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Beste liberale vrienden,
Het leven is onvoorspelbaar zegt men wel eens. Wel, ten tijde van het vorige fractiemagazine ging ik in elk geval niet durven voorspellen hebben dat we een periode tegemoet
gingen waarin onze wereld op pauze werd gezet. Een periode waarin we bang waren of
onze ziekenhuizen overeind zouden blijven. Een periode waarin velen geconfronteerd werden met verlies of ziekte van geliefden. Ik wil hen bij deze ook mijn oprechte deelneming
betuigen. Een oprecht woord van dank voor iedereen die tijdens deze crisis paraat bleef:
zorgverleners, hulpdiensten, werknemers in kritische sectoren,… Merci!
Onze fiere stad in ‘lockdown’. Voor eventjes had het wel iets. Net een schilderij. Maar al
gauw werd het een treurnis. Zelfstandigen kregen het hard te verduren, mensen misten
sociaal contact, de Gentenaar miste zijn creatieve en bruisende stad. Een stad die van
wereldwijde belangstelling genoot met het Van Eyck jaar.
Er werden op alle beleidsniveaus steunmaatregelen genomen om de eerste schok op te
vangen. Dat was broodnodig en ook Gent heeft meer dan zijn duit in het zakje gedaan.
Vandaag bevinden we ons op een keerpunt: het normale leven trekt zich langzaam op
gang. We krijgen onze gekoesterde vrijheid voor een stukje terug. En dankzij de uitbreiding
van de terrassen bruist onze stad opnieuw.
Het zal evenwel nog een tijd moeilijk blijven. Een leven en een stad op volle snelheid zal
wellicht pas weer kunnen eenmaal er een vaccin is. Ondertussen moeten we onze ondernemers de hand blijven reiken en hen steunen waar mogelijk. Het spreekt voor zich dat
een creatieve en dynamische stad als Gent heel wat bedrijven en zelfstandigen herbergt.
We mogen dat talent niet verloren laten gaan, ik zal dit blijven behartigen bij de hogere
overheden.
Tot slot, door de ‘lockdown’ kwamen ook bepaalde maatschappelijke problemen duidelijk
aan de oppervlakte. Ik denk in deze in het bijzonder aan de drugsproblematiek in de Brugse Poort. Een tolerante en inclusieve stad, begint bij het stellen van een aantal duidelijke
lijnen: dealen op straat, drugsgevechten,… daar is geen plaats voor. Het is goed dat onze
burgemeester hier krachtdadig heeft opgetreden.
Ik eindig met een oproep om te genieten van elkaar én van onze stad. Doe dat terrasje met
vrienden en familie, ga op restaurant en blijf vooral lokaal shoppen.
Samen laten we elkaar en onze stad opnieuw stralen.

			Stephanie D’Hose
			Fractievoorzitter
			Gemeenteraad Gent

NIEUWS UIT HET COLLEGE
GENT WEERBAAR TEGEN
CORONA
BURGEMEESTER MATHIAS DE CLERCQ

De coronacrisis heeft onze stad grondig dooreen
geschud. De impact op onze Gentse economie,
de horeca, het cultuurleven, toerisme, de verenigingen en de meest kwetsbaren in onze samenleving is groot. Het stadsbestuur trok 25 miljoen
euro uit om de gevolgen van de crisis op te vangen. “Er werd reeds een hele reeks maatregelen
genomen om de noden op korte termijn op te
vangen, en we werken aan een stevig relanceplan om Gent op langere termijn te doen heropleven”, aldus burgemeester Mathias De Clercq.
Reeds begin april kondigde het stadsbestuur
haar aanpak van de coronacrisis aan. De Taskforce Relance, onder voorzitterschap van de
burgemeester, zette twee duidelijke sporen uit:
enerzijds acute hulp voor wie zwaar getroffen
is door de crisis, hiervoor werd 15 miljoen euro
uitgetrokken. Anderzijds trok het ook 10 miljoen
euro uit om Gent na corona een boost te geven.
Een van de grootste bezorgdheden is de Gentse
economie. Bovenop de Vlaamse en de federale
steunmaatregelen werkte de Taskforce Corona
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een breed fiscaal pakket uit om zuurstof te geven aan de Gentse ondernemingen. Verschillen
de belastingen zoals de bedrijfsbelasting, terrastaks en toeristische citytaks worden kwijtgescholden voor de periode van de coronamaatregelen. Daarnaast wordt de geplande hervorming van de bedrijfsbelastingen op oppervlakte
en drijfkracht uitgesteld tot 2022.
Er zijn ook extra middelen om Gentenaars die
door de crisis hun job verliezen zo snel mogelijk te begeleiden naar een nieuwe job. De Stad
Gent maakte een eerste schijf van 300.000 euro
vrij om hen aan werk te helpen. De focus ligt op
het verhogen van digitale skills, het ondersteunen
van schoolverlaters en het extra begeleiden van
kwetsbare werkzoekenden.
Een andere focus van de Taskforce is de vele
organisaties en verenigingen die actief zijn in
de stad. Zij die een gebouw huren van de Stad,
SoGent of Farys krijgen kwijtschelding van huur.
Met reeds verleende subsidies wordt pragmatisch omgesprongen. De Gentse Feesten kunnen
dit jaar helaas niet doorgaan, het leeuwendeel
van de subsidies aan organisatoren wordt geheroriënteerd om ze in staat te stellen om de
editie van 2020 te overbruggen.

“WE WERKEN AAN EEN STEVIG
RELANCEPLAN OM GENT OP
LANGERE TERMIJN TE DOEN
HEROPLEVEN”
Derde focus gaat naar de meest kwetsbaren in
onze samenleving. Het OCMW Gent zal bijkomende financiële steun geven als aanvulling op
het leefloon. Ook Gentenaars met een inkomen
onder de armoedegrens komen hiervoor in aanmerking. De Stad voorziet ook ondersteuning
voor huurders die in de problemen komen om

huishuur te betalen. Er wordt een bufferbudget
van 1 miljoen euro voorzien voor onverwachte
sociale uitgaven de komende maanden, wanneer
de impact van de crisis duidelijk wordt.
Naast deze maatregelen op korte termijn, bekijkt de Taskforce Relance ook samen met alle
getroffen actoren en sectoren hoe het Gent op
langere termijn weer kan doen heropleven. Zo
zal de toeristische sector een stevige injectie krijgen en zullen er campagnes opgestart worden
om het binnenlands toerisme naar Gent aan te
wakkeren.

EEN STERKE GENTSE
ECONOMIE, OOK NA
CORONA
SCHEPEN SOFIE BRACKE

Met het openen van de bedrijven, winkels, markten, sporthallen, zwembaden en de horeca kunnen we stilaan terug naar het normale leven.
Toch laat het volledig stilvallen van de economie en het leven zoals we het kenden, op vele
vlakken zijn sporen na. De Stad werkte vanaf
half maart hard aan allerlei steunmaatregelen.
“Eerst en vooral wilden we met met een stevig
fiscaal pakket de nodige zuurstof geven aan de
zwaar getroffen Gentse ondernemingen”, legt
Sofie uit, die bevoegd is voor Economie, Haven
en Sport. “Daarom beslisten we om voor elke
maand waarin de federale maatregelen gelden, de bedrijfsbelastingen kwijt te schelden.
De terrasbelasting valt sowieso al weg tot eind
september.” Naast de belastingen, werden ook
de retributies voor marktkramers en ambulante
handelaars geschrapt, voor de periode waarin

zij niet mochten werken.
“Op die manier wilden we op korte termijn een
antwoord bieden op liquiditeitsproblemen van
ondernemers”, vult Sofie aan. “Daarnaast wordt
de geplande hervorming van de bedrijfsbelastingen op oppervlakte en drijfkracht uitgesteld
tot 2022. We werken op dit moment verder aan
steunmaatregelen die op langere termijn een
boost moeten geven aan onze Gentse economie.
Want ik vrees dat de gevolgen nu pas duidelijk beginnen te worden en we dus nog wel even
slechte economische cijfers te horen zullen krijgen, zowel van kleine ondernemers als van grote
bedrijven, zoals in onze haven. Dit zal op lange
termijn een sterke impact hebben op de tewerkstelling.”
Sinds half maart kwamen nog andere uitdagingen naar boven. Niet elke leerling heeft
bijvoorbeeld thuis een laptop om online lessen
te volgen. Digipolis, ICT-partner van de Stad
Gent, werkte samen met het Onderwijscentrum
Gent om laptops te bezorgen aan leerlingen in
kwetsbare situaties. “In totaal werden dankzij
Digipolis en het Onderwijscentrum meer dan 600
laptops verdeeld aan jonge leerlingen die nu digitaal hun taken kunnen maken en online lessen
volgen”, aldus Sofie.

“WE WILLEN OP KORTE
TERMIJN EEN ANTWOORD
BIEDEN OP LIQUIDITEITSPROBLEMEN VAN
ONDERNEMERS”
De Sportdienst liet zich de afgelopen maanden
van haar creatiefste kant zien om Gentenaars
aan het bewegen te krijgen of houden. Elke dag
kunnen Gentenaars via de Facebookpagina live
een sportsessie meevolgen. Daarnaast zijn de
lesgeefsters ook te zien op de regionale televisiezender AVS. Goed voor de fysieke én mentale gezondheid!
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“Ik kijk met gemengde gevoelens terug op deze
periode”, besluit Sofie. “Langs de ene kant is er
de mentale weerslag van deze isolatie op mensen en de onmiskenbare impact op onze economie. Langs de andere kant heb ik nog nooit
zoveel creativiteit en samenhorigheid gezien, zowel bij ondernemers als bij andere Gentenaars.
Ik hoop dat we dat toch een stukje kunnen meenemen als we weer volop in de ratrace zitten…”

VEILIGE CULTUURZOMER
IN GENT: VAN BIJLOKE
WONDERLAND TOT JAN
HOET-ROUTE
SCHEPEN SAMI SOUGUIR
Totaal onverwacht sloeg bijna 4 maanden geleden het coronanieuws als een bom in. De cultuursector was één van de eerste die de zware
impact meteen voelde: van volgeboekte theaters, bruisende concertzalen en het Van Eyck
themajaar dat uit de startblokken schoot, naar
leegte en stilte.
De afgelopen maanden brachten grote onzekerheid met zich mee. “Als schepen van cultuur maak
ik mij oprecht zorgen over onze musea, podia en
de bredere evenementensector. De heropstart is
allesbehalve evident”, klinkt het bij Sami Souguir.

Maar de cultuurwereld zou de cultuurwereld niet
zijn zonder haar uitzonderlijk creatieve, getalenteerde en positieve mensen. Vrijwel onmiddellijk
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stak men de koppen bijeen, zowel binnen de sector, als binnen de stad.
“Het is in een crisis nooit evident om middelen
vrij te maken. Maar in deze bijzondere zomer
waarbij voor velen de vakantieplannen niet
zullen doorgaan en er bovendien geen Gentse
Feesten zijn, is het belangrijk om cultuur te kunnen aanbieden. We maakten als stad dan ook
400.000 euro budget vrij om de sector zuurstof
te geven, en hen aan te moedigen om alle creativiteit boven te halen!” En zo ontstond de ‘Zomer
van Cultuur’: een zomer vol activiteiten, coronaproof, met de focus op kwaliteit.

“ELKE DAG KOMEN ER NIEUWE
INITIATIEVEN BIJ,
EN DAT STEMT MIJ BIJZONDER
TEVREDEN EN TROTS”
Een greep uit het brede programma: de “Jan
Hoet-route” doorheen de stad, waarbij 350
kunstwerkjes uit Jan Hoets privécollectie een
plaats zullen krijgen in de etalages van de Gentse middenstand - met bijhorende wandelroute
met informatie over de kunstwerken en de handelszaken. Film Fest Gent brengt op de Bijlokesite een aangepast zomerprogramma in openlucht
en brengt daarnaast ook film op locatie in de
wijken en deelgemeenten. Het Kunstenoverleg
brengt De Gentse Cultuurzomer 2020, Bijloke
Wonderland brengt een intiem en bijzonder gevarieerd programma op de Bijlokesite en ook
het Van Eyck-jaar kent zijn doorstart met o.a.
‘Lights on Van Eyck’ in de Sint-Niklaaskerk, de
‘Seven Senses Tour’ en een verlenging van de
toptentoonstellingen in het Design Museum Gent
en het S.M.A.K. En ook de Historische Huizen
zoals het Gravensteen en het Belfort zetten hun
werking verder.
“Elke dag komen er nieuwe initiatieven bij, en
dat stemt mij bijzonder tevreden en trots”, besluit
Sami Souguir.

GENT, ZONDAG ONDER DE STEDEN
RIJK VENSTER OP DE JUWELEN VAN DE TIJD
HAVEN VOOR WIE SMAKT NAAR KUNST

(passage uit ‘Gent’ van Roel Richelieu Van Londersele)
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NIEUWS UIT DE FRACTIE
ALS EEN ZEBRAPAD EEN
STATEMENT WORDT
FRACTIEVOORZITTER STEPHANIE D’HOSE
15 mei was een dag waarop Gent geschiedenis
schreef in Vlaanderen. Geen veldslag gewonnen
of nederzetting veroverd. Maar Gent maakte
een statement: bij ons is iedereen evenveel Gentenaar!

Stephanie D’Hose maakt al langer een vuist tegen homofoob geweld. 15 mei was voor haar
dan ook een hoogdag. Want in volle coronastrijd
was er soms ook hoopgevend en positief nieuws:
het grootste regenboogzebrapad in Vlaanderen
ligt sindsdien in Gent!

“WE ZETTEN LETTERLIJK IN DE
VERF DAT IEDEREEN WELKOM IS
BIJ ONS. ONGEACHT AFKOMST
OF GEAARDHEID”
Het kleurrijke en fleurige zebrapad op het
Woodrow Wilsonplein oogt niet alleen mooi
voor de toevallige passant, het geeft ook een
duidelijk signaal. Gent is permanent een open en
tolerante stad. Burgemeester Mathias De Clercq
en schepen Filip Watteeuw realiseerden de uit-
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voering, maar het idee werd maanden geleden
al aangebracht door Stephanie: “Ik lees nog veel
te vaak verhalen over homofoob geweld. Onze
stad doet er alles aan om dergelijke meldingen
meteen aan te pakken bij de bron, maar het is
bijna onwaarschijnlijk dat dit anno 2020 nog zo
benadrukt moet worden. Veel steden hadden al
een regenboogzebrapad, maar in Gent hebben
we nu het grootste van Vlaanderen. We zetten
letterlijk in de verf dat iedereen welkom is bij
ons. Ongeacht afkomst of geaardheid.”
De locatie op het Woodrow Wilsonplein is overigens niet toevallig. Tot voor kort had dat plein al
het grootste zebrapad in Gent, met een breedte
van maar liefst 10,5 meter. De vakken tussen de
witte strepen zijn sinds midden mei dus ingevuld
met de kleuren van de regenboog. Door een
creatief ontwerp van de stadsdiensten werd de
breedte van het zebrapad nog uitgebreid tot
16 meter. Naast een fleurige en betekenisvolle
oversteekplaats, is het dus ook een zeer veilig
zebrapad.

EEN GEMENE VIJAND
GENAAMD ARMOEDE
ADJUNCT-FRACTIEVOORZITTER
CARL DE DECKER

De coronacrisis deed de tijdelijke werkloosheid
pieken en de economie kende een compleet
onverwachte terugval. Veel Gentenaars die in

normale omstandigheden niet meteen te maken
kregen met financiële problemen bevonden zich
plots onder de armoedegrens. Tijdens de themacommissie Armoedebeleid in mei kwam adjunct-fractievoorzitter en gemeenteraadslid Carl
De Decker gedreven tussen. Met recht en rede,
want het hoeft geen overtuiging dat we ook in
Gent voor grote uitdagingen staan op vlak van
armoedebestrijding. Naast de reeds in kaart gebrachte armoede van voor de crisis, mogen we
ook niet blind zijn voor verdoken armoede en
‘nieuwe’ armoede, die samen met het virus binnengebracht werd in onze huiskamers.

“MEER EN MEER GENTENAARS
ZOEKEN EEN TOEVLUCHT
TOT HET OCMW OMDAT HET
FINANCIEEL NIET MEER LUKT”
“Meer en meer Gentenaars zoeken een toevlucht
tot het OCMW omdat het financieel niet meer
lukt. Velen vielen de afgelopen maanden terug
op tijdelijke werkloosheid en komen in de problemen om hun vaste kosten te betalen”, klinkt het
bij Carl. Hij personifieert armoede als ‘een gemene vijand’ die de kansen van veel Gentenaars
beperkt. Met een ambitieus, emancipatorisch en
integraal armoedebeleid moeten we zorgen dat
iedereen krijgt waar hij recht op heeft. “En dat is
een gezamenlijk doel”, gaat Carl verder.
“Onderwijs en werk zijn en blijven de hefbomen
om de armoedespiraal te doorbreken. Wie een
job heeft, heeft meteen het meest efficiënte middel beet om volledig in onze samenleving mee te
draaien. Het geeft financiële, maar ook sociale
zekerheid en het is een boost voor het zelfvertrouwen. Het zorgt bijkomend ook voor een ‘zinvolle’ dagbesteding waar men uiteindelijk zelf
de vruchten van plukt. In ieder individu schuilt
een parel, de uitdaging ligt erin die te ontdekken. Niemand mag daarin achterblijven!”

