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Beste liberale vrienden,

Mochten er goden bestaan, we zouden zeggen dat ze ons niet goed gezind zijn. Al jaren 
aan een stuk wordt de wereld van de ene crisis in de andere gestort. De pandemie was 
nog niet voorbij, toen Poetins oorlog in Oekraïne de internationale handel en democratie 
op zijn kop zette, en een moordende energiecrisis inleidde. 

Ook voor beleidsmakers van Brussel tot Gent is het niet gemakkelijk te werken in zo’n 
context. Steeds weer worden we ingehaald door de realiteit, steeds weer worden goe-
de bedoelingen afgeblokt door nieuwe ontwikkelingen. Oplossingen zoeken, bijsturen, 
nieuwe oplossingen zoeken. Al drie jaar razen we zo door het leven. 

Dan is het goed om af en toe een moment van rust te nemen. Om de menselijke impact 
te herdenken die de voorbije tijd op ons allen heeft gehad. 

In Gent hebben we een monument opgericht ter herdenking van de slachtoffers van de 
pandemie. De onthulling ervan was voor ons allemaal een sereen moment. Het herinnert 
ons eraan waarom we doen wat we doen. Als de wereld neergeslagen wordt, helpen 
wij elkaar om weer op te staan. We bieden een schouder om op te steunen en stappen 
samen weer vooruit. 

Vandaag moeten we onze schouders breder dan ooit maken. Ze ondersteunen nog 
steeds de slachtoffers van het virus en nemen er de slachtoffers van de hoge energie-
prijzen bij. Net daarom mogen we trots zijn dat wij, in Gent, snel de rug rechten. Dat we 
nooit iemand loslaten en de last die op de Gentenaars is gevallen maximaal verlichten. 

Dat vraagt soms om moeilijke beslissingen. Zeker voor liberalen. Hoge inflatie verhoogt 
de schulden en dwingt tot besparingen. Maar liberalen nemen verantwoordelijkheid. 
Onze mandatarissen trekken het schip steeds weer vlot. Met menselijkheid en zachtheid 
voor de Gentse burger, rechtvaardig gespreid en nooit bang om in eigen boezem te 
kijken. Zo houden wij de blik op de toekomst.

Lieve vrienden, de kans is groot dat we de komende maanden nog niet aan de nieuwe 
patatjes zullen zijn. Het is belangrijk om dat te erkennen, zodat we de juiste keuzes 
kunnen blijven maken. Keuzes, die veronderstellen dat wij onze verantwoordelijkheid 
nemen, maar ook dat iédereen een tandje bijsteekt. We zijn samen getroffen door de 
mokerslagen van de geschiedenis, we zullen ons samen recht moeten houden.

Dat wij dat kunnen, daarvan getuigen de vele verwezenlijkingen en plannen in dit ma-
gazine. Veel leesplezier! 

   Stephanie D’Hose
   Fractievoorzitster
   Gemeenteraad Gent
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STRIJD TEGEN SLUIK-
STORTEN WERPT
VRUCHTEN AF
BURGEMEESTER MATHIAS DE CLERCQ

SOFIE DOET ‘EERSTE SCHEP’ 
IN WATERSPORTBAAN  
SCHEPEN SOFIE BRACKE

ropees Kampioenschap en sindsdien is Gent 
het mekka van de Belgische roeisport”, legt 
Sofie Bracke uit. “70 tot 75 procent van de 
Belgische roeititels komt van één van de drie 
Gentse roeiclubs, dat is fenomenaal.” 
De Watersportbaan werd al eens gebaggerd 
in 1977, maar de laatste 45 jaar zijn er weer 
tonnen slib in terechtgekomen, net als blade-
ren en allerlei andere rommel. “Roeibanen 
moeten minimum 2 meter diep zijn en aan de 
rand is onze Watersportbaan nog amper 60 
centimeter diep. De baggerwerken zijn dus 
dringend nodig als we willen blijven roeien 
in onze stad. Anders komen onze internatio-
nale regatta’s in het gedrang. Daarenboven 
moeten onze roeiers zich ook optimaal kunnen 
voorbereiden op de Olympische Spelen van 
2024.” 
Sofie mocht begin november ‘de eerste schep’ 
doen in de Watersportbaan. De komende 
maanden zal het lokale bedrijf Ghent Dred-
ging zo’n 29.000m³ slib verwijderen, de in-
houd van 12 olympische zwembaden. Dat slib 
wordt afgevoerd naar een lagunering in de 
Gentse haven, waar het verwerkt zal worden. 
De werken zullen begin maart klaar zijn zo-
dat het roei- en kajakseizoen niet in het ge-
drang komt. 
Om van de Watersportbaan een topsportac-
commodatie te maken, is er meer nodig dan 
enkel dieper water. Eens de baggerwerken 
zijn afgelopen, start daarom ook de bouw van 
een nieuwe wedstrijdtoren. “De huidige wed-
strijdtoren dateert van de jaren zeventig en 
is heel erg verouderd”, legt Sofie uit. “Geen 
sanitair, geen verwarming, geen EHBO-ruimte. 
Renoveren was geen optie, daarom komt er 
een gloednieuwe toren. Die zal dubbel zoveel 
gebruikt worden: niet alleen tijdens regatta’s, 
maar ook als dagelijks trainingscentrum voor 
roeiers en kajakkers.” 
Voor de aanstelling van de ontwerper werden 
kandidaten geselecteerd uit de lijst belofte-
volle lokale ontwerpers. Uiteindelijk haalde 

digd om via de meldingsapp sluikstorten te mel-
den en met het parket werden afspraken ge-
maakt om hiervan een prioriteit te maken. 
De resultaten van die aanpak zijn nu zicht-
baar: het aantal registraties van sluikstorten 
is gestegen van 492 in 2020 naar 951 vorig 
jaar. Dat is bijna een verdubbeling. Steeds 
meer daders worden bovendien betrapt en 
geïdentificeerd. De Gentse politie kon in 2021 
in totaal 517 sluikstorters identificeren, 305 
daarvan na het doorzoeken van het sluikstort, 
208 dankzij camera’s en 4 op heterdaad. 
Burgemeester Mathias De Clercq: “Onze ver-
strengde aanpak van sluikstorten werpt vruch-
ten af. We betrappen en identificeren steeds 
meer daders, en blijven daarop inzetten.
 

Ook dit jaar wordt die aanpak verdergezet. 
Tijdens de Week van de Handhaving in oktober 
werden maar liefst 249 daders van sluikstorten 
geïdentificeerd. Zij mogen allen een GAS-boete 
van minimum 120 euro ontvangen en draaien op 
voor de opruimkosten. Burgemeester De Clercq: 
“Sluikstorten is bijzonder asociaal. Samen met 
politie en parket geven we een duidelijk signaal 
dat we dit onaanvaardbaar vinden. Wie onze 
stad bevuilt, mag dat ook voelen.”
Het parket van Oost-Vlaanderen hanteert een 
nultolerantie voor sluikstorten door het conse-
quent opleggen van financiële sancties, zowel 
via de strafrechtelijke als via de bestuurlij-
ke weg. In oktober hield het een themazitting 
waarbij een tiental verdachten werden gedag-

vaard. Zij kregen van de strafrechter effectie-
ve celstraffen tot een half jaar en geldboetes 
tot 6.400 euro. Burgemeester De Clercq: “Wie 
ergens een sluikstort ziet, kan dat steeds signa-
leren via de meldingsapp, via de website van 
de Stad Gent of via Gentinfo. Melden zorgt er 
niet alleen voor dat het sluikstort kan worden 
opgeruimd, maar ook dat de nodige sensibilise-
rings- en handhavingsacties kunnen gebeuren.”

De Watersportbaan krijgt het komende 
anderhalf  jaar een grondige make-over. 
Baggerwerken maken de roeibanen weer 
voldoende diep en een gloednieuwe wed-
strijdtoren maakt de topsportaccommodatie 
compleet. “Gent is al sinds jaar en dag een 
roeistad, maar dat kunnen we alleen maar 
blijven als we investeren in onze accommo-
datie”, zegt schepen van sport Sofie Bracke.
De Gentse Watersportbaan is bekend in 
binnen- en buitenland, 2.300 meter lang en 
76 meter breed. Ze werd 67 jaar geleden 
in sneltempo aangelegd omdat Gent het EK 
roeien mocht organiseren. “In 1955 kwamen 
maar liefst 35.000 mensen kijken naar het Eu-

Sluikstorten blijft een prioriteit voor het Gent-
se stadsbestuur. In samenwerking met de ge-
meenschapswachten, politie en parket wordt 
hier stevig op ingezet. Met resultaat: steeds 
vaker worden sluikstorters betrapt en beboet. 
Burgemeester Mathias De Clercq: “Wie onze 
stad bevuilt, mag dat ook voelen.”
Bij de aanvang van de legislatuur had burge-
meester Mathias De Clercq het aangekondigd: 
sluikstorten zou zwaarder aangepakt worden. 
Daartoe kreeg de politie voor het eerst sluik-
stortcamera’s om daders op heterdaad te 
betrappen en werd er extra personeel aan-
geworven om sluikstorten te doorzoeken naar 
identiteitsgegevens. Burgers worden aangemoe-

“SLUIKSTORTEN IS BIJZONDER 
ASOCIAAL. WIE ONZE STAD 

BEVUILT, MAG DAT OOK 
VOELEN”
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STRAF MUSEUMAANBOD 
TIJDENS DE KERST-
VAKANTIE
SCHEPEN SAMI SOUGUIR

het Gentse ontwerpbureau Felt de opdracht 
binnen. Wat meteen opvalt, is de getrapte 
overkraging. Het gelijkvloers heeft een op-
pervlakte van 35m², de eerste verdieping 
is 87m² groot en de bovenste verdieping 
187m². Stabiliteitstechnisch een huzaren-
stukje!
De nieuwe wedstrijdtoren zal fossielvrij 
verwarmd worden en haalt een E-peil klei-
ner dan 60. Ook zal er moderne meetap-
paratuur aanwezig zijn. “Vandaag de dag 
worden de wedstrijden nog afgeklopt met 
een chrono in de hand. Dat is niet bepaald 
professioneel. Daarom wordt een hoog-
technologisch fotofinish-systeem geïnstal-
leerd. Ook komen er nieuwe verlichtingspa-
len, nieuwe boeien en een camera op een 
railsysteem om de prestaties te analyse-
ren.” De bouw van de wedstrijdtoren start 
in maart 2023 en duurt ongeveer 1 jaar.

De totale opwaardering van de Water-
sportbaan zal 5 miljoen euro kosten. Die 
wordt voor de helft gefinancierd door de 
Vlaamse Overheid, en voor de helft door 
de Stad Gent. “Een serieuze investering, 
maar alleen zo kunnen onze topsporters 
zich deftig voorbereiden op de Olympi-
sche Spelen van 2024 (Parijs) en 2028 (Los
Angeles)”, zegt Sofie. “Gent is al sinds jaar 
en dag een roeistad en dat willen we ook 
blijven. 100 jaar geleden waren onze roei-
ers populairder dan de Rode Duivels. Dat is 
nu lichtjes anders, maar onze Watersport-
baan blijft wel een kweekvijver voor talent.”

topstuk werd door Vlaanderen in bruikleen ge-
geven aan het MSK, namelijk een 17de eeuws 
beeld in klei van de topbeeldhouwer Jean Del-
cour. 
Het STAM kijkt dan weer omhoog met de expo 
‘Skyline, hoogbouw in de lage landen’. “Hier 
komen twee van mijn bevoegdheden, cultuur en 
stadsontwikkeling, heel mooi samen. De tentoon-
stelling toont hoe verschillende steden omgaan 
met hoogbouw door de eeuwen heen. Gent blijkt 
door haar middeleeuws karakter niet echt in de 
hoogte te bouwen, wat in schril contrast staat 
met Rotterdam, onze partnerstad voor deze ten-
toonstelling waar hoogbouw een belangrijk deel 
van de stadsontwikkeling is.” De tentoonstelling 
is zeker ook met het hele gezin te bezoeken want 
er is heel wat voorzien op maat van de kleinsten: 
doe-elementen, een quiz, tekenmogelijkheden en 
een zenuwspiraal in de vorm van de Gentse en 
Rotterdamse skyline.
In het Huis van Alijn loopt nog steeds de pop-
pententoonstelling ‘Licht Uit, Pop op’. Het mu-
seum verwelkomde een grote collectie historische 
theaterpoppen, een schenking van het Centrum 
voor Muziek- en Podiumerfgoed. De maar liefst 
300 poppen kwamen onder andere van het 
Gentse Theater Taptoe en de Mechelse familie 
Contryn (theatergezelschap De Maan). “Pop-
penspel ligt ons in Gent nauw aan het hart. De 
tentoonstelling toont niet alleen de geschiedenis 
van het Gentse poppenspel, het geeft onze jong-
ste Gentenaars ook de kans om kennis te maken 
met deze mooie traditie. Op het einde van de 
rondleiding kan men bv. het theater van Pierke 
van Alijn bezoeken,” legt schepen Souguir uit.
In het SMAK lopen dan weer twee nieuwe 
tentoonstellingen. Enerzijds die van Philippe 
Van Snick en anderzijds die van Rose Wylie. 
Het SMAK zorgt er naar goede gewoonte voor 
dat de tentoonstellingen heel kindvriendelijk zijn. 
Voor de tentoonstelling van Philippe Van Snick is 
er een parcours speciaal op maat van kinderen.

De voorbije maanden opende zowat elk 
Gents museum een nieuwe, interessante ten-
toonstelling. Wie tijdens de kerstvakantie op 
zoek is naar een leuke uitstap met het gezin 
weet dus waar naartoe. Van theaterpoppen in 
het Huis van Alijn tot wolkenkrabbers in het 
STAM. “Maar reserveren is de boodschap”, 
zegt schepen van cultuur Sami Souguir.
Het MSK viert feest. Het oudste museum van 
het land viert in 2023 haar 225ste verjaardag. 
Daarmee is het museum zelfs ouder dan ons 
land. Ook de Vrienden van het MSK bestaan 
125 jaar. Reden genoeg dus voor een feest-
jaar. Er loopt een prachtige tentoonstelling over 
Albert Baertsoen, alias ‘le peintre de Gand’. 
“Het is niet alleen de eerste tentoonstelling van 
zijn werken in 50 jaar, er zijn dankzij een op-
roep ook 10 kunstwerken te zien die tot voor 
kort bij particulieren aan de muur hingen”, al-
dus schepen van cultuur Sami Souguir. Nog een 
reden om naar het MSK af te zakken? Een uniek 

In het Industriemuseum loopt de tentoonstel-
ling ‘Burn, van brandgevaar tot burn-out’. 
“Een tentoonstelling over werkomstandigheden 
door de eeuwen heen die echt de ogen opent”, 
zegt Sami. “De expo toont duidelijk welke weg 
we hebben afgelegd op de werkvloer sinds de 
industriële revolutie.”

Het Design Museum is momenteel gesloten 
in afwachting van de renovatie en uitbrei-
ding,  maar dat wil niet zeggen dat er niets 
meer gebeurt. “Het Design Museum stelt nog 
steeds tentoon op verplaatsing. Wie het mu-
seum echt niet kan missen kan daarvoor nog 
enkele dagen (tot 31 december 2022) naar 
FRAC in Duinkerke net over de Franse grens”, 
aldus Sami. Maar ook aan het museum zelf 
valt nog één en ander te beleven. In de vitri-
ne in de Drabstraat kan men sinds 9 decem-
ber postkaarten kopen gemaakt door lokale 
ontwerpers. Ideaal voor wie nog kerstkaartjes 
moet sturen. De opbrengst gaat naar de Arm-
ste Week, een ondertussen goed gekend Gents 
initiatief van o.a. het Gents Kunstenoverleg. 
In de Sint-Pietersabdij loopt dan weer de be-
levingsexpo ‘Grote mensen die ik kende toen 
ik klein was’. Wouter Deprez neemt je mee 
naar zijn jeugdjaren met knotsgekke verhalen. 
“Voor onze Gentse Musea geldt traditioneel 
dat ze tijdens de kerstvakantie heel populair 
zijn”, zegt Sami Souguir. “Dat is goed nieuws 
maar het betekent ook dat (online) reserveren 
op voorhand écht aan te raden is. Laat je dus 
niet verrassen en bezoek zeker eens onze web-
site degentsemusea.be. Daar vind je alles wat 
er te doen is in onze musea en kan je je bezoek 
plannen.”

“70 TOT 75 PROCENT VAN 
DE BELGISCHE ROEITITELS 

KOMT VAN ÉÉN VAN DE DRIE 
GENTSE ROEICLUBS, DAT

IS FENOMENAAL”

“RESERVEREN OP VOORHAND 
IS ECHT AAN TE RADEN” 
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SNELHEIDSVERLAGING 
VOOR VRACHTWAGENS 
OP HET E17-VIADUCT IS 
EEN FEIT
FRACTIEVOORZITSTER STEPHANIE D’HOSE

NIEUWS UIT DE FRACTIE

Minister van mobiliteit Lydia Peeters verlaagt de 
snelheid voor vrachtwagens op het E17-viaduct 
in Gentbrugge van 90 naar 70 km/u. Dat moet 
de geluidsoverlast voor de omwonenden van 
het viaduct sterk doen verminderen. Minister 
Peeters gaat daarmee in op de vraag van burge-
meester Mathias De Clercq en fractievoorzitster 
Stephanie D’Hose, die het dossier mee opvolgt in 
het Vlaams Parlement.
Omwonenden van het E17-viaduct in Gentbrugge 
klagen al langer over het ‘gebonk’ dat hen ’s nachts 
uit hun slaap houdt. Er werden reeds aanpassingen 
uitgevoerd aan het viaduct zoals betere geluids-
schermen en stillere voegen, maar de geluidsoverlast 
van voornamelijk vrachtwagens bleef aanhouden. 
Vanuit verschillende actiegroepen kwam daarom 
de vraag om de snelheid voor vrachtwagens op 
het viaduct te verlagen van 90 naar 70 km/u.
Burgemeester Mathias De Clercq ondersteun-
de dit en bepleitte deze vraag samen met 
Vlaams parlementslid Stephanie D’Hose bij de 
minister, met succes. Vrachtwagens mogen 
er vanaf 20 december nog maar 70 km/u

rijden. Voor het andere verkeer blijft de snel-
heidsbeperking van 90 km/u behouden. 
Stephanie reageert tevreden: “Het is goed 
dat de minister oor heeft naar lokale ver-
zuchtingen. Dankzij de snelheidsverlaging 
voor vrachtwagens wordt de geluidsover-
last voor de omwonenden verder aangepakt.”
De federale politie gaf een positief advies om het 
snelheidsregime aan te passen. Maar ze merken 
wel op dat een goede monitoring vereist is in de 
richting van Kortrijk op het vlak van filevorming. 
Het Vlaams verkeerscentrum zal het effect op de 
doorstroming monitoren. Van hun kant engageer-
de de politie zich om de aanwezige trajectcon-
trole aan te passen zodat het gedifferentieer-
de snelheidsregime gehandhaafd kan worden.

 

“Het verkeerscentrum zal de doorstroming en 
dus filevorming monitoren”, duidt minister Pee-
ters. “Indien nodig zullen we ook bijsturen in het 
kader van de verkeersveiligheid. Het Agent-
schap Wegen en Verkeer (AWV) zal op zijn 
beurt de impact op het geluid monitoren.”
Ondanks de recente renovatie van het viaduct 
blijft Stephanie er ook voor pleiten om knopen 
door te hakken voor de toekomst. “Er liggen nog 
steeds verschillende scenario’s op tafel, zoals een 
overkapping of een tunnel” besluit ze. “Maar 
een finale beslissing werd nog niet genomen. 
Volgens berekeningen moet de brug binnen 20 
jaar sowieso afgebroken worden. Het wordt dus 
wel stilaan tijd dat we een langetermijnoplossing 
zoeken voor dit dossier en alle betrokkenen.”

 

Recent werd een akkoord gevonden tussen 
sogent, het buurtcomité en de private partner 
over het project Ecowijk Gantoise. Het bouwpro-
ject zal een volledig nieuwe wijk realiseren op 
de braakliggende terreinen van het voormalige 
Ottenstadion. “Na jaren van stilstand kunnen 
eindelijk terug stappen vooruit gezet worden in 
dit dossier” klinkt het bij bevoegd schepen Sami 
Souguir. Carl De Decker, Buffalosupporter van 
het eerste uur, volgt het dossier al sinds 2011 op.
Voor vele supporters van KAA Gent blijft de loca-
tie natuurlijk sterk gelinkt aan de Gentse voetbal-
ploeg en de mooie momenten die ze er meemaak-
ten. Reeds in 2011 vroeg gemeenteraadslid Carl 
De Decker om de middenstip te bewaren en een 
nieuw leven te geven binnen toekomstige projecten. 
“Het idee kwam bij mij op na een bezoek aan 
het voormalig stadion van Arsenal in Londen. 
Daar is ook een nieuwe wijk herrezen, maar 
blijft de link met het verleden behouden door 
de oprichting van een prachtig herdenkingsmo-
nument in het park, waar vele supporters samen 
herinneringen komen ophalen” klinkt het bij Carl. 
“Toenmalig schepen van sport, Christophe Pee-

