
Voorwoord
Beste leden en symphatisanten,      
Beste Senioren,

De senioren wensen u 365 dagen gevuld met warmte en licht, een 2021 boordevol geluk gekoppeld aan een goede gezondheid!

Wie zijn wij Senioren? Zoals jullie weten vertegenwoordigen wij, senioren boven de 60 jaar, een belangrijke groep in Gent. Volgens re-
cente cijfers zijn er ongeveer 55.360 senioren of 31 % van het kiespubliek. In de toekomst zal dit cijfer alleen nog toenemen. Vandaar het 
belang  om rekening te houden met de visie van de  senioren. 

In die optiek hebben we een aantal veranderingen en verbeteringen aangebracht aan de werking van onze groep senioren zoals in het 
vorig “Blauw Gazetje“ vermeld.

Ons ledenaantal schommelt rond de 400 leden, en ons bestuur telt 14 bestuurders. We vergaderen iedere maand, en proberen iedere 
maand een activiteit te organiseren. Door de corona-crisis was dat moeilijk, maar we beseffen maar al te goed dat sociaal contact bij 
senioren belangrijk is. 

Ons “Blauw Gazetje” wordt naar alle leden gestuurd en wie als niet lid interesse heeft om het ook te ontvangen kan dat aanvragen aan ons 
secretariaat. We geven er uitleg over onze werking, doelstellingen, activiteiten… Daarom, wordt lid van onze seniorenvereniging Open 
VLD Senioren Gent (zie hieronder).

Onze doelstellingen hebben we opgelijst in 10 thema’s. Deze zijn samengevat in ons beleidsplan. Deze thema’s zijn terug te vinden in 
ons vorig nummer. Telkenmale zullen we één punt van ons beleidsplan toelichten. In dit nummer:  de rol van de 
WIJKINSPECTEUR. 

Kijk ook even naar onze website, google op ‘Open Vld Senioren Gent’.

Ik wens jullie veel leesgenot,
       Marc Devogele, voorzitter

Blauw gazetje
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Lidmaatschap

Word nu lid voor 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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VOORZITTER
Marc Devogele  
0475 490 227 - marc.devogele@skynet.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

COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE
Yannic Vandeweghe  
0473 571 382 - yannic.vandeweghe@telenet.be

ACTIVITEITENCOÖRDINATOR
Eric De Boever 
0475 286 696 - eric.de.boever@skynet.be

LEDEN
Paule Druetz  0486 782 687  - mau.feraille80@gmail.com
Francine De Laere  09 220 55 15 - adrienfox5@gmail.com
Monique De Croock  0475 293874 - monique.decroock@icloud.com
Monique Vervaet  09 226 54 59
Kris Vermeulen  0473 370 583 - kris.v@telenet.be 
Nicole Vander Kamer  0497 456 203 - nicole.vander.kamer@gmail.com

Ons bestuur

Activiteiten   
Gezien de aanhoudende corona-crisis kunnen er  
voorlopig geen activiteiten georganiseerd worden. 
In de loop van de maand maart zullen de leden infor-
matie ontvangen over eventuele activiteiten tijdens 
de maanden april, mei en juni. 

Informatief
De rol van de wijkinspecteur 
De lokale wijkinspecteur dicht de kloof met de 
burger (een slogan in tal van kranten)
 
De wijkwerking: het is belangrijk en noodzakelijk dat 
de senioren zich kunnen wenden tot hun wijkinspec-
teur. Hun naam, telefoon en bereikbaarheid zou aan 
alle senioren schriftelijk moeten gemeld worden. Via 
internet kan het, maar nog te veel senioren beschik-
ken vandaag nog niet over internet. De wijkinspec-
teur is in zijn wijk een verbindingspersoon tussen de 
senioren, die dikwijls 
alleen en eenzaam zijn, en de lokale overheid. 

De wijkinspecteur luistert naar de noden van de seni-
oren.  Ze zijn een belangrijk deel van het politiekorps 
om de rust en de kalmte in de stad te bewaren. Ze 
merken bij senioren sluimerende  problemen vaak 
op, voordat deze problemen een echt probleem wor-
den. Dit is de conclusie van een aantal interviews met 
wijkinspecteurs in je stad.

Marc  Devogele, voorzitter 
Open Vld Senioren Gent

achterste rij (vlnr) : Paul Verbrugghen, Monique Vervaet, 
Noël Dekens, Marc Devogele, Yannic Vandeweghe, Kris 
Vermeulen;
voorste rij (vlnr) : Nicole Vander Kamer, Jacqueline Pode-
vyn, Francine De Laere, Mia Vanderhasselt, Eric De Boever;  
fotograaf : Danny Bracke.



Doelstellingen   
(Beleidsplan)
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)  

Agneessens Jean-François
Baetslé Cécile
Bogaert Alexander
Bosschem Gerda
Bracke Danny
Bracke Sofie, Schepen Stad Gent
Cocquyt Edmond 
Daman Mick
De Beule Patricia, gemeenteraadslid Stad Gent
De Boever Eric
De Caluwé Robby, Federaal parlementslid, burgemeester Moer-
beke-Waas
De Clercq Mathias, Burgemeester Gent
De Coninck Philippe, Burgemeester Assenede
De Croo Alexander, Eerste minister
De Croo Herman, Minister van Staat
De Croock Monique
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 Vuyst Mattias, gemeenteraadslid Stad Gent
De Winter Stefaan
Dekens Marcel
Dekens Noël
Deswaene Yves, Burgemeester Lochristi
Devogele Marc, voorzitter Open VLD Senioren Gent
D’Hose Stephanie, senaatsvoorzitter / Vlaams Parlementslid / ge-
meenteraadslid Stad Gent
Dierickx Carine
Guner Yeliz, gemeenteraadslid Stad Gent
Hazard Viviane
Herman Alana, gemeenteraadslid Stad Gent
Joly-Deloore Daniel
Karanfil Mehmet Sadik, gemeenteraadslid Stad Gent
Lachaert Egbert, voorzitter Open VLD / Federaal Parlementslid
Melis Yvette

Merchier Martine
Nierinck Nicole
Mugica Gonzalez Manuel, gemeenteraadslid Stad Gent
Note Yoeri
Papillon Jean-Pierre
Peeters Christophe, gemeenteraadslid Stad Gent
Podevyn Jacqueline
Rombaut Mia
Ryckaert Karel
Solidariteit voor het Gezin
Uytterhaegen Luc
Van Belle Ignace, Ere-senator
Van Beveren Marc
Van Bignoot Carlos
Van Hoe Jenny
Van Impe Denis 
Van Imschoot Carlos
Van Pamel Frank
Van Peetersen Julien
Van Puyvelde Armand
Vandenbulcke Marnix, voorzitter Open VLD Gent
Vanden Eynden Nicolas, gemeenteraadslid Stad Gent
Vander Kamer Nicole
Vandenmeersche Erna
Vandeweghe Yannic
Verbruggen Paul
Verhoeve Martine, provincieraadslid Oost-Vlaanderen
Verhoeven Rudine
Verhofstadt Guy, Europees Parlementslid
Verhofstadt Louis
Vermeulen Christian
Versnick Geert, Ere-volksvertegenwoordiger
Verstappen Pierre, voorzitter Open Vld Senioren Brugge
Vervaet Monique 
Yuksel Veli, gemeenteraadslid Stad Gent

Beschermleden

AANDACHT
U ontvangt het ‘Blauw Gazetje’ nu met de post. 

Wanneer u beschikt over een e-mailadres, en u gaat 
ermee akkoord dat in de toekomst het ledenblad u enkel 
nog via uw e-mailadres wordt toegezonden, gelieve ons 
daarvan in kennis te stellen (yannic.vandeweghe@tele-

net.be). De verzending via elekronische weg zou ons een 
aanzienlijke som aan postzegels  kunnen besparen. Dank 

bij voorbaat voor uw medewerking.
De redaktie

Dit beleidsplan (10-punten plan) kan aangevraagd worden op het secretariat (Jacqueline Podevyn - 09/266 71 69),
of meld ons uw e-mailadres en wij mailen alles door. 
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Veertig jaar geleden werd ik geboren in 
Gent, als eerste kind van mijn ouders en 
eerste kleinkind binnen de familie. Omdat 
mijn ouders op zeer jonge leeftijd zijn heen-
gegaan, werd ik (toen 6 jaar oud) opgevan-
gen door mijn tante. Ik groeide op in een 
liefdevolle nest en leerde al op zeer jonge 
leeftijd zelfstandig te zijn. Ik heb in mijn le-
ven hard moeten knokken op alle vlakken. 
Ik zou er een boek over kunnen schrijven. 
Het heeft mij in ieder geval sterker ge-
maakt maar tegelijkertijd ook zacht. Ik ben 
iemand geworden met veel empathie en 
een groot hart.Vandaag ben ik moeder van 
drie rebelse dochters (12, 10 en 3 jaar oud) 
en echtgenote van een zeer ruimdenkende 
man. Ik heb een mooi en warm gezin waar 
ik élke dag blij om ben.Voorheen was ik ad-
vocaat en OCMW-raadslid. Vandaag ben ik 
gemeenteraadslid in onze mooie stad en 
kabinetsmedewerker van onze Vlaamse 
Minister van Integratie, Inburgering en Ge-
lijke Kansen Bart Somers.  

Als gemeenteraadslid probeer ik mijn bij-
drage te leveren in het debat. Welzijn en 
onderwijs liggen mij om vele redenen nauw 
aan het hart. Ook volg ik het inburgerings-
beleid op in Gent. Er werden recent nog 
‘buddyprojecten’ gelanceerd door minis-
ter Somers. Elke nieuwkomer zal in de toe-
komst minstens 40 uur gekoppeld worden 
aan een buddy, een Vlaming waarmee de 
inburgeraar zijn Nederlands kan oefenen 
én zijn sociaal netwerk kan uitbouwen. 
Hoe mooi is dat! Integreren en inburgeren 

gebeurt immers niet enkel in het klaslokaal 
maar vooral in het dagelijkse leven. 

Het is daarom ook fijn dat ik in Brussel 
kan werken voor de Vlaamse Minister van 
Inburgering, hoewel ik als kabinetsmede-
werker vooral verantwoordelijk ben voor 
de “versterking van de lokale democratie”, 
onder meer door te werken aan de vol-
gende nieuwe bepalingen in aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen in 2024: 
het afschaffen van de opkomstplicht, de 
semiautomatische verkiezing van de bur-
gemeester, de afschaffing van de lijststem, 
enz. Het is een hele uitdaging.

De combinatie - om én mama te zijn, én ge-
meenteraadslid, én kabinetsmedewerker 
van een zeer ambitieuze minister - maakt 
het voor mij niet altijd gemakkelijk. Het is 
hard werken, maar het is zéér leerrijk, boei-
end, en je voelt dat je iets kunt betekenen 
voor de medemens. Vooral dat laatste 
maakt mij zeer gelukkig.

Laat mij toe jullie eerst een fantastisch 
2021 toe te wensen. Zoals ze in het Gents 
zeggen: “ientje mée suiker”. 2020 was   een 
horror jaar, en laat ons hopen dat we in 
2021 snel verlost zullen zijn van de Covid-19 
pandemie zodat we samen kunnen afspre-
ken en er eentje op kunnen drinken!

Ik werd politiek actief voor Open Vld Gent 
in 2012. Daarvoor had ik reeds enkele jaren 
bij Jong Vld Gent op de teller staan. Van-
daag ben ik ook de penningmeester van 
onze partij, en ben ik tot slot de Voorzitter 
van Open Vld Gentbrugge-Ledeberg. 

Sinds februari 2020 mag ik me ook nog 
gemeenteraadslid voor de Open Vld Gent 
noemen. Tot november 2020 combineer-
de ik dit met het mandaat van BCSD-raads-
lid voor onze stad Gent. Professioneel 

ben ik algemeen directeur van het Gentse 
Congrescentrum, en privé heb ik een fan-
tastische vrouw en 2 schatten van doch-
ters. Wanneer ik vrije tijd heb, probeer 
ik mijn zinnen te verzetten door actief te 
zijn bij de Sint-Sebastiaansgilde van Gent 
(boogschieten). Eveneens probeer ik toch 
steeds aanwezig te zijn op alle thuismat-
chen van KAA Gent.

Voor Open Vld Gent volg ik vandaag eco-
nomie, haven, werk en klimaat op in de 
Gentse Gemeenteraad. Dus indien jullie 
hierover vragen, suggesties en/of ideeën 
hebben, laat het mij dan weten zodat we 
hier samen kunnen over spreken. Tot slot 
wil ik jullie mijn appreciatie overmaken hoe 
jullie geëngageerd zijn voor onze partij. 
Samen vormen jullie de grootste geasso-
cieerde afdeling van Open Vld Gent. Het 

voelt zo fijn aan om steeds op jullie te kun-
nen rekenen wanneer het nodig is. Jullie 
hebben aan mij een partner en wil ik graag 
voor jullie een woordvoerder in de Gentse 
gemeenteraad zijn. Doe zo verder want we 
hebben jullie nodig… Tot snel!

IN DE KIJKER (nieuw in de gemeenteraad)

Yeliz Güner

Nicolas Vanden Eynden
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