
VAN GERICHTE
VERKEERSACTIES WILLEN
WE NU VERSTERKEN
DOOR BESTUURLIJKE
INBESLAGNAMES
MOGELIJK TE MAKEN”
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Burgemeester Mathias De Clercq versterkt
de aanpak tegen agressief en asociaal rijgedrag. Na de mogelijkheid tot gerechtelijke
inbeslagname van voertuigen, wil hij nu ook
overgaan tot bestuurlijke inbeslagnames. Zo
kan de politie efficiënter optreden tegen dit
soort ergerlijk rijgedrag. In heel wat Gentse straten en wijken ondervinden bewoners
hinder van agressief en asociaal rijgedrag.
In het zonaal veiligheidsplan is dit reeds opgenomen als prioriteit, en eerder maakte de
burgemeester ook al duidelijke afspraken met

Dit is een preventieve politiemaatregel en
is voorzien voor die gevallen waar er ernstige aanwijzingen zijn van gevaar voor het
leven of de fysieke integriteit van personen.
Ook wat betreft de toenemende ‘knalpotterreur’ wil de burgemeester dit instrument
kunnen inzetten, aangezien dit een bron is
van overlast en de openbare rust verstoort.
“Asociaal en agressief rijgedrag horen niet
thuis in onze straten en wijken”, aldus burgemeester De Clercq. “Onze politie zet daar
al stevig op in met gerichte verkeersacties.
Die aanpak willen we nu versterken door bestuurlijke inbeslagnames mogelijk te maken.”

GENTSE MARKTEN KLAAR
VOOR DE TOEKOMST
SCHEPEN SOFIE BRACKE

“Mensen hechten steeds meer belang aan
lokale producten en verse voeding”, zegt
schepen van economie Sofie Bracke. “Maar
onze markten staan ook voor uitdagingen.
Zo is er de concurrentie van e-commerce en
buurtsupermarkten, maar ook een vergrijzing,
zowel van uitbaters als bezoekers. Met een
update van de regelgeving maken we onze
markten toekomstbestendig.”
Voeding is de kern van elke markt. “Daarom
zetten we een plafond op bijvoorbeeld het
aantal textielkramen en mikken we op meer
voedingskramen. Op de Vrijdagmarkt, willen
we bijvoorbeeld minimum 60% voedingskramen zien. Ook zetten we in op proefabonnementen. Ondernemers kunnen dan hun product
uitproberen op een markt, zonder meteen de
investering voor een volledig marktkraam te
moeten doen. Zo houden we het aanbod divers.”
“De huidige openingsuren zijn niet altijd aan-

gepast aan de realiteit. Volgens de toeristenfolders en de huidige regels is er bijvoorbeeld
dagelijks een Bloemenmarkt op de Kouter,
maar in de week is er in de praktijk gewoon
geen markt. Voortaan organiseren we dus op
zaterdag en zondag een Bloemenmarkt. Maar
die mag dan wel blijven staan tot 16 uur, in
plaats van tot 13 uur.” De Prondelmarkt op
Sint-Jacobs mag tot 14 uur blijven staan. De
Ambachten- en Kunstenmarkt op de Groentenmarkt krijgt zelfs 2 maanden extra en zal
er dan staan van 1 maart tot 1 november.
Ook de regels voor de boerenmarkten krijgen
een broodnodige make-over. “We hebben
de doelstellingen voor hen realistischer gemaakt”, zegt Sofie. “Minstens 75% eigen teelt
verkopen was voor hen niet haalbaar. Zeker
in de winterperiode. Klanten vragen ook om
meer variatie. We blijven wel voor lokaal en
korte keten gaan.

“DOOR IN TE GRIJPEN
OP HET AANBOD,
MAKEN WE MARKTEN
AANTREKKELIJKER EN
TOEKOMSTBESTENDIG”
We willen de ‘smoel’ van de boerenmarkten
niet veranderen. Exotisch fruit zal je er dus
niet vinden. Aan de ‘boeren’ voegen we nu
ook de ‘makers’ toe. Een imker met honing of
een geitenboer met geitenkaas passen perfect binnen het plaatje van een boerenmarkt”
Tenslotte zijn ook de regels voor losstaande kramen aangepakt. “Een viskraam in
een wijk waar geen viswinkel meer is, is zeker een meerwaarde. We maken een lijst
op met geschikte plaatsen. Bij die plaatsen
zitten ook plekken in groenzones en parken.
Een koffiekraam naast de speeltuin in het
Citadelpark is zowel handig als gezellig.”
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ROA KEERT TERUG
NAAR GENT VOOR
SLOT VAN EYCK-JAAR
SCHEPEN SAMI SOUGUIR
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Streetartkunstenaar ROA is een fenomeen in
de kunstwereld, van Canada tot Australië.
Speciaal voor het Van Eyck-jaar maakte hij
nog eens een werk in zijn thuisstad Gent.
“In heel de binnenstad zijn er tijdens het Van
Eyck-jaar tal van muurschilderingen bijgekomen. Dat we een nieuw werk van de hand van
ROA mogen verwelkomen in onze stad, geïnspireerd door onze bekendste meester Jan van
Eyck, is toch wel bijzonder”, zegt Sami Souguir,
schepen van cultuur.
In het kader van het themajaar ‘OMG! Van
Eyck was here’ nodigde Stad Gent nationale en internationale topkunstenaars uit om de
binnenstad aan te kleden met een kunstwerk
geïnspireerd door het Lam Gods. Zo ging de
Argentijnse kunstenaar Pastel aan de slag in
de Kuiperskaai en bewerkte het Franse duo
“Monkey Bird Crew” de achtergevel van de
Handelsbeurs. De Spaanse kunstenaar Isaac
Cordal maakte 15 miniatuurbeeldjes die,
verspreid doorheen de binnenstad, langs de
straat, hoog boven een deuropening, een brug,
een vensterbank,… permanent werden aange-

bracht. De mysterieuze ROA – hij doet er alles
aan om anoniem te blijven - zorgde voor het
sluitstuk aan de Oude Houtlei, op een zijgevel
van kunstschool Sint-Lucas. De enorme haas is
een verwijzing naar het zoenoffer, een thema
dat in het Lam Gods terugkomt. ROA heeft in
zijn jonge jaren zijn techniek op punt gezet met
tientallen werken in de Oude Malmarfabriek
in het Bijgaardepark in de Dampoortwijk. De
Malmarfabriek is intussen 24 jaar gesloten. Het
was ooit een kopergieterij en metaalfabriek,
maar toen de eigenaars beslisten om te verhuizen naar de Gentse haven kwam de fabriek
leeg te staan en verkommerde ze. De stad
kocht uiteindelijk de fabriek en ging op zoek
naar een oplossing voor dit stuk industrieel
erfgoed. Heel wat van de oude ROA-werken
blijven bewaard in het grote cohousing-project
dat nu op die plek wordt gebouwd.

“HET BIJGAARDEPARK
WORDT, ALS UNIEK
INDUSTRIEEL-HISTORISCH
ERFGOED,
2000 M² GROTER”
De rest van de fabriek wordt deel van het
Bijgaardepark. De aannemer gaat binnenkort aan de slag om heel wat oude fabrieksmuren (zonder kunstwerken van ROA) uit te
breken. “Het geraamte van de fabriek blijft
staan en wordt een onderdeel van het park.
Op die manier wordt het Bijgaardepark in
één klap 2.000 m² groter en kunnen we genieten van uniek industrieel-historisch erfgoed als decor”, aldus Sami. De binnenruimte moet een echte ontmoetingsplek worden.
Het moestuinproject van vzw De Bijgaard,
dat buurtbewoners samen laat tuinieren,
krijgt hier een nieuw en permanent onderkomen. Verder zal het oude fabrieksgebouw
volledig voorzien worden van wandelpaden.

NIEUWS UIT DE FRACTIE
GENT SCHAKELT VERSNELLING HOGER VOOR
LAADINFRASTRUCTUUR
ELEKTRISCHE WAGENS
FRACTIEVOORZITSTER STEPHANIE D’HOSE

In de schoot van de federale regering is een
akkoord bereikt rond de vergroening van het
woon-werkverkeer. Eén van de punten uit het
akkoord bestaat erin dat vanaf 2026 emissievrije bedrijfswagens de norm worden. Hoewel
er ook geëxperimenteerd wordt met onder
meer waterstof als vervanger van de fossiele
brandstoffen, komt dit neer op een evolutie naar
de elektrische bedrijfswagens. Dit is meteen
ook een gamechanger inzake de elektrificatie
van het volledige wagenpark in ons land. Veel
bedrijfswagens belanden na het einde van de
leasing immers op de tweedehandsmarkt. Het
aanbod van dergelijke wagens zal dus vergroten, wat dan weer een impact zal hebben op de
prijs en de bereikbaarheid voor de consument.
Fractievoorzitster in de Gentse gemeenteraad
en Vlaams volksvertegenwoordiger Stephanie
D’hose stelde er een vraag over op de commissie mobiliteit en openbare werken van juni en
peilde meteen naar de ambities van onze stad.
“Ons land is, wat de verduurzaming van het
woon-werkverkeer dat nog met de wagen ge-

beurt, koploper in Europa. Het vooruitzicht noopt
ons wel tot de vaststelling dat er nog veel werk
op de plank ligt, niet in het minst wat betreft de
laadinfrastructuur. Of het nu privaat, publiek of
semi-publiek is, ons land staat absoluut nog niet
ver genoeg” klinkt het bij Stephanie.
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart
Somers, engageerde zich onlangs om de steden en gemeenten bij te staan zodat de ambities kunnen worden waargemaakt. Hij roept
de lokale besturen op om mee te denken en
het Gentse stadsbestuur neemt de handschoen
graag op. “Onze stad heeft de reputatie om de
trend te zetten en voorop te lopen. We zullen
ons, nog meer dan we vandaag doen, moeten
voorbereiden op de toekomst. Ik denk bijvoorbeeld aan een gebiedsdekkend plan om ook in
Gent in minstens 1 laadpunt per 100 inwoners
te voorzien tegen 2030.”

“ALS STAD MOETEN WE
DE DREMPEL ZO LAAG
MOGELIJK HOUDEN OM
OVER TE STAPPEN OP
ELEKTRISCH RIJDEN”
De bevoegde schepen reageerde positief en
deelt de ambitie die door de Vlaamse Regering is geformuleerd. Meer nog, we willen verder gaan dan de 2500 beoogde laadpalen en
mikken daarbij op 3000 laadpunten in onze
stad. Het Gentse Mobiliteitsbedrijf werkt goed
samen met de Vlaamse overheid. Vandaag
telt Gent al het meeste publieke laadpunten in
Vlaanderen, 380 om precies te zijn. Daarnaast
zijn er ook al 100 semi-publieke laadpunten.
“Dat is natuurlijk nog altijd veel te weinig” klinkt
het bij Stephanie, “maar de ambitie en het engagement zijn er alvast. Het is goed dat we een
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versnelling hoger schakelen. Als stad moeten we
de drempel zo laag mogelijk houden om over
te stappen op elektrisch rijden. Daarbij moeten we durven kijken naar innovatieve oplossingen waarbij we absoluut aandacht moeten
hebben voor mensen die in een appartement
of rijwoning wonen en dus niet beschikken over
een oprit waar een laadpunt kan worden geïnstalleerd.”

GROEN LICHT VOOR
MASTERPLAN UZ GENT
ADJUNCT-FRACTIEVOORZITTER
CARL DE DECKER

gezondheidszorg op mensenmaat.”
Het gaat echter verder dan dat. De campus wordt
volledig herdacht: “ook organisatorisch zal er heel
wat veranderen. Na een jarenlang pleidooi ben
ik blij dat de bereikbaarheid van de site centraal
staat in dit masterplan. We zetten volop in op een
toekomstgerichte, duurzame en efficiënte mobiliteit op én naar de campus. Vanuit het ziekenhuis
zal een bedrijfsvervoersplan worden opgemaakt,
waarbij ingezet wordt op duurzamer woon-werkverkeer. Al te vaak moeten patiënten nu oeverloos
rondjes rijden op de campus om een parkeerplaats
te vinden, met alle gevolgen van dien. Door een
goede organisatie en een doordachte inplanting
van de parkeerclusters op de site zal de parkeerdruk aanzienlijk afnemen” besluit Carl.

VERKEERSVEILIGHEID
AAN DE IVG SCHOOL
WORDT AANGEPAKT
GEMEENTERAADSLID
CHRISTOPHE PEETERS
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Begin mei kwam er eindelijk groen licht voor het
masterplan voor de campus UZ Gent. Het ruimtelijke plan voorziet een nieuw ziekenhuisgebouw in
het hart van de site, een uitbouw van de centrale
zorgzone en ruimte voor groen. Een belangrijk aspect in het plan is de bereikbaarheid met nieuwe
fiets- en wandelwegen, maar ook een parkeergarage onder het nieuwe ziekenhuis. Op vandaag is
de verkeers- en parkeerdruk op de site bijzonder
hoog en er is al heel lang vraag naar een oplossing. Adjunct-fractievoorzitter Carl De Decker
volgt het dossier al enkele jaren op en reageerde
enthousiast op het nieuws: “met een nieuw masterplan blijft het UZ Gent ook de komende decennia
toonaangevend inzake uitstekende en innovatieve

Ruim een jaar geleden uitte Christophe Peeters al zijn
bezorgdheid omtrent de verkeersveiligheid aan de
IVG school in de Nederkouter. Voetgangers moeten
elkaar kruisen, fietsers gebruiken het voetpad en heel
veel leerlingen staan op de tram te wachten. “De situatie is op vandaag absoluut niet veilig” klinkt het bij
Christophe.
“Het voetpad aan de kant van de school is veel te
smal en er zijn tal van obstakels. Ter hoogte van de
oversteekplaats is er verkeer uit beide richtingen, wat
tijdens de piekmomenten voor gevaarlijke situaties
zorgt en opstroppingen veroorzaakt. De heraanleg
van de as Veldstraat-Koophandelsplein-Nederkouter is niet alleen belangrijk voor de beleving en
de sfeer in het hart van het winkelgebied, het is ook
een essentieel element in de verkeersafwikkeling in
het centrum van onze stad” gaat Christophe verder.
Zowel vanuit de handelaars als vanuit de school
werden een aantal zaken voorgesteld. Christophe
bracht het onderwerp nogmaals op de commissie

mobiliteit van juni met een duidelijke vraag naar
oplossingen op korte en lange termijn .
“De noden van de kinderen en jongeren die te voet
of met de fiets naar school gaan staan voorop in
de plannen” klinkt het bij de bevoegde schepen.
De school zal ook in de uitwerking van die plannen
betrokken worden.

“DE NODEN VAN DE
KINDEREN EN JONGEREN
DIE TE VOET OF MET DE
FIETS NAAR SCHOOL
GAAN STAAN VOOROP IN
DE PLANNEN”
Op korte termijn zal er aan de overkant van de
school een voetpaduitstulping komen ter grootte
van 2 parkeerplaatsen. Ouders, kinderen en overstekende leerlingen zullen daardoor meer plaats
en zichtbaarheid hebben. Deze tijdelijke ingrepen
staan gepland voor september 2021, waardoor er
bij de start van het nieuwe schooljaar al verbetering merkbaar zal zijn . Verkeerslichten komen er
dan weer niet, om de tramdoorstroming niet te hinderen. Op lange termijn wordt nog steeds gekeken
naar opties via het jaagpad aan de achterzijde
van de school. De integrale heraanleg van de Nederkouter is voorzien binnen het project as Veldstraat-Koophandelsplein-Nederkouter. Momenteel
werkt men daarvoor verder aan het conceptplan.

CORONAPROOF AAN DE
SLAG MET WIJKDIALOGEN
GEMEENTERAADSLID
YELIZ GÜNER
Burgerparticipatie is de laatste jaren niet meer
weg te denken uit ons Gents beleid. Meer nog,
het is deze legislatuur een prioriteit. Yeliz Güner vroeg in december 2020 al naar de Gentse
wijkbudgetten in de commissie onderwijs, welzijn
en participatie. Tot eind november 2020 konden

burgers ideeën lanceren over hoe ze hun wijk
willen verbeteren. Er werden toen bijna 500
ideeën ingediend, waaronder heel wat straffe
voorstellen. Begin januari 2021 ging de bevoegde schepen in 11 wijken aan de slag met die
voorstellen, aan de hand van wijkdialogen. In de
commissie van juni vroeg Yeliz naar het verloop
van die dialogen en de stand van zaken. De
wijkdialogen leverden boeiende wisselwerkingen op tussen bewoners, wijkregisseurs en stadsdiensten. “Het bleek door de coronamaatregelen evenwel geen evidentie om de wijkdialogen
te organiseren. Er is bijzonder veel werk verzet
door de stadsdiensten en wijkregisseurs om alles coronaproof te laten verlopen. Daarbij werd
ook gebruik gemaakt van wandelmeetings. In de
wijken was er zeer veel goesting, enthousiasme
en creativiteit” klinkt het bij Yeliz. “De wijkregisseurs zijn een belangrijke spil in dit participatief
verhaal.”

Het opzet van de wijkdialogen bestaat erin
om de noden van de wijken in kwestie te leren kennen en in kaart te brengen. “Geen betere experts als het over de wijken gaat dan
de inwoners zelf” zegt Yeliz. “Samenwerking
stond uiteraard centraal, maar het voornaamste voordeel van deze laagdrempelige manier van samenwerken was dat ook de meest
kwetsbare groepen bereikt konden worden.
Als stad kunnen we op die manier ook signalen oppikken die we anders zouden mislopen.”
De bedoeling is dat na een selectie in het najaar de geselecteerde projecten vanaf januari 2022 van start kunnen gaan. “Ik kijk alvast uit naar het vervolgtraject” besluit Yeliz.
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MEER DAN EEN
SLIMME STAD
GEMEENTERAADSLID
MEHMET SADIK KARANFIL
Tijdens de gemeenteraad van januari werd de
beleidsnota data, innovatie en digitalisering
van burgemeester Mathias De Clercq en schepen Sofie Bracke goedgekeurd. De beleidsnota kreeg de toepasselijke titel ‘Meer dan een
slimme stad’. Mehmet Sadik Karanfil kwam
tussen voor onze fractie: “De beleidsnota die
vanavond voorligt behandelt zowel innovatie
als digitalisering. Beide beleidsdomeinen gaan
hand in hand en vanuit Stad Gent zetten we
er zwaar op in. Zonder innovatie is het onmogelijk om te werken aan de economie of mobiliteit van morgen. Zonder digitalisering is er
geen administratieve vereenvoudiging. Innoveren doen we in deze stad om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, om oplossingen te zoeken voor concrete problemen.

“WE WILLEN DE DIGITALE
REVOLUTIE VERDERZETTEN
EN ZORGEN ERVOOR
DAT DAARBIJ NIEMAND
ACHTERBLIJFT”
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Het afgelopen coronajaar toonde ons meer dan
ooit de nood aan digitalisering. Maar niet iedereen kan even snel op die trein springen. Daar
ligt voor onze stad een enorme verantwoordelijkheid: we moeten zorgen dat onze dienstverlening altijd in gelijke mate beschikbaar blijft voor
wie minder digitaal vaardig is. We zetten technologie in om burgers beter te kunnen helpen: met
o.a. artificiële intelligentie, digitale loketten en
duurzame samenwerkingsplatformen willen we
de digitale revolutie verderzetten in Gent. We
zorgen ervoor dat daarbij niemand achterblijft.”

MANUEL PLEIT VOOR
NUANCE IN DEBAT
OVER STRENG
POLITIEOPTREDEN
GEMEENTERAADSLID MANUEL
MUGICA GONZALEZ

De laatste weken en maanden kwam de politie
meermaals in beeld bij incidenten allerhande.
Zo waren er de rellen in het Terkamerenbos bij
de La Boum’s. Maar ook dichter bij huis met de
vechtpartijen op de Blaarmeersen, de opgepakte jongeren naar aanleiding van een diefstal met geweld op de Korenlei en de uit de
hand gelopen samenkomsten in Gentse parken
en op het Sint-Pietersplein.
“Telkens waren er veel reacties op sociale
media waarbij de politie met de vinger werd
gewezen. Uiteraard volgden er tussenkomsten
in de gemeenteraad en werden er vragen gesteld omtrent het optreden van de politie. Volgens de ene was de reactie van de politie te
soft, voor anderen dan weer te hard” vertelt
Manuel Mugica Gonzalez. Met gespitste oren
luisterde hij naar alle debatten en discussies
omtrent het politieoptreden van de afgelopen
maanden.
“De coronapandemie en de steeds wisselende
regels maakten het werk van de politie er niet
gemakkelijker op. Iedereen wordt nu gecon-

fronteerd met de politie. Brave burgers worden
aangesproken, omdat ze hun mondmasker niet
op de juiste manier dragen, of omdat hun gezelschap te groot is. Dat vindt niemand leuk”
gaat Manuel verder.
“Maar die pandemie is er nu eenmaal en ons
politiekorps moet de regels doen naleven, of
men dat nu leuk vindt of niet. Dit leidt helaas
ook tot soms toenemende agressie tegenover
onze politiemensen, die op dat moment gewoon
hun job correct uitvoeren. Daarnaast spelen sociale media natuurlijk ook een grote rol. Filmpjes van politieoptredens worden, al dan niet
geknipt, veelvuldig gedeeld, vaak met als doel
om te polariseren. Ook de reguliere media
gaan meer en meer op zoek naar sensationele berichtgeving en de feiten worden daarbij
soms uit het oog verloren. Dergelijke zaken
hebben uiteraard een grote invloed op ons
denken en handelen en de visie op bepaalde
zaken” vervolgt Manuel.

STAD GENT VOORZIET
OPNIEUW
ZOMERSCHOLEN
GEMEENTERAADSLID MIEKE BOUVE
Net zoals vorig jaar zullen er ook dit jaar in
Gent zomerscholen komen. Na de paasvakantie werd een nieuwe projectoproep gelanceerd en vanuit Vlaanderen wordt 10 miljoen
euro vrijgemaakt voor scholen of lokale besturen die zomerscholen opzetten. Dat vertelt
Mieke Bouve, die al jaren vinger aan de pols
houdt betreffende het onderwijslandschap
in onze stad. Tijdens de commissie onderwijs,
welzijn en participatie van mei vroeg zij de
bevoegde schepen naar een stand van zaken.
De schepen had toen nog geen pasklaar antwoord, aangezien de Vlaamse oproep helaas
lang op zich liet wachten.

“EEN GOED OORDEEL
VORMEN VERGT EERST EEN
GRONDIG ONDERZOEK”
Hij riep in de gemeenteraad meerdere malen
op tot kalmte, nuance en sereniteit: “we moeten steeds in ons achterhoofd houden, dat ieder verhaal drie versies heeft: mijn versie,
jouw versie en de waarheid. Een goed oordeel
vormen over de feiten vergt eerst een grondig onderzoek ervan. Een onderzoek waarbij
alle partijen gehoord worden met de nodige
afstand en geduld. Verontwaardiging is begrijpelijk, maar het is slechts een beginpunt,
dat zich leent tot het stellen van vragen. Niet
tot het geven van antwoorden of het trekken
van voorbarige conclusies. Stilletjesaan keren we terug naar het ‘normale’ leven en ik
hoop dat daarmee ook de rust kan terugkeren, zowel in ons hoofd als in onze emoties.”

Maar tijdens de commissie van juni was er al
meer nieuws: “er zal op 2 sporen gewerkt worden. Eerst en vooral is er een aanbod dat de
scholen voor hun eigen leerlingen inrichten. Dit
aanbod is evenwel eerder beperkt. Scholen,
leerkrachten en directies zijn moe en dat kunnen we hen niet kwalijk nemen. Het is bijna het
einde van het schooljaar en ze hebben tijdens
het voorbije crisisjaar alles gegeven. Scholen
zien evenwel ook de noodzaak aan zomerscholen en 3 scholen zullen zelf iets opzetten:
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VISO, HTISA en het Lucernacollege. Mogelijks
zullen andere scholen dat lijstje nog vervoegen”
laat Mieke weten.
“Een tweede spoor bestaat erin dat het Onderwijscentrum samen met diverse partners zomerscholen opzet. Dit aanbod staat open voor
alle leerlingen onder de titel ‘ZomerWijs’, een
combinatie van wijze, maar leerrijke activiteiten.
865 leerlingen uit het gewoon basis- en secundair onderwijs zullen er terechtkunnen, wat het
dubbele is van vorig jaar” gaat Mieke verder.
De schepen liet weten dat er - voornamelijk
om organisatorische redenen - niet gewacht
wordt op de subsidieaanvraag door het Onderwijscentrum. Wel wordt in tussentijd een
warme oproep gelanceerd naar vrijwilligers
om les te geven of activiteiten te begeleiden.
Ook Mieke roept op tot engagement “naast
een leerrijke en plezante ervaring voor leerlingen lijkt dit mij ook voor vrijwilligers een
zeer aangename ervaring te kunnen zijn.”
Zich kandidaat stellen kan via:
onderwijscentrum.communicatie@stad.gent

nog iets ontbrak. Wat het plaatje helemaal zou
afmaken is de installatie van een paar rustelementen zoals banken of boomstronken. Zo kunnen wandelaars en passanten optimaal genieten van dit mooie stukje groen. Door de goede
ligging, aan de rand van een woonwijk en vlakbij een woonzorgcentrum en school, wordt heel
veel gewandeld in de Bredestraat-Ooistraat.
Deze nieuwe, groene oase is een prachtige
aanvulling voor de buurt” klinkt het bij Patricia.
De bevoegde schepen onthaalde het voorstel
positief: om de beleving van de plek te optimaliseren zal de groendienst nog een paar zitelementen toevoegen. Op die manier zullen jong
en oud kunnen profiteren van het nieuwe stukje
groen. Naast het al bestaande zitelement - dat
vooral in trek blijkt te zijn bij jongeren - zullen in
de loop van de komende weken nog een drietal
boomstammen geplaatst worden als extra rusten zitelementen. De boomstammen zullen perfect passen in het plaatje, in overeenstemming
met het natuurlijke karakter van de groenzone.

GROENZONE BREDESTRAAT - OOISTRAAT
KRIJGT EXTRA
ZITELEMENTEN
GEMEENTERAADSLID
PATRICIA DE BEULE
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Corona deed ons meer dan ooit genieten van
het groen in de buurt. Mensen trokken massaal
de natuur in en ontdekten ook nieuwe groene
plekjes dicht bij huis. Patricia De Beule wandelt
heel veel in eigen wijk met de kleinkinderen
en haar hondje. Vorige maand merkte ze op
dat de groenzone Bredestraat-Ooistraat in
Oostakker grondig werd aangepakt. “Het resultaat is bijzonder fraai” klinkt het bij Patricia.
“Ik heb meteen mijn appreciatie naar de diensten geuit, maar merkte daarbij ook op dat er

“De schepen liet weten dat de boomstammen
geplaatst zullen worden in de ruimere delen van
de groenzone - niet te dicht bij omliggende woningen - om overlast voor omwonenden te vermijden.
Bij de speelzone zal bovendien ook een extra zitbank met rugleuning geplaatst worden waar ook ouders en grootouders comfortabel zullen kunnen zitten. Ik kijk er
alvast naar uit” besluit Patricia enthousiast.

RUIMTELIJKE
UITDAGINGEN VAN
VANDAAG, MORGEN
ÉN OVERMORGEN
GEMEENTERAADSLID
CHRISTIAAN VAN BIGNOOT
De beleidsnota ruimtelijke planning, stadsontwikkeling en stedelijke vernieuwing van schepen Sami
Souguir en burgemeester Mathias De Clercq werd
goedgekeurd op de gemeenteraad van april.
Christiaan Van Bignoot kwam tussen voor onze
fractie: “een stad is geen statisch gegeven, het is
geen stilleven. Integendeel, Gent is voortdurend
in ontwikkeling. Er wordt in geleefd, gewerkt, ondernomen en nog zoveel meer. Lopende projecten
rond stadsvernieuwing uit de vorige legislaturen
worden afgewerkt, anderen komen op volle kruissnelheid.”

“DE LAT LIGT HOOG MAAR
GENT ZOU GENT NIET ZIJN
ALS WE ER NIET GLANSRIJK
OVER ZOUDEN SPRINGEN!”
“Het is belangrijk dat een stad kan blijven groeien, op alle vlakken. Dat vergt een doordachte
visie en een toekomstgerichte aanpak. De openbare ruimte is schaars, de claims op die openbare ruimte zijn dat niet. Er zijn heel wat zaken
die we voor ogen moeten houden als we het over
stadsontwikkeling hebben. De stad van morgen is
niet enkel duurzaam of een broeihaard van creatief ondernemerschap. De stad van morgen is er
niet enkel voor jongeren of ouderen. Het beleid
moet een antwoord bieden op de uitdagingen
van vandaag, morgen én overmorgen. Ruimtelijk
plannen is vooruit plannen” ging Christiaan verder
in zijn tussenkomst. Ter afsluiting stond hij stil bij
de logische samenhang die er is tussen de wijkmobiliteitsplannen en de wijkstructuurschetsen.

“Mobiliteit speelt daar uiteraard een grote rol
en voor de wijken waar zowel een structuurschets
als een mobiliteitsplan wordt opgemaakt zullen
beide documenten samen een wijkplan vormen.
Er wordt maximaal op elkaar afgestemd! De lat
ligt hoog maar Gent zou Gent niet zijn als we er
niet glansrijk over zouden springen!”

