
Voorwoord

Beste leden en sympathisanten,
Beste senioren,

Het jaar 2021 was een heel moeilijk jaar. Bijna geen fysieke samenkomsten, met uitzondering  van onze uitstap naar het Federaal Parlement (Kamer 
en Senaat) en het Train World Museum in Brussel.

Het was een groot succes en iedereen was heel tevreden. Ik wil hier graag Stephanie D’Hose van harte bedanken voor de zeer interessante 
rondleiding in ¬¬-de Senaat. Nadien was er een bezoek aan Train World. Het was schitterend. -Ons gemeenteraadslid Alana Herman heeft voor 
de ingangskaarten gezorgd, waarvoor onze grote dank.

De Open Vld Senioren Gent feliciteren Stephanie D’Hose ook met haar ondervoorzitterschap van Open Vld. We wensen haar veel succes toe.
Ook in de beginmaanden van 2022 hebben we een aantal bijeenkomsten moeten aflassen, maar in de lente en de komende zomer kunnen onze 
activiteiten en de vergaderingen van de beheerraad normaliter terug doorgaan. Lees hiervoor rubriek “Activiteiten”. 
We verwelkomen jullie uiteraard graag op één of meerdere activiteiten. Veel leesgenot.

  

Marc Devogele, 
voorzitter

Blauw gazetje
Senioren Gent

Jaargang 2 – nr. 3

Lidmaatschap

Word nu lid of hernieuw 
uw lidmaatschap

7 euro gewoon lid, 10 euro steunend lid 
en vanaf 25 euro beschermlid
te storten op de rekening van Open Vld 
Senioren Gent BE34 7370 0600 9090

Hetzelfde nummer word ook gebruikt 
voor de betaling(en) van de activiteit-
en.
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In de maand april zal er een extra 
editie van het Blauw Gazetje ver-
schijnen met daarin een inter-
view met onze Eerste Minister 
Alexander De Croo.
Deze extra editie zal in eerste 
instantie aan de deelnemers van 
de viering ’20 jaar Open VLD Se-
nioren Gent’ overhandigd wor-
den. Ook aan de leden en sym-
pathisanten waarvan wij in het 
bezit zijn van een e-mailadres zal 
deze editie worden toegezon-
den.

Extra



VOORZITTER
Marc Devogele  
0475 490 227 - marc.devogele@telenet.be
ONDERVOORZITTER / COMMISSARIS
Noël Dekens  
0476 327 129 - noel.dekens@skynet.be
PENNINGMEESTER
Paul Verbrugghen  
0496 054 094 - paul.verbrugghen1@telenet.be
SECRETARIS / LEDENBEHEERDER
Jacqueline Podevyn 
09 226 71 69 - armand.vanpuyvelde@telenet.be
PAST-VOORZITTER
Danny Bracke  
0472 346 616 - dannybracke@telenet.be
POLITIEKE CEL
Mia Vanderhasselt  
09 282 45 34 - miavanderhasselt@skynet.be
Jenny Claes 
0475 296 217 – jennyclaes.jc@gmail.com
COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE
Yannic Vandeweghe  
0473 571 382 - yannic.vandeweghe@telenet.be

Ons bestuur

ACTIVITEITENCOÖRDINATOR
Eric De Boever 
0475 286 696 - eric.de.boever@skynet.be
LEDEN
Guy De Kee 0477 506 858 – guy.de.kee@telenet.be
Francine De Laere  09 220 55 15 - adrienfox5@gmail.com
Jean-Pierre De Maesschalck  0473 731 042 - jpdm10@
jmail.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) : Eric De Boever, Yannic Vandeweghe, Noël 
Dekens, Danny Bracke;
voorste rij (vlnr) : Mia Rombaut, Jacqueline Podevyn, Marc Devo-
gele, Francine De Laere, Nicole Vander Kamer, Jenny Claes. 
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De Open VLD Senioren Gent houden eraan Stephanie D’Hose 
te feliciteren met haar aanstelling tot ondervoorzitter van 
Open VLD. Veel succes Stephanie!  
 

