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Het eerste politieke werkjaar van deze legislatuur loopt stilletjes aan op zijn 
einde. Het was een boeiende en bovenal zeer belangrijke periode. 

Het Gentse samenwerkingscollege schoot uit de startblokken en de budgetbe-
sprekingen zorgden traditiegetrouw voor lange avondvergaderingen. De leden 
kozen Marnix Vandenbulcke als nieuwe voorzitter van de partij en er vonden ook 
Vlaamse en federale verkiezingen plaats, met als resultaat dat we er een Gentse 
volksvertegenwoordiger bij hebben. 

De afgelopen weken en maanden  is hard gewerkt binnen onze fractie. In de 
gemeenteraad hebben we niet stilgezeten. Als grootste fractie stelden we de 
meeste vragen, er werden heel wat tussenkomsten gehouden en ook de nieuwe 
fractieleden zijn zo goed als helemaal ingewerkt. 

Ook onze burgemeester en schepenen konden met terechte fierheid de bespre-
kingen voor het financieel meerjarenplan afronden. Er wordt o.a. ingezet op 
veiligheid, technologie, sport en cultuur. 

We bouwen verder aan een blauw beleid, zodat we ook de komende jaren de 
liberale kernwaarden kunnen verzekeren en betonneren in ons mooie Gent. 

Ik wens jullie alvast veel leesplezier, en bovenal prettige eindejaarsfeesten en 
een succesvol, warm 2020! 
 

   Stephanie D’Hose

   Fractievoorzitter
   Gemeenteraad Gent

Voorwoord



Met 50 extra agenten voor het Gentse politie-
korps, 37 miljoen euro bijkomend voor digitali-
sering,  innovatie en technologie en meer dan 
100 miljoen euro voor sport en cultuur, kleurt het 
Gentse Meerjarenplan 2020-2025 blauw. Bur-
gemeester Mathias De Clercq: “We krijgen méér, 
moderner uitgeruste en beter gehuisveste flikken.  
Dat komt de veiligheid van alle Gentenaars ten 
goede.”

De komende jaren krijgt Gent er jaarlijks 10 
agenten bij. Ze worden ook beter uitgerust met 
de nodige technologische hulpmiddelen, wat er-
voor moet zorgen dat onze Gentse flikken hun 
hoofdtaak ten volle kunnen uitvoeren, namelijk 
de zorg om de Gentenaars.  
Een tweede belangrijk punt voor Open Vld is in-
novatie en technologische vernieuwing. 

Schepen Sofie Bracke zal 110 miljoen euro kun-
nen investeren waarvan 33 miljoen euro in nieu-
we digitaliseringprojecten, om van Gent dé tech-
nologiehoofdstad van Europa te maken. Er wordt 
daarnaast maar liefst 50 miljoen euro geïnves-
teerd in de vernieuwing van verouderde sport-
infrastructuur en de uitbreiding van het aanbod. 
Schepen Sami Souguir kan 53 miljoen euro in-
vesteren in culturele infrastructuur, waaronder 
de Vlaamse opera, en krijgt 15 miljoen euro ex-
tra voor extra cultuurparticipatie in onder meer 
onze Gentse wijken en deelgemeenten. 
In totaal investeert het stadsbestuur minstens 630 
miljoen euro in o.a. parken, stadsvernieuwing, 
armoedebestrijding, extra capaciteit onderwijs, 
wonen en wijkbegrotingen.

In Gent willen we iedereen ongeacht leeftijd, 
beperkingen of achtergrond aan het sporten 
krijgen. Een goede en nabije sportinfrastructuur 
is daarbij essentieel. Eerder dit jaar opende 
sportschepen Sofie Bracke een spiksplinternieu-
we sporthal aan de Tondeliersite. “Gent heeft al 
een aantal kleinere sportruimtes op wijkniveau, 
maar Tondelier is de eerste van vier buurtsporthal-
len nieuwe stijl: kwalitatieve sporthallen in het hart 
van woonwijken waar de focus ligt op het acti-
veren van buurtbewoners.” Een paar weken later 
opende ook buurtsporthal Melopee de deuren, 
die van Ledeberg en Sint-Denijs-Westrem volgen 
binnen een aantal jaren. 
Gentbrugge heeft er dan weer een hele sport-
cluster bijgekregen naast de Gentbrugse Meer-
sen. Op het 11 hectare grote terrein kunnen 
buurtbewoners voetballen, lopen, mountainbiken 
en aan de slag gaan op de street work-out. Ook 
zes sportclubs vonden er hun uitvalsbasis. 
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MEER BLAUW OP STRAAT, 
EXTRA MIDDELEN VOOR 
SPORT, CULTUUR EN
DIGITALISERING
BURGEMEESTER MATHIAS DE CLERCQ

€55 MILJOEN VOOR SPORT 
SCHEPEN SOFIE BRACKE

“WE KRIJGEN MEER, MODERNER 
UITGERUSTE EN BETER

GEHUISVESTE FLIKKEN. DAT KOMT 
DE VEILIGHEID VAN ALLE 

GENTENAARS TE GOEDE.”



Zij krijgen er gloednieuwe velden voor voetbal, 
cricket, korfbal, softball, baseball en boogschie-
ten. Later komt er ook nog een multifunctioneel 
gebouw met kleedkamers, douches en een ca-
fetaria. 
Gentse skaters mogen dan weer beginnen dro-
men van hun nieuwe skatepark dat tegen volgen-
de zomer opent. Het skatepark krijgt zijn plaats 
aan de Zuiderlaan, op de locatie van de huidi-
ge parking van het Huis van de Sport. “Met een 
oppervlakte van meer dan 4.000 m² wordt het 
skatepark het grootste openluchtskatepark van het 
land en het op twee na grootste van Europa”, vult 
Sofie verder aan. “Niet alleen de grootte telt. Dat 
de Gentse skaters hier zelf enthousiast hun schou-
ders onder wilden zetten, is voor ons een grote 
meerwaarde.”

Gent is ook een echte wielerstad. Onlangs werd 
een nieuwe overeenkomst afgesloten met de or-
ganisatoren van de Zesdaagse. Die hoogmis van 
het internationale baanwielrennen blijft ook de 
volgende zes jaar in ’t Kuipke. 
Enkele weken geleden werden de budgetten 
voor de komende jaren vastgelegd. Voor Sport 
werd 55 miljoen euro gereserveerd. Daarmee 
zullen de Blaarmeersen gezinsvriendelijker ge-
maakt worden. “De speeltuin op de Blaarmeersen 
moet dringend moderner, en daar hoort een heden-
daagse cafetaria bij”, gaat Sofie verder. “Ook de 
cafetaria aan het strand krijgt een make-over. En 
op het strand zelf moet een zone komen voor kin-
deren die te groot zijn voor de krekenplas, maar 
nog te klein voor de grote glijbanen. Daar komt 

extra speelmateriaal op het strand, maar er ko-
men ook extra glijbanen in de vijver. Zo maken 
we van de Blaarmeersen dé gezinsplek van Gent.” 
Het Neptunuszwembad in Wondelgem wordt 
aangepakt. Het zwembad is momenteel een 
openluchtzwembad en daarom maar 2 maan-
den in de zomer open. In de plaats komt er een 
nieuw, overdekt zwembad. Uiteraard komen er 
ook heel wat nieuwe kunstgraspleinen en wor-
den de Gentse sportclubs verder gesteund. Op 
die manier wordt er werk van gemaakt om alle 
Gentenaars aan het sporten te krijgen. 

In 2020 wordt onze Arteveldestad omgetoverd 
tot een echte Van Eyckstad. Dat het een boeiend 
en gevarieerd jaar wordt voor onze schepen van 
cultuur, Sami Souguir, staat buiten kijf. Doorheen 
het ganse jaar zijn er tal van activiteiten, geor-
ganiseerd voor en door de Gentenaar. 
Centraal in het Van Eyckjaar staat natuurlijk het 
Lam Gods, het meesterwerk van de gebroeders 
Van Eyck. Dat het Lam Gods in deze moderne 
tijden nog steeds zo’n enorm succes kent is tege-
lijk opmerkelijk en interessant. Het werk blijft met 
haar mythische verhaal jong en oud bekoren. 
Het Lam Gods is dan ook niet zomaar een chris-
telijk schilderij, het is een fascinerend stuk. Het 
is een puzzel, vol verhalen en volgens sommigen 
zitten er zelfs een aantal geheime boodschap-
pen in verwerkt. 
Een kijk op de wereld van toen, die ervoor ge-
zorgd heeft dat dit meesterlijke kunstwerk tot 
stand kon komen. Het Van Eyckjaar doet het 
schilderij dan ook terecht alle eer aan. 
“Tijdens het van Eyckjaar zullen nog nooit eerder 
zoveel schilderijen van de grote Vlaamse meester 
samengebracht zijn. Het Museum voor Schone 
Kunsten pakt met ’Van Eyck. Een optische revolutie’ 
uit met een tentoonstelling op wereldniveau, waar 
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waar de helft van de werken van Van Eyck te be-
wonderen zullen zijn”, klinkt het bij Sami. 
“Het jaar 2020 is ook niet zomaar gekozen. Het 
is dan 100 jaar geleden, na het Verdrag van Ver-
sailles, dat De Aanbidding van het Lam Gods de-
finitief herenigd werd in de Sint-Baafskathedraal. 
De panelen waren tot dan sinds de Franse Revo-
lutie in meerdere bewegingen en in verschillende 
verzamelingen verspreid geraakt.”

Naast de tentoonstelling in het MSK zijn er tal 
van andere activiteiten, zowel grote als kleine, 
voor jong en oud. Stad Gent zet daarbij in op 
een stadsbreed cultureel-toeristisch jaarpro-
gramma met als titel OMG! Van Eyck Was Here. 
“Het Van Eyckjaar laat zien dat Van Eyck na 6 
eeuwen nog steeds zijn stempel drukt op de stad. 
Het mythische en intrigerende karakter wordt 
generatie op generatie overgedragen en zelfs 
vandaag blijven veel jonge kunstenaars inspiratie 
halen uit zijn werken. Ook veel historici zoeken 

vandaag nog steeds naar de onuitputtelijke ver-
beelding van de gebroeders Van Eyck. Het Van 
Eyckjaar gaat veel verder dan enkel beeldende 
kunst. Ook theater, dans, design, mode, gastrono-
mie en muziek krijgen een prominente plaats in het 
geheel van activiteiten”, besluit een enthousiaste 
schepen van cultuur.  

Meer info?
https://vaneyck2020.be/

info@vaneyckexpo.be
09 210 10 75

“HET VAN EYCK-JAAR LAAT ZIEN 
DAT VAN EYCK NA 6 EEUWEN 
NOG STEEDS ZIJN STEMPEL

DRUKT OP DE STAD.” 



Dat 2019 een speciaal jaar werd voor fractie-
leidster Stephanie D’Hose, dat staat vast. In mei 
werd ze verkozen als volksvertegenwoordiger 
in het Vlaams Parlement. Zo goed als de ver-
kiezingen voor haar verliepen, zo moeilijk ver-
liepen de Vlaamse regeringsonderhandelingen 
die volgden. Na 127 dagen kwam eindelijk de 
verlossende boodschap: er is een Vlaamse re-
gering! 
Bij die regering hoort natuurlijk ook een Vlaams 
regeerakkoord. Het zet de krijtlijnen uit voor het 
Vlaams parcours voor de komende 5 jaren. En 
dat beleid heeft hoe dan ook een impact op het 
beleid in steden en gemeenten. 

Stephanie volgde de onderhandelingen van heel 
dichtbij en sloeg ook even letterlijk met haar 
vuist op tafel als het aankwam op cultuur. Ze licht 
graag enkele blauwe punten toe, die van belang 
zijn voor Gent.  
“Het is een verkeerd uitgangspunt dat elk Gents 

dossier moet opgenomen worden in het regeerak-
koord. Dergelijk akkoord is een compromis tussen 
partijen, en iedereen moet wat water bij de wijn 
doen. Het compromis dat we bereikt hebben is wel 
degelijk een goede zaak voor Gent. De komende 
maanden wordt door de betrokken schepenen en 
de bevoegde ministers nog verder onderhandeld 
over de dossiers die in eerste instantie niet mee 
opgenomen werden in het akkoord. Ook tijdens 
de vorige legislatuur was dit het geval. Zo werd 
de Vooruit als kunstinstelling bevorderd, er werden 
investeringen gedaan in het Designmuseum en ook 
de Bijloke kreeg een nieuwe concertzaal. Zo werd 
er naderhand ook ingezet op extra capaciteit voor 
het onderwijs. 
Telkens dossiers die initieel niet aan bod kwamen 
in het regeerakkoord, maar die 5 jaar lang warm 
bepleit zijn op de kabinetten van de bevoegde mi-
nisters, met het gewenste resultaat.” 
Stephanie wijst er ook op dat zaken pas echt 
geconcretiseerd worden in de beleidsnota’s. 
Er zijn natuurlijk ook heel wat Gentse dossiers die 
het wel al haalden in het regeerakkoord: 
- Op budgettair vlak werden 2 beslis-
singen genomen met een belangrijke impact voor 
Gent. Zo wordt er niet geraakt aan het gemeen-
tefonds en de groeinorm van 3,5%, waardoor 
onze stad een jaarlijks bedrag van 429 miljoen 
euro krijgt. Een bedrag dat in 2024 nog een stij-
ging kent naar een astronomische 490 miljoen 
euro. Bijkomend neemt de Vlaamse regering ook 
nog de helft van de responsabiliseringsbijdrage 
voor de pensioenen over. De middelen die daar-
door vrijkomen kunnen nu ingezet worden voor 
het Gents nieuw beleid. 
- Na het lezen van de startnota was er 
even de vrees dat we in Gent uit de boot zou-
den vallen m.b.t. financiering van nieuwe sociale 
woningen. In het regeerakkoord bestaat daar-
over geen twijfel meer: Vlaanderen blijft ook de 
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komende jaren op heel wat steun rekenen vanuit 
Vlaanderen. Enkele voorbeelden: de vertram-
ming van buslijn 7, een studie over de toekomst 
van het E17-viaduct en de voorlopige oplapping 
ervan, verdere omvorming van R4 West en Oost 
en een enorm budget voor fietsinfrastructuur. 
- Vlaanderen helpt ook mee aan de 
uitbouw van onze Gentse culturele sector. Een 
absolute headliner is daarbij het budget voor 
renovatie en restauratie van de Gentse opera. 
- Tenslotte: budget voor extra plaatsen 
in het onderwijs en investeringen in scholenbouw. 
“Net zoals we binnen ons Gentse college gaan 
voor een samenwerkingsmodel, zullen we dat ook 
op Vlaams niveau doen”, besluit Stephanie. 

Gemeenteraadslid Carl De Decker ijvert al ge-
ruime tijd voor een verhoging van de leefbaar-
heid in de deelgemeenten. Samen met gemeen-
teraadslid Christophe Peeters buigt hij zich over 
de plaatsing van geluidsschermen in o.a. Baar-
le-Drongen, Gentbrugge en Oostakker. 
Reeds in februari van dit jaar stelde Christop-
he de vraag voor Baarle-Drongen en in oktober 
stelde Carl een mondelinge vraag aan schepen 
van mobiliteit Filip Watteeuw omtrent de situatie 
in Oostakker-Lourdes. 
Carl De Decker: “Het feit dat het nieuwe project 
voor de herinrichting van het knooppunt R4 Kenne-

dylaan-Eisenhowerlaan gedeeltelijk geluidsscher-
men voorziet is op zich een enorme stap vooruit 
voor de betrokken buurtbewoners die daar al jaren 
om vragen. Er zullen volgens de huidige plannen 
geluidsschermen voorzien worden voor de Eisenho-
werlaan, maar enkel voor geluidswering richting 
Oostakker, jammer genoeg niet richting Oostak-
ker-Lourdes.” 
Carl betreurt dergelijke maatregelen en merkt 
op dat veel buurtbewoners de gerechtvaardig-
de vraag stellen om naar een coherente, inte-
grale oplossing toe te werken die bijdraagt tot 
de leefbaarheid van de beide Oostakkerse 
woongebieden. 

Schepen Watteeuw stelde gerust door mee te 
geven dat er gewerkt zal worden met geluids-
absorberend materiaal. In plaats van het te 
reflecteren, zal het dus het geluid absorberen. 
De simulaties tonen aan dat er zelfs een lichte 
daling van het gemiddeld geluidsniveau te ver-
wachten is. 
“Ik ben in elk geval blij dat het stadsbestuur re-
kening houdt met beide kanten van de weg. Het 
verhaal van leefbaarheid stopt natuurlijk ook niet 
in Oostakker. Ik zal mij de komende jaren verder 
blijven inzetten voor de leefbaarheid zowel bin-
nen de Gentse kuip als in alle deelgemeenten. Een 
werkpunt daarin lijkt mij de proactieve commu-
nicatie naar omwonenden. Goede communicatie 
zorgt voor goede vrienden”, besluit Carl. 

Reeds in juli 2016 verhuisden de taxistandplaat-
sen aan het Sint-Pietersstation van de voorzijde 
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naar een ondergrondse locatie. Chauffeurs blij-
ven klagen dat ze onzichtbaar weggestoken zit-
ten en dat de aanduiding naar de standplaats-
ven klagen dat ze onzichtbaar weggestoken 
zitten en dat de aanduiding naar de standplaats 
niet goed is. Bovendien zijn er geen sanitaire 
voorzieningen in de onmiddellijke omgeving. 
Gemeenteraadslid Christophe Peeters werd al 
door verschillende taxichauffeurs aangesproken 
en vroeg verduidelijking aan schepen van mobi-
liteit Filip Watteeuw. 

Schepen Watteeuw erkent het probleem en be-
vestigt dat de NMBS op dit moment geen mo-
gelijkheden heeft voor alternatieve locaties. De 
oorspronkelijke locatie aan de voorzijde wordt 
momenteel voor andere doeleinden gebruikt. 
Toch is men er zich van bewust dat de huidige 
standplaats niet optimaal is. Christophe verdui-
delijkt: “De zichtbaarheid van de taxistandplaatsen 
wordt nu verbeterd door het aanbrengen van signa-
lisatie vanop de perrons naar de taxistandplaatsen. 
Voor de sanitaire voorzieningen wordt nog verder 
gekeken. Die ondergronds plaatsen blijkt niet zo 
eenvoudig, omdat er geen afvoermogelijkheden 
voorzien zijn. Als tussenoplossing kunnen taxichauf-
feurs gebruik maken van de toiletten in het station.”

Schepen Watteeuw geeft nog mee dat de op-
timalisatie van de toegewezen standplaats gea-
gendeerd staat op een overleg met de NMBS in 
december. 

Gemeenteraadslid Yeliz Güner was in het ver-
leden raadslid binnen de Vlaamse Onderwijs-
raad (VLOR) en tijdens de vorige legislatuur 
ook OCMW-raadslid. Daarom zet ze zich als 
gemeenteraadslid voornamelijk in voor de dos-
siers omtrent welzijn en onderwijs. Tijdens de 
gemeenteraad van november hield ze een tus-
senkomst over welke middelen Stad Gent inzet 
om schooluitval tegen te gaan. Hieronder enkele 
paragrafen uit haar tussenkomst:  
“Net als in andere centrumsteden blijft ook in Gent 
het aantal vroegtijdig schoolverlaters stijgen.  In 
het schooljaar 2014-2015 ging het om 12,6% 
van de jongeren die schoollopen in Gent, vandaag 
is dat cijfer opgelopen tot 15,6%.
Vroegtijdig schoolverlaten is vaak het resultaat 
van een individueel complex verhaal. De oor-
zaken kunnen heel divers zijn. Vaak stapelen de 
problemen zich op voordat de leerling de secun-
daire school definitief verlaat. De beslissing om te 
stoppen met school is ook niet altijd een bewuste 
keuze.”
[…]
“Het is heel belangrijk om meer jongeren gekwa-
lificeerd te laten uitstromen zodat ze op een vol-
waardige manier aan de samenleving kunnen deel-
nemen. In het andere geval is de kans groter dat 
ze te maken krijgen met langdurige werkloosheid, 
armoede, slechtere gezondheid en criminaliteit.
Daarom wil ik graag mijn waardering uitspreken 
over hoe deze stad er zo veel mogelijk op inzet 
om  het probleem rond vroegtijdig schoolverlaten 
aan te pakken. 
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Stad Gent heeft met het Gents Plan Vroegtijdig 
Schoolverlaten en de campagne Operatie Ge-
slaagd de krachten gebundeld.“
[…]
“Dat vandaag deze stad een nieuw pilootproject 
lanceert, toont nogmaals aan hoe sterk wij ons in-
zetten om schooluitval tegen te gaan. Het nieuwe 
project rond ‘alternatieve leerwegen’ zet niet in 
op schoolmoeheid maar op leef- en leermotiva-
tie, want schoolmoe zijn betekent zeker niet dat je 
ook leermoe bent. Elke jongere is leergierig, ook 
diegene die uitvalt. Jongeren hebben nood aan 
leefmotivatie. Wie ben ik? Hoe kan ik mezelf als 
waardevol zien? Hoe kan ik verbinden met mezelf 
en met de omgeving?  Wat zijn mijn talenten en 
capaciteiten?  