WIL JE MIJN PARKEERPLAATS, NEEM DAN OOK
MIJN HANDICAP
GEMEENTERAADSLID VELI YÜKSEL

‘Wil je mijn parkeerplaats, neem dan ook mijn
handicap’. Het is een leuze die intussen gemeengoed is in Vlaanderen, maar blijkbaar kennen
nog heel wat Gentenaars ze niet. De afgelopen
vier jaar zijn in Gent maar liefst 3.241 boetes
uitgeschreven voor foutparkeerders die op een
parkeerplaats voor personen met een handicap stonden. Dat blijkt uit cijfers die Veli Yüksel
opvroeg bij de bevoegde schepen voor mobiliteit. “Het is toch algemeen geweten dat die
plaatsen voorbehouden zijn?”, klinkt het bij Veli.
De 3.241 inbreuken die sinds 2017 vastgesteld
werden zijn goed voor 344.686 euro aan boetes. Iemand die op zo’n plaats mag parkeren,
maar de kaart niet duidelijk zichtbaar heeft
aangebracht betaalt 58 euro. Beschik je niet
over de juiste kaart, dan wacht er een boete
van 116 euro. Omgerekend worden in Gent
maandelijks zo’n 62 foutparkeerders betrapt.
Zij stonden op de ongeveer 1068 parkeerplaatsen voor mensen met een beperking die
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de stad telt. 680 plaatsen bevinden zich in het
betalend gebied of een blauwe zone. “Dat mensen met een beperking makkelijk kunnen parkeren is van groot belang. Ondanks de vele borden parkeren nog zoveel mensen op een plaats
voor personen met een handicap. De controles
moeten een prioriteit blijven om overtreders te
pakken” besluit Veli, die het probleem zal blijven
opvolgen.

BELEIDSNOTA FACILITY
MANAGEMENT ZIET HET
LEVENSLICHT
GEMEENTERAADSLID
NICOLAS VANDEN EYNDEN
Onbekend is onbemind. Die uitspraak is zeker
en vast van toepassing op facility management.
Een beleidsdomein dat voor het eerst ambities
uitte in een afzonderlijke beleidsnota. Nicolas
Vanden Eynden nam de beleidsnota door en was
tijdens zijn tussenkomst op de gemeenteraad van
mei alvast enthousiast.

“DE MENSEN VAN FM DOEN
ZO VEEL DAT WE ER SOMS
NIET MEER BIJ STILSTAAN”
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“Facility management is een vlag die vele ladingen dekt. Zonder een gebouw in goede staat
geen lessen, geen cultuur, geen ouderenzorg,
geen vaccinatiecentrum, … De mensen van ‘FM’
zoals we ze noemen, doen zo veel dat we er
soms niet meer bij stilstaan. Naast het onderhouden van onze gebouwen gaat het ook over
logistiek. Onze diensten gaan steeds op zoek
naar het beste aanbod op de markt en ze zorgen ervoor dat de aankoop eerlijk en duurzaam
gebeurt” klonk het bij Nicolas.
“Tot op heden gebeuren de meteropnames van
nutsvoorzieningen nog steeds manueel. Gezien
het uitgebreid patrimonium van onze stad is dit

een bijzonder omslachtig en traag proces dat
eerlijk gezegd niet meer van deze tijd is voor
een stad als de onze. Vanaf 2022 zullen we
overschakelen naar digitale meters, gekoppeld
aan energieplatformen. Ook bijvoorbeeld waterlekken zullen op die manier vlugger opgespoord kunnen worden” ging Nicolas verder. Hij
besloot: “ook hygiëne blijft een belangrijk aspect. Niet in het minst voor ons publiek sanitair.
Ik blijf er voor pleiten om ook in het Citadelpark
publiek sanitair te voorzien voor de occasionele
parkbezoeker!”

HET OCMW ALS LAATSTE
SOCIALE VANGNET: EEN
TERUGBLIK OP 2020
CARL DE DECKER
ALANA HERMAN
MARTINE VERHOEVE
2020 zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als
het coronajaar. Naast een gezondheidscrisis was
de pandemie voor velen evenzeer een economische crisis. De impact van deze wereldwijde crisis
laat zich in eerste instantie financieel voelen, maar
is ook op mentaal vlak niet te onderschatten. Heel
wat bestaande sociale problemen kwamen daardoor nog sterker op de voorgrond. Corona betekende voor iedereen een bedreiging, maar niet
iedereen werd even hard getroffen. We zitten
allemaal in dezelfde storm, maar helaas niet allemaal in dezelfde stevige boot.
Bij de BCSD-leden klinkt een duidelijke visie: “we
streven naar een menswaardig leven voor alle
Gentse burgers. Kwetsbare groepen zijn onze
absolute prioriteit”.
In 2020 heeft de sociale dienst van het OCMW
33% meer hulpvragen gekregen dan in 2019.
Bijna 30.000 Gentenaars kregen begeleiding
van een maatschappelijk werker. 7.558 personen ontvingen een (equivalent) leefloon, dat is
2,7% van alle Gentenaars. Ondanks Corona
werd er verder ingezet op activering.

“Een job is nog steeds één van de belangrijkste hefbomen om uit de armoede te geraken. Een job geeft
niet alleen de beste sociale zekerheid, maar is ook een
boost voor het zelfvertrouwen” klinkt het bij BCSD-lid
Alana Herman. In 2020 werden 3019 personen begeleid door hun zelfredzaamheid te verhogen, talenten
te ontwikkelen en hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Carl De Decker treedt bij: “ook in coronatijden
moeten de schaarse middelen gaan naar diegenen
die het echt nodig hebben. Fraude wordt streng gecontroleerd en niet getolereerd. De controlecel levert
hierbij schitterend werk.” Door de coronacrisis en de
lockdownperiode is het partner- en familiaal geweld
toegenomen. De psychologische dienst is steeds tussengekomen en de maximale hulp werd geboden om
de veiligheid te verhogen. Martine Verhoeve besluit:
“2020 was absoluut geen gemakkelijk jaar en we blijven ook in de toekomst waakzaam. Niemand mag uit
de boot vallen.”

