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Senioren Gent

Voorwoord
Beste leden en symphatisanten,						
Beste Senioren,
In naam van het bestuur meld ik u met verslagenheid het overlijden van ons bestuurslid Monique De Croock. Langs deze weg wil ik dan ook de
familie en vrienden van Monique onze blijken van medeleven overmaken.
De senioren hebben moeilijke tijden achter de rug, maar zien toch het einde van de tunnel. De vaccinaties werpen hun vruchten af en helpen de
senioren om nog wat vol te houden. Onze ondervoorzitter Noël Dekens kan er van meespreken.
Ons Blauw Gazetje heeft succes. Heel wat leden hebben lof over de lay-out en de inhoud. Indien leden graag een artikel willen schrijven in ons
Gazetje, steeds welkom. Stuur maar door naar ons secretariaat.
Het is heel belangrijk dat de senioren inspraak hebben over wat in de Stad Gent gebeurt of zal gebeuren. Een aantal projecten, zoals het Gravensteen, hebben die inspraak van de burger gemist. Gelukkig heeft de stad dit ingezien en worden de nodige maatregelen genomen.
Als senioren vragen we tevens aan de Open VLD om meer transparantie. Het woord “Open” staat niet zomaar in de naam van onze partij. Onze
nieuwe nationaal voorzitter Egbert Lachaert heeft dit blijkbaar goed begrepen.
Zoals ge weet hebben we onze doelstellingen opgelijst in 10 thema’s. Deze zijn samengevat in ons beleidsplan. In het vorig nummer hadden we het
over de rol van de WIJKINSPECTEUR. In een volgend nummer zullen we het hebben over de VEILIGHEID. In dit nummer leest u mijn tussenkomst op (bijdrage aan) het leden-congres van Open VLD Gent, dat virtueel (online) werd gehouden op zaterdag 20 maart ll.
In wens jullie veel leesgenot en hoop dat we in het postcorona tijdperk opnieuw kunnen starten met onze bestuursvergaderingen en activiteiten.

			

Marc Devogele,
voorzitter Open Vld
Senioren Gent

In memoriam
Monique De Croock (1931-2021)
Het bestuur van de Open Vld Senioren Gent
meld u met grote droefheid het overlijden van
haar bestuurslid Monique De Croock. Monique was sedert vele jaren een dynamisch en
gewaardeerd lid en bestuurslid van onze vereniging. Langs deze weg wil het bestuur niet
nalaten haar medeleven te betuigen aan de
familie en de vrienden van onze lieve vriendin
Monique.

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 gebruikt
voor de betaling(en) van de activiteiten.
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Ons bestuur

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

VOORZITTER
Marc Devogele
0475 490 227 - marc.devogele@skynet.be

Activiteiten			

ONDERVOORZITTER / COMMISSARIS
Noël Dekens
0476 327 129 - noel.dekens@skynet.be
PENNINGMEESTER
Paul Verbrugghen
0496 054 094 - paul.verbrugghen1@telenet.be
SECRETARIS / LEDENBEHEERDER
Jacqueline Podevyn
09 226 71 69 - armand.vanpuyvelde@telenet.be
PAST-VOORZITTER
Danny Bracke
0472 346 616 - dannybracke@telenet.be
POLITIEKE CEL
Mia Vanderhasselt
09 282 45 34 - miavanderhasselt@skynet.be
COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE
Yannic Vandeweghe
0473 571 382 - yannic.vandeweghe@telenet.be
ACTIVITEITENCOÖRDINATOR
Eric De Boever
0475 286 696 - eric.de.boever@skynet.be
LEDEN
Paule Druetz 0486 782 687 - mau.feraille80@gmail.com
Francine De Laere 09 220 55 15 - adrienfox5@gmail.com
Monique Vervaet 09 226 54 59
Kris Vermeulen 0473 370 583 - kris.v@telenet.be
Nicole Vander Kamer 0497 456 203 nicole.vander.kamer@gmail.com
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Gezien de nog steeds aanhoudende corona-crisis is er nog altijd geen
mogelijkheid om activiteiten te organiseren. Van zodra dit mogelijk
is zullen we de leden informeren waar en wanneer de volgende activiteiten plaatsvinden. Indien er leden zijn die voorstellen voor aktiviteiten hebben, dan zijn die uiteraard altijd welkom.

Oproep
Open Vld Senioren Gent is op zoek naar nieuwe leden voor haar
Raad van Bestuur :
• Liefst boven de 60 jaar, maar gepensioneerden vanaf 55 jaar zijn ook
welkom.
• De persoon wordt toegevoegd aan een Raad van 13 personen die
een ledenaantal van 400 personen vertegenwoordigt.
• De Raad bestaat uit een voorzitter, een pastvoorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester, een communicatieverantwoordelijke, een activiteitencoördinator, een lid politieke cel
en 5 leden zonder functie.
• De vergaderingen gaan door iedere tweede maandag van de maand,
met uitzondering van de maanden juli en augustus.
Kandidaten kunnen zich melden via het volgend e-mailadres:
marc.devogele@skynet.be
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 voorbaat voor uw medewerking.
De redaktie

Actueel
Dossier ‘Dekolonisatie’ en projekt ‘Gravensteen’
Racisme is een inherent bestanddeel van
kolonisatie(s). Alle landen en volkeren
hebben zich in het verleden aan racisme
bezondigd. Moeten daarom de borst-en
standbeelden verwijderd worden, en de
straatnamen veranderd worden? Alvast
de stand- en borstbeelden kunnen overgebracht worden naar musea.
Ons inziens moet er eerst een duidelijk
kostenplaatje gemaakt worden, zowel bij

de overheid, als voor de in de Koning Leopold II-laan wonende burgers en de aldaar
gevestigde bedrijven. Verder kunnen via
een vraagstelling een paar opties voor
straat- namen voorgelegd worden. Onze
voorkeur gaat uit naar een Gentenaar
uit de politieke, socio-economische, wetenschappelijke, culturele of een andere
maatschappelijk relevante sector.
Voor ons is de problematiek van de dekolonisatie in corona-tijden niet echt prioritair. Tevens moet de aanpak zowel op regionaal als op federaal niveau besproken en
geregeld worden.
De noodzaak van het projekt ‘Gravensteen’ is onbetwistbaar, maar we stellen
voor dat de uitvoering van het projekt,
en de daaraan verbonden investeringen
in corona-tijden beter uitgesteld worden.

Tevens moet inspraak van de bevolking
aanwezig zijn.
De inplanting van het paviljoen aan de
kant van de Geldmunt is zeer storend voor
het unieke uitzicht. Daarom kan het beter
gerealiseerd worden aan de zijkant van de
burcht, achteraan op het grasveld. Eén
of meerdere liften voor gehandicapten
en minder mobiele personen aan de binnen- of buitenkant kunnen het best in een
bekleding zijn die maximaal aansluit op de
natuursteen van de burcht.
Wordt zeker opgevolgd.

Beschermleden
Agneessens Jean-François
Bogaert Alexander
Bosschem Gerda
Bracke Danny
Bracke Sofie, Schepen Stad Gent
Cocquyt Edