
Voorwoord
Beste leden en sympathisanten,
Beste senioren,

Het jaar 2022 is bijna voorbij. Het was een moeilijk jaar, met toch nog veel corona, en nog meer dure energiefacturen. De schrik zat er in, en dat was 
duidelijk voelbaar bij onze activiteiten.

Maar een nieuw jaar, vol met nieuwe ideeën en wensen staat voor de deur. We starten het  liberale jaar met een schitterende Nieuwjaarslunch. 
Deze gaat door op vrijdag 27 januari 2023 vanaf  11 uur 45 (onthaal) in Hotel Falligan, Kouter 172 te Gent. Verder in het Blauw Gazetje (bijlage) 
staat wat je hoeft te doen om je aanwezigheid te bevestigen. We verwachten jullie massaal.

In 2023 willen we ons bestuur uitbreiden. Wie interesse heeft kan hiervoor met mij contact opnemen. Senioren moeten actief blijven, en daar-
om geven we je de kans om onze ploeg te versterken.

We moeten overwegen om meer met Jong Vld Gent en de onderafdelingen van Open Vld Gent samen activiteiten te organiseren. Dit kan een 
win-win situatie worden. Als voorzitter zal ik de nodige contacten leggen.

Op de viering van 20 jaar Open Vld Senioren Gent zijn onze doelstellinen duidelijk aan bod gekomen. We blijven herhalen dat veiligheid een be-
langrijk item is. Politici doe er iets aan !!!

Aan al onze senioren wens ik een gezond, veilig en gelukkig nieuwjaar.

We hopen elkaar te kunnen ontmoeten op onze activiteiten, en als je ideeën hebt, bel ons of mail ons.

Liberale Groeten.
Marc Devogele,

voorzitter
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INTERVIEW

Wat betekent het schepenambt in Gent 
voor U? Economie, Handel, Sport en 
Haven is een   vrij zwaar departement. 
Hoe kijkt U daar naar?
Ik ben nu meer dan 13 jaar schepen en ik heb 
dat altijd een enorm voorrecht gevonden. 
Ik zie een schepen als iemand die enerzijds 
richting geeft en stuurt, maar anderzijds ook 
goed luistert naar stakeholders en experten. 
Iemand die naar oplossingen zoekt die een zo 

groot mogelijk draagvlak hebben. 
Mijn portefeuille is behoorlijk zwaar, je ver-
geet zelfs nog Digitalisering en Publiekszaken. 
(lacht) Nee, ik vind het ongelofelijk boeiend. 
Het ene moment ben ik bezig met de “econo-
mie van de toekomst”, het volgende moment 
breng ik mensen aan het sporten.  Het is een 
zware, maar wel heel fijne combinatie. 

Lees verder blz 2

Sofie Bracke, schepen Gent
‘Ik probeer altijd op een rustige en 
respectvolle manier naar een compromis  
te zoeken. Zo sta ik in de politiek’
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Welke zijn of waren de belangrijkste 
items gedurende uw schepenambt?
De coronacrisis heeft het ons allemaal moei-
lijk gemaakt. Niet in het minst onze hande-
laars! Winkels moesten sluiten, restaurants 
en cafés gingen dicht, enzomeer. Pittige jaren, 
ook als schepen, maar ik denk dat we gedaan 
hebben wat we konden. 
Daarnaast is het geen geheim dat de Blaar-
meersen me al vaak hebben wakker gehou-
den. Zo’n mooi recreatiedomein, ik wil en kan 
dat niet loslaten. Ik hoop dat ik daar weer een 
aangename plek van kan maken waar de Gen-
tenaar zich veilig voelt.
Op vlak van economie en haven vind ik het 
dan weer bijzonder boeiend om de bestaande 
industrie te begeleiden tijdens de omvorming 
waar ze door moeten. We moeten inspelen 
op de trends en noden van de toekomst en 
dan kan je niet voorbij aan duurzaamheid en 
energietransitie.  
Ook zijn we in Gent goed bezig om de tech-
nologiehoofdstad van Europa te worden. Het 
blijft vaak onder de radar, maar onze techno-
logiebedrijven behoren echt tot de internati-
onale top. Daarenboven barst het in onze stad 
van het talent, dankzij onze onderwijs- en on-
derzoeksinstellingen. Dat geeft me dan weer 
vleugels. (lacht)

Welke ontgoochelingen zijn er tot nu 
toe geweest gedurende uw schepen-
ambt?
Van echte ontgoochelingen ben ik nog ge-
spaard gebleven, maar sommige zaken baren 
me wel zorgen. De opmars van het popu-
lisme in het politieke debat bijvoorbeeld. Ik 
geloof in de respectvolle dialoog, niet in het 
geschreeuw zoals je soms op sociale media 
leest. 
Ook is het natuurlijk jammer dat we sommi-
ge ambities moeten bijsturen. We hebben 
de ene crisis na de ander gekend en dat zorgt 
voor financieel moeilijke tijden. Besparen 
op digitaliseringsprojecten of een nieuwe 
sporthal moeten uitstellen, dat doet pijn. 

Wat zijn de vooruitzichten voor de 
toekomst?
De komende maanden worden zwaar. We 
moeten die economische crisis het hoofd 

bieden en harde keuzes maken. Maar dat is 
ook onze verantwoordelijkheid. Iedereen 
heeft het zwaar: handelaars, sportorganisa-
ties, bedrijven, enzomeer. Die moeten kun-
nen steunen op een stadsbestuur dat hard en 
verstandig werkt aan oplossingen. 

Hoe verloopt de samenwerking met 
Open VLD Gent en wat wilt U verande-
ren?
Onze Gentse fractie is een mooie en grote 
fractie. Er wordt hard gewerkt en goed sa-
mengewerkt. Het bestuur van Open VLD 
Gent is net opnieuw samengesteld en ik hoop 
dat de kritische dialoog die we altijd hadden 
overeind blijft. Maar eerlijk gezegd, daar twij-
fel ik niet aan.

Hoe verloopt de samenwerking met de 
andere partijen ?
Ik zie over de partijgrenzen heen veel politici 
met de juiste ingesteldheid. Ik heb ook veel 
respect voor mensen die zich anno 2022 po-
litiek engageren. De gemeenteraad bijvoor-
beeld, chapeau voor iedereen die daar zijn 
vrije tijd aan opoffert. 
Natuurlijk zijn er wel eens inhoudelijke ver-
schillen met collega’s, hoe kan het ook an-
ders. Maar ik probeer altijd op een rustige en 
respectvolle manier naar een compromis te 

zoeken. Zo sta ik in de politiek.

Welke boodschap wilt U geven aan onze 
senioren?
Ik zou zeggen: “Kom uit uw kot!” Onze bood-
schap is ooit anders geweest, ik weet het. 
Maar nu het weer mag, zou ik de senioren toch 
aanraden om buiten te komen. Om te blijven 
connecteren met andere mensen en met de 
maatschappij. Ze hebben de wereld zoveel te 
bieden met al hun ervaring en wijsheid!

Hebt U m.b.t. veiligheid en mobiliteit 
voorstellen voor de Open VLD senioren 
Gent ? 
Verkeersveiligheid moet altijd bovenaan de 
prioriteitenlijst staan. En een stad op men-
senmaat moet ook inzetten op voetgangers, 
dat besef ik maar al te goed. Toegankelijke 
voetpaden zijn heel belangrijk, maar niet ie-
dereen kan zich natuurlijk met de fiets of te 
voet verplaatsen. Daarom blijven we er als 
partij ook over waken dat ook de auto niet 
geweerd wordt. Een warme stad zorgt voor al 
haar inwoners, ook voor de senioren!

Sofie, ontzettend bedankt voor het 
interview.

AANDACHT
U ontvangt het ‘Blauw Gazetje’ nu met de post. Wanneer u beschikt over 
een e-mailadres, en u gaat ermee akkoord dat in de toekomst het ledenblad 
u enkel nog via uw e-mailadres wordt toegezonden, gelieve ons daarvan 
in kennis te stellen (yannic.vandeweghe@telenet.be). De verzending via 
elekronische weg zou ons een aanzienlijke som aan postzegels  kunnen be-
sparen. Dank bij voorbaat voor uw medewerking.

