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Beste liberale vrienden, 

Het Liberaal Vuur woedt hevig in Gent. Open Vld koos ervoor om haar nationale 
vernieuwingsoperatie in onze stad af te trappen. Logisch natuurlijk, want de liberale 
waarden hebben hier altijd in ons bloed gezeten. De vrijheidsgedachte zit er bij ons 
diep ingebakken. We zijn hier trots op onze zelfstandigheid, fier op onze felbevochten 
vrijheid.

Dat is de voedingsbodem waarin liberalen groeien. Dat is de voedingsbodem waarin 
het Gentse liberalisme groot werd. En die ons inspireert om in onze stad steeds weer 
ambitieus naar de toekomst te kijken! 

Zo zetten we hier de liberale relance in. Met scherpe ideeën, ideeën die uitdagen en 
enthousiasmeren, die inspireren en aanzetten tot actie. 

We zullen die allemaal samen moeten uitdragen, overal waar we komen. 

Want onze manier van leven, waar we in Gent ons goede leven aan te danken hebben, 
wordt bedreigd. Door autocraten en extremisten, die hier willen beknibbelen op onze 
vrijheden en in het buitenland zelfs oorlogen starten. Door hoge energieprijzen en 
inflatie, mede veroorzaakt door diezelfde oorlog. En dichter bij huis, zelfs door politici 
ter linker- en rechterzijde van ons, die denken dat elk probleem opgelost kan worden 
met een nieuw regeltje.

Op alle beleidsniveaus werken onze Gentse mandatarissen hard aan oplossingen. Fe-
deraal, Vlaams, en uiteraard ook in onze gemeenteraad nemen we maatregelen om 
handelaars en inwoners te steunen. Zoals de verlenging van de uitgebreide terrasver-
gunningen, en uiteraard de planning van onze Gentse Feesten (ze komen er eindelijk 
weer aan)! Of door wonen betaalbaar te houden, en mensen in nood steun te bieden. 
De doelstelling blijft duidelijk: we houden Gent open en warm, met vrijheid voor eenie-
der, zonder iemand los te laten. 

De voorbije maanden heb ik gemerkt hoe strijdvaardig jullie zijn. Op congressen, maar 
vooral ook gewoon in de straten van onze stad. Overal kwamen we elkaar tegen. En 
dat maakt mij bijzonder gelukkig. Het zijn jullie passie, liefde en steun die onze fractie 
gaande houden. Bedankt daarvoor. 

Samen, schouder aan schouder, kunnen we alle uitdagingen aan. Ik kijk ernaar uit om 
met jullie de waarden van onze partij te verdedigen, om onze stad nog mooier te 
maken. 

Ik wens jullie allemaal een fijne zomervakantie!

   Stephanie D’Hose
   Fractievoorzitster
   Gemeenteraad Gent
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RECORD AANTAL 
MIDDELEN NAAR GENT
BURGEMEESTER MATHIAS DE CLERCQ

getroffenen maximaal te ondersteunen. Be-
drijfsbelastingen en terrastaksen werden kwijt-
gescholden, het verenigingsleven werd onder-
steund, de meest kwetsbare Gentenaars konden 
rekenen op financiële tegemoetkoming. In Flan-
ders Expo werd een vlot draaiend vaccinatie-
centrum op poten gezet, een voorbeeld voor de 
rest van Vlaanderen. “We hebben getoond dat 
we er stonden voor onze bevolking”, aldus de 
burgemeester. “Gent heeft een consequent be-
leid gevoerd en alles op alles gezet om zoveel 
mogelijk Gentenaars te vaccineren. Dat was im-
mers de uitweg uit deze crisis.”
De coronacrisis was nog maar achter de rug of 
de tweede grote crisis diende zich aan: de oorlog 
in Oekraïne. Opnieuw nam Gent het voortouw en 
schaarde zich achter het Plekvrij initiatief. Stad 
Gent zorgde voor een zorgvuldige screening van 
de opvanglocaties en goede begeleiding van 
zowel de gastgezinnen als de vluchtelingen zelf. 
Het creëerde ook zelf opvangplaatsen en stelde 
zich kandidaat voor een woondorp. Burgemeester 
De Clercq: “Zo zijn we als Gent: vooruitstrevend, 
oplossingsgericht en met een groot hart voor wie 
het moeilijk heeft. De afgelopen periode heeft 
getoond wat een sterk stadsbestuur moet zijn: de 
uitdagingen die er zijn hands-on aanpakken, niet 
te veel tijd verliezen met gepalaver en gediscus-
sieer maar zorgen voor resultaten op het terrein.”
Nu de legislatuur vordert, worden de realisaties 
stilaan zichtbaar: het gerenoveerde Wintercircus 
opent binnenkort de deuren, het nieuwe Stads-
kantoor aan de Zuid staat in de steigers, het ver-
nieuwde Oostakkerdorp is geopend, er zijn twee 
nieuwe parkeergebouwen geopend, de volledige 
heraanleg van de Overpoort is gestart en in de 
wijken van de stad lopen verschillende stadsver-
nieuwingsprojecten om onze buurten aangenamer 
en leefbaarder te maken. Daarnaast zijn heel wat 
dossiers die jarenlang vastzaten gedeblokkeerd: 
de werken aan het Sint-Pietersstation gaan weer 

Goed voorbij halfweg deze legislatuur maakt 
burgemeester Mathias De Clercq het bilan op. 
Na twee jaar crisismanagement, door achter-
eenvolgens de corona- en Oekraïnecrisis, wor-
den de realisaties zichtbaar. “Er zijn nog nooit 
zoveel middelen naar Gent gevloeid, daar va-
ren de Gentenaars alleen maar wel bij.”
De eerste jaren van deze legislatuur waren bijzon-
der intens voor de nieuwe bestuursploeg. De inkt 
van de vele beleidsplannen was nog maar droog 
of de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoor-
log diende zich aan. “Ineens moesten we ons om-
scholen van politici naar volleerde crisismanagers”, 
zegt burgemeester De Clercq daarover. “En dan 
werd heel snel duidelijk dat daadkracht, pragma-
tiek en de wil om het verschil te maken voor wie het 
nodig heeft van cruciaal belang zijn in zo’n crisis.”
Gent haalde alles uit de kast om de Gentenaars 
goed doorheen de crisis te loodsen en de zwaarst 
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SOFIE LAAT DE 
BLAARMEERSEN NIET LOS   
SCHEPEN SOFIE BRACKE