ters, bevestigde mij in het verleden al dat er in 
de plannen voorzien was om de middenstip en 
een deel van het veld te bewaren binnen de 
contouren van het wijkpark. Ondertussen zijn we 
natuurlijk vele jaren verder, maar ik hoop dat er 
in de plannen nog steeds ruimte is voor het her-
denken van dit stukje Gentse sportgeschiedenis.”
De schepen liet tijdens het vragenuurtje van 
oktober weten dat de ambities om van Eco-
wijk Gantoise een voorbeeldwijk te maken 
op het vlak van energie, mobiliteit en woning-
types met de overeenkomst overeind blijven. 
Hetzelfde geldt voor de ruimtelijke structuur 
van de wijk, zoals die reeds was uitgetekend. 
In de wijk komt een groot diagonaal wijkpark 
mét knipoog naar het sportverleden van de site. 
“De site is vooral gekend als ‘de Gantoise’, de 
historische locatie voor verschillende sporttakken 
en dus zeker niet alleen voetbal in het Gent-
se. Ook atletiek, tennis, hockey,… hebben de 
site en de wijk meer dan 100 jaar lang op de 
kaart gezet” klonk het bij schepen Sami Souguir. 
“We willen met het openbaar domein dan ook 
het sportverleden van de site veruitwendigen.”

De beschikbare parkruimte is niet voldoende 
groot om volwaardige sportterreinen te integre-
ren. Toch wordt meer dan een eeuw aan sport-
geschiedenis niet gewist, en zal het parkontwerp 
speelse referenties bevatten naar het rijke sport-
verleden. Een centrale as zal doorheen de wijk 
worden uitgewerkt als het ‘Gantoise-pad’ en zal 
dienst doen als atletiekpiste. Deze as rijgt verschil-
lende spel- en sportplekjes aaneen: een verwij-
zing naar een atletiekwerpkooi, een hockeygoal, 
een trapveldje met tribune, een fit-o-meter,…  
Ook de middenstip van het Ottenstadion zal 

“DANKZIJ DE SNELHEIDS-
VERLAGING WORDT DE 

GELUIDSOVERLAST VOOR 
OMWONENDEN VERDER 

AANGEPAKT”

MIDDENSTIP OTTEN-
STADION BLIJFT
BEHOUDEN IN NIEUWE 
ECOWIJK 
ADJUNCT-FRACTIEVOORZITTER
CARL DE DECKER

“OOK ATLETIEK, TENNIS, 
HOCKEY,... HEBBEN DE WIJK 
MEER DAN 100 JAAR LANG 

OP DE KAART GEZET”
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GEWIJZIGDE VERKEERS-
REGELING AAN HOGEWEG 
ZORGT VOOR FILES
GEMEENTERAADSLID
MEHMET SADIK KARANFIL

zichtbaar blijven in het ontwerp van het pu-
bliek domein. De middencirkel zal als een zit-
rand worden uitgewerkt. De uitwerking van 
de speelplekken in het publieke park gebeurt 
o.a. met portieken, die opnieuw een link ma-
ken naar het sportverleden van de site. Ter 
nagedachtenis van de gesneuvelde leden van 
de Eerste Wereldoorlog richtte ‘de Gantoise’ 
in 1935 een gedenksteen op. Bij Gantoisele-
den staat het monument bekend als ‘De Steen’. 
Ook ‘De Steen’ krijgt een plekje in het wijkpark.

Op dinsdag 8 november 2022 ruilden de 
Gentse gemeenteraadsleden het vertrouwde 
stadhuis voor een aula op de campus Kan-
tienberg. Een toepasselijke locatie voor de 
eerste themacommissie op verplaatsing over 
het onderwerp studentenhuisvesting. 
Dat het thema duidelijk leeft bij de Gentenaar, 
bleek uit de massale opkomst. De 150 voor-
ziene plaatsen volstonden nauwelijks voor de 
uiteindelijk 175 aanwezigen: inwoners, make-
laars, vertegenwoordigers van hoger onder-

wijsinstellingen en uiteraard de studenten zelf.
Met 80.000 studenten is Gent de grootste stu-
dentenstad van Vlaanderen. 45.000 daarvan 
zijn kotstudenten, waarvan een deel in hun 
zoektocht naar een kot onvermijdelijk ook op 
de reguliere woningmarkt terechtkomt. Daar 
komen ze vaak in conflict met Gentenaars 
die door het beperkt aanbod zelf steeds 
moeilijker een betaalbare woning vinden. 
Bijkomende studentenhuisvesting voorzien lijkt een 
voor de hand liggende oplossing, maar is niet al-
tijd (snel) realiseerbaar. Creëert een te hoge con-
centratie studenten in bepaalde buurten boven-
dien niet te veel overlast? Voor de student zelf  is 
betaalbaarheid een heel belangrijk aspect, toch 
lijken er steeds meer “luxekoten” op de markt te 
komen? Is de “kotmadam” toe aan een comeback?
Het inleidende panelgesprek gaf al me-
teen stof tot nadenken en inspiratie voor 
diepgaandere discussies in kleinere groe-
pen. Ook tijdens de afsluitende receptie 
werd nog volop van gedachten gewisseld.
Christophe Peeters blikt tevreden terug op een 
geslaagde avond met sterke debatten en res-
pectvolle gesprekken. Als voorzitter van de ge-
meenteraad is hij de drijvende kracht achter dit 
nieuwe concept om de dialoog tussen gemeen-
teraadsleden en de burgers ook buiten de mu-
ren van het stadhuis te brengen. Het is daarbij 
niet de bedoeling het politieke debat al te voe-
ren, maar vooral om te luisteren naar de ver-
schillende betrokken actoren. Met de verzamel-
de input gaan de raadsleden in januari verder 
aan de slag in de gemeenteraadscommissie.
“Ook in 2023 zullen we een themacommissie 
op verplaatsing organiseren”, kijkt Christophe 
vooruit. “Het onderwerp staat nog niet vast, 
maar deze zeer geslaagde eerste editie 
maakt alvast duidelijk dat de formule zich er 
perfect toe leent om in te gaan op thema’s 
die breed maatschappelijk leven in onze stad. 
Het brengt de burger dichter bij de politiek, 
maar dompelt ons als politici ook onder in wat 
echt leeft.”