DE LEOPOLDSKAZERNE
WORDT EEN BRUISENDE
STADSBUURT
PROVINCIERAADSLID EN BCSD-LID
MARTINE VERHOEVE
Dag Martine! Elke Gentenaar kent de Leopoldskazerne als vroegere thuisbasis van militairen.
Momenteel zijn daar op de site grote werken
aan de gang en spreekt men over de ontwikkeling van een volledig nieuwe stadsbuurt. Ook
de provinciale diensten zouden er hun intrek
nemen. Wat mogen we verwachten?
De herontwikkeling van de Leopoldskazerne is
een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen,
in samenwerking met private partners. Het nu erg
gesloten gebouw wordt - met respect voor de
historische waarde - omgevormd tot een open,
levendige stadsbuurt met tal van functies. Zo zal
je er het gloednieuwe Provinciehuis vinden, maar
ook het Provinciaal Centrum voor Volwassenonderwijs, 82 appartementen, 10 gezinswoningen,
een hotel, kinderopvang, vorming- en vergader-

lokalen, een multifunctionele ondergrondse ruimte,
het HISK en Defensie. Middenin de site wordt het
Paradeplein een stuk stedelijk groen, in connectie
met het nieuwe Provincieplein en private verbonden tuin. Kortom, we mogen een gloednieuw provinciehuis verwachten in een bruisende stadsbuurt.
Zal het nieuwe Provinciehuis toegankelijk zijn
voor iedereen? Hoe moeten we dit zien binnen
het geheel?
Het Provinciehuis en het Perspectief PCVO zullen
inderdaad toegankelijk zijn voor iedereen en
zullen zo een echte smeltkroes vormen van verschillende functies, cursisten en bezoekers. 730
werknemers komen centraal te zitten op deze
werkplek. Zo stimuleert de provincie de samenwerking, efficiëntie en creativiteit. Naast de
kantoren zijn er ook vergader- en vormingslokalen voor volwassenonderwijs voorzien. Het
politieke luik zal vorm krijgen in de kabinetten
van de gedeputeerden en een multifunctionele
raadszaal. Bezoekers zullen hun gading kunnen
vinden in het infocentrum en de publieke ontmoetingsplek waar iedereen terecht kan voor
koffie, fris, een snack of volwaardige maaltijd.
De werken zijn al een tijdje bezig. Binnen welke tijdspanne zullen de werken voltooid zijn?
De werken zijn gestart in het voorjaar van 2019
en zullen vijf jaar duren. In de eerste fase wordt
er aan het Provinciehuis gewerkt. De oplevering
van het nieuwe provinciehuis is voorzien voor
eind 2022. De provinciale diensten zullen hun
intrek nemen begin 2023. De volledige, finale afwerking van de site is voorzien voor 2024.
Nog een laatste vraag: momenteel zijn de provinciale diensten gehuisvest in het Provinciaal
Administratief Centrum ‘Het Zuid’. Wat zal er
gebeuren met dit gebouw?
Begin dit jaar heeft het provinciebestuur het
PAC Gent Zuid te koop aangeboden. Dit gebouw omvat kantoren en een parking. Men
gaat opzoek naar kandidaat-kopers via een
algemene biedprocedure en hoopt om tegen
het najaar definitief te landen met de verkoop.
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CLASH DER GENERATIES

Dat onze raadsleden van meerdere markten
thuis zijn, dat weten we. Ze vechten niet alleen
voor het belang van de Gentenaars, ook sportief tonen ze graag wat ze in hun mars hebben.

Toen onze raadsleden uitgedaagd werden door
enkele sportieve jongeren van Jong Vld Gent was
het enthousiasme meteen groot. Carl De Decker,
Nicolas Vanden Eynden, Mehmet Sadik Karanfil,
Mattias De Vuyst, Veli Yüksel en Christiaan Van
Bignoot boden zich meteen aan om de arena in
te stappen en de wisselbeker te proberen binnenhalen. Manuel Mugica Gonzalez stond klaar
om ons topteam vanaf de zijlijn te coachen.
Al gauw kreeg de match de bijnaam ‘jongeren vs. senioren’ maar onze raadsleden bewezen dat van dat ‘senior’ zijn nog niet te
veel sprake is. Met een mooie 7-5 overwinning
mochten ze de wisselbeker meenemen naar
huis. Als onze Buffalo’s ooit vervanging zoeken, onze raadsleden zijn alvast opgewarmd!

RAADSLID IN DE KIJKER
MATTIAS DE VUYST
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HET WILLEMSFONDS BESTAAT DIT
JAAR 170 JAAR. NAAST DE AFTRAP
VAN DIT FEESTJAAR OP 11 JULI VALT
ER NOG IETS TE VIEREN: EEN NIEUWE DIRECTEUR AAN HET ROER! DIE
UITDAGING KOMT ONS JONGSTE
RAADSLID TOE. HIJ WAS EERDER AL
MANAGEMENT TRAINÉE BIJ COLRUYT
GROUP EN PARLEMENTAIR MEDEWERKER VAN VERSCHILLENDE VLAAMS
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS.
IN
2020 WAS HIJ NOG ALGEMEEN COÖRDINATOR BIJ MAX MOBIEL MAAR
DAT RUILT HIJ NU DUS IN OM EEN
NIEUWE WIND TE LATEN WAAIEN
DOOR DE 2E GROOTSTE SOCIO-CULTURELE VERENIGING VAN VLAANDEREN. WIJ STELLEN JULLIE MET PLEZIER VOOR AAN: MATTIAS DE VUYST.