Een gecontroleerde toegang, een maximumcapa-
citeit en een tarief voor niet-Gentenaars, het zijn 
enkele maatregelen die het sport- en recreatiedo-
mein Blaarmeersen weer veilig en aantrekkelijk 
moeten maken. “We koesteren de Blaarmeersen”, 
zegt schepen van sport Sofie Bracke. “Iedereen 
zou van ons prachtige, groene domein moeten 
kunnen genieten. Zonder geweld of overlast.”
Tijdens het Hemelvaartweekend, eind mei, is het 
zwemseizoen in de Blaarmeersen weer officieel ge-
opend. Met groene vlag en redders, maar ook met 
heel wat investeringen op het domein. Ze moeten de 
Blaarmeersen weer veilig en aantrekkelijk maken, 
zeker bij de Gentenaars. “Ik krijg van veel Gente-
naars te horen dat ze niet meer naar de Blaarmeer-
sen komen”, vertelt schepen van sport Sofie Bracke. 
“Omdat ze zich er niet meer thuis voelen of omdat 
ze het onveilig vinden. Dat is doodzonde. Ik wil de 
verloren band met de Gentenaars weer aanhalen.” 
Uitbater Farys en de Stad Gent voeren daarom 
een gedifferentieerd tarief in. Wie in Gent woont, 
mag gratis binnen, net zoals álle kinderen en álle 
leerlingen en studenten aan een Gentse onder-
wijsinstelling. Niet-Gentenaars ouder dan 12 jaar 

vooruit, er is een toekomstplan voor The Loop op-
gemaakt, Gent is eindelijk erkend als toeristisch 
centrum waardoor handelaars veel meer vrijheid 
hebben over hun openingsuren, de Meulestede-
brug en de Verapazbrug zijn in aanbouw, en de 
nieuwe politiekazerne aan de Groendreef zit in 
een stroomversnelling. 

Klap op de vuurpijl is het bijna half miljard euro 
aan investeringen die Gent heeft binnengehaald 
voor de ondertunneling van de Dampoort, de 
doortrekking van tramlijn 4, het vertrammen van 
lijn 7, de ondertunneling van de Heuvelpoort en 
het nieuwe museumplein tussen het MSK, het SMAK 
en het GUM. “Toen ik burgemeester werd heb ik 
aangekondigd op een positieve manier mijn rol te 
willen invullen, met de klemtoon op samenwerking 
met andere overheden, met de vaste wil samen de 
boel vooruit te doen gaan”, zegt De Clercq. “Nog 
nooit zijn er zoveel middelen naar Gent gekomen. 
En dat is omdat we de hand uitreiken naar onze 
collega’s in Brussel en samen tot sterke plannen 
komen in het belang van de Gentenaars. Daar 
kunnen ze alleen maar wel bij varen.”
De komende jaren wil de burgemeester samen 
met zijn ploeg op dat elan verdergaan. Door-
dacht en degelijk besturen, mét resultaten voor 
de Gentenaars op het terrein. “Corona en de 
Oekraïnecrisis zijn geen pauzeknop geweest, in-
tegendeel. We blijven hard werken om onze stad 
vooruit te doen gaan. De komende 2 en een half 
jaar zullen nog meer plannen in uitvoering komen. 
Maar eerst: eindelijk Gentsche Fieste!”

“WE REIKEN DE HAND
UIT NAAR ONZE

COLLEGA’S IN BRUSSEL
OM SAMEN TOT STERKE 

PLANNEN TE KOMEN 
IN HET BELANG VAN DE 

GENTENAARS”
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GRATIS EXPO TOONT
PRACHTIG GERENOVEERD
WINTERCIRCUS
SCHEPEN SAMI SOUGUIR

moeten voortaan 4 euro betalen. Ook wordt van 
iedereen de e-ID gecontroleerd. “Relschoppers 
houden daar niet van”, verklaart Sofie. “Ze ver-
schuilen zich liever achter de anonimiteit. Door die 
weg te nemen, hopen we hen af te schrikken. We 
hebben het tarief bewust vrij laag gehouden om-
dat iedereen hier welkom is. Maar als je komt om 
de boel op stelten te zetten, blijf je beter thuis.” 
Vechtpartijen op het domein of op de weg ernaar-
toe hebben de laatste jaren voor een flinke deuk 
in het imago van de Blaarmeersen gezorgd. Ook 
dit voorjaar maakten groepen Franstalige jongeren 
het te bont. “Alle recreatiedomeinen krijgen te ma-
ken met hetzelfde probleem. De Brusselse Overheid 
moet dringend haar verantwoordelijkheid nemen 
en zelf recreatieruimte voorzien, met voldoende 
groen én water”,  zegt Sofie Bracke. “Geen en-
kele maatregel kan de overlast 100% uitsluiten, 
maar niets doen is geen optie. We moeten ingrij-
pen voor het te laat is. Het begint al op de weg 
naar de Blaarmeersen - in de stations en op het 
openbaar vervoer -, maar ook op het domein zelf 
dulden we geen agressie of geweld. Om het veilig 
te houden voor bezoekers én personeel, hebben we 
ook een maximumcapaciteit van 4.500 bezoekers 
ingevoerd en camera’s voor crowdmanagement.” 
 

Op de Blaarmeersen wordt in de eerste plaats in-
gezet op sfeerbeheerders, pas in tweede instantie 
zullen bewakingsagenten tussenkomen en indien no-
dig wordt ook de politie opgeroepen. “We willen in 
de eerste plaats de sfeerbeheerders hun werk laten 
doen”, legt Sofie uit. “De stewards van Flow Gent de-
den al veel ervaring op in de Overpoort en tijdens de 
Gentse Feesten. Ze weten als geen ander hoe ze po-
tentiële opstootjes kunnen voorkomen. Maar als het 

uit hand loopt, zullen ze uiteraard niet twijfelen om 
bijstand te vragen, van securitypersoneel of politie”.
Iedereen - meerderheid en oppositie – is het over 
één ding eens: recreatiepark Blaarmeersen moet 
een veilige plek zijn, waar je zorgeloos kan ontspan-
nen. Daarom investeren de Stad en Farys ook in en-
kele nieuwigheden. De centrale toegangszone zit in 
een fleurig, nieuw jasje – het doet denken aan de 
ingang van een festival – en de bezoeker kan voort-
aan kiezen tussen drie zones.  Kinderen kunnen veilig 
zwemmen in Tuimelland, sportievelingen trekken het 
best naar Springveld en zonnekloppers rusten on-
der tropische parasolletjes in Zonnebad. “Ook door 
het strand in zones in te delen, willen we ergernissen 
voorkomen. Een voetbal in je gezicht als je ligt te 
zonnen bijvoorbeeld kan zomaar het begin zijn van 
een verhitte discussie”, legt Sofie uit. “Ook hebben 
we het strand toegankelijk gemaakt voor rolstoel-
gebruikers, staan overal gratis zonnecrèmezuilen en 
is nog een gloednieuw waterspeeltoestel op komst.”
Het afsluiten van de strandzone en de invoering van 
een tarief voor niet-Gentenaars geldt al zeker deze 
zomer. Nadien zal de opstelling uitgebreid geëva-
lueerd worden. Bezoekers aan het domein kunnen 
hun ervaring delen en ook het personeel zal zijn me-
ning geven. Daarnaast wordt een klankbordgroep 
opgericht met experten uit verschillende sectoren. 
“De Blaarmeersen moéten veiliger, dat staat vast. 
Maar deze opstelling staat niet in steen gebeiteld. 
Ik sta open voor alternatieven of verbeteringen”, 
zegt Sofie. “Plaats ik met plezier een hek rond het 
strand van de Blaarmeersen? Neen, absoluut niet. 
Maar als ik op die manier de Blaarmeersen terug 
kan geven aan de Gentenaar, dan moet het maar.”

Eindelijk krijgen de Gentenaars de kans om het 
Wintercircus te bewonderen.  De gratis expo ‘Wat 
een Cirk!’ brengt de sfeer van Garage Mahy en het 

“IK KRIJG VAN VEEL
GENTENAARS TE HOREN
DAT ZE NIET MEER NAAR

DE BLAARMEERSEN KOMEN, 
DAT IS DOODZONDE”
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eigenlijke circus terug naar Gent en geeft ook een 
eerste blik op de ingrijpende verbouwingswerken.

Het gerenoveerde Wintercircus is zo goed als 
klaar. De échte opening is voorzien voor 2023. 
“Op dit moment lopen onderhandelingen met 
VOKA om het gebouw uit te baten. We hopen 
dat na de zomer af te ronden om begin 2023 
het Wintercircus écht te openen. Maar we wil-
den de Gentenaars niet zo lang laten wach-
ten. Daarom deze gratis expo”, zegt schepen 
van cultuur en stadsontwikkeling Sami Souguir.
De tentoonstelling opende op 10 juni de deu-
ren. Ze zal te bezichtigen zijn elke vrijdag, za-
terdag en zondag tussen 10 en 17u. Tijdens 
de Gentse Feesten is de tentoonstelling alle 
dagen open voor het brede publiek. Ieder-
een kan er zonder reservatie binnenwandelen. 
De expo toont de vele gezichten van het Winter-
circus. Rondom de middenpiste ontdek je het ver-
haal van het gebouw zelf. In de vroegere paar-
denmanege kom je meer te weten over het ‘Nieuw 
Circus’. De loopcirkels van de paarden komen in 
beeld en geluid terug. In de vroegere toonzaal 
langs de Lammerstraat prijken opnieuw twee old-
timers uit het tijdperk van garage Mahy. Ook de 
oude benzinepompen zijn terug. In de gerestau-
reerde smeerputten hangen dan weer prachtige 
foto’s van de wagens van weleer. De renovatiewer-

ken van het gebouw komen aan bod aan de hand 
van werffoto’s, filmpjes en architectuurtekeningen.
“Veel Gentenaars hebben een bijzondere band met 
en levendige herinneringen aan het gebouw dat in 
de volksmond heel wat namen krijgt: het Nieuw Cir-
cus, het Wintercircus, garage Mahy, circus Mahy,… 
Tot 1944 deed het gebouw dienst als circus. De 
centrale ruimte was de circusvloer met tribunes in 
de hoogte. In het gebouw konden maar liefst 3.400 
mensen naar het circus komen kijken. Het was dé 
attractie van Gent” licht Sami enthousiast toe.
Vanaf 1947 werd het Wintercircus ‘Garage Mahy’. 
De bekende Gentse familie bracht er haar unieke 
autocollectie onder. Toen de collectie verhuisde kwam 
het gebouw leeg te staan en verkommerde het. 
“De laatste keer dat het grote publiek hier vrij 
kon binnenwandelen is intussen van 2015 gele-
den, toen een installatie van het Lichtfestival het 
gebouw tijdelijk inpalmde”, zegt Sami Souguir.

“Tussen 2017 en enkele maanden geleden was het 
gebouw een werfzone die enkel toegankelijk was 
voor wie betrokken was bij de werken. Geen wonder 
dus dat veel Gentenaars zitten te popelen om het 
gerenoveerde gebouw te kunnen zien. Na de offici-
ele opening van het gebouw in 2023 zal men er ook 
gewoon vrij kunnen doorlopen via de drie ingangen: 
een in de Sint-Pietersnieuwstraat, een in de Lam-
merstraat en een nieuwe toegang aan de Krook.” 
Voor de tentoonstelling is slechts een deel van 
het gebouw open. Wie het hele gebouw wil zien 
– inclusief de nieuwe pop- en rockzaal – kan een 
betaalde rondleiding boeken, gegeven door 
Gentse stadsgidsen. Meer info is te vinden op de 
website van het stadsontwikkelingsbedrijf, sogent. 

“NA DE OFFICIËLE
OPENING IN 2023 ZAL
MEN VRIJ DOOR HET 

WINTERCIRCUS KUNNEN
LOPEN VIA DE DRIE

INGANGEN”
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STEPHANIE BLIJFT
AANDRINGEN OP
AANPASSINGEN 
REGLEMENT AUTOVRIJ
GEBIED  
FRACTIEVOORZITSTER STEPHANIE D’HOSE

NIEUWS UIT DE FRACTIE

Bewoners van het autovrij gebied zullen ervan 
kunnen meespreken: de nieuwe regels vertonen 
nog wat kinderziektes. In het najaar van 2021 
werd het vergunningensysteem voor het autovrij 
gebied nog maar aangepast. De belofte was het 
systeem gebruiksvriendelijker te maken door er 
o.a. voor te zorgen dat gebruikers ook via hun 
smartphone kunnen aanmelden. Ook in privacy 
en veiligheid werd geïnvesteerd. 
Fractieleidster Stephanie D’Hose bevestigt: “in 
september 2021 werd het reglement ter zake 
aangepast met heel wat verbeteringen tot ge-
volg, onder meer voor zorgverstrekkers.” Eind 
december 2021 stelde Stephanie evenwel een 
aantal anomalieën vast: “het was toen nog 
steeds niet mogelijk om namen te koppelen aan 
nummerplaten die eerder al werden ingegeven, 
dat kan enkel voor nieuwe nummerplaten. Ge-
bruikers kunnen sinds de update aanmelden via 
Itsme of eID maar ook dat blijft omslachtig. Een 

mobiele app zou soelaas kunnen bieden, maar 
die is tot op de dag van vandaag niet voorhan-
den.”
“Ik kaartte in december al aan dat het niet mo-
gelijk is om oude vergunningen te verwijderen. 
Dat geeft vaak problemen als bewoners be-
zoekers willen invoeren. Ik merk op dat dit nog 
steeds niet is opgelost. De schepen beloofde de 
tool gebruiksvriendelijker te maken, maar ik stel 
tot mijn spijt helaas vast dat de nieuwe tool min-
der gebruiksvriendelijk is dan de vorige.”
Het aangepaste reglement bleek uiteindelijk ook 
iets te streng en vooral voor ondernemers niet 
werkbaar. Op de gemeenteraad van mei 2022 
werden opnieuw een aantal aanpassingen aan 
het reglement goedgekeurd. “Essentieel voor 
onze fractie” klonk het bij Stephanie, die als een 
van de eersten - als gemeenteraadslid maar 
ook als bewoner van het autovrij gebied - aan 
de alarmbel trok. “We hebben nood aan een 
krachtdadige en vooral pragmatische aanpak 
omtrent de toegang tot het autovrij gebied en 
de toekenning van doorrijvergunningen.”

 

“Wie bij een dringende oproep het autovrij ge-
bied in rijdt zonder vergunning, krijgt nu tot 3 
werkdagen na het inrijden de tijd om die vergun-
ning in orde te brengen. De termijn van 1 dag 
die eerder werd aangekondigd wordt dus op-
getrokken” licht Stephanie toe. 
Ook de regels voor wie langere tijd werken moet 
uitvoeren in het centrum werden aangepast. Een 
vergunning kan nu uitgereikt worden voor 6 

“WE MOETEN OOK
OP LANGERE TERMIJN

DENKEN OM 
STRUCTURELE PROBLEMEN

WEG TE WERKEN”
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maanden (in plaats van 3). Verhuisfirma’s mogen 
ten slotte ook buiten de zogenaamde venstertij-
den werken. 
“Ik kan het beleid betreffende het autovrij ge-
bied op dit moment nog geen publieksprijs uitrei-
ken. Daarvoor moeten we eerst een verdere eva-
luatie afwachten en pragmatisch bijsturen waar 
nodig, zoals ondertussen al deels gebeurde. We 
moeten verder blijven zoeken naar manieren om 
een antwoord te bieden aan klachten, opmerkin-
gen, suggesties en vragen. De ‘quick-wins’ waren 
welgekomen, maar we moeten ook op lange-
re termijn denken om de structurele problemen 
weg te werken. Ik blijf in elk geval dit dossier 
van heel dichtbij opvolgen” sluit Stephanie af.
 

Reeds in 2020 keurde de Vlaamse Overheid 
de omgevingsvergunning goed voor de om-
bouw van het kruispunt aan ‘Euro-Silo’ in Oos-
takker. Sinds eind mei zijn de werken aan de 
eerste ‘turborotonde’ van ons land afgerond.  
Adjunct-fractievoorzitter Carl De Decker was 
samen met burgemeester Mathias De Clercq en 
minister Lydia Peeters aanwezig op de heuglij-
ke opening. 

“13 maanden geleden stak minister Lydia 
Peeters hier de eerste spade in de grond” 
klinkt het bij Carl. “Het verkeersplein is ei-
genlijk een grote rotonde, maar met verkeers-
lichten. Voertuigen die de rotonde oprijden 
moeten van bij het begin hun rijstrook en dus 
rijrichting kiezen. De doorstroming zal vlot-
ter verlopen, het verkeer heeft veel meer 
ruimte en het is veiliger omdat bestuurders 
niet meer van rijbaan kunnen wisselen. Voer-
tuigen kruisen elkaar niet, een beweging die 
normaal gezien vaak voor ongevallen zorgt.”

Het turboverkeersplein in Oostakker is het eer-
ste van ons land, maar daar zal het niet bij 
blijven. De rotonde is de start van een reeks 
projecten waarbij de Vlaamse overheid de R4, 
de ring rond Gent, wil hervormen. In totaal zijn 
er 16 projecten die de Vlaamse overheid ver-
sneld willen uitrollen, waaronder ook drie fiets-
bruggen in en rond Gent.

Gemeenteraadscommissies zijn de voorbe-
reidingsmomenten voor de gemeenteraad en 
houden zich bezig met specifieke beleidsdo-
meinen. “Dossiers en punten worden al eens op 
voorhand besproken en uitgebreid toegelicht 

EERSTE OPENBARE
COMMISSIE OP
VERPLAATSING ZAL 
DOORGAAN IN
HET NAJAAR 
VOORZITTER VAN DE GEMEENTERAAD
CHRISTOPHE PEETERS

ALLEREERSTE
TURBOROTONDE
GEOPEND IN
OOSTAKKER 
ADJUNCT-FRACTIEVOORZITTER
CARL DE DECKER

“HET VERKEER WORDT
HIER VEEL VEILIGER OMDAT
BESTUURDERS NIET MEER

VAN RIJBAAN 
KUNNEN WISSELEN”



en de raadsleden kunnen bijkomende vra-
gen stellen via een mondelinge vraag” legt 
voorzitter van de gemeenteraad Christophe 
Peeters uit. “Normaal gezien gaan die com-
missies steeds door in het stadhuis, maar door 
een aanpassing in het reglement kunnen we 
die nu ook op verplaatsing laten doorgaan.”

 

De eerste themacommissie, die plaatsvindt in 
het najaar in de studentenbuurt, zal gaan over 
de druk van studenten in het algemeen en de 
studentenhuisvesting in het bijzonder. “Dit on-
derwerp is bijzonder actueel, aangezien de 
druk voor en door studentenkoten steeds meer 
toeneemt. Studentenkoten rijzen als padden-
stoelen uit de grond maar toch blijkt de markt 
de vraag niet te kunnen volgen. Anderzijds 
neemt ook de druk op woonbuurten toe en 
zorgt het vaak voor onrust, overlast en boos-
heid bij bewoners” licht Christophe toe. 
“Deze problematiek beperkt zich al lang niet 
meer tot de klassieke studentenbuurt rond het 
Sint-Pietersplein, maar waaiert uit naar de 
ganse binnenstad. De keuze voor de locatie 
is dan ook vooral symbolisch. De bedoeling is 
dat er effectief interactie komt tussen raads-
leden en het publiek, dat er vragen kunnen 
gesteld worden over de combinatie leef-
baarheid en druk op de buurt. We willen een 
gesprek op gang brengen tussen bewoners, 
studenten, ontwikkelaars van studentenhuisves-

ting, de hoger onderwijsinstellingen en uiter-
aard de gemeenteraadsleden, als basis voor 
een toekomstgericht beleid. Gent is immers 
zowel een woonstad als een studentenstad”. 
Naast de commissies op verplaatsing werd er 
ook een en ander gewijzigd voor de zoge-
naamde burgervoorstellen. Nog al te vaak 
raken deze voorstellen niet tot op de ge-
meenteraad omdat die niet bevoegd is. Sinds 
vorig jaar zijn nog slechts 1.000 handteke-
ningen van Gentenaars ouder dan 16 nodig 
om een burgervoorstel op de gemeenteraad 
te agenderen en dat heeft zijn effect niet ge-
mist. Sinds september werden al drie voor-
stellen ingediend, maar voor twee daarvan 
was de gemeenteraad niet bevoegd. Een 
advies vooraf moet burgers voortaan helpen 
bij het indienen van zo’n voorstel. Zo kunnen 
indieners hun voorstel concreet en correct for-
muleren, zodat het ook effectief behandeld 
kan worden. Burgers krijgen vanaf nu ook 
het laatste woord tijdens het debat over hun 
voorstel in de gemeenteraad. 

 
Christophe: “Gent is altijd een pionier ge-
weest op het vlak van burgerparticipatie. 
Het eenvoudiger maken om een burgervoor-
stel in te dienen, past in die traditie. Met 
de invoering van een voorafgaand advies 
willen we zoveel mogelijk burgervoorstellen 
tot op de raad laten doorstromen. Burgers 
krijgen voortaan ook het laatste woord bij 
de bespreking van een burgervoorstel en zo 
hoort het.”

10

“BURGERS KRIJGEN
VOORTAAN OOK HET
LAATSTE WOORD BIJ
DE BESPREKING VAN

EEN BURGERVOORSTEL
EN ZO HOORT HET”
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MEHMET IS BESTUURSLID
BIJ POOLSTOK.
MAAR WAT IS DAT
JUIST, ‘POOLSTOK’?    
GEMEENTERAADSLID
MEHMET SADIK KARANFIL

Poolstok heeft kantoren in Gent en Leuven. 
In Leuven verhuisde Poolstok recent naar een 
nieuw kantoor. Het Gentse kantoor is gelegen 
in het bedrijventerrein De Punt in Gentbrugge.
Mehmet is bestuurslid bij Poolstok, een organi-
satie die zich bezig houdt met werkelijk alles 
op vlak van personeels- en organisatiebeleid.
“Bij Poolstok kiezen we resoluut voor de persoonlijke 
aanpak. Elke klant kan terecht bij zijn/haar account-
manager, die steeds wordt bijgestaan door een 
interne account consultant. Zo is er op elk moment 
een back-up en kunnen we een vlotte dienstverlening 
garanderen, dankzij medewerkers die de persoon-
lijke situatie en uitdagingen door en door kennen.”

“Vergelijk Poolstok gerust met een Rubikskubus. De 
accountmanagers gaan de uitdaging aan om, in 
samenspraak met de klant, voor élk P&O-vraag-
stuk de juiste oplossing op maat te vinden. Bij com-
plexe vraagstukken spreken ze het volledige Pool-
stok-netwerk aan en combineren ze de expertise 
van verschillende leveranciers” klinkt het bij Mehmet.
Uniek binnen Poolstok is de portefeuille met meer 
dan 50 partners met verschillende leveranciers. 
Dat laat hen toe om meteen in actie te komen 
vanaf het moment van de aanvraag. Voor een 
overheid is Poolstok dan ook een zeer interessan-
te partner, gezien de brede expertise en het feit 
dat alle raamovereenkomsten conform de wet-
geving op de overheidsopdrachten verlopen. 

 

“Jongeren zijn - door hun sterke aanwezigheid op so-
ciale media - extra kwetsbaar voor criminelen op het 
internet.” Manuel Mugica Gonzalez was jarenlang 
woordvoerder van de Gentse politie en is zich sterk 
bewust van de veranderende aanpak van criminelen. 
“We worden dagelijks geconfronteerd met nieu-
we technologieën. Ook wij als stad zetten extra in 
op digitalisering, over de beleidsdomeinen heen. 
Het is niet raar dat ook criminelen hierop inspelen. 
De Gentse politie ziet het dan ook als haar plicht 
om Gentse scholen op de hoogte te houden van 
actuele tendensen waarmee ze binnen hun da-
gelijkse werking geconfronteerd kunnen worden. 
Op die manier willen ze de scholen aanmoedigen 
om het onderwijspersoneel en de leerlingen te in-
formeren en sensibiliseren rond bepaalde thema’s. 
Vanaf 2022 informeert de politie af en toe de 
Gentse schooldirecties over bepaalde fenome-
nen. De scholen ontvangen een digitale infoflash.”

Midden januari werd de allereerste infoflash ver-
stuurd, met money mules (of geldezels) als cen-
traal thema. “In onze politiezone krijgen we im-
mers regelmatig meldingen rond ‘geldezels’” 
klinkt het bij Manuel. “Het Gentse korps stelt vast 

“BIJ POOLSTOK
KIEZEN WE RESOLUUT

VOOR DE
PERSOONLIJKE AANPAK”

MANUEL DRAAGT ZIJN
STEENTJE BIJ AAN
SENSIBILISERING ROND DE 
GEVAREN VAN HET INTERNET   
GEMEENTERAADSLID MANUEL
MUGICA GONZALEZ
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dat jongeren over dit thema nog te weinig ge-
informeerd zijn. Via de eerste infoflash deden 
ze dan ook een warme oproep aan de scho-
len om de jongeren hieromtrent te sensibiliseren.”
Geldezels zijn personen, vaak jongeren, die be-
naderd worden door criminelen met de belofte 
om snel en makkelijk veel geld te verdienen, door 
even de bankkaart uit te lenen samen met de pin-
code. Gestolen geld wordt op die manier door-
gesluisd of cash afgehaald via een bankrekening. 
Voor ze er zelf erg in hebben zijn de geldezels 
medeplichtig aan witwaspraktijken: zij kunnen 
makkelijk geïdentificeerd worden en gestraft, ter-
wijl de echte daders vaak onder de radar blijven.
Via de infoflash worden de scholen onder ande-
re naar kanalen en websites van de overheid ge-
leid waar ze meer informatie kunnen verkrijgen 
in de vorm van brochures en informatieposters. 
Tevens wordt hen aangeraden om de jongeren er 
van bewust te maken dat ze met de nodige voor-
zichtigheid moeten omgaan met hun bankgege-
vens (zelfs zonder bankcode) naar derden toe.

Sinds maart 2022 kent de commissie mobi-
liteit, economie en openbare werken (MEO) 
een nieuwe voorzitter. Onze eigenste Mie-
ke Bouve neemt de touwtjes stevig in handen 
in deze bijzonder boeiende, maar niet al-
tijd evidente commissie. Wij vroegen Mieke 
naar haar beleving als kersverse voorzitter. 
“De commissie MEO is een commissie die met 
regelmaat van de klok bijvoorbeeld 18 monde-
linge vragen dient te behandelen. Voor andere 
commissies is dat vaak maximaal 10 vragen. Ik 
zeg altijd: er zijn 2 dingen waar de Gentenaar 
– en misschien de Belg in het algemeen – het 
meeste van wakker ligt: mobiliteit en het weer.”

Het is ook niet verwonderlijk dat dit een van 
de zwaarste commissies is. Ze behandelt heel 
veel pijnpunten waar de Gentenaar dage-
lijks mee geconfronteerd wordt. Zijn het geen 
vragen over fietsrekken, dan zijn het parkeer-
problemen, wegenwerken die uitlopen,… ga 
zo maar door. Je kan er niet omheen, maar 
in elk dossier waar we in onze stad mee te 
maken hebben komen er wel vragen naar bo-
ven die een link hebben met mobiliteit. Dat 
maakt ook dat het een heel gevoelige ma-
terie is. Het belangt altijd wel iemand aan. 