De redaktie

Lidmaatschap
Word nu lid of hernieuw uw 
lidmaatschap

10 euro gewoon lid, 15 euro steunend lid en 
vanaf 25 euro beschermlid te storten op de 
rekening BE34 7370 0600 9090 
van Open Vld Senioren Gent, 
Vlaamsekaai 90 te 9000 Gent  
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Agneessens Jean-François
Baetslé Cécile
Bogaert Alexander
Bosschem Gerda
Bouve Mieke
Bracke Danny
Bracke Sofie, Schepen Stad Gent
Claes Jenny
Cocquyt Edmond 
Colpaert-Dierckens
Coulier Christian
Daman Mick
De Beule Patricia, gemeenteraadslid Stad Gent
De Boever Eric
De Caluwé Robby, Federaal parlementslid, 
Burgemeester Moerbeke-Waas
De Clercq Mathias, Burgemeester Gent
De Coninck Philippe, Burgemeester Assenede
De Croo Alexander, Eerste minister
De Croo Herman, Minister van Staat
De Decker Carl, gemeenteraadslid Stad Gent
De Groeve Julien
De Jode Marc
De Kee Guy
De Laere Francine
De Loore Jeanny
De Maesschalck Jean-Pierre
De Riddere Joseph
deschrijver Aline

De Vetter Lydia
De Winter Stefaan
Dekens Marcel
Dekens Noël
Deswaene Yves, Burgemeester Lochristi
Devogele Marc, voorzitter Open VLD Senioren Gent
Devriendt Erwin
D’Hose Stephanie, senaatsvoorzitter / Vlaams Parle-
mentslid / gemeenteraadslid Stad Gent/ondervoorzitter 
Open Vld
Dierickx Carine
Galland Willy
Hazard Viviane
Herman Alana, gemeenteraadslid Stad Gent
Karanfil Mehmet Sadik, gemeenteraadslid Stad 
Gent
Lachaert Egbert, voorzitter Open Vld /
 Federaal Parlementslid
Melis Yvette
Merchier Martine
Mugica Gonzalez Manuel, gemeenteraadslid Stad 
Gent
Note Yoeri
Papillon Jean-Pierre
Peeters Christophe, voorzitter Gemeenteraad Stad 
Gent
Pelfrène Francine
Podevyn Jacqueline
Ryckaert Karel

Souguir Sami, Schepen Stad Gent
Tack Filiep
Uytterhaegen Luc
Van Belle Ignace, Ere-senator
Van Beveren Marc
Van Bignoot Carlos
Van Hoe Jenny
Van Impe Denis 
Van Peetersen Julien
Van Tittelboom Johan, Burgemeester Herzele
Vanden Eynden Nicolas, gemeenteraadslid Stad 
Gent
Vander Kamer Nicole
Vandenbulcke Marnix, voorzitter Open Vld Gent
Vandenmeersche Erna
Vandeweghe Yannic
van Elst Julien
Vanpuyvelde Armand
Verbrugghen Paul
Verhoeve Martine, provincieraadslid Oost-Vlaan-
deren
Verhofstadt Guy, Europees parlementslid
Verhofstadt Louis
Vermeulen Christian
Versnick Geert, Ere-volksvertegenwoordiger
Verstappen Pierre, voorzitter Open Vld Senioren 
Brugge

Beschermleden

Nieuwjaarsreceptie 

Open Vld Gent 
zondag 22 januari 2023 vanaf 11 uur
KAA Gent Ladies - Botestraat 98/100 te 9032 Gent (Wondelgem)

Informatief
Mobiliteit
Naarmate ze ouder worden vermindert bij de Senioren de mobili-
teit. Tevens worden ze “vervoersarm”. Ergens geraken is voor veel 
Senioren niet evident.
Het betrekken van de Senioren bij het uittekenen van het lokale ver-
voersaanbod is zeker nodig.
Vlotte verbindingen naar belangrijke plaatsen, diensten en voorzie-
ningen zijn essentieel om de maatschappelijke participatie en auto-

nomie van de Senioren te waarborgen.
Er zouden door Open VLD Gent en het stadsbestuur meer gesprek-
ken moeten komen met “De Lijn”. Hierbij zou er meer aandacht 
moeten komen voor de eigenheid en behoeften van de Senioren, 
zoals daar is de toegankelijkheid van bussen en trams.