Dag Mattias! Kan je jezelf kort voorstellen?
Een rasechte Gentenaar, maar ook een wereldburger.
Ik ben opgegroeid in de Rooigemlaan en de Brugse
Poort en ik kom er nog steeds vaak en graag. Na te
‘co-housen’ met vrienden, woon ik nu sinds een jaartje
voor het eerst niet meer in 9000 Gent. Met mijn vriendin Liza ben ik sinds kort uitgeweken naar Drongen.
We hebben er meteen ons hart verloren, vooral het
sterke burencontact geeft ons een echt thuisgevoel.
We zijn zeer open en sociale mensen. De buren van
de aanpalende straten kwamen ons spontaan helpen
toen we het huis opfristen. Onze andere buurman is
de architect, die 50 jaar geleden het huis ontwierp, en
we slaan vaak een praatje of drinken een aperitiefje.

Ik ben socioloog van opleiding, dergelijke spontaan
sociaal weefsel boeit mij enorm . Ik ben vanaf mijn kindertijd ook altijd een echte straatloper geweest. Er was
altijd veel te zien en te leren in de buurt. Ook al hebben we doorheen de jaren andere paden bewandeld,
de jongens en meisjes waarmee ik opgroeide zijn nog
steeds zeer goede vrienden. We kennen elkaar door
en door, van ons 7 à 8 jaar. Die vibe van stedelijke
omgevingen trekt me enorm aan. Misschien dat daar
ook mijn passie over Azië vandaan komt. Vlak voor de
corona-uitbraak zaten Liza en ik in Vietnam, we waren
net op tijd terug. De jaren ervoor trok ik reeds door
de Filipijnen, Bali, Israël, Indonesië en Palestina. Het is
prachtig om te zien hoe snel je een connectie met mensen kan hebben, over taal, cultuur, religie en landsgrenzen heen. En de moderne media stellen ons in staat die
connectie te behouden. Nieuwe media kunnen ook veel
goeds brengen. Ik denk dat we moeten leren ze in die
zin te gebruiken, eerder dan ons te focussen op het
nemen van de mooiste foto’s op de mooiste plaatsen.
Daarmee draag je niets bij, en zelf word je er ook al
niet gelukkig van.
Je bent nu enkele weken aan het werk. Hoe heb je
het Willemsfonds tot nu toe ervaren?
Je voelt in het Willemsfonds dat humanisme en die vrijzinnigheid hangen. In die zin dat mensen zeer open en
eerlijk met elkaar in dialoog kunnen gaan. Een cultuur,
waar niet op elke werkplek plaats zou voor zijn. De
collega’s, bestuurders en vrijwilligers hebben verschillende levenspaden, maar je merkt dat er een grote
gemeenschappelijke deler is. Iedereen houdt van cultuur, zelfontplooiing en zich inzetten voor hogere doelen. Hogere doelen klinkt misschien wat abstract, maar
ik bedoel er vooral ‘de goede zaak’ mee. Er heerst
een dynamiek waarbij we allemaal samenwerken aan
eenzelfde project. Een project dat de waarden van
vrijheid, respect, taalminnendheid, culturele ontplooiing
en verbinding uitdraagt. Het Willemsfonds is al 170
jaar een kwaliteitsmerk, maar net als de andere socio-culturele verenigingen zitten we in een transitie. De
maatschappij is veranderd. Dat wil echter niet zeggen
dat we geen reden van bestaan meer zouden hebben.
Nee, we moeten gewoon sterker die congruentie vin-

den. Ikzelf kom eerder uit het management , dan uit
de culturele sector, in die zin zie ik het als mijn voornaamste taak om die transitie in goede banen te leiden. Met respect voor onze waarden en onze mensen,
want zij zijn het belangrijkste kapitaal dat we bezitten.
Wat hoop je voor het Willemsfonds te kunnen
betekenen?
Concreet wil ik vernieuwende activiteiten en verjonging
faciliteren. Verjonging betekent voor mij niet activiteiten
die enkel op jongeren gericht zijn beginnen organiseren, wel een divers aanbod creëren, waarbij generaties
elkaar treffen. Als we ons aanbod verbreden, dan zullen we een breder publiek aantrekken. Als zij positief
zijn in hun ervaringen met het Willemsfonds, dan zullen
zij op hun beurt warm worden om onze vereniging te
ondersteunen, als lid, vrijwilliger of lokaal bestuurder.
In 2018 werd je voor de eerste keer verkozen in de
Gentse gemeenteraad. Hoe zie je de combinatie van
jouw mandaat met jouw nieuwe job?
De Gentse gemeenteraad vergt een sterk engagement.
Politiek is altijd een grote hobby geweest van mij. Samen
met tennis en reizen, één van mijn drie grote passies. Ik
zie het niet als werk, zo voelt het ook niet, maar sinds ik
rechtstreeks verkozen werd, voelt het wel als een verantwoordelijkheid. Ik ben zeer dankbaar dat zij die mij gesteund hebben in het stemhokje mij die verantwoordelijkheid wouden toedragen. Verantwoordelijkheid is iets
positiefs voor liberalen, daar waar ‘werk’ en ‘arbeid’
vaak negatief geconnoteerd zijn in ons medialandschap. Dat hoeft zo niet te zijn. Denk maar aan beladen
woorden als ‘arbeidsduur’. Ik heb nooit een idee gehad
van mijn effectieve arbeidsduur . Als je je gewaardeerd
voelt en denkt een verschil te kunnen maken, dan voel je
je ook verantwoordelijk. Ik denk dat als we meer mensen eigenaarschap zouden geven in hun functies, dat
men meer globaal zou denken. Meer zou denken in het
kader van een project en een visie dan het afwegen
van werk en vrijetijd. Ik merk dat het Willemsfonds alvast die transitie gemaakt heeft de afgelopen jaren. Er
wordt hier niet gewerkt met een prikklok, maar telkens
ik iemand nodig had ’s avonds was iedereen bereikbaar en direct bereid te helpen. Dat is een mooie mentaliteit, dan zie je dat mensen voor een project gaan.
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CONTACT
Fractiesecretariaat Gemeenteraad
Onderstraat 22
9000 Gent
t +32 (0)9 266 53 47
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
sofie.de.wilde@vldfractie-ovl.be
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