Als voorzitter moet je heel aandachtig zijn om 
het debat in goede banen te leiden, dus dat 
vergt altijd veel energie. Zeker als er een aan-
tal zware dossiers tussen zitten kan het debat 
heel wat tijd in beslag nemen. Een raadslid 
stelt een vraag of kaart een thema aan, daar 
kunnen dan andere raadsleden op tussenko-
men, dan is het aan de schepen en het raads-
lid krijgt uiteraard altijd het laatste woord. 
Het is ook een commissie waarin een vraag vaak 
niet ‘sec’ kan gesteld worden. Doorgaans wordt 
de vraag gekaderd – wat logisch is – maar je 
merkt dat sommige raadsleden zich durven te 
verliezen in details of anekdotiek. Ik zet daar 
te gepasten tijde een rem op. Ik probeer daar 
streng maar rechtvaardig in te zijn met de bood-
schap: blijf to the point zonder de diepgang 
van het probleem of het verhaal te verliezen. 
Die mobiliteitsvraagstukken zijn uiteraard niet 
meer de vraagstukken van 10 of zelfs 5 jaar 
geleden. Mensen gaan er nog altijd vanuit: ik 
mijn wil auto of fiets plaatsen exact waar ik 
moet zijn. Maar dat gaat niet altijd en zeker 
niet in een moderne stad waar verschillende 

MIEKE LEIDT SINDS 
MAART DE COMMISSIE
MOBILITEIT, ECONOMIE
EN OPENBARE WERKEN    
GEMEENTERAADSLID MIEKE BOUVE

“ER ZIJN 2 DINGEN WAAR
DE GENTENAAR HET

MEESTE VAN WAKKER LIGT: 
MOBILITEIT EN HET WEER”
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GENT ZET IN OP
STRENGERE
SANCTIONERING VOOR
ZWERFVUIL 
GEMEENTERAADSLID PATRICIA DE BEULE

noden samen komen. Een plein vol fietsrek-
ken is niet altijd mooi maar blijkt soms tijde-
lijk noodzakelijk om aan de vraag te voldoen. 
Dat zijn allemaal zeer interessante vraag-
stukken maar dat is absoluut geen evidentie.

Zwerfvuil blijft een probleem in veel ste-
den en gemeenten. Gent zet al jaren in 
op een strenge en kordate aanpak. Patri-
cia De Beule vroeg aan de burgemeester 
naar enkele concrete maatregelen tegen 
de verloedering van ons openbaar domein. 
Haar vraag kwam er naar aanleiding van de 
schrijnende beelden van enkele maanden ge-
leden uit het Citadelpark. De eerste zonnige 
lentedagen zorgden meteen voor een gigan-
tische afvalberg in ons grootste stadspark. 
“Veel gebruikers van het park hadden niet eens 
het fatsoen om hun afval weg te gooien in de 
daarvoor voorziene afvalcontainers. De men-
sen van Ivago hebben enorm hun best gedaan 
om de vuilbakken meermaals leeg te maken, 
maar zelfs die inspanningen bleken niet ge-
noeg. Dergelijk gedrag is absoluut laakbaar. 
In dat verband is het een goede zaak dat 
er inspecteurs van OVAM op pad kunnen 
om overtreders op heterdaad te betrap-
pen, zoals dat nu ook sinds kort gebeurt 
voor het achterlaten van sigarettenpeuken.”
De burgemeester was heel duidelijk in zijn 
antwoord: “vanuit een integrale en geïn-
tegreerde visie op de aanpak van veilig-
heids- en leefbaarheidsproblematieken is 
er binnen GAS, naast beboeting, ook ruimte 
voor alternatieve sanctionering in de vorm 
van bemiddeling en gemeenschapsdienst. 
Bij beide alternatieven kan een taakstraf, bij 

de sanctionerende GAS-ambtenaar gekend als 
herstelprestatie in het kader van een bemid-
deling of een prestatie van algemeen belang 
in kader van een gemeenschapsdienst, wor-
den overeengekomen. Ook in de beleidsnota 
‘Proper Gent’ stelt het stadsbestuur dat deze 
alternatieve sanctionering waardevol kan zijn.”
In kader van zwerfvuil worden dossiers tot op 
heden al doorgestuurd richting deze alterna-
tieven wanneer betrokkenen minderjarig zijn. 
Ook bij meerderjarige overtreders worden 
soms alternatieven aangeboden bij zwerf-
vuil, bv. bij overtreders met jeugdige leef-
tijd of als uit de vaststellingen blijkt dat er 
nood is aan sensibilisering van de overtreder.
 

Het effectief vaststellen van zwerfvervui-
lers door politie en gemeenschapswacht-
vaststellers is niet evident, gezien dit op heter-
daad moet gebeuren. Op bepaalde zwerfvuil 
gevoelige zones werden mobiele sluikstortca-
mera’s aangebracht die ook inbreuken regis-
treren en die dus ook hun steentje bijdragen 
aan de pakkans van zwerfvervuilers. Daar-
naast doet de politie gerichte preventieve in-
spanningen in de problematiek van zwerfvuil. 
Op de gemeenteraad van maart 2022 wer-
den alvast 7 vaststellers van OVAM aange-
steld die in onze stad een verbaliserende rol 
zullen opnemen. 



14

Sinds juni heeft de commissie onderwijs, wel-
zijn en participatie (OWP) een nieuw gezicht 
als voorzitter. Raadslid Christiaan Van Big-
noot nam op dat moment de fakkel over van 
Yeliz Güner, die eind mei haar ontslag als 
gemeenteraads- en BCSD-lid aankondigde. 
“Yeliz was een fantastische voorzitter” klinkt 
het bij Christiaan. “Het zijn dan ook grote 
schoenen om te vullen, ook al heb ik in rea-
liteit ongetwijfeld grotere schoenen (lacht)“. 
Christiaan is sinds februari 2022 lid van de 
commissie maar sinds kort dus voorzitter.

 

Een taak die hij met volle goesting op zich 
neemt: “ook toen ik nog geen lid was van deze 
commissie heb ik steeds alles met betrekking tot 
onderwijs, welzijn en participatie op de voet 
gevolgd. Zo heb ik een goed beeld van wat er 
zich in de commissie en onze stad afspeelt rond 
deze thema’s. De commissie verliep onder het 
voorzitterschap van Yeliz altijd bijzonder vlot. 
Ze was krachtdadig, hield het tempo erin, maar 
ze liet steeds de inhoud primeren. Ze stelde 
een zeer mooi voorbeeld van hoe een commis-
sie optimaal verloopt. Op dat elan zal ik haar 

werk proberen verderzetten.”
Yeliz, die sinds het begin van deze legislatuur 
voorzitter was van de commissie kijkt terug op 
een mooie en leerrijke ervaring: “voor ik in de 
gemeenteraad kwam heb ik enkele jaren mee-
gedraaid als BCSD-lid. Vooral rond armoede 
en meer specifiek kinderarmoede kwam ik ook 
meerdere malen tussen tijdens de gemeente-
raad. Door een professionele onverenigbaar-
heid kan ik mijn mandaat als gemeenteraadslid 
niet langer uitoefenen. Ik kijk voldaan terug op 
een bijzondere periode in mijn leven. Niet al-
leen leerde ik vrienden voor het leven kennen, 
ik heb ook actief kunnen bijdragen aan een be-
tere stad voor ons allemaal.” 