Pas als deze vragen tot rust komen, is het mogelijk 
om de leermotivatie bij jongeren opnieuw in gang 
te zetten. Dit pilootproject zet in op de talenten, in-
teresses en vaardigheden om zo het zelfbeeld en het 
bekwaamheidsgevoel van de jongeren op te krikken.”
Yeliz eindigt haar tussenkomst tenslotte met deze 
mooie woorden: “Mij thuis voelen, is iets wat vrij 
simpel gaat, ik weet alleen, niet op welke plek, mijn 
huis staat.”

Een warme zomer vol avond- en rommelmarkten 
brengt helaas niet alleen gezelligheid met zich 
mee. Gemeenteraadslid Mehmet Sadik Karan-
fil zet zich al jaren in voor de sluikstortproble-

matiek in onze stad. Tijdens de zomermaanden 
lijkt het probleem vaak een boost te kennen en 
in sommige wijken komt sluikstorten helaas veel-
vuldig voor. Tijdens de vorige legislatuur kwam 
Mehmet meerdere keren tussen over het punt en 
in augustus van dit jaar stelde hij een schriftelijke 
vraag aan Bram Van Braeckevelt, schepen be-
voegd voor afval. 
Na de zomerse wijkfeesten in de Bloemekens-
wijk merkte Mehmet op dat op tal van locaties 
heel wat afval was achtergelaten. De Frans Van 
Ryhovelaan was er het ergste aan toe. Naast 
alerte maar vooral bezorgde buurtbewoners, 
werd het probleem ook aangehaald in de lokale 
pers. 
“Er werden in het verleden al maatregelen geno-
men, nadat ook de Bevrijdingslaan een tijdje te 
kampen had met een sluikstortplaag. Overtreders 
die konden geïdentificeerd worden kregen de kos-
ten terecht gepresenteerd”, aldus Mehmet, die ja-
renlang in de Bloemekenswijk woonde. 
Mehmet vroeg zich af of de rommel- en avond-
markt in de Bloemekenswijk de rechtstreekse 
aanleiding was voor de opvallende toename 
van sluikstorten op de Frans Van Ryhovelaan.  Hij 
vroeg ook aan de schepen of er afspraken ge-
maakt worden met de organisatoren van jaar-
lijkse wijkmarkten, en welke specifieke maat-
regelen worden genomen bij identificatie van 
overtreders. 

Schepen Van Braeckevelt bevestigde dat de 
rommel- en avondmarkt een duidelijke kata-
lysator was voor het toegenomen probleem. 
Hij voegt daarbij dat de wijk helaas sluikstort-
gevoelig lijkt te zijn. Elke twee maanden vindt 
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vindt daarom een overleg plaats tussen de po-
litie, de gemeenschapswachten, IVAGO, de cel 
netheid en het kabinet van de schepen. De ‘hot-
spots’ worden besproken en men gaat na welke 
repressieve maatregelen genomen kunnen wor-
den. In de toekomst is er nog ruimte voor verbe-
tering: opmaak van een geverifieerde lijst met 
alle standhouders zodat de organisatoren kun-
nen toezien op een effectieve opkuis, aanmoedi-
gen om preventieve maatregelen te nemen (aan-
maning om afval zelf mee te nemen en toezicht 
hierop tijdens de rommel- en avondmarkt), … 
“Schepen Van Braeckevelt deelt tenslotte mee dat 
zowel IVAGO als de gemeenschapswachten me-
teen na de laatste rommel- en avondmarkt op-
traden. Hierdoor krijgen enkele standhouders en 
sluikstorters een boete. Er zal stevig op worden 
ingezet om deze lijn in de toekomst verder te trek-
ken”, klinkt het bij Mehmet. 

Het is al een hele tijd duidelijk dat de Gentse 
politie kampt met een structurele onderbezet-
ting. Dit is geen nieuw gegeven, wel iets dat al 
decennia aan de gang is. Doorheen de jaren 
veranderde Gent morfologisch en het taken-
pakket van de politie is grondig gewijzigd te-
genover de voorbije jaren. Bovendien stelt de 
bevolking steeds hogere eisen ten opzichte van 
politiediensten.
Het aanvullen en op punt houden van het per-
soneelskader en de materiële middelen was 
dan ook één van de hoogste prioriteiten om het 
politiekorps in staat te stellen zijn taken op een 
degelijke manier en onder goede werkomstan-
digheden te kunnen uitvoeren.
Reeds van bij zijn aantreden in januari enga-
geerde burgemeester Mathias De Clercq zich 
om werk te maken van meer aanwervingen en 

het optimaliseren van de werkomgeving en de 
beschikbare middelen. Hij slaagde erin om op 
korte termijn het al jaren vastzittende dossier 
van het geplande nieuwe politiegebouw aan de 
Groendreef te deblokkeren bij de bevoegde 
ministers en federale administraties. Tijdens de 
gemeenteraad van 18 november legde hij de 
vacantverklaring van 52 betrekkingen bij de po-
litie ter stemming voor.
“Ik wil de burgemeester bedanken om de pro-
blematiek van de operationele capaciteit van het 
Gentse korps van de voorbije maanden ter harte te 
nemen. Met dit besluit wordt gewerkt aan de huidi-
ge personeelsbezetting, door openstaande plaat-
sen zo snel mogelijk in te vullen. Geen evidente 
problematiek, maar het Gentse politiekorps is een 
trotse en fiere ploeg waar gelukkig veel agenten 
naartoe willen komen. Daar moeten we de komen-
de jaren op blijven inzetten”, aldus Manuel. 

Daarnaast wordt ook uitgekeken naar de meer-
jarenplanning die op de gemeenteraad van de-
cember wordt voorgelegd, waarbij de  burge-
meester en het college al hebben aangegeven 
ruimte te voorzien voor een groei van het poli-
tiekader. “Een goede en noodzakelijke verhoging 
van 10 flikken per jaar gedurende 5 jaar. Absoluut 
iets om naar uit te kijken”, klinkt het bij Manuel.
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REALISATIES TEN BEHOEVE
VAN DE POLITIE
GEMEENTERAADSLID MANUEL MUGICA
GONZALEZ

“HET GENTSE POLITIEKORPS IS EEN 
TROTSE EN FIERE PLOEG WAAR 

VEEL AGENTEN NAARTOE
WILLEN KOMEN.”
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Raadslid Patricia De Beule was het voorbije 
jaar erg actief. Geboren en getogen in Oos-
takker kent ze als geen ander de plaatselijke 
problemen. Zo viel haar oog op de overlast bij 
wegen-, infrastructuur- en nutswerken in haar 
buurt. 
Met tevredenheid uitte ze in de gemeente-
raad van juni dan ook haar appreciatie naar 
het stadsbestuur. Met een ‘minder hinder’-cam-
pagne, zet het samenwerkingscollege in op af-
stemming en coördinatie tussen de verschillende 
actoren. 

“Hinder is nu eenmaal onafwendbaar bij groot-
schalige wegenwerken. Het is dus een kwestie van 
de hinder zoveel mogelijk te beperken en de ver-
schillende betrokkenen met elkaar in contact te 
brengen opdat samenwerking en coördinatie mo-
gelijk wordt. Goede, gerichte communicatie op 
maat van bewoners, leveranciers en handelaars 
zorgt ervoor dat mensen zich kunnen voorberei-
den en dat mogelijke problemen tijdig gedetec-
teerd worden”, aldus Patricia. 
Ze besluit met een dankwoord aan het college 
en schepen Sofie Bracke in het bijzonder: “Ik 
zou willen eindigen met de warme oproep om, 
zoals in de samenwerkingsovereenkomst werd 
afgesproken, de Oostakkerse handelaars bij uit-
stek mee te nemen in dit verhaal. Handelaars zijn 
vaak de eerste die bij werken een grote impact 
ondervinden en dat is in Oostakker niet anders. Ik 
wil in dit verband ook schepen Bracke bedanken 
voor het engagement dat vanuit Puur Gent wordt 
genomen in het kader van Travak. Via Travak 

wordt budget vrijgemaakt waarover handelaars 
vrij kunnen beschikken teneinde acties uit te wer-
ken om positief in het nieuws te blijven.”

Een toegankelijk Gent: het is iets wat jong en 
oud aanbelangt. Dat vindt ook het jongste ge-
meenteraadslid van onze fractie, Mattias De 
Vuyst. Tijdens zijn eerste jaar in de gemeente-
raad verdiepte hij zich o.a. in de thema’s milieu, 
onderwijs en welzijn. Ook het thema toeganke-
lijkheid past in dat lijstje. Tijdens de gemeen-
teraad van november hield hij een tussenkomst 
omtrent het toegankelijkheidscharter dat Stad 
Gent ondertekende. 
“Naar een toegankelijk Gent, nog voor de eerste 
stap. Ik denk dat die laatste zin ook meteen de essen-
tie van de zaak weergeeft”, klinkt het bij De Vuyst. 

“Wanneer we achteraf gebouwen en communi-
caties dienen bij te schaven, omdat ze niet voor 
iedereen toegankelijk zijn, dan zijn de aanpas-
singen eigenlijk vijgen na Pasen. Er moeten dan 
vaak enorm dure en daardoor onhaalbare ingre-
pen gebeuren. Willen we een inclusieve stad zijn, 
op maat van iedereen, dan moeten we nog vóór 
het planningsproces en over alle beleidsdomeinen 
heen bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat 
niemand uit de boot valt.“
Mattias staafde dit met de bevindingen in 
Vlaanderen. Quasi geen enkel nieuw gebouw 
voldoet aan de eisen omtrent toegankelijkheid. 

“HET IS EEN KWESTIE VAN
HINDER TIJDENS WEGEN-
WERKEN TE BEPERKEN TOT

EEN MINIMUM.”

TOEGANKELIJK GENT
GEMEENTERAADSLID MATTIAS DE 
VUYST

MINDER HINDER
GEMEENTERAADSLID PATRICIA DE 
BEULE



Mattias bekeek de studies van het departement 
Omgeving van de Vlaamse Overheid waarbij ze 
de grondplannen van 148 openbare gebouwen 
onder de loep namen. De studie concludeerde 
dat in praktisch geen enkel gebouw rekening 
was gehouden met de toegankelijkheid voor ie-
dereen.  
 “Ik ben blij dat Gent nu het voortouw neemt op 
lokaal niveau. Dat maakt mij als raadslid, maar 
des te meer gewoon als Gentenaar, bijzonder fier.” 
Toegankelijkheid is voor niemand ver van zijn/
haar bed. Het onderwerp heeft ook betrekking 
op zowel oudere mensen die minder mobiel zijn, 
als ouders met buggy’s. Ook de soms archaïsche 
taal van overheidscommunicatie maakt het voor 
sommige mensen moeilijk om de overheid te be-
grijpen en te bereiken. 
Mattias spreekt zijn lof uit voor het college, dat 
de boodschap uitdraagt om toegankelijkheid 
over de beleidsdomeinen heen te trekken. Hij 
besluit: “De uitwerking van de visie van dit samen-
werkingscollege is niet de optelsom van maatre-
gelen voor afzonderlijke problemen van diverse 
groepen mensen. Het getuigt van een integrale 
aanpak die rekening houdt met de grote diversiteit 
aan mensen in onze mooie stad”.

In het kader van de ambitie om dé technologie-
stad van Europa te worden kwam gemeente-
raadslid Steve Stevens reeds diverse malen tus-
sen op vlak van start-up en scale-up beleid. Ook 
tijdens de commissies onderwijs, welzijn en parti-
cipatie stak hij al regelmatig de hand op om zijn 
steun te betuigen voor projecten waar men de 
link legde met technologie en digitalisering, of 
net om ervoor te ijveren om dat meer te doen. 
Door steeds opnieuw op deze onderwerpen 
tussen te komen hoopt Steve zijn collega ge-
meenteraadsleden blijvend te herinneren aan 

de ambitie om met Gent dé technologiestad te 
zijn in 2024. “Het zou een reflex moeten worden 
om deze trend ook effectief toe te passen. ‘Doe 
de innovatie-toets’, zou een basisprincipe moeten 
worden bij het maken van beleid”, aldus Steve 
Stevens. 
Het is ondertussen zijn stokpaardje geworden om 
in de diverse commissies steeds te zoeken naar 
een opening via dewelke technologie het beleid 
kan binnensluipen. 

Steve verduidelijkt: “Het gaat daarbij om tech-
nologie in de brede zin van het woord. Ik ben er 
rotsvast van overtuigd dat technologie een enor-
me meerwaarde biedt om tot goede resultaten te 
komen op vlak van stadsbeleid. Er zijn doemver-
halen, over wat digitalisering en verder inzetten 
op technologie allemaal kan veroorzaken, maar 
het tegendeel is waar. Digitalisering kan ook zeer 
menselijk zijn en de talenten in mensen ondersteu-
nen. Het zorgt ervoor dat we vooruit gaan en dat 
er efficiënter gewerkt wordt, waardoor middelen 
ook beter ingezet kunnen worden.
Een voor de hand liggend voorbeeld is het online 
bankieren. Online bankapplicaties vallen al bijna 
niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. 
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CITY OF PEOPLE: GENT ALS 
DE TECHNOLOGIESTAD
GEMEENTERAADSLID STEVE STEVENS

“IK BEN ER VAN OVERTUIGD DAT 
TECHNOLOGIE EEN ENORME 
MEERWAARDE BIEDT OM TOT 

GOEDE RESULTATEN TE KOMEN
OP VLAK VAN STADSBELEID.”



We zijn er zodanig mee vertrouwd dat we ervan 
uitgaan dat ook de stadsdiensten op een dergelijk 
toegankelijke manier beschikbaar zijn voor ons. Het 
aanvragen van een identiteitskaart zou toch min-
stens even vlot moeten gaan als het openen van een 
nieuwe zichtrekening? Helaas is dat nog niet altijd 
het geval.”
Steve duidt er verder op dat o.a. Antwerpen sa-
men met IMEC inzet op Internet of Things (techno-
logie voor allerhande apparatuur). De trend rond 
Smart Cities is door zowel Antwerpen als Gent 
opgepikt, want ook in onze stad werken we samen 
met IMEC, de Ugent, lokale bedrijven en Digipolis 
rond City of People, waarbij we de nadruk eer-
der leggen op mensen dan op zaken en appara-
tuur. We zien technologie als een ideaal middel 
om ook maatschappelijke problemen op te lossen. 
“Een heel mooi voorbeeld daarvan is het project 
‘Hello Jenny’: een slim bakje tegen eenzaamheid 
voor senioren. En technologie gaat uiteraard ook 
verder dan enkel slimme toestellen. Tijdens de ge-
meenteraad van juni pleitte ik voor het project ‘Cap-
ture’ waarin ook Stad Gent mee participeert. Het 
project zet in op circulaire economie en duurzame 
processen door afvalstoffen en reststoffen terug om 
te zetten in nieuwe grondstoffen of energiebronnen. 
Innovatie en technologie kunnen in elk geval leiden 
tot meer tewerkstelling, een sterkere economische 
profilering, maar tevens tot duurzame processen en 
maatschappelijke vernieuwing.”

Gemeenteraadslid zijn reikt verder dan lange 
vergaderingen en commissies binnen de muren 
van het stadhuis. Vanuit zijn mandaat als bestuur-
der van Monumentale Kerken vzw, had Christiaan 
Van Bignoot de eer om de nieuwe ontvangstba-
lie in de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk in 

te huldigen. De 5 monumentale kerken in onze 
Gentse kuip (Sint-Niklaaskerk, Sint-Michielskerk, 
Sint-Baafskathedraal, Sint-Jacobskerk en de On-
ze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk) zijn een niet te 
onderschatten aantrekkingspool voor de stad. Bij 
de opstart van de vzw was het jaarlijks bezoe-
kersaantal  nog rond de 350.000, na iets meer 
dan tien jaar is dit aantal gestegen naar 1,6 mil-
joen bezoekers. 
De vzw probeert in te zetten op innovatie binnen 
de verschillende kerken en dat bewijzen ook de 
nieuwe projecten. In samenwerking met de Ar-
teveldehogeschool werden informatiezuilen met 
touchscreenapplicaties geïnstalleerd in de Sint-Ni-
klaaskerk, de Sint-Jacobskerk, de Sint-Michiels-
kerk en de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk. Er 
werd ineens ook een nieuwe huisstijl ontwikkeld 
voor de vzw en de website werd onder handen 
genomen. 

Niet alleen nieuwe en innovatieve projecten slui-
pen de vzw binnen, men blijft ook steevast inzet-
ten op een goede conservatie en voortzetting van 
de geschiedenis binnen de monumentale kerken. 
In de Sint-Pieterskerk werd daarom de cultureel 
zeer waardevolle schatkamer in een nieuw jasje 
gestoken, onder het motto ‘stilstaan is soms ach-
teruitgaan’. 
De blikvanger was natuurlijk de nieuwe ontvangst-
balie in de Sint-Pieterskerk. Christiaan sprak de 
genodigden toe en was ook zelf onder de indruk 
van de mooie balie:
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NIEUWE ONTVANGSTBALIE 
ONZE-LIEVE-VROUW
SINT-PIETERSKERK
GEMEENTERAADSLID CHRISTIAAN VAN 
BIGNOOT



“de 5 monumentale kerken binnen de Gentse kuip 
zijn de boegbeelden van een rijk cultureel en spi-
ritueel Gents verleden. Ze ademen een zeer waar-
devolle geschiedenis uit, iets wat we moeten koes-
teren en toejuichen. De nieuwe onthaaldesk is een 
echt pareltje. Eigentijds, maar met aandacht voor 
de authentieke omgeving. De bedoeling is om op 
termijn in elk van de 5 kerken een nieuwe onthaal-
balie te voorzien. Op die manier kunnen bezoekers 
op gepaste en ‘monumentale’ wijze ontvangen 
worden”. 

Gemeenteraadslid Veli Yüksel bijt zich al jaren 
lang vast in de Gentse mobiliteitsdossiers. Een 
van zijn stokpaardjes is ons station Gent-Sint-
Pieters. Yüksel volgt ook de bussen en trams van 
De Lijn van nabij. 
Reeds geruime tijd stonden ook 3 van de zoge-
naamde Albatrostrams op stal. Bij gebrek aan 
wisselstukken werden de lange trams uit de 
dienstverlening genomen. Het bleek geen sine-
cure om de nodige wisselstukken op korte termijn 
te laten leveren. Veli Yüksel deed hierover na-
vraag bij schepen van mobiliteit Filip Watteeuw.
 