MAART 2022
Dinsdag 15 maart om 
14 uur 30
Bezoek NTG (achter de 
schermen)
St Baafsplein 17 te Gent
Deelnameprijs : 10 EUR

APRIL 2022
Vrijdag 22 april 2022 om 
12 uur
Nieuwjaarslunch : Aperitief 
met hapjes (+ soepje). Slaatje 
met gebakken ganzenlever , ap-
pel & mango en Bigaradesausje. 
Médaillon van jonge staartvis 
op een bedje van spinazie en 
Mechelse asperges met jonge 
wortelen, Hertoginne-aard-
appelen en Sancerresausje. 
Nougatinemandje met sorbets, 
vers fruit en frambozensausje. 
Koffie/thee met versnaperin-
gen. Aangepaste wijnen en 

waters.
Hotel Falligan, Kouter te Gent
Deelnameprijs : 60 EUR
    
 
MEI 2022
Donderdag 19 mei om 
14 uur 30
Causerie ‘De tand van Lu-
mumba: een verhaal van ko-
lonisatie’ door Luk Van Loock
Liberas, Kramersplein te Gent
Deelnameprijs : 10 EUR

JUNI 2022
Zaterdag 11 juni om 11 uur 30
Viering 20 jaar OVLD Senio-
ren Gent (receptie en lunch)
NH Gent Belfort, Hoogpoort 63 
te Gent
Deelnameprijs : 60 EUR

Activiteiten

De Open VLD Senioren Gent, samen met Stephanie D’Hose, 
tijdens het bezoek aan de Senaat op 26 oktober 2021

Proficiat



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 Laere Francine
De Jode Marc
De Loore Jeanny
De Riddere Joseph
De Schrijver Aline
De Vetter Lydia

De Vuyst Mattias, gemeenteraadslid Stad Gent
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
Guner Yeliz, gemeenteraadslid Stad Gent
Hazard Viviane
Herman Alana, gemeenteraadslid Stad Gent
Karanfil Mehmet Sadik, gemeenteraadslid Stad 
Gent
Lachaert Egbert, voorzitter Open Vld /
Federaal Parlementslid
Merchier Martine
Melis Yvette
Mugica Gonzalez Manuel, gemeenteraadslid Stad 
Gent
Note Yoeri
Papillon Jean-Pierre
Peeters Christophe, voorzitter Gemeenteraad Stad 
Gent
Podevyn Jacqueline
Rombaut Mia

Ryckaert Karel
Souguir Sami, Schepen Stad Gent
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
Vandenbulcke Marnix, voorzitter Open Vld Gent
Vanden Eynden Nicolas, gemeenteraadslid Stad 
Gent
Vander Kamer Nicole
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

Voorzitter Egbert Lachaert stelde “Operatie 
Liberaal Vuur” voor ¬¬-tijdens de digitale 
nieuwjaarsreceptie. Dit vernieuwingstra-
ject zet in op nieuwe ideeën en nieuwe 
gezichten.  “Vrijheid en vooruitgang. Daar 
vechten wij liberalen voor. Maar deze vrijheid 
staat uit meerdere hoeken serieus onder 
druk. Ook vooruitgaan in het leven is niet voor 
iedereen evident. We hebben dus meer dan 
ooit nood aan een sterke liberale partij. Een 
partij die met radicaal liberale antwoorden 
komt op de uitdagingen waar de burgers 
vandaag mee kampen.” 

De partijvoorzitter kondigt daarom in 2022 
vier congresdagen aan om het liberale verhaal 
op scherp te zetten.  
 “We zullen dat doen met mensen van 
binnen én buiten onze partij en met steun 
van experts. We kiezen ook bewust voor een 
participatieve aanpak. Zo komen er voor elke 
dag inspiratiemomenten waarbij geïnte-
resseerden de onderwerpen beter kunnen 
leren kennen. Ook de congresdagen zelf 
zijn innovatief opgevat met participatie en 
inspraak. Aan het eind formuleren we telkens 
enkele politieke prioriteiten en deze nemen 
we mee naar het groot liberaal congres in het 
voorjaar 2023. Dat wordt het orgelpunt van de 
hele operatie”. 
Volgende thema’s komen aan bod tijdens de 
vier congresdagen: 
• Sterkere democratie, efficiënter land – 23 
april: politieke vernieuwing, staatsverminde-
ring en -hervorming… 
• Vooruitgaan in een moderne economie – 21 
mei: belonende fiscaliteit, ondernemerschap, 
sociale mobiliteit, duurzaam wonen… 
• Vrijheid vandaag en morgen – 17 september: 

nieuwe definitie van vrijheid anno 2022, (bio)
ethische vraagstukken, privacy in digitale 
wereld… 
• Iedereen thuis in onze samenleving – 22 
oktober: samenleven, migratie en identiteit 
Voorzitter Lachaert concludeert: “Dit zijn 
liberale kernthema’s waarover we opnieuw 
stelling moeten innemen. Liberalen hebben 
altijd vooropgelopen met radicale, nieuwe 
ideeën die onze samenleving hebben vormge-
geven. Dat gaan we nu opnieuw doen. Ieder-
een die daaraan wil meedenken en werken is 
welkom.” 