De voorbije weken en maanden was de Dampoort 
meermaals ‘hot news’ en dat vooral op een posi-
tieve manier. In september vorige jaar werd be-
slist dat er eindelijk een ondertunneling komt. Een 
investering van maar liefst een half miljard euro. 
Op de gemeenteraad van mei werd het ontwerp 
van RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) goedgekeurd. 
Dit RUP werd o.a. opgemaakt door de sche-
pen van ruimtelijke planning, Sami Souguir. “Het 
RUP bepaalt niet alleen de toekomstige invul-
ling van de ruime site, het maakt ook op juridisch 
vlak de uitvoering mogelijk van de ondertunne-
ling. De ingrijpende werken zullen er niet alleen 
voor zorgen dat een immense verkeersknoop 
wordt ontward, de tunnel zal er ook voor zor-
gen dat er ruimte vrij komt” klinkt het bij Sami. 
“Ruimte die anders en beter kan worden ingevuld 
dan nu het geval is” legt Veli Yüksel uit, die al ja-
ren de dossiers van onze 2 stations opvolgt. “Het 
RUP legt de grote lijnen vast wat er mogelijk is, 
door een goed evenwicht te bewaren tussen de 
verschillende functies. Er ontstaat plaats voor wo-
nen en gemeenschapsvoorzieningen. Er wordt een 

EERSTE STAP GEZET NAAR
ONDERTUNNELING
DAMPOORT    
GEMEENTERAADSLID VELI YÜKSEL

CHRISTIAAN VOLGT YELIZ 
OP ALS VOORZITTER
VAN DE COMMISSIE
ONDERWIJS, WELZIJN
EN PARTICIPATIE    
GEMEENTERAADSLID 
CHRISTIAAN VAN BIGNOOT

“OOK TOEN IK NOG 
GEEN LID WAS VAN DEZE 
COMMISSIE VOLGDE IK

ALLES AL OP DE VOET OP. 
IK NEEM DEZE TAAK MET DE 
VOLLE GOESTING OP MIJ”



15

STAD GENT INSTALLEERT
DIGITALE ELECTRICITEITS-
EN GASMETERS    
GEMEENTERAADSLID
NICOLAS VANDEN EYNDEN

transferium gecreëerd en ook kantoren en winkels 
krijgen hun plaats. Ten zuiden van de Dampoort ligt 
de focus op sociale huisvesting.”
We krijgen er twee nieuwe parken bij én een stads-
plein voor het station. Wandel- en fietspaden zullen 
het station verbinden met de binnenstad en de Oude 
Dokken. Ik wil daarom uitdrukkelijk de burgemeester 
en de schepen van ruimtelijke planning danken voor 
hun volgehouden inspanningen om vaart in dit zo be-
langrijke dossier te krijgen. 

“Ik wil ook de Vlaamse minister van mobiliteit Lydia 
Peeters bedanken voor de beslissing en de centen 
die worden vrijgemaakt. Er wordt vanuit Vlaan-
deren gigantisch geïnvesteerd in onze stad, dat 
komt niet zomaar uit de lucht vallen en we mogen 
dat dan ook gerust historisch noemen” besluit Veli. 
Met ook de Verapaz brug in het vooruitzicht kun-
nen we meer dan ooit stellen: de toekomst van de 
Dampoort ziet er goed uit. En wat goed is voor de 
Dampoort is goed voor gans onze stad en voor alle 
Gentenaars.

Tot voor kort gebeurden de meteropnames van 
de diverse meters in stadsgebouwen nog manueel. 
Gezien het uitgebreid patrimonium van Stad Gent 
was dit een verouderd en veel te traag proces. Tijd 

om hier iets aan te doen, zeker gelet op de ambitie 
om digitalisering waar mogelijk over alle beleids-
domeinen heen in te voeren.
“Gezien de energie- en gasprijzen momenteel de 
pan uitswingen is het raadzaam om kort op de bal 
te spelen. Accurate data bieden de mogelijkheid 
om meer te focussen op het verbruik en om het 
mogelijke effect van energiebesparende maatre-
gelen beter in te schatten. Eveneens zal men vlug-
ger waterlekken kunnen detecteren” klinkt het bij 
Nicolas Vanden Eynden, die een stand van zaken 
opgevraagd heeft over het verloop van de transi-
tie naar een betere dataverzameling. 
Goed nieuws: de grote meerderheid van de elek-
triciteitsmeters is ondertussen al vervangen door 
digitale meters. Stad Gent is hiervoor afhankelijk 
van Fluvius. De netbeheerder heeft de vraag aan-
gegrepen om met hun aannemer een grootschalige 
aanpak uit te testen. En dat heeft gewerkt. De laat-
ste vervangingen worden momenteel ingepland en 
de hele operatie zal binnen 1, maximaal 2 jaar 
afgerond zijn. Ook de gasmeters worden door Flu-
vius vervangen. 

Voor de watermeters is Stad Gent afhankelijk van 
Farys. Stad Gent krijgt een pilootrol in het digitali-
seringsproject van Farys maar dit is voorlopig nog 
niet opgestart. De netbeheerders staan in voor het 
installeren van de digitale meter per gebouw of 
zelfs per site. Een volgende stap is dan om tussen-
meters te installeren zodat we zicht krijgen op het 
verbruik van specifieke gebruikersgroepen of de-
len van  gebouwen.
“Kortom, de ambitie blijft en we maken vordering, 
al zijn we grotendeels afhankelijk van de netbe-
heerders” besluit Nicolas. 

“GEZIEN DE ENERGIE- 
EN GASPRIJZEN DE PAN 

UITSWINGEN IS HET
RAADZAAM OM KORT OP

DE BAL TE SPELEN”
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MARTINE VERHOEVE 
ONS RAADSLID IN DE KIJKER IS DEZE KEER 
ONS NIEUWSTE GEMEENTERAADSLID. ZE 
MAG SINDS 27 JUNI DAN WEL KERSVERS 
ZIJN IN DE GEMEENTERAAD, DE POLITIEK 
KENT VOOR HAAR AL LANG GEEN GEHEI-
MEN MEER. VANUIT DE PROVINCIE VERDE-
DIGT ZE MEE DE GENTSE BELANGEN, EERST 
ALS GEDEPUTEERDE, SINDS 2018 ALS GE-
DREVEN PROVINCIERAADSLID. OVER-
TUIGD LIBERAAL VAN HET EERSTE UUR EN 
ALTIJD IN DE WEER. WIJ STELLEN U MET 
PLEZIER VOOR AAN: MARTINE VERHOEVE.  

RAADSLID IN DE KIJKER

 

Oekraïense onderdanen hebben toegang tot de vol-
ledige arbeidsmarkt en kunnen beroep doen op de 
VDAB. Alana Herman vroeg in het Bijzonder Comité 
voor de Sociale Dienst naar de begeleiding vanuit het 
OCMW. Zo wou ze ook weten of er al Oekraïense 
vluchtelingen doorgestuurd werden naar het Maatge-
richt Activeringscentrum (MAACT). Op 17 mei 2022 
waren er al 814 Oekraïense vluchtelingen aangemeld 
bij de Dienst Burgerzaken. 766 (waaronder 266 kin-
deren) daarvan hebben een aanvraag ingediend bij 
OCMW Gent voor steun. Vanuit het speciaal opge-
richte team op Campus Prins Filip worden de vluchte-
lingen begeleid. Focus ligt op de eerste noden: leefloon 
en opvang/huisvesting. Vragen over werk kunnen aan 
bod komen, maar is in de eerste fase niet standaard.
“Oekraïense vluchtelingen die nu reeds een werkvraag 
hebben, kunnen momenteel terecht bij VDAB of een van 
de werkpunten van de Dienst Werk en Activering.  Daar 

worden ze formeel ingeschreven bij VDAB en worden 
ze verder geholpen richting werk. VDAB heeft een team 
van consulenten aangeduid om de groep van Oekra-
iense vluchtelingen zo snel mogelijk te matchen met va-
catures” legt Alana uit. Werkgevers die hun vacatures 
expliciet willen openstellen voor Oekraïense vluchtelin-
gen of vragen hierrond hebben, kunnen zich aanmelden 
via de stadswebsite en/of de website van VDAB met 
vermelding ‘werkplekvrij’. Werkgevers aangemeld via 
de stadswebsite worden gecontacteerd door een con-
sulent van de Dienst Werk en Activering. 150 Oekra-
iense vluchtelingen schreven zich momenteel reeds in bij 
VDAB. De meerderheid is hooggeschoold. Op de eerste 
plaats is het de bedoeling om met hen zo snel moge-
lijk aansluiting te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. 
VDAB is hier volop mee bezig. Half juni wordt een 
stand van zaken opgemaakt. Ondertussen brengt men 
in kaart of er ook dienstverlening vanuit het MAACT 
aangewezen is voor profielen die meer ondersteuning 
nodig hebben. Het team op Campus Prins Filip voorziet 
een nieuwe contactronde bij alle Oekraïense vluchtelin-
gen die 2 maand geleden een leefloon aanvroegen. 
In deze contactronde worden ook jobaspiraties mee in 
beeld gebracht. Deze informatie zal duidelijk maken 
welke cliënten best door MAACT worden begeleid.

OEKRAÏENSE VLUCHTE-
LINGEN KUNNEN BEROEP 
DOEN OP VDAB IN HUN 
ZOEKTOCHT NAAR WERK   
GEMEENTERAADSLID ALANA HERMAN
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Voor degenen die u nog niet zouden ken-
nen, wie is Martine Verhoeve?
“Een bezige bij denk ik …. Ik combineer een 
eigen coach- en consultancybedrijf en het 
voorzitterschap van de IVG-Scholengroep in 
Gent met de lokale politiek. Persoonlijk vind 
ik het belangrijk om actief te blijven binnen 
een snel veranderende samenleving met heel 
wat uitdagingen die op ons afkomen en ik wil 
dan ook absoluut mijn verantwoordelijkheid 
nemen.”

Waar wil u als gemeenteraadslid vooral op 
inzetten?
“Onderwijs en welzijn, en ik heb geluk want 
ik zal in de commissie onderwijs en welzijn 
zetelen. Onderwijs omdat ik dagdagelijks 
geconfronteerd wordt met deze materie, en 
welzijn heeft mij steeds geboeid. In het ver-
leden volgde ik als parlementair medewer-
ker jaren de commissie sociale zaken op in 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers; tot 
vorige maand deed ik dit als BCSD-lid voor 
de stad Gent. Welzijn is inmiddels geen be-
voegdheid meer van de provincie, dus vind ik 
het bijzonder interessant om dit nu in de stad 
op te volgen als gemeenteraadslid.”
Wat beschouwt u als uw grootste uitda-
ging?
Meehelpen aan een liberaal beleid voor 
onze stad. Ik ben een liberaal in hart en nie-
ren, het liberale gedachtengoed en de libe-

rale waarden liggen me nauw aan het hart en 
ik wil dit vertaald zien in de uitoefening van 
mijn mandaat.
Als oud gedeputeerde en provincieraadslid 
vormt u een link tussen de stad en de pro-
vincie. Wat is volgens u hiervan de grootste 
meerwaarde?
Als oud gedeputeerde had ik heel wat inte-
ressante bevoegdheden voor 60 steden en 
gemeenten in Oost-Vlaanderen. Je wordt 
geconfronteerd met de eigenschappen en 
problemen van kleine gemeenten en die van 
centrumsteden, die totaal anders zijn. De sa-
menwerking op lokaal vlak tussen de stad 
Gent en de provincie is uitermate belangrijk 
en kan op heel wat domeinen nog intenser 
gebeuren.
Tot eind juni was u BCSD-lid, wat zal u het 
meeste missen aan dit comité?
Ik heb bijzonder graag het mandaat van 
BCSD-lid uitgeoefend. Ik zal de boeiende 
vergaderingen missen. Vaak heel confron-
terend, je wordt er met beide voeten in de 
dagelijkse realiteit geplaatst.  Er heerst ook 
een goede sfeer en een goede verstandhou-
ding onder de collega’s, veel begrip over de 
partijgrenzen heen. Heel constructief en met 
een ondersteuning van de ambtenaren om ‘u’ 
tegen te zeggen.
Om af te sluiten, hoe wil u dat de Gente-
naars u kennen?
Als een geëngageerd iemand, die luistert 
naar wat er leeft, die standpunten durft in 
te nemen. Iemand die bereid is tot compro-
missen, met respect voor zij die een andere 
mening hebben.
Dank voor dit boeiend gesprek Martine 
en alle succes gewenst in deze nieuwe
uitdaging!

“WELZIJN IS INMIDDELS
GEEN BEVOEGDHEID MEER
VAN DE PROVINCIE, DUS IK

VIND HET BIJZONDER
INTERESSANT OM DIT NU

IN DE STAD OP TE VOLGEN
ALS GEMEENTERAADSLID”
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