“De Albatrossen kostten elk meer dan 3 miljoen 
euro en staan al sinds augustus gewoon stil in de 
stelplaats in Gentbrugge. Dergelijke trams bie-
den plaats aan 350 reizigers, een capaciteit die 

ons Gentse openbaarvervoernet niet kan missen. 
In tussentijd werden afdankertjes uit de jaren ’70 
ingezet. Dat biedt een oplossing op korte termijn, 
maar het is in geen geval ideaal. Het was ondui-
delijk waarom we zo lang moesten wachten op de 
wisselstukken”, aldus Veli.
Hij pleit ervoor dat schepen van mobiliteit Wat-
teeuw de zaak verder opvolgt vanuit het lokale 
niveau, om de trams in Gent op de rails te hou-
den. Naast zware investeringen moet De Lijn ook 
aandacht hebben voor onderhoud en efficiënt 
voorraadbeheer. “Dit is voor mij en mijn fractie 
in elk geval niet voor herhaling vatbaar. Het kan 
niet dat een gebrek aan wisselstukken bij De Lijn 
ervoor zorgt dat 15% van de Albatrostrams niet 
kan uitrijden. Dit steekt stokken in de wielen van de 
Gentse mobiliteit en de duizenden reizigers.”
Veli hoopt ten slotte dat men ook in de discussie 
over het pilootproject elektrische bussen alsnog 
tot een akkoord kan komen. “De Gentenaar heeft 
geen boodschap aan een welles-nietesverhaal, wel 
aan oplossingen voor een betrouwbaar en comfor-
tabel openbaar vervoer.”

De sociale dienst van Stad en OCMW Gent 
hield in oktober en november 2018 een tevre-
denheidsmeting bij alle meerderjarige gebrui-
kers van de welzijnsbureaus en de dienst thuislo-
zenzorg. Op die manier kan men bijsturen waar 
nodig. 
Een goede samenwerking met de sociaal assis-
tent(e) vinden de cliënten het belangrijkste as-
pect van de hulpverlening. Wanneer de maat-
schappelijk assistent het uitgebreid en verplicht 
sociaal onderzoek op een respectvolle en vrien-
delijke manier voert, groeit een samenwerking 
gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Lid van 
het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 
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ALBATROSTRAMS RIJDEN 
OPNIEUW IN GENT
GEMEENTERAADSLID VELI YÜKSEL

KLANTENTEVREDENHEIDS-
METING
BCSD-LEDEN ALANA HERMAN EN
NICOLAS VANDEN EYNDEN



(BCSD) Alana Herman: “Niet minder dan 53% 
van de cliënten geeft een 10 op 10 aan hun 
maatschappelijk assistent”. 
Huisvesting blijft een duidelijk pijnpunt, terwijl 
het realiseren ervan niet tot de mogelijkheden 
van de sociale dienst behoort. 
Veel mensen hebben het gevoel te weinig ge-
informeerd te zijn over hun rechten en over de 
sociale voordelen waar ze mogelijk beroep op 
kunnen doen. Het opgestarte pilootproject
‘maximaliseren van sociale rechten’ is al een 
stap in de goede richting. Hieruit volgden ver-
schillende actiepunten zoals de inzet van een 
rechtenmaatschappelijk werker en de nauwe 
samenwerking met de Vlaamse overheid. 

BCSD-lid Nicolas Vanden Eynden: “Rechten 
toekennen is één ding, maar daar tegenover 
staan ook plichten. De cliënten moeten hun 
werkbereidheid aantonen en bereid zijn om Ne-
derlandse lessen te volgen. Activering op maat 
blijft het belangrijkste instrument om de cliënten 
te helpen.”  
In het najaar van 2020 komt er een nieuwe 
tevredenheidsmeting, dan zal ook duidelijk 
zijn hoe de tevredenheid van de cliënten evo-
lueert. 

Martine Verhoeve is volgend jaar 20 jaar pro-
vincieraadslid en was van oktober 2017 t.e.m. 
december 2018 gedeputeerde bevoegd voor 
economie, ruimtelijke planning, externe be-
trekkingen en Europese projecten. Een jaar na 
de verkiezingen, stelden wij haar een aantal 
boeiende vragen. 

De provincies hebben de voorbije periode 
veel bevoegdheden overgeheveld naar de 
gemeenten en Vlaanderen. Waarvoor is de 
provincie nog bevoegd? 
“We blijven bevoegd voor de grondgebonden 
materies. Hieronder vallen economie, ruimtelijke 
planning en vergunningenbeleid, recreatiedo-
meinen, wonen, toerisme, landbouw, waterbe-
leid, mobiliteit, denk maar aan de fietssnelwe-
gen, milieu en natuur, klimaat en energie. Maar 
ook onderwijs blijft een provinciale bevoegd-
heid.”

Open Vld maakte sinds de jaren tachtig deel 
uit van de meerderheid. Na de verkiezingen 
van oktober zitten jullie in de oppositie. Hoe 
ervaar jij deze oppositiekuur? 
“Ik geef  toe: het is uiteraard een aanpassing, 
maar aangezien ik iemand ben die positief  door 
het leven gaat, ben ik ervan overtuigd dat van-
op de oppositiebanken ook sterk inhoudelijke 
liberale signalen kunnen gegeven worden.”

Welke dossiers liggen jou nauw aan het hart 
en volg jij van dichtbij op? 
“Gelet op mijn betrokkenheid bij onderwijs – ben 
sinds dit schooljaar bestuurder bij de IVG-Scho-
lengroep in Gent – zal ik zeker de onderwijs-
dossiers opvolgen, maar ook,  vanuit mijn vorig 
mandaat als gedeputeerde, de dossiers econo-
mie en ruimtelijke planning. Uiteraard zullen de 
dossiers die specifiek Gent aanbelangen en onze 
Gentse haven North Sea Port mijn aandacht ge-
nieten.”

Wat wil jij de komende periode zeker gere-
aliseerd zien? 
“Samen met de Open Vld-fractie hopen we dat 
er rekening zal gehouden worden met de libera-
le insteek, maar vanuit de oppositie zal dit niet 
gemakkelijk zijn. Om een voorbeeld te geven: 
tijdens de komende budgetbesprekingen zal ik 
mij opnieuw inzetten opdat de subsidiëring aan 
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OP BEZOEK BIJ PROVINCIE-
RAADSLID MARTINE
VERHOEVE

“RECHTEN TOEKENNEN IS ÉÉN 
DING MAAR DAAR TEGENOVER 

STAAN OOK PLICHTEN.”
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zieke kinderen en jongeren uit het basis- en secun-
dair onderwijs, niet integraal wegvalt. Elk kind, 
ook een ziek kind, heeft recht op onderwijs.”

Om af te sluiten nog een paar keuzevragen:

Snel of traag?
“Hangt ervan af, beslissingen moeten doordacht 
zijn en niet impulsief, maar de zaken moeten wel 
vooruit gaan. Sommige beslissingen laten te lang 
op zich wachten. We leven tenslotte in een snel 
veranderende samenleving.”

Links of rechts?
“Dat is een moeilijke (lacht). Ik ben een liberaal, 
een centrum-madam.  Sociaalvoelend absoluut, 

tegen onrecht. Wederzijds respect en verant-
woordelijkheidszin in de samenleving vormen de 
basiswaarden.” 

Licht of donker? 
“Dan zeg ik ‘licht’ omdat ik positief ben, enthou-
siast, goedgezind. Mijn roots liggen ook voor een 
stuk in het zuiden daar mijn moeder afkomstig 
was van een klein dorpje in de Drôme in Frankrijk. 
Dit zit in mijn DNA, de zon, het licht, het optimis-
me en genieten, dat mag toch ook, niet?”

Krant of weekblad? 
“Krant, dagelijks De Standaard en De Morgen, 
het lokale nieuws, maar ook buitenlandse kranten 
zoals Le Monde of El País.”

Simpel of ingewikkeld?
“Als het eenvoudig kan, graag. De complexiteit 
is vaak bij velen een frustratie en niet altijd even 
toegankelijk.”            
           
           

“IK BEN EEN LIBERAAL,
EEN CENTRUM-MADAM.

SOCIAALVOELEND, TEGEN
ONRECHT.”



Dag Mieke, het eerste jaar voor jou in onze 
fractie zit er al op. Er waren meteen een aan-
tal stevige dossiers waar je je in vastgebeten 
hebt, voornamelijk in het culturele veld. Het 
dossier rond de Sint-Annakerk werd een van 
jouw stokpaardjes.
“Dat klopt. Het dossier rond de Sint-Annakerk 
deed me van bij het begin denken aan het Kruis-
heren hotel in Maastricht dat ik onlangs bezocht. 
Het hotel is ingericht in een kerk, beneden is er 
een wijnbar, het restaurant is boven. Dit zorgt 
ervoor dat je vanuit het restaurant bijna ge-
dwongen kijkt naar de prachtige kruisbogen en 
de vele muurschilderingen. 
Het is geen elitair concept, de kerk wordt open-
gesteld voor het brede publiek. En dat zal ook 
het geval zijn voor de Sint-Annakerk. Bezoekers 
hoeven de winkel niet binnen te gaan om de 
kunstschatten te bewonderen. 
Wat de actievoerders volgens mij soms over het 
hoofd zien, is dat men er zonder centen niet ge-
raakt. Onderhouden, restaureren, renoveren, … 
Dat klinkt allemaal zeer veelbelovend, maar daar 
moeten ook middelen voor zijn. Met het project 
van Delhaize zal de kerk in haar waardigheid 
herrijzen. Dat lijkt mij een win-winsituatie. 
Een toepasselijk spreekwoord in dit dossier: ‘Wat 
baten kaars en bril, als de uil niet zien wil’. Ik 
kan mij zeker en vast iets voorstellen bij het doel 
en de beweegredenen van de actiegroep. Maar 
het is niet voldoende om een lans te breken voor 
het behoud van zo’n mooi stuk erfgoed, als men 
de objectieve feiten niet onder ogen wil zien. Het 
gaat om een kerk die duizenden Gentenaars nog 
nooit binnenin gezien hebben, dat is een zeer 
spijtige zaak. 
Ik maak mij ook de bedenking of de kerk wel zo 
geschikt is als rust- en stilteplaats. De vraag is: 
als men met honderden tegelijk rust komt zoeken, 
vind je dan nog rust? Ook de akoestiek is erbar-
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RAADSLID IN DE KIJKER
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melijk slecht. Zelfs het Festival van Vlaanderen 
moest na de Matheuspassie van Bach toegeven 
dat de kerk als locatie, niet geschikt is. Als de 
actievoerders effectief zo kunstminnend zijn, dan 
moet men daar ook rekening mee houden. 
Als we het bijvoorbeeld hebben over het behoud 
van het orgel. Van mij mag het zeker blijven, op-
geknapt worden zodat het bespeelbaar is, maar 
wie gaat dat orgel dan bespelen? In Vlaanderen 
zijn er slechts 20 professioneel geschoolde or-
ganisten. 
Momenteel is de kerk aan het aftakelen door  in-
sijpelend vocht, het nieuwe project van Delhaize 
zorgt voor een mooie symbiose tussen het publiek 
en het monument. Dat is uiteindelijk ook wat de 
politiek zou moeten doen: de zaken dichter bij de 
mensen brengen.”

De besparingen op Vlaams niveau deden 
heel wat stof opwaaien. Hoe denk jij hier-
over? 
“Dat klopt, maar het is een foute opvatting dat er 
enkel op gebied van cultuur bespaard wordt. Men 
moet binnen elk departement op Vlaams niveau 
besparen. Dat is begrijpelijk en cultuur ontspringt 
daarin de dans niet. 
Er is echter binnen elke stad en elk gehucht in 
Vlaanderen nood aan cultuur. Van de mensen, 
voor de mensen. Men moet spitsvondig en cre-
atief zijn om überhaupt te overleven en iets te 
kunnen maken. Dat op zich is al een uitdaging. 
Als dat natuurlijk onmogelijk gemaakt wordt, 
dan wordt men de adem afgesneden. 
En kunst begint net met ademen, lucht krijgen, 
openheid en dingen kunnen realiseren vanuit een 
zeker bestaan. Kunst is de tegenstroom tegen het 

maatschappelijke, tegen het gangbare. Kunst 
weekt iets los. Wat dat ook mag zijn, het moet 
mensen kunnen raken en boeien. Zonder kunst is 
er ook geen geschiedenis. Minister Jambon zet 
sterk in op het Vlaamse erfgoed en de Vlaamse 
schoonheid. Maar het punt is dat dat er allemaal 
al is, en dat we het gewoon moeten koesteren. 
Zo krijgt Van Eyck veel aandacht tijdens het Van 
Eyckjaar en dat is mijn inziens meer dan terecht.”

Tenslotte Mieke, wat zie jij het komende jaar 
graag anders/beter binnen de Gentse cultuur-
sector? 
“Het zal paradoxaal klinken, maar ik pleit al 
langer voor een subtiele, maar toch opvallendere 
bewegwijzering voor kunstwerken. Verder vind ik 
ook dat we nog meer moeten inzetten op cultuur 
aan iedereen aan te bieden. Los van de Uitpas en 
andere initiatieven ben ik van mening dat ieder-
een toch minstens 1 keer in zijn of haar leven een 
goede opera of een professioneel ballet moet 
kunnen meemaken. 
Als je kijkt welk bereik het lichtfestival bijvoor-
beeld heeft, dat is ongelofelijk. Het is hoog-
staand, maar meer dan dat: het is gratis en daar-
door extreem toegankelijk voor alle lagen binnen 
onze maatschappij. 
Kunst en cultuur draaien voor mij tenslotte om 
verwevenheid en samenwerkingen. Kunst moet 
visionair evolueren. Daarom niet altijd voor het 
brede publiek, maar ook niet louter elitair. Ik 
houd van de verbondenheid die kunst met zich 
meebrengt. Je vergeet even in welke realiteit je 
leeft, je kan even ontsnappen aan het dagdage-
lijkse. Zonder kunst is er geen leven.”

“KUNST EN CULTUUR
DRAAIEN VOOR MIJ

OM VERWEVENHEID EN
SAMENWERKINGEN,
EN MOET VISIONAIR

KUNNEN EVOLUEREN.”
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