Operatie Liberaal Vuur
Actueel 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.vandeweg-
he@telenet.be). De verzending via 
elekronische weg zou ons een aan-
zienlijke som aan postzegels  kunnen 
besparen. Dank bij voorbaat voor uw 
medewerking.

De redaktie
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In de kijker

Zoals mijn niet-alledaagse naam laat ver-
moeden liggen mijn roots ver buiten Gent. 
Mijn vader werd geboren in de Baskische 
mondaine badplaats San Sebastian in het 
noorden van Spanje. In 1937 diende hij  er 
als kind echter te vluchten voor de Spaan-
se burgeroorlog. Hij kwam terecht in Gent, 
waar hij de rest van zijn leven bleef en waar-
door ik dus ook hier geboren werd. 

Na mijn studies en legerdienst trad ik in 
1980 toe tot het Gentse politiekorps waar 
ik gedurende 38 jaar onafgebroken werkte. 
Ik doorliep er alle rangen en diensten (inter-
ventiedienst, alle wijkcommissariaten, re-
cherche, verkeersdienst). De laatste zes jaar 
was ik woordvoerder van de Gentse Politie.

In de gemeenteraad volg ik voornamelijk 
de veiligheidsdossiers op en alles wat met 
politie te maken heeft. We kunnen zonder 
schroom stellen dat we al goede resultaten 
haalden, dankzij de goede goede verstand-
houding met onze burgemeester Mathias 
en zijn onverdroten inzet. Zo slaagden we 
erin om het dossier van de nieuwe politie-
kazerne (dat al meer dan 11 jaar op slot zat) 

opnieuw op gang te trekken. Bovendien 
slaagden we erin om historische bedragen 
vrij te maken om de politie de nodige mid-
delen ter beschikking te stellen, zodat ze 
hun werk op een moderne en kwalitatieve 
manier kunnen uitvoeren. En tot slot maken 
we verder werk om de tekorten op het per-
soneelskader aan te vullen en nieuwe poli-
tiemensen aan te werven. Zo mikken we op 
50 extra politiemensen tegen het einde van 
deze legislatuur.

In de gemeenteraad probeer ik nuance aan 
te brengen in de debatten. Voor de rechtse 
partijen treedt de politie nooit hard genoeg 
op, voor de linkse partijen altijd te doortas-
tend. Een gulden middenweg zoeken is hier 
belangrijk en het is vooral mijn taak om het 
“hoe en waarom” toe te lichten van poli-
tie-optredens en deze in een juiste context 
te plaatsen.

Samen met de burgemeester en onze frac-
tie zullen we blijvend alles op alles zetten om 
de faam van Gent, als veiligste grootstad van 
België, in stand te houden. Samenwerken is 
de sleutel tot succes.

Manuel Mugica Gonzalez

Het kan niet genoeg gezegd worden, maar senioren zijn kwetsbaar. Velen durven ‘s avonds niet 
meer op straat. Door een betere straatverlichting te voorzien, of het plaatsen van camera’s kun-
nen veel problemen vermeden worden.

Neem nu de drukke oversteekplaats van de Korenmarkt naar de Veldstraat, of  van de Belfort-
straat naar de Mageleinstraat, of van de Hoogpoort naar de Groentenmarkt, probeer maar 
eens veilig over te steken. Daar ontbreken brede zebrapaden. Met een kleine kost kan men een 
veilig resultaat bereiken.
In verkeersvrije gebieden heeft de voetganger voorrang. Veel te veel fietsers houden daar geen 
rekening mee. Een betere handhaving is een noodzaak.
Diefstallen gebeuren meestal bij senioren. Daarom is een betere sensibilisatiecampagne  wen-
selijk. Informatie en communicatie spelen daar een uitermate belangrijke rol.
Zoals in een vorige editie van het ‘Blauw Gazetje’ gemeld: schakel de wijkinspecteur in bij onvei-
lige situaties.
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                          Marc Devogele, voorzitter
                                                                                                                                                   Open Vld Senioren Gent
 

Informatief
Veiligheid

1. ROL VAN DE WIJKINSPECTEUR
2. ZORG- EN DIENSTVERLENING
3. COMMUNICATIE
4. TOEGANG TOT PUBLIEKE RUIMTEN
5. VEILIGHEID
6. MOBILITEIT
7. WONEN (IN DE STAD)
8. ACTIVITEITEN (‘Blijf niet in je kot’)
9. OUD NIET ‘OUT’
10. CONCLUSIE (PRIORITEITEN) 

Dit beleidsplan (10-punten plan) kan 
aangevraagd worden op het secreta-
riaat (Jacqueline Podevyn – 09/266 71 
69), of  meld ons uw e-mailadres en wij 
mailen alles door.

Doelstellingen
(Beleidsplan)
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