
Voorwoord
Beste leden en sympathisanten,
Beste Senioren,

Het moet gezegd worden, we zijn erg tevreden over jullie reacties betreffende het ‘ Blauw Gazetje’. Dit moedigt ons aan om onze inspan-
ningen voor een maken van een kwaliteitsvol ledenblad  verder te zetten. Hierbij ons vierde ‘Blauw Gazetje’.
We zijn verheugd om twee nieuwe bestuursleden te mogen verwelkomen, namelijk  Jenny Claes en Guy De Kee. We wensen hen veel 
succes toe.
Tevens hebben ikzelf en communicatieverantwoordelijke Yannic Vandeweghe  een uitgebreid interview, een zeer constructief gesprek, 
gehad met onze nationale voorzitter Egbert Lachaert. Verder in dit ‘Blauw Gazetje’ zullen jullie de belangrijkste punten hiervan  terug-
vinden.

Nu er terug activiteiten mogelijk zijn verwelkomen we  jullie graag op een of  meerdere ervan. De verschillende data kunnen jullie terugvin-
den onder de rubriek ‘Activiteiten’.

Ik maak van de gelegenheid gebruik jullie te melden dat onze vereniging vanaf  heden over een  eigen e-mailadres beschikt, namelijk 
openvldseniorengent@openvldgent.be, waarop wij voor allerlei vragen kunnen gecontacteerd worden.

Tenslotte dank ik het bestuur voor hun medewerking en wens iedereen veel leesgenot toe.

  Marc Devogele, 
voorzitter

Blauw gazetje
Senioren Gent
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De liberale partij bestaat 175 jaar, wat 
betekent dat voor ?
Het liberalisme, het liberale gedachtengoed, 
is een tijdloze overtuiging. De liberale partij 
is de oudste politieke partij in België en de op 
één na oudste politieke partij in Europa. Het 
liberalisme heeft altijd al bestaan en zal altijd 
nodig zijn en zal dus als ideologie altijd een 
toekomst hebben. Wij hebben altijd al ge-
vochten voor democratie en zelfbeschikking, 
voor vrijheid en vooruitgang. Wij willen ver-
der bouwen aan een vooruitstrevend land, 
waarin we allemaal vrij zijn. De coronapande-
mie heeft meer dan ooit bewezen dat vrijheid 
onze hoogste goed is.

Eén jaar voorzitter van Open VLD, wat 
waren de hoogtepunten, wat waren de 

dieptepunten?
Een absoluut hoogtepunt was de vorming 
van een regering.  Na een wel erg lange po-
gingsperiode van mijn voorgangers informa-
teurs en formateurs om een regering te vor-
men,  gaf het mij erg grote voldoening om te 
slagen in wat moest gebeuren en gewoon te 
doen waar iedereen al zo lang naar smachtte. 
Een uitweg uit de impasse. Ander hoogte-
punt als voorzitter tot nu toe was de viering 

van 175 jaar liberale partij op het Stadhuis te 
Brussel. Het dieptepunt was de vaststelling 
dat het afgelopen jaar door de coronacrisis 
een jaar vol beperkingen van onze basisvrij-
heden was. Voor een liberaal, voor wie vrij-
heid een deel van het DNA is, valt dit bijzon-
der zwaar en is dit erg moeilijk te verwerken.

Het feit dat je ook Corona hebt gehad, 
heeft dit jouw kijk op de politiek veran

Egbert Lachaert, voorzitter Open VLD 
‘Liberalisme is van alle tijden’

Interview
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derd?
De coronacrisis was voor liberalen een bij-
zonder moeilijke tijd. Het feit dat heel wat 
vrijheden beperkt  moesten worden om de 
volksgezondheid te beschermen was echt 
niet evident. De frustaties van de bevolking 
ten aanzien van en ten gevolge van de coro-
namaatregelen waren begrijpelijk, maar de 
ingrepen waren absoluut noodzakelijk en 
onvermijdelijk.

Wat denk je van de aanpak van de crisis 
door premier Alexander De Croo?
Als premier de kapitein zijn, en de verant-
woordelijkheid dragen van een schip dat 
zich in volle storm bevindt, is echt niet van-
zelfsprekend.  De Regering  onder leiding van 
Alexander is evenwel een goede ploeg. Ook 
de communicatie rond de genomen maatre-
gelen is sterk. To the point, rechtlijnig, conse-
quent.

Wat zijn je hobby’s, en is het als sin-
gle-vader en partijvoorzitter haalbaar 
om alles met elkaar te verzoenen?
De kunst is om u goed te laten omringen. Ik 
beschik over een goed team aan medewer-
kers, wat alles haalbaar maakt. Verder is ze-
ven dagen op zeven werken een must. Toch 
zijn er enkele vaste momenten in mijn plan-
ning die ik vrij hou voor familie en vrienden. 
Zo is de vrijdagavond heilig voor mij, die be-
steed ik aan voetbal en quality-time met mijn 
zoon.

Wat zijn de belangrijkste taken als 
voorzitter van Open VLD?
Een partijvoorzitter moet in de eerste plaats 
managen, praten met mensen om  eensge-

zindheid te realiseren. De voorzitter is zo 
wat de coach die de ploeg moet samenhou-
den . De mensen moeten weten waarvoor je 
staat, welke richting je wil uitgaan. Je moet 
ook met een diep gedragen overtuiging aan 
perspectief werken, en dit met het oog op de 
uitdagingen van morgen. Dat waarborgt de 
toekomst van het liberalisme. Een voorztiter 
moet dus inspireren en verbinden. Ook is het 
cruciaal om altijd de voeling met de basis te 
houden. Dit kan door congressen te houden, 
maar vooral ook door ‘de boer op te gaan’.

Wat zijn je toekomstplannen voor Open 
VLD?
Met het project van de ‘gangmakers’, waar-
voor we al veel kandidaturen mochten ont-
vangen, wil ik de partij openen en nieuwe 
inspirerende mensen aantrekken. Met deze 
‘talentenjacht’ kunnen hopelijk de politici van 
de toekomst worden opgeleid en gevormd. 
Dit betekent evenwel niet dat de ‘oudgedien-
den’ aan de kant zullen worden geschoven. 
Wel integendeel. Ik wil een gezonde mix van 
expertise, ervaring, ideologische inspiratie.

Senioren maken bijna 35 procent van de 
bevolking uit. Dit is een grote groep die 
nog steeds groeit. In Gent hebben we 
bijna 400 leden. Wat wil je hen meede-
len?
De senioren zijn een heel belangrijke doel-
groep. Het zijn meestal trouwe ‘blauwe’ 
kiezers, die het fundament van onze partij 
vormen . Het is dan ook evident aandacht te 
besteden aan hun belangen.  Om de voeling 
niet te verliezen, is het belangrijk hen onder-
meer te helpen met de snel veranderende, 
digitale wereld. Zorg dragen voor ouderen is 

sowieso een sterke liberale basiswaarde. Een 
organisatie als Solidariteit voor het Gezin, 
met Gent als bakermat,  is hiervan een per-
fect voorbeeld. 

Het engagement van de Senioren ver-
dient een representatie op de kandi-
datenlijsten bij verkiezingen. Mogen 
wij veronderstellen dat je het daar mee 
eens bent?
Senioren, in casu jong-senioren, met al hun 
ervaring en engagement, verdienen het in-
spraak te krijgen.
Kieslijsten moeten ook hier een gezonde mix 
zijn van ervaring, ideologische inspiratie, in-
zet en loyaliteit.

Egbert, bedankt voor het interview en 
een prettige vakantie.

Egbert Lachaert (links), Marc Devogele (midden), Yannic Vandeweghe (rechts).

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 geb-
ruikt voor de betaling(en) van de 
activiteiten.



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 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 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 Parlementslid / ge-
meenteraadslid Stad Gent
Dierickx Carine
Hazard Viviane

Herman Alana, gemeenteraadslid Stad Gent
Joly-Deloore Daniel
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, ondervoorzitter 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 Pamel Frank
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-Vlaanderen
Verhofstadt Guy, Europees parlementslid
Verhofstadt Louis
Vermeulen Christian
Versnick Geert, Ere-volksvertegenwoordiger
Verstappen Pierre, voorzitter Open Vld Senioren Brugge
Vervaet Monique 

Beschermleden
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Activiteiten AANDACHT

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

De redaktie

SEPTEMBER 2021
Donderdag 30 september om 15 uur.
Lezing Gentse straten en verbindingen tus-
sen 1780 en 1840’  door Jean-Paul De Cloet, 
voorzitter VZW Geschiedkundige Heruitge-
verij. Liberas, Kramersplein te Gent.
Deelnameprijs : 5 EUR

OKTOBER 2021
Dinsdag 26 oktober om 8 uur.
Bezoek Senaat te Brussel / Trainworld te 
Schaarbeek (max. 30 personen)
Liberas, Kramersplein te Gent  (samen-
komst). Deelnameprijs : 15 EUR (exclusief 
gezamelijke lunch)

NOVEMBER 2021
Donderdag 25 november om 14 uur 30.  

Bezoek Industriemuseum (vroeger MIAT), 
Minnemeers te Gent, en  facultatief, café 
Stadsbrouwerij Gruut,  Rembert Dodoens-
dreef te Gent. Deelnameprijs :  7 EUR (in-
schrijven t/m 11 november)

DECEMBER 2021
Zaterdag 11 december 2021 van 14 uur tot 18 
uur. Kasteel Speltinckx, Meersemdries te 
Gentbrugge. Familiale pannenkoekenna-
middag. Deelnameprijs : 5 EUR  (6 EUR aan 
kassa)

JANUARI 2022
Vrijdag 28 januari 2022 om 12 uur 30. Nieuw-
jaarslunch, Hotel Falligan, Kouter te Gent.
Deelnameprijs : wordt later bepaald



Sinds mijn tweede levensjaar woon ik in Gent. 
Ik studeerde af in de Politieke Wetenschap-
pen aan de Gentse universiteit en behaalde 
nadien nog een master Europees recht. Ik 
was journalist bij het VRT-journaal en Terzake 
toen ik in 2009 overstapte naar de politiek. 
Als parlementair werkte ik vooral rond  me-
diabeleid, defensie en veiligheid, waarover ik 
ook twee boeken heb geschreven. Momen-
teel zetel ik in de Gentse gemeenteraad en 
binnenkort in de Senaat als gecoöpteerd se-
nator. 
 
‘Iedereen heeft of had grootouders’
 Als gemeenteraadslid heb ik een speciale in-
teresse in het Gentse vervoer, maar niet met 
het vervoersmiddel waarvoor de stad stil-
aan bekend staat. Bakfietsers denk je? Neen, 
mijn aandacht gaat meer uit naar een andere 
groep in Gent: de senioren. 
Gent is een stad met naar verhouding veel 
ouderen en die hebben hun eigen wensen als 
het over mobiliteit gaat.
 De Gentse treinstations, die zijn zeer belang-

rijk voor senioren, maar worden stiefmoe-
derlijk behandeld. Aan het station Dampoort 
is nu, na vele jaren, de roltrap hersteld. En 
het Sint-Pietersstation is een werk van lange 
adem, maar men houdt nu wel rekening met 
mensen die slecht te been zijn.
 
De stations zijn geen eigendom van de Stad 
Gent, en dat maakt het niet makkelijker om 
vanuit de Gentse gemeenteraad druk uit te 
oefenen. In het federaal parlement heb ik, om 
de druk op te voeren, de bevoegde minister 
daarover al meer dan eens bevraagd. Bij het 
dossier van  de renovatie van  Gent-Sint-Pie-
ters kreeg ik de steun van het voltallige par-
lement, van alle partijen. Als je de politiek een 
beetje volgt dan weet je: dat is héél zeldzaam.
 
Dit heeft zeker resultaat. Iedereen heeft of 
had grootouders. Voldoende bussen, rol-
trappen in stations, iedereen ziet het belang 
ervan in. Premier Alexander De Croo heeft 
zelfs in het federale regeerakkoord laten in-
schrijven dat de stations integraal toeganke-

lijk moeten zijn met liften en roltrappen.
 
We zijn er evenwel nog niet. Sommige dos-
siers blijven aandacht vragen. Parkeerplaat-
sen voor mensen met een beperking bij-
voorbeeld. In Gent worden hiervoor elke dag 
gemiddeld twee foutparkeerders geverbali-
seerd. Ik kan er met mijn verstand niet bij hoe 
iemand zonder handicap zijn wagen op zo 
een parkeerplaats durft te zetten . Het blijft 
een aandachtspunt dat nog meer controle 
vergt. 
De opdracht is nog niet ten einde.

IN DE KIJKER
Veli Yüksel
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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

Ons bestuur

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

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
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 Devogele, Francine De Laere, Nicole Vander Kamer, 
Jenny Claes. 