DE BRANDENDE
ACTUALITEIT VAN WATER
GEMEENTERAADSLID CHRISTOPHE
PEETERS
Naast gemeenteraadslid en ondervoorzitter van
de gemeenteraad werd Christophe Peeters vorig
jaar ook ‘de man van het water’, oftewel: voorzitter van TMVW / Farys. Met de droogste aprilmaand in honderd jaar achter de kiezen en een
zomer die niet veel goeds voorspelt in termen
van neerslag, is innovatie, creativiteit en vooral
gezond verstand nodig, als het aankomt op het
voorzien van voldoende drinkwater. In een artikel voor SmartMedia, dat in mei verscheen in De
Standaard, heeft Christophe het over zuivering
van het oppervlaktewater, een nieuwe drinkwaterinstallatie in Oostende en hoe onze rivieren
en kanalen een bron van drinkwater kunnen zijn.
“Er zijn weinig mensen die niet klagen over het
weer in België. En toch, België is géén regenland.
Met amper 7,5 procent van de tijd regen en de
droogte die we ook vorig jaar hadden, ontstaat
er een groot probleem voor het aanvullen van
de grondwatertafels. De oplossing voor ons waterprobleem vraagt een combinatie van kennis
die voorhanden is maar tegelijkertijd het lef om
te innoveren en out of the box te durven denken”, legt Christophe uit.

“DE OPLOSSING VOOR ONS
WATERPROBLEEM VRAAGT
HET LEF OM TE INNOVEREN EN
OUT OF THE BOX TE DURVEN
DENKEN”
Farys opende in maart van dit jaar een gloednieuw waterproductiecentrum in Oostende, langs
het kanaal Gent-Oostende. Die installatie moet
de kustregio voorzien van perfect zuiver drink-
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water. “We moeten nieuwe bronnen ‘aanboren’,
en dan komt vooral het oppervlaktewater in
aanmerking. In het WPC Oostende kunnen we
water van mindere kwaliteit, zoals kanaalwater, maar ook brakwater, behandelen tot zuiver
drinkwater. Momenteel produceren we elk uur
500 m3, of 500.000 liter drinkwater. Tegen volgende zomer wordt die capaciteit verdubbeld
tot 1 miljoen liter per uur.”
Farys start ook een onderzoek naar Aquifer Storage en Recovery, een techniek waarbij water
tijdens periodes met overaanbod gestockeerd
wordt in de diepe ondergrond en in periodes
van tekorten weer opgepompt wordt.

“We moeten minder afhankelijk worden van een
beperkt aantal bronnen en veel meer mikken op
decentrale productie. Nu halen we in Vlaanderen het grootste deel van ons drinkwater rechtstreeks of onrechtstreeks uit de Maas, en uit het
Albertkanaal dat uit Maaswater bestaat. Als
het weinig blijft regenen, lopen we het risico dat
het peil historisch laag komt te staan. Of stel
dat daar een scheepsramp of grote vervuiling
plaatsvindt: dan zitten we met een groot probleem. Nog los van het feit dat al dat drinkwater via pijpleidingen naar Oost- en West-Vlaanderen moet getransporteerd worden, wat
omslachtig en duur is. En hoe meer je water moet
transporteren, hoe meer risico dat er eens iets
misloopt. Kortom, we mogen niet al onze eieren
in één mand leggen, want wat als die mand valt?
Redenen genoeg om onze drinkwaterwinning te
spreiden” besluit Christophe Peeters.
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WORDT PARKEREN AAN
CAMPUS PRINS FILIP
MOGELIJK VOOR BUREN?
GEMEENTERAADSLID
MEHMET SADIK KARANFIL
De parkeerdruk in de buurt van de Campus
Prins Filip loopt soms hoog op. Mehmet werd al
meermaals aangesproken met de vraag naar
mogelijke buurtparkings. En dus vroeg Mehmet
aan bevoegd schepen Filip Watteeuw, of de
parking van Campus Prins Filip niet opengesteld kan worden voor de buurt.
Schepen Watteeuw merkte op dat het aantal
autogebruikers in de buurt niet per se gestegen
is sinds 2017. De gevoelsmatige toename in
drukte valt daarom waarschijnlijk te verklaren
door (recente) verhuisbewegingen op de site.
“De campus telt momenteel 178 parkeerplaatsen, zonder registratiesysteem. Daardoor is het
moeilijk om in kaart te brengen hoeveel wagens
er telkens geparkeerd staan”, vult Mehmet aan.
Schepen Watteeuw liet weten dat er wel gekeken wordt om de parking op CPF op termijn
open te zetten onder de vorm van openbaar
parkeren. 147 van de parkeerplaatsen zouden
op deze manier beschikbaar worden voor het
brede publiek.
In de vorige legislatuur is er geopperd dat de
parking op de campus gedeeltelijk zou worden opengesteld voor buurtbewoners. De ondergrondse parking zou voorbehouden blijven
voor personeelsleden (met slagboom) en de
bovengrondse plekken zouden worden opengesteld voor de buurt aan de hand van de
invoer van straatparkeren. Door de start van
het overkoepelende project (VIP-school, CVO,
CPF) is dit nu in handen van de werkgroep die
door de dienst onderwijs wordt voorgezeten en
samengeroepen. In principe zou er elk moment
een update moeten zijn van dit project waarin
de exploitatie van de parking op CPF een deel
van uitmaakt.

MIJN GENT, VEILIG GENT
GEMEENTERAADSLID MANUEL MUGICA
GONZALEZ
Dat Manuel binnen onze fractie zeer specifiek
begaan is met het veiligheidsbeleid, is al langer
geweten. Met burgemeester Mathias De Clercq,
die instaat voor het veiligheidsbeleid in onze
stad, zit hij dan ook regelmatig samen om van
gedachten te wisselen.
En dat stemt Manuel bijzonder positief: “Toen ik
aanvaardde om op de lijst van Open Vld Gent
te staan, was dit toch ook ingegeven door het
feit dat ik – tijdens mijn actieve carrière bij de
politie – meermaals diende vast te stellen dat
er binnen het stadsbestuur soms nogal ongenuanceerde en zelfs foute bemerkingen en inschattingen werden gemaakt, ten overstaan van het
Gentse politiekorps en het veiligheidsbeleid in
het algemeen. Met de verschillende politieke en
ideologische invalshoeken in een college is dat
natuurlijk niet altijd een eenvoudige balans.”
Manuel vond het dan ook zijn taak om de aangebrachte argumenten op een juiste manier te
contextualiseren en correcte informatie aan te
leveren in de gemeenteraad, en dit vanuit zijn
jarenlange ervaringen in het werkveld.

“IK KAN ZEGGEN HOE DE
GENTSE POLITIE ÉCHT TE WERK
GAAT EN WELK SCHITTEREND
WERK ER DAG IN DAG UIT
GELEVERD WORDT DOOR HET
GENTSE KORPS”
Maar dat is uiteraard niet de enige reden waarom Manuel blij is met zijn zetel in de gemeenteraad: “Anderzijds is het voor mij ook van het
allergrootste belang, dat ik onze burgemeester
met correct en gefundeerd advies kan onder-

steunen waar mogelijk. Dat is iets wat ik al van
bij het begin van deze legislatuur met veel enthousiasme en toewijding doe. Zo zijn er toch al
een aantal dossiers – die al jarenlang vastzaten – opnieuw in gang gezet. Denk maar aan
de bouw van een nieuwe politiekazerne en de
renovatie van het Commissariaat Gent Centrum.
Ook het jarenlange onderbezette korps wordt
aangevuld met niet minder dan 50 extra krachten.”
Er werden daarbovenop ook reeds inspanningen gedaan voor het aanschaffen van nieuw
materiaal, zodat het Gentse korps op een modernere manier aan de slag kan.
In de gemeenteraad van mei kwam Manuel ten
slotte ook tussen in het actualiteitsdebat over de
Brugse Poort: “Ik maakte van deze mogelijkheid
gebruik om de kritieken op het beleid van onze
burgemeester te counteren. Voor links wordt er
te veel ingezet, voor rechts te weinig. Ik kon op basis van mijn 38 jaar ervaring – zeggen
hoe de Gentse Politie écht te werk gaat en welk
schitterend werk er dag in dag uit geleverd
wordt door het Gentse korps.”

2020, HET JAAR VAN
THUISONDERWIJS EN
AANLOOPLEREN
GEMEENTERAADSLID MIEKE BOUVE
Bijna visionair stelde Mieke Bouve haar eerste
vraag over de impact van het coronavirus al op
6 maart van dit jaar. Merk op: we gingen pas
in lockdown op 13 maart. Uiteraard hing het
coronavirus begin maart wel al (letterlijk) in de
lucht, maar Mieke leek te voelen dat de scholen
een heikel punt zouden worden.
“In een mondelinge vraag aan schepen Decruynaere vroeg ik tijdens de commissie onderwijs
naar de stand van zaken in het Gentse stadsonderwijs. Ik maakte mij toch wel al zorgen over
de maatregelen die op dat moment vanuit hogere overheden reeds genomen werden. Het
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leek mij toch niet onbelangrijk om een stand van
zaken te krijgen over de signalen die vanuit de
scholen, de leerkrachten en de ouders kwamen”,
klinkt het bij Mieke. “Op dat moment was er van
een sluiting nog geen sprake, maar het was wel
duidelijk dat zowel vanuit hogere overheden, als
vanuit de stad heel wat voorzorgsmaatregelen
werden genomen, zij het op dat moment nog louter preventief.”

“DE STAD GENT HEEFT BINNEN
DE MOGELIJKHEDEN ALLES
GEDAAN OM ZO VEEL
MOGELIJK KINDEREN
TE BEREIKEN”
Niet veel later gingen ook de scholen dicht, van
kleuter- tot hoger onderwijs, de schoolbel rinkelde over het ganse land voor lege gebouwen. Begin april stelde Mieke opnieuw een vraag over
het afstandsonderwijs, dat tegen die tijd al goed
zijn intrede had gevonden.

heden alles gedaan om zo veel mogelijk kinderen te bereiken. In samenwerking met Digipolis,
onder bevoegdheid van schepen Sofie Bracke,
werden laptops en internetverbindingen ter beschikking gesteld. Vanuit o.a. de bibliotheek,
onder bevoegdheid van schepen Sami Souguir,
werden vrijwilligers ingezet voor ‘hulp bij online
huiswerk’ voor leerlingen in kwetsbare situaties.
En dit zijn slechts enkele voorbeelden uit een hele
resem aan initiatieven die het levenslicht zagen
tijdens deze crisis.”
Mieke kan die initiatieven zonder twijfel stuk
voor stuk opnoemen. De afgelopen 3 maanden
stelde ze meer dan 5 vragen m.b.t. de maatregelen en de steun in het onderwijs. “Ik kan wel
stellen dat ik de situatie en vooral de evolutie
zeer nauwgezet opgevolgd heb. In mei stelde ik
nog een vraag over uitbreiding van de noodopvang, later over de versoepeling van de maatregelen in basis- en secundair onderwijs maar bv.
ook over de mogelijkheid qua collectieve bloklocaties in onze stad. Mijn dochter is zelf studente
in het hoger onderwijs en ook zij wees mij erop
dat dergelijke locaties van groot belang zijn
voor studenten, zéker na de wekenlange isolatie
voor velen”, sluit Mieke af.