Marc Devogele, voorzitter Open Vld Senioren Gent 
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In de kijker

Sinds deze zomer ben ik, in opvolging 
van Yeliz Güner, lid van de Gentse ge-
meenteraad. Voor wie mij  nog niet kent, 
ik ben een echte bezige bij. Zo combi-
neer ik een eigen coach- en consultan-
cybedrijf en het voorzitterschap van de 
IVG-Scholengroep in Gent met de lokale 
politiek. Persoonlijk vind ik het belang-
rijk om actief te blijven binnen een snel 
veranderende samenleving met heel 
wat uitdagingen die op ons afkomen en 
wil dan ook absoluut mijn verantwoor-
delijkheid nemen.

Ik zetel in de commissie onderwijs en 
welzijn. Onderwijs omdat ik dagdage-
lijks geconfronteerd wordt met deze 
materie, en welzijn heeft mij steeds ge-
boeid. In het verleden volgde ik als par-
lementair medewerker jaren de com-
missie sociale zaken op in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en tot enkele 
maanden terug deed ik dit als BCSD-lid 
voor de Stad Gent. 

Als oud gedeputeerde en huidig provin-
cieraadslid weet ik als geen ander hoe 
belangrijk de samenwerking op lokaal 
vlak tussen de Stad Gent en de provincie 
is, en dat dit op heel wat domeinen nog 
intenser kan gebeuren.

Mijn grootste uitdaging vind ik meehel-
pen aan een liberaal beleid voor onze 
stad. Ik ben een liberaal in hart en nie-
ren. Het liberale gedachtengoed en de 
liberale waarden liggen me nauw aan 
het hart, en ik wil dit vertaald zien in de 
uitoefening van mijn mandaat. Ik wil dat 
de Gentenaars mij kennen als een  geën-
gageerd iemand, die luistert naar wat er 
leeft, die standpunten durft in te nemen. 
Iemand die bereid is tot compromissen, 
met respect voor zij die een andere me-
ning hebben.

Altijd tot uw dienst!

Martine Verhoeve

VOORZITTER
Marc Devogele  
0475 490 227 - marc.devogele@telenet.be
ONDERVOORZITTER / COMMISSARIS
Noël Dekens  
0476 327 129 - noel.dekens@skynet.be
PENNINGMEESTER/LEDENBEHEERDER
Paul Verbrugghen  
0496 054 094 - paul.verbrugghen1@telenet.be
ADJUNCT PENNINGMEESTER/LEDENBEHEERDER
Guy De Kee 0477 506 858 – guy.de.kee@telenet.be
SECRETARIS
Jacqueline Podevyn 
09 226 71 69 - armand.vanpuyvelde@telenet.be
PAST-VOORZITTER/WEBMASTER
Danny Bracke  
0472 346 616 - dannybracke@telenet.be
POLITIEKE CEL
Mia Vanderhasselt  
09 282 45 34 - miavanderhasselt@skynet.be
Jenny Claes 
0471 677 539– jennyclaes.jc@gmail.com
COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE
Yannic Vandeweghe  
0473 571 382 - yannic.vandeweghe@telenet.be
ACTIVITEITENCOÖRDINATOR
Eric De Boever 

Ons bestuur

0475 286 696 - eric.de.boever10@telenet.be
LEDEN
Francine De Laere  09 220 55 15 - adrienfox5@gmail.com
Jean-Pierre De Maesschalck  0473 731 042 - jpdm10@gmail.com
Maarten Holtzer maarten.holtzer@telenet.be
Nicole Vander Kamer  0497 456 203 - 
nicole.vander.kamer@gmail.com
Kris Vermeulen  0473 370 583 - krist.v@telenet.be 

achterste rij (vlnr) : Noël Dekens, Maarten Holtzer, Jean-Pierre De 
Maesschalck, Danny Bracke, Marc Devogele, Eric De Boever, Nicole 
Vander Kamer, Yannic Vandeweghe, Mia Rombaut, Jenny Claes;
voorste rij (vlnr) : Francine De Laere, Paul Verbrugghen.