Buurtbewoners van de Hogeweg, Grondwet-
laan, Visitatiestraat en de Sint-Bernadettestraat 
staan sinds kort veel langer in de file. De ver-
keersdruk op de buurt nam enorm toe door een 
gewijzigde situatie aan het kruispunt. Gemeen-
teraadslid Mehmet Sadik Karanfil kaartte de 
situatie aan bij de bevoegde schepen en vroeg 
naar een evaluatie en eventuele aanpassingen. 
De schepen liet weten dat er inderdaad meer 
files vastgesteld zijn na de wijzigingen aan het 
kruispunt. Hij geeft daarbij wel mee dat dit ver-
wacht was en dus geenszins een verrassing is. Het 
kruispunt moest dringend verkeersveiliger worden 
gemaakt gelet op verschillende ongevallen die 
recentelijk nog gebeurden. De keuze voor meer 
verkeersveiligheid brengt bijna automatisch al-
tijd een verlies aan doorstroming met zich mee. 
Voornamelijk het verkeer op de Grondwetlaan 
naar het kruispunt toe ondervindt extra wachttijd 
ten opzichte van vroeger. Zo is de reistijd op de 
Grondwetlaan met 3 minuten toegenomen tijdens 
de spits, met af en toe zelfs files tot op de Ant-
werpsesteenweg waar dan bijkomend ook file op-
treedt. Op de Sint-Bernadettestraat en Hogeweg 
zijn de reistijden met een 15 tot 20-tal seconden 
toegenomen zowel tijdens als buiten de spitsmo-
menten. Opvallende structurele files komen hier 
dus blijkbaar minder voor. Op vandaag wordt er 
bijvoorbeeld wel een extra groenfase voor fietsers 
en voetgangers voorzien die er vroeger niet was. 
Deze kan tot 2 keer per cyclus voorkomen. Het 
voordeel is dat fietsers en voetgangers hier conflict-
vrij kunnen oversteken. Het nadeel is dat gemotori-
seerd verkeer langer moet wachten voor het groen 
krijgt. Dat zogenaamde ‘vierkant groen’, waarbij 
alle fietsers en voetgangers tegelijk groen krijgen 
blijkt helaas toch niet zo’n verbetering te zijn. 
“Een paar weken geleden was in de krant nog 
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10 JAAR ‘STROP’
GEMEENTERAADSLID MANUEL
MUGICA GONZALEZ

te lezen dat het vierkant groen het verkeer letterlijk 
vierkant doet draaien” klinkt het bij Mehmet. “Ook 
aan Meulestedebrug werd het vierkant groen in-
gevoerd in de lichtenregeling en fietsers vlogen 
meermaals door elkaar en soms zelfs tegen elkaar. 
De schepen liet weten dat een nieuwe situatie altijd 
wennen is, maar in Sint-Amandsberg is het vierkant 
groen al enige tijd geleden ingevoerd en de situ-
atie verloopt nog steeds zeer chaotisch en stroef.” 
De schepen gaf mee dat de file voor een deel 
ook het gevolg is van de werken aan de Dam-
poort en het feit dat de Visitatiestraat nu tijde-
lijk van rijrichting wijzigde. Van zodra de werf 
Dampoort naar een volgende fase gaat en 
de Visitatiestraat verandert van rijrichting zou 
de impact normaal terug kleiner moeten zijn. 
Na deze wijziging plant Stad Gent een gron-
dige evaluatie van de volledige doorstroming. 

Dit jaar is het tien jaar geleden dat STROP - “Sa-
men Tegen Rondtrekkers en Overlastplegers” - 
werd opgericht bij de Gentse Politie. Manuel Mu-
gica Gonzalez maakt zijn analyse van die 10 jaar.

“Dit is een mooi initiatief waarbij vrijwilligers uit 
alle operationele diensten (verkeer, recherche, 
interventie, wijkdienst) samen op patrouille gaan 
om alle soorten van criminaliteit te bestrijden. Het 
voordeel hiervan is dat zij daar  hun kennis op het 

MASSALE OPKOMST
VOOR EERSTE
THEMACOMMISSIE
OP VERPLAATSING
VOORZITTER VAN DE GEMEENTERAAD
CHRISTOPHE PEETERS
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ROSTIJNESTRAAT WERD 
NA 2 JAAR EINDELIJK 
WEER GEMAAID
GEMEENTERAADSLID PATRICIA DE BEULE

de bewoners. De onverzorgde bermen zorgen 
voor heel wat sluikstort en de straat oogt enorm 
slordig door de lange grassen. Het viel de bewo-
ners ook op dat de meeste locaties in Desteldonk 
wél 1 maal per jaar gemaaid werden, maar 
dat de Rostijnestraat steeds vergeten werd.” 
Patricia besloot dan ook om het heft in eigen han-
den te nemen. Ze contacteerde de groendienst 
en kaderde de situatie, met succes. Ondertussen 
schoot de groendienst in actie en werden de ber-
men al gemaaid. Vanaf nu zal de Rostijnestraat 
jaarlijks mee opgenomen worden in de onder-
houdsplanning en zal het maaien ook vroeger op 
het jaar uitgevoerd worden. De bewoners waren 
alvast enorm tevreden met de kordate en snelle 
aanpak van Patricia.

Eerder dit jaar werd n.a.v. een vraag van Chris-
tiaan Van Bignoot duidelijk dat gebruikers van 
een elektrisch voertuig tijdens het (bovengronds) 
opladen van dat voertuig, geen parkeergeld 
hoeven te betalen. Deze vrijstelling wordt ge-
regeld in de Wegcode, maar is toch te weinig 
gekend bij gebruikers. Recentelijk werd ook een 
wijziging van de Federale Wegcode doorge-
voerd waardoor op deze parkeerplaatsen een 
connectieplicht geldt sinds 1 oktober. Een meer 
dan nodige aanpassing zo blijkt.
De vrijstelling van parkeergeld is niet opgenomen 
in het retributiereglement. Dit hoeft ook niet, legde 
de bevoegde schepen uit, omdat het opgenomen 
is in de Wegcode, die algemeen van toepassing 
is. De schepen gaf aan evenwel geen voorstander 
te zijn van deze vrijstelling, omdat het volgens hem 
aanmoedigt tot ‘laadpaalkleven’ waarbij laad-

terrein rechtstreeks met elkaar delen en wanneer 
zij later op pad gaan tijdens hun eigen dienst met 
een andere ‘bril’ kijken naar wie of wat beweegt op 
de straat” klinkt het bij Manuel Mugica Gonzalez. 
STROP staat jaarlijks garant voor het oppakken 
van geseinde personen, drugdealers, wapens 
enz. Zij zijn aanwezig in ‘moeilijke’ buurten. Na 
tien jaar staat de teller op 1092 acties. Tijdens 
deze acties verrichtten de teams maar liefst 
1.264 gerechtelijke arrestaties. Ze deden 10.568 
vattingen van personen met verboden voorwer-
pen en plukten 1.338 geseinde personen van 
de straat. Er werd voor 703.143 euro crimineel 
geld in beslag genomen, ze troffen 1.347 wa-
pens aan en ze vonden 678 gestolen voorwer-
pen terug. Bij verkeerscontroles inden zij voor 
60.807 euro aan boetes voor bestuurders die 
niet in orde waren met hun boorddocumenten.
“Als je deze cijfers ziet, hoeven we niemand er nog 
van te overtuigen dat de STROP-teams een posi-
tieve impact hebben op onze mooie stad en voor-
al een ongelofelijke bijdrage leveren aan onze 
veiligheid. We wensen hen nog vele jaren toe en 
een grote dank aan alle vrijwilligers die buiten hun 
reguliere diensturen deelnemen aan deze acties” 
besluit Manuel trots.

Tijdens de commissie onderwijs van september 
kwam het nijpende lerarentekort in onze Gentse 
scholen al op de radar. De schepen gaf toen mee 
dat het nog een maand te vroeg was om uitspra-
ken te doen, aangezien het schooljaar nog maar 
pas van start gegaan was. Tijdens de commissie 
in oktober kwamen verschillende raadsleden 
dan ook terug op deze problematiek, waaron-
der ook raadslid Mieke Bouve voor onze fractie. 
Op 1 september zag het er voor onze Gentse 
scholen voorzichtig positief uit: ‘slechts’ voor iets 
meer dan 1 procent van de opdrachten was nog 

geen leerkracht gevonden. Tegelijkertijd gaf de 
schepen wel aan dat het tekort zich ook de vorige 
jaren vooral liet voelen in de loop van het school-
jaar, als er leerkrachten uitvallen en er geen ver-
vangers gevonden kunnen worden. In het antwoord 
van de schepen tijdens de commissie van septem-
ber was ook sprake van 2 pilootprojecten die door 
het Stedelijk Onderwijs Gent werden ingediend, 
in antwoord op de oproep van de bevoegde 
minister. Bedoeling was om te gaan experimen-
teren om oplossingen te zoeken voor het leraren-
tekort. Het was evenwel nog onzeker of de inge-
diende projecten goedgekeurd zouden worden.
 “Ik deed tijdens de commissie van september bij-
komend ook de suggestie om nieuwe partners in te 
schakelen voor het nijpende probleem binnen ons 
onderwijs. Veel ondernemers en private spelers zijn 
immers bereid om medewerking te verlenen om 
het lerarentekort aan te pakken. Daarbij gaat het 
vooral om het zogenaamde ‘duaal leren’ waarbij 
mensen uit privé bedrijven worden ingeschakeld 
als lesgever. Hier loopt op vandaag al een proef-
project over dat uiteraard nog in de kinderschoe-
nen staat, maar het kan wel de moeite lonen om 
ook deze piste verder te onderzoeken en te be-
kijken of dergelijke samenwerkingen kunnen op-
gezet worden in Gent” klinkt het bij Mieke Bouve. 
Wat betreft de tekorten bij leraren gaf de sche-
pen mee dat het allergrootste probleem zich inder-
daad voordoet bij de kortdurende afwezigheden 
die niet opgevangen kunnen worden. Zij hebben 
een grote impact op de leerlingen en de scholen. 
De 2 pilootprojecten waarvan sprake werden on-
dertussen goedgekeurd door de Vlaamse rege-
ring. De overkoepelende doelstelling van beide 
projecten is om werktevredenheid en motivatie te 
verhogen, ziekteverzuim te verlagen en voldoende 
ruimte te creëren voor professionalisering en zelf-
ontplooiing. Voor het basisonderwijs gaat het om 
experimenteren met alternatieve schoolorganisa-
tie. Concreet voorzien de projecten structureel tijd 
in de schoolopdracht, zodat er aan regelmatige, 
diepgaande professionalisering en kennisdeling 
kan gedaan worden tijdens de schooluren. Daar-

mee trachten beide projecten de werklast na de 
schooluren te verminderen waardoor een betere 
work-life balans ontstaat.  Voor het secundair on-
derwijs wordt geëxperimenteerd met een flexibele 
en autonome invulling van de schoolopdracht. De 
bedoeling is om breder te kijken dan het aantal te 
presteren lestijden en te vertrekken vanuit de talen-
ten en interesses van elke leerkracht. Dat start bij 
het takenpakket van een leerkracht, dat natuurlijk 
veel meer omvat dan enkel het aantal uren voor de 
klas. Daarbij moet ook de mogelijkheid geboden 
worden om door te groeien in zijn/haar talent(en) 
binnen de loopbaan.

Raadslid Patricia De Beule werd door bewoners 
van de Gentse deelgemeente Desteldonk over-
stelpt met klachten over het slechte maaibeleid 
in bepaalde buurten. De Rostijnestraat, waarvan 
de ene kant grondgebied Lochristi is en de an-
dere kant grondgebied Gent, werd al geduren-
de 2 jaar niet meer onderhouden. Opvallend: de 
berm op de grondgebied Lochristi ligt er nochtans 
wel piekfijn bij. Enkel de berm op Gents grond-
gebied krijgt dus niet het nodige onderhoud
. 

Voor de bewoners in de straat was de maat vol 
en ze besloten dan ook Patricia aan te spreken: 
“Deze situatie veroorzaakt terechte onvrede bij 

MET EEN GEWONE AUTO 
PARKEREN AAN EEN 
ELEKTRISCHE LAADPAAL: 
DAT IS DAN 58 EURO
BOETE    
GEMEENTERAADSLID 
CHRISTIAAN VAN BIGNOOT

LERARENTEKORT IN GENT 
BLIJFT NIJPEND    
GEMEENTERAADSLID MIEKE BOUVE
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plekken voor langer dan nodig worden ingenomen. 
Op het moment van de vraag van Christiaan was 
er sprake van een mogelijke wijziging van de Fe-
derale Wegcode. Die wijziging zou een connectie-
plicht invoeren. De wijziging kwam er en trad op 1 
oktober reeds in werking. 

Op die manier wordt aan het probleem verholpen 
dat elektrische en andere voertuigen zich parkeren 
op een laadplek, zonder effectief gebruik te maken 
van de laadmogelijkheden. De schepen gaf in zijn 
antwoord ook mee dat het nuttig kan zijn om na te 
denken over een zogenaamd ‘rotatietarief’. Dat is 
een kostprijs boven op de laadprijs die aangere-
kend wordt als men te lang op de parkeerplaats 
blijft staan zonder te laden. Om dit tarief moge-
lijk te maken was evenwel eerst de connectieplicht 
noodzakelijk, hetgeen vandaag dus het geval is. 
Het blauwe bord met een witte ‘P’ en daar-
onder het symbool van een stekker duiden de 
parkeerplaatsen aan die exclusief voorbehou-
den zijn voor elektrische voertuigen. Elektri-
sche voertuigen hoeven hier dus geen parkeer-
tarief te betalen, maar moeten uiteraard wel 
betalen voor het stroomverbruik bij het laden.
De elektrische of hybride voertuigen moeten 
sinds 1 oktober dus wel verbonden zijn met de 
laadpaal. De stekker moet erin zitten en de ver-
binding tussen het voertuig en het oplaadpunt 
moet geactiveerd zijn. Als dit niet het geval is, 
riskeert de gebruiker een boete van 58 euro.
Christiaan: “De politie is zich gelukkig ook bewust 
van het probleem van zogenaamde ‘laadpaalkle-
vers’ en gewone voertuigen die de plaatsen voor 
elektrische wagens bezetten. Het eerste fenomeen 

houdt in dat elektrische wagens de parkeerplaat-
sen langer dan de laadtijd bezet houden, hetgeen 
van weinig solidariteit getuigt naar andere elektri-
sche rijders. Het tweede probleem – waarbij ge-
wone wagens zich op voorbehouden plaatsen par-
keren – komt meer en meer voor in Gent en zorgt 
voor een enorme frustratie bij elektrische rijders.
Collega Christophe Peeters haalde ooit eens het 
voorbeeld aan: het is alsof een elektrische rij-
der zich een volledige dag zou stationeren voor 
de enige benzinepomp in een gemeente of stad. 
Je ontneemt op dat moment alle niet elektrische 
voertuigen hun brandstof. Dat is omgekeerd niet 
anders uiteraard. Het getuigt van weinig hoffe-
lijkheid als je met een gewoon voertuig de laad-
plaats inneemt van een elektrische rijder. De laad-
palen zijn op dit moment nog niet in alle wijken en 
deelgemeenten in groten getale aanwezig. Het 
komt soms dus echt wel aan op dat ene vrije plek-
je. Elektrische rijders maken ook vaak gebruik van 
een ‘app’ die aangeeft waar de vrije laadplaatsen 
zich bevinden. Als een gewone wagen de plaats 
heeft ingenomen, wordt die plaats in de app als-
nog als vrij aangegeven, omdat de beschikbaar-
heid geregistreerd wordt aan de hand van het 
al dan niet aangesloten zijn van een laadkabel. 
Het is sinds 1 oktober mogelijk om de politie te bellen 
met de vraag de verkeerd geparkeerde wagens in 
kwestie weg te slepen, maar uiteraard heb je daar 
niet altijd de tijd voor en dan parkeer je je als elek-
trische rijder ergens anders, meestal zonder te kun-
nen laden. Het zou dus een zeer goede zaak zijn dat 
men hierover blijft sensibiliseren en er opgetreden 
wordt tegen deze problematiek” besluit Christiaan.

“Geen fietsstroken, geen fietsenstallingen en 
auto’s die stoppen op plaatsen waar ze niet mo-
gen staan, de ochtendspits aan basisschool De 

Wijze Eik in Mariakerke verloopt op zijn zachtst 
uitgedrukt heel chaotisch” klinkt het bij gemeen-
teraadslid Alana Herman. Gelukkig is er be-
terschap in zicht: begin volgend jaar wordt de 
schoolomgeving aangepakt én veiliger gemaakt!

De schepen van mobiliteit liet weten zich bewust 
te zijn van de onveilige situatie ter hoogte van 
De Wijze Eik en gaf de opdracht aan het Mobili-
teitsbedrijf om dit op korte termijn aan te pakken. 
Alana Herman kwam hierover al tot 3 maal tussen:  
“Het is goed dat de schepen de ernst van de situ-
atie inziet. De onveilige situatie aan De Wijze Eik 
sleept al geruime tijd aan. Het kan niet de bedoe-
ling zijn dat we ons bewust zijn van een probleem 
en er gewoon met z’n allen naar staan te kijken. 
De veiligheid aan onze scholen is een topprioriteit.” 
Ondertussen vond er al een grondig onderzoek 
plaats en was er ook overleg tussen de schoolcon-
sulenten van het Mobiliteitsbedrijf en de school. 
In de eerste helft van volgend jaar zullen er ver-
schillende maatregelen genomen worden. Er ko-
men fietssuggestiestroken in de Eeklostraat en de 
parkeerplaatsen voor de ingang van de school 
worden geschrapt. Zo wordt meer ruimte ge-
maakt om de schoolpiek veilig te laten verlopen.
Er zullen ook paaltjes geplaatst worden om foutpar-
keren tegen te gaan. Ook de oversteekplaats wordt 
veiliger door parkeerplaatsen te schrappen en de 
omgeving beter in te richten. Zo wordt de zichtbaar-
heid bevorderd en wordt meer opstelruimte gecre-
eerd. Het snelheidsregime in de Groenestaakstraat 
zal worden aangepast naar 30 kilometer per uur, 
om vlotter en veilig oversteken mogelijk te maken. 
Enkel van dit onderdeel is de timing nog niet gekend.

Zoals de provincie Oost-Vlaanderen als overheid 
verschillende bevoegdheden en rollen heeft, zo 
werkt ze ook op verschillende manieren aan meer 
hernieuwbare en duurzame energie: een bloem-
lezing door provincieraadslid Martine Verhoeve.
Zowel het ontwerp-beleidsplan ‘Maak Ruimte 
voor Oost-Vlaanderen’ als het actieplan ‘Klimaat-
gezond Oost-Vlaanderen 2050’ bevatten heel 
wat rond hernieuwbare en duurzame energie. 
Het beleidsplan doet uitspraken over wat goede 
plekken zijn om in te zetten op de ontwikkeling van 
windturbines, warmtenetwerken, energiehubs,… In 
het actieplan staan concrete methodes over hoe 
de provincie Oost-Vlaanderen en/of andere sta-
keholders de realisatie ervan kunnen aanpakken. 
Verder ontwikkelde het provinciebestuur onder-
bouwde en geïntegreerde ruimtelijke visies op 
het Energielandschap in 2050 voor 5 regio’s 
– waaronder de regio Gent – met als doelstel-
ling enerzijds een maximale reductie van CO2 
door productie, opslag en omslag van hernieuw-
bare en duurzame energie, rekening houdend 
met de landschappelijke draagkracht van de 
omgeving en anderzijds maximaal ruimtelijke 
en maatschappelijke meerwaarde te creëren. 
“De noodzaak tot een energietransitie is echter niet 
de enige opgave waarmee we geconfronteerd 
worden: de gevolgen van de klimaatverandering 
(verdroging en wateroverlast, hitte, verlies aan bio-
diversiteit…), van de stikstofproblematiek en de 
nood aan plekken om kwalitatief te wonen-wer-
ken-ontspannen zijn allemaal zaken die afgewogen 
moeten worden. Het is uit den boze dat de ener-
gietransitie meer problemen zou veroorzaken dan 
op te lossen. Vandaar het grote belang van der-
gelijke geïntegreerde visies op energielandschap-
pen”, verduidelijkt raadslid Martine Verhoeve.

HERNIEUWBARE ENERGIE: 
EEN SPEERPUNT BINNEN 
OOST-VLAANDEREN    
GEMEENTERAADSLID EN
PROVINCIERAADSLID
MARTINE VERHOEVE

“LAADPALEN ZIJN NOG NIET 
OVERAL IN GROTEN GETALE 
AANWEZIG. HET KOMT DUS 
SOMS ECHT WEL AAN OP 

DAT ENE VRIJE PLEKJE”

SCHOOLOMGEVING 
BASISSCHOOL DE WIJZE 
EIK WORDT AANGEPAKT   
GEMEENTERAADSLID ALANA HERMAN
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NICOLAS VANDEN EYNDEN 
ONS RAADSLID IN DE KIJKER IS IN DEZE 
EDITIE EEN ‘ANCIEN’ BINNEN ONZE FRAC-
TIE. HIJ TROK VANUIT JONG VLD GENT 
REEDS IN 2012 MEE DE LOKALE VERKIE-
ZINGSCAMPAGNE VANOP DE 12E PLAATS 
EN IS SINDS 2017 EEN VASTE BLAUWE 
STEM VOOR DE FRACTIE - EERST IN DE 
OCMW-RAAD, SINDS DEZE LEGISLATUUR 
OOK IN DE GEMEENTERAAD. ALS DIREC-
TEUR VAN GENT ICC KENT DE EVENEMEN-
TENSECTOR VOOR HEM GEEN GEHEIMEN 
MEER, MAAR HEEFT HIJ NOG GEHEIMEN 
VOOR ONS? WIJ STELLEN U MET PLE-
ZIER VOOR: NICOLAS VANDEN EYNDEN.

RAADSLID IN DE KIJKERMeer en meer studenten moeten bij het OCMW 
aankloppen voor financiële steun. Jaarlijks on-
dersteunt het OCMW honderden meerder-
jarige studenten. Jongeren die willen stude-
ren, maar de middelen er niet voor hebben, 
krijgen een noodzakelijk duwtje in de rug. 
Annelie Pollefliet: “Studeren is de beste in-
vestering in de toekomst van onze jongeren. 
Wie een diploma op zak heeft, vindt mak-
kelijker een goede  job. En wie een goe-
de job heeft, staat later sterker in het leven”.
In het academiejaar 2021-2022 ontvingen 
1.232 studenten een leefloon van het OCMW. 
In het huidig academiejaar telden we half ok-
tober 967 voltijdse studenten, dat blijkt uit een 
vraag op de gemeenteraad van Carl De Decker. 
Dit aantal zal nog stijgen door bijkomende aan-
vragen tijdens de laatste maanden van dit jaar. 
Carl De Decker: “Het is voor onze libera-
le fractie altijd een ‘rechten- en plichtenver-
haal’. Naast het ontvangen van financiële steun, 
moet de student zijn werkbereidheid aanto-
nen door zich niet alleen in te zetten voor zijn/
haar studies maar ook door het verrichten van 
studentenarbeid tijdens het academiejaar”.
Het spreekt voor zich dat de steun aan studen-
ten altijd beperkt is in tijd.  Binnen het OCMW 
Gent hanteert men de interne regelgeving dat 
er steun verleend wordt tijdens de periode van 
de normale studieduur van het diplomacontract 
+ 1 jaar.  Met andere woorden: als je een ba-
cheloropleiding volgt van drie jaar kan je daar-
bovenop nog een jaar extra ondersteuning krij-
gen. Wanneer men hierin niet slaagt wordt het 
dossier van die student nog eens afzonderlijk 
onder de loep genomen. Het kan bijvoorbeeld 
zijn dat de student veel ziek geweest is, dan 
kan er uitzonderlijk en via een bijzonder ver-
zoek nog een extra jaar toegestaan worden. 
“OCMW Gent bewijst hiermee dat activering niet 
alleen gericht is op werk, maar ook jongeren maxi-
maal stimuleert om niet bij de pakken te blijven zit-
ten en een diploma te halen als toegangsticket tot 
een mooie toekomst” besluit Annelie.  

Dat de coronapandemie zwaar inbeukte op de eve-
nementen- en beurzensector hoeven we aan Nicolas 
niet uit te leggen. Als directeur van Gent ICC werk-
te hij de afgelopen jaren zo goed als non-stop om 
het bekende Gentse congrescentrum door de crisis 
te loodsen. “Ik heb met grote ogen gekeken naar 
de sterke en kordate aanpak van ons stadsbestuur 
tijdens de moeilijke coronajaren. Zo goed en zo 
kwaad mogelijk hebben onze beleidsmakers onze 
stad en haar diverse sectoren door de pandemie 

proberen trekken. De budgettaire gevolgen zijn op 
vandaag natuurlijk navenant, niet alleen in Gent 
en zelfs niet alleen in Vlaanderen of België. De 
volledige wereld heeft geleden onder deze crisis. 
 
Gent ICC is in eerste instantie een congrescentrum, 
maar uiteraard zijn de activiteiten in ons ICC bre-
der dan congressen alleen. Er gaan ook regelmatig 
beurzen door en evenementen in de ruime zin van 
het woord. Ook op vandaag merk ik nog de nasleep 
van de coronacrisis. De toeristische sector herstelt 
zich traag maar gestaag maar het congrestoerisme 
draait toch nog niet op volle toeren. Daarboven-
op is het zeer lastig om goed personeel te vinden.

De afgelopen besparingsronde deed wat stof op-
waaien toen bekend gemaakt werd dat o.a. de 
dienst archeologie binnen Stad Gent wordt afge-
schaft en dat het archeologische werk zal worden 
uitbesteed. Los van het feit of je voor of tegen der-
gelijke beslissing bent, doet het wel nadenken over 
het kerntakendebat van een lokale overheid. Na 
de coronapandemie kwam de oorlog in Oekraïne, 
recentelijk kwam daar ook nog de energiecrisis bo-
venop. Meer dan ooit is het duidelijk dat de steden 
zich moeten wapenen voor de toekomst. Zowel bud-
gettair als op vlak van personeel, efficiëntie en con-
tinuïteit liggen er grote uitdagingen in het verschiet. 
Overheden in het algemeen moeten toch ergens pro-
beren om de toekomst en de toekomstige generaties 
op een pragmatische manier te vrijwaren van de 
problemen die we vandaag op ons zien afkomen.” 
 
Gelukkig was het voor Nicolas dit jaar niet enkel 
kommer en kwel. Al zo lang we ons kunnen herinne-
ren deelt Nicolas het leven met zijn partner Natha-
lie. Op 1 juli stapten zij in het huwelijksbootje in onze 
prachtige Sint-Pietersabdij. Naast een succesvolle 
politieke toekomst wensen we Nicolas dus ook een 
fantastisch huwelijk toe en nog veel gelukkige jaren 
samen met Nathalie en de dochters! 

Samen met de visie wordt ook een actieprogram-
ma opgemaakt. Zo worden verschillende acties 
door de provincie Oost-Vlaanderen getrokken. 
Zoals bijvoorbeeld het opmaken van pro-
vinciale RUPs voor windlandschappen, het 
ontwikkelen van fotovoltaïsche velden op 
restgronden en het inzetten van energiemake-
laars om energie tussen bedrijven en bedrij-
venterreinen en hun omgeving uit te wisselen.
Bovendien helpt de provincie Oost-Vlaanderen 
gemeenten met de opmaak van Lokale Warmte-
beleidsplannen. Deze geven over gans het grond-
gebied van de gemeente aan welke duurzame 
warmteoplossing de meest kostenefficiënte is en 
hoe de gemeente en relevante stakeholders aan 
de slag kunnen om die gerealiseerd te krijgen. 
Ook alle provinciale diensten zelf werken rond 
energieproductie, energiebesparing en energie–
efficiëntie door middel van ondersteuning van 
derden – gemeenten, scholen, bedrijven, bur-
gers – het sensibiliseren van allerlei doelgroepen, 
subsidies, cofinanciering, eigen investeringen,...
“Vanuit diverse interne en externe stakehol-
ders wordt aangegeven dat de provincie 
Oost-Vlaanderen de voorbije legislatuur een 
voortrekkersrol heeft opgenomen inzake her-
nieuwbaar energiebeleid en in realisatie van 
projecten. We willen dan ook deze ingeslagen 
weg verder zetten”, besluit Martine Verhoeve.

 

De energiecrisis treft ook de studenten in hun por-
tefeuille. Sommige studenten moeten twee studen-
tenjobs combineren om hun studies te bekostigen. 
Een rondvraag bij de universiteiten van Gent, Leu-
ven en Antwerpen leert dat het aantal vragen naar 
financiële hulp fel toeneemt. Kersvers BCSD-raads-
lid Annelie Pollefliet volgt deze situatie van dichtbij 
op, samen met Carl De Decker.

HET OCMW BEGELEIDT 
JONGEREN NAAR EEN 
DIPLOMA    
BCSD-LID ANNELIE POLLEFLIET
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