PLOTS STONDEN ER
PAALTJES
GEMEENTERAADSLID PATRICIA
DE BEULE

“Er waren op dat moment al verschillende experten die opmerkten dat heel wat kinderen bij
dat afstandsonderwijs uit de boot dreigden te
vallen. Niet alleen praktisch qua omgeving en
materiaalvoorzieningen, maar later, bij de intrede na de paasvakantie van preteaching, ook
qua leerniveau”, gaat Mieke verder. “Ik moet
zeggen, de stad Gent heeft binnen de mogelijk-
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Op een zonnige ochtend eind mei reed Patricia
nietsvermoedend door Sint-Kruis-Winkel, toen
ze plots een aannemer tientallen paaltjes zag
uitladen in de Albert De Smetstraat. Later die
dag kreeg ze verschillende telefoontjes van de
buurtbewoners: de straat stond vol paaltjes! Zonder enige vorm van communicatie, van het ene
moment op het andere.
Patricia vertelt: “kort na de aanleg van de
bermen werden bewoners geconfronteerd met
diepe putten en plassen naast de kantstroken.

Hierdoor ontstond hinder en soms ook onveilige
situaties voor zwakke weggebruikers.”
De bewoners ontvingen uiteindelijk op 30 mei
wel een brief met meer informatie. De reacties
op de brief zijn intussen positief, omdat daaruit blijkt dat de paaltjes een zeer goed doel
dienen.

“De diensten lieten mij weten dat de huidige
rijbaanbreedte een bewuste ontwerpkeuze is
met als doel het verkeer af te remmen. Het
snelheidsremmende effect maakt de straat
voor zwakke weggebruikers een stuk veiliger.
Helaas stelt men vast dat enkele weggebruikers
eerder kiezen om uit te wijken over de bermen
dan wel voor het aanpassen van de snelheid.
Dit in combinatie met het natte voorjaar zorgde al snel voor schade aan de bermen”, licht
Patricia toe.
Om die reden besliste schepen Watteeuw om
tijdelijk kastanjehouten palen te plaatsen op
50cm van de kantstrook. Het kruisen van zwaar
verkeer, met een aangepaste snelheid, is hierdoor nog steeds mogelijk. De palen zijn onderling verbonden door middel van een kabel
om te verhinderen dat wagens op de bermen
parkeren dwars op de rijbaan en om te verhinderen dat palen verdwijnen en zo alle inspanningen teniet worden gedaan.
In het najaar is een evaluatie voorzien. Het is
de bedoeling om de palen weg te halen van
zodra de bermen voldoende hersteld zijn.

ONDERNEMER EN
RAADSLID IN TIJDEN
VAN CORONA
GEMEENTERAADSLID CHRISTIAAN
VAN BIGNOOT
“De afgelopen weken was onze stad niet meer
haar zelve. Corona had ons allen stevig in haar
greep. Ik kan me nog herinneren alsof het was
gisteren, dat ik onze burgemeester tegen het lijf
liep in de wandelgangen van het stadhuis voorafgaand aan een commissie. We hadden een
kort gesprek over wat er gaande was en nadien
sloegen we de handen in elkaar en eindigden
samen met de woorden “niet opgeven – en blijven doorgaan”. Niet veel later was er van handen schudden geen sprake meer en bleven we
allemaal braaf in ons kot.”
Het is het eerste dat Christiaan ons weet te vertellen, als we hem vragen hoe hij de afgelopen
maanden beleefde. De mijmering naar de tijd
dat commissies nog fysiek doorgingen is voelbaar, maar voor ons – op veilige afstand – zit
vooral een ondernemer die de draad stilaan opnieuw probeert op te pikken.
“Onze mooie stad was de afgelopen maanden
leeg en verlaten. Uiteraard was dit niet prettig,
maar we hadden geen andere keuze. Ik heb
vaak gedacht “hoe gaan we dit oplossen en hoe
krijgen we het leven terug in onze stad”, gaat
Christiaan verder.

“HET VOELT GOED OM BIJ TE
DRAGEN AAN EFFECTIEVE
VERANDERING EN BEWEGING
OP HET TERREIN”
Omdat hij ook deel uitmaakt van de Raad van
Bestuur van Puur Gent, was Christiaan vanop de
eerste rij betrokken bij de werking en het plan
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van de dienst economie, onder leiding van schepen Sofie Bracke. Christiaan spreekt van een
unieke ervaring omdat hij zowel als raadslid,
maar ook als ondernemer sterk betrokken partij
was. Hij bracht dan ook zijn persoonlijke ervaringen over tijdens de vergadering.
“Na het uitrollen van de genomen maatregelen,
wat geen makkelijke oefening was, waren de
handelaars terug in de mogelijkheid hun winkel te openen. In de begindagen was het even
zoeken, maar uiteindelijk verliep alles vrij vlot.
Na enkele dagen werd ik er door handelaars
attent op gemaakt dat hier en daar een kleine
maar eenvoudige aanpassing een groot verschil
kon maken. Ik heb als raadslid de diensten direct
aangesproken hierover. Het voelt goed om bij
te dragen aan effectieve verandering en beweging op het terrein.”

volgend jaar.
“Zowel in het Vlaams Parlement 11 jaar geleden als later in de gemeenteraad in Gent werd
Meulestedebrug mijn dossier. Dat zal ook zo
blijven de komende maanden, zeker tijdens de
bouwwerken. Het ligt op een belangrijk verkeersknooppunt in het noorden van de stad. Belangrijk voor fietsers, automobilisten en ook het
vrachtvervoer van en naar onze haven”, gaat
Veli verder.

GROEN LICHT VOOR
MEULESTEDEBRUG

“Mobiliteit is een thema dat mij na aan het hart
ligt, als politicus maar ook als Gentenaar. Zo is
er bijvoorbeeld ook het renovatieproject van het
station Gent-Sint-Pieters. Dat sleepte al een tijdje aan, maar samen met burgemeester Mathias
De Clercq heb ik dat weer op gang getrokken.
Dagelijks gebruiken 60.000 pendelaars van
daaruit de trein om bv. naar hun werk te gaan.
Zulke grote projecten gaan ook veel Gentenaars
aan. We staan er soms veel te weinig bij stil,
maar zonder vlotte mobiliteit kan je een stad of
economie niet draaiende houden”, besluit Veli.

GEMEENTERAADSLID VELI YÜKSEL
De bouw van de nieuwe brug Meulestedebrug
zal op 1 september 2021 starten. Tijdens de
gemeenteraad van mei is de samenwerkingsovereenkomst met De Vlaamse Waterweg, Stad
Gent, AWV en TMVW goedgekeurd.
“Ik ben tevreden dat de gemeenteraad het licht
op groen gezet heeft voor de bouw van een
nieuwe brug aan Meulestede”, klinkt het bij Veli
Yüksel. “Eindelijke komt er een nieuwe brug. De
huidige Meulestedebrug werd in 1955 gebouwd.
Ze is tot op de draad versleten, dat blijkt uit de
reeks pannes en herstellingen van de voorbije jaren. Tijd dus voor een nieuwe en degelijke brug
voor de inwoners van de deelgemeenten Muide,
Meulestede en Wondelgem en ook goed nieuws
voor de automobilisten die elke dag voor hun
woon-werkverkeer de Meulestedebrug nemen.”
Ook de bedrijven uit het havengebied smeken
al een tijdje voor de bouw van een nieuwe brug.
De voorbereidingswerken starten vanaf maart
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“MOBILITEIT IS EEN THEMA DAT
MIJ NA AAN HET HART LIGT,
ALS POLITICUS MAAR OOK ALS
GENTENAAR”

HET BELANG VAN
PROVINCIAAL ONDERWIJS
PROVINCIERAADSLID MARTINE
VERHOEVE
Martine Verhoeve zorgt als provincieraadslid
steevast voor de brug tussen onze stad en de
provincie Oost-Vlaanderen. Voor dit magazine
stelden we haar een aantal vragen over het provinciaal onderwijs, een thema waar ze regelmatig op tussenkomt in de raad.

Vanwaar jouw grote interesse in het provinciaal onderwijs, Martine?
“Niet enkel interesse in het provinciaal onderwijs,
maar in onderwijs in het algemeen. Maar om nu
specifiek te antwoorden op uw vraag, het OostVlaams provinciaal onderwijs biedt pluralistisch,
kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs dat flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen en
eigenheden. Onze scholen en centra zetten in op
innovatie in een eigentijdse infrastructuur.”

de verdere uitbouw verzekeren van onder meer
het technisch en beroeps secundair onderwijs,
de kwaliteitszorg, de zorgverbreding en de
IT-ondersteuning. We onderscheiden ons als een
ambitieuze onderwijsverstrekker met expertise
in duidelijk afgebakende onderwijsvormen, domeinen en studierichtingen waar we het verschil
kunnen maken. We streven ernaar om coherente
opleidingen aan te bieden, waarbij de richtingen uit de eerste graad aansluiten op die in de
tweede en derde graad.”
Waar ben je de voorbije periode over tussengekomen in de raad?
“Ik kwam onder andere tussen om te pleiten
voor minder levensbeschouwing, meer burgerschap. De grondwet verplicht scholen om levensbeschouwelijke vakken aan te bieden en
Vlaanderen heeft dat vertaald naar twee lesuren per week. Mijn tussenkomst bestond erin om
dit te herleiden tot één uur. Het vrijgekomen uur
godsdienst, zedenleer of islam, zou dan kunnen
ingevuld worden door het vak “actief burgerschap” waar ruimte komt voor dialoog tussen de
verschillende religies. Een debat dat niet onbelangrijk is in onze snel veranderende en diverse
samenleving. Persoonlijk denk ik dat de tijd rijp is
om een grondig debat te voeren over de plaats
van levensbeschouwing op school.”

Wat zijn volgens jou de sterke punten van het
provinciaal onderwijs?
“We bereiden leerlingen voor op de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. Hetzelfde doen
we met volwassenen die een tweede kans grijpen
om een diploma secundair of hoger onderwijs te
behalen. De verdere uitbouw van het arbeidsmarktgericht onderwijs in specifieke investering
intensieve studierichtingen en opleidingen horen
tot de kerntaken van het provinciaal onderwijs.
We vestigen de aandacht op investeringen die

Wat zijn aandachtspunten voor de toekomst?
“Die zullen niet min zijn. Het onderwijslandschap
zal er na coronatijden wellicht anders gaan uitzien. Het is bijzonder belangrijk dat we nu gaan
nadenken over hoe het onderwijs moet georganiseerd worden. Bijvoorbeeld een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs.
Maar steeds met voldoende aandacht voor zij
die het moeilijk hebben met deze manier van
lesgeven. Iedereen moet duidelijk mee zijn. We
mogen niemand uitsluiten. Onderwijs speelt een
sleutelrol in een positieve integratie van jongeren
in onze samenleving.”
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RAADSLID IN DE KIJKER
YELIZ GÜNER
ALS WE ONS RAADSLID IN DE KIJKER
VRAGEN NAAR HAAR LEUZE, DAN
ANTWOORDT ZE STEEVAST: “I AM A
STRONG WOMAN, BECAUSE A STRONG
WOMAN RAISED ME”. WIJ STELLEN U
MET PLEZIER VOOR AAN: YELIZ GÜNER,
40 JAAR GELEDEN GEBOREN IN GENT,
ALS EERSTE KIND VAN HAAR OUDERS
EN EERSTE KLEINKIND BINNEN DE FAMILIE. ADVOCATE, ZELF MOEDER VAN
3 PRACHTIGE DOCHTERS EN ECHTGENOTE VAN MULTITASKENDE MUSTI. WIJ
VROEGEN YELIZ NAAR HAAR LEVENSPAD EN HAAR BELEVING ALS GEMEENTERAADSLID.

een man was die door velen werd gerespecteerd. Nog voor ik zes werd, verloor ik ook mijn
grootmoeder, moeder en vader. Het verwende
kind in mij werd stil. Mijn broer en ik werden opgevangen door mijn tante. Op negentienjarige
leeftijd diende zij zich ook te ontfermen over
haar eigen broer en zus van respectievelijk 14
en 12 jaar oud. Plots had ik een heel groot gezin. Samen met haar man probeerde mijn tante ons een nieuwe toekomst te bieden en ik ben
haar daar nog steeds zeer dankbaar voor.
Wonden helen, maar de littekens blijven. Je leert
wel gauw, dat als je samen moeilijke tijden doormaakt, je band ook zeer sterk wordt. Ik groeide
dan ook op in een zeer liefdevol nest, maar ik
leerde op zeer jonge leeftijd om zelfstandig te
zijn en mijn plan te trekken. Ik heb op school – in
het Crombeen Instituut – wel enorm veel steun
gekregen van de zusters en mijn juffen. Ik kreeg
bijlessen onder de middag en ik kon zo zelfs een
schooljaar overslaan.

“DE MORELE STEUN DIE IK VAN
FAMILIE KREEG TIJDENS MIJN
STUDIES WAS VAN
ONSCHATBARE WAARDE”

“De vreugde bij mijn geboorte was groot. De familie was toen nog maar zes jaar in België en
ik was meteen het verwende kleinkind van mijn
grootmoeder. Mijn grootvader heb ik helaas
nooit gekend, hij stierf een jaar voordien in een
verkeersongeval. De verhalen leren mij dat het
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In mijn laatste jaar stelde de toenmalige CLB
voor om een technische richting te volgen. Mijn
tante was toen heel koppig en vond dat mijn
punten voldoende waren voor een ASO-richting.
En haar koppigheid kwam van pas, want ik had
al op jonge leeftijd beslist dat ik advocate wou
worden. De ASO-richting bleek uiteindelijk de
juiste keuze. Het middelbaar onderwijs ging vlot,
ik haalde mooie cijfers en ik las veel.
De overstap naar de universiteit was een logi-

sche keuze. Ik besloot rechten te studeren en ik
besloot nog meer dan dat om een onafhankelijke
vrouw te worden. Ik geloofde er – en geloof nog
steeds – sterk in dat een goede educatie de beste weg was naar financiële onafhankelijkheid.
Zo eenvoudig als de vorige schooljaren verliepen, zo moeilijk verliep mijn tijd aan de universiteit. Bij mijn familie kreeg ik wel morele steun
maar de omstandigheden waren niet eenvoudig.
Ik was de eerste binnen de familie die hogere
studies aanvatte en dat was voor hen iets ongekend. Die morele steun die ik kreeg was wel
van onschatbare waarde. Zo hebben ze er voor
gezorgd dat ik niet op vroege leeftijd huwde,
dat de mensen niet bij ons thuis moesten langskomen om mijn hand te vragen. Ze zeiden eenvoudigweg “ons dochter gaat studeren en daarmee
basta”.
Later tijdens mijn studies heb ik mij aangesloten bij Amnesty International. Ik ging op en af
naar Antwerpen op zeer late uren. Bij Amnesty
maakte ik deel uit van de redactie van het driemaandelijkse blad Focus op Vrouwen. Dat was
mijn allereerste – maar allesbehalve mijn laatste
- ‘publieke’ engagement zeg maar.
Als ik nu terugkijk op mijn jeugd, dan ben ik
zeker dat ik er een dik boek over zou kunnen
schrijven. Het heeft mij in ieder geval sterker
gemaakt maar terzelfdertijd ook zacht. Ik ben
iemand geworden met veel empathie en een
groot hart. Welzijn en onderwijs liggen mij dan
ook zeer nauw aan het hart. Het welzijn van een
kind maximaliseren, de socio-economische toestand verbeteren, gelijke kansen bieden en de
mogelijke drempels wegwerken, zijn voor mij prioritaire zaken. En we zijn er helaas anno 2020
nog lang niet…
Als gemeenteraadslid probeer ik mijn bijdrage
te leveren in het maatschappelijk debat. Mijn
rugzakje is goed gevuld en met die ervaring
probeer ik een stem te zijn voor vele anderen die
het moeilijk hebben, om welke reden dan ook.
Ik probeer een inspiratie te zijn voor jongeren als

ik hoor dat zij belangrijke keuzes moeten maken
of als er obstakels zijn in hun leven. Ik ben op
dergelijke momenten gewoon blij dat zij iemand
hebben om naar te bellen.

“HET IS MIJN WENS OM OP
MIJN OUDE DAG EEN
BOERDERIJ TE RUNNEN.
IK ZIE MUSTI IN GEDACHTEN
DAN IN EEN SCHOMMELSTOEL
ZITTEN OP DE VERANDA,
TERWIJL IK DE AARDAPPELS
AAN HET OOGSTEN BEN”
Ik heb in elk geval de weg proberen vrijmaken
voor al wie na mij komt. En op vandaag ben ik
een trotse mama van 3 flinke dochters. Ik probeer hen een warm nest te geven en een goede
opvoeding en ik tracht hen, net zoals veel ouders, de juiste waarden in het leven mee te geven: respect, waardering en warmte. En ik geef
hen mee dat wat je doet ook moet bijdragen
aan de samenleving.”
Tot slot vroegen we Yeliz waar ze zichzelf ziet
binnen 25 jaar: “25 jaar is natuurlijk best wel
lang. En dan ben ik natuurlijk ook nog maar 65
jaar. Maar het is mijn wens om op mijn oude dag
een boerderij te runnen. Ik zie Musti in gedachten dan in een schommelstoel zitten op de veranda, terwijl ik de aardappels aan het oogsten
ben, haha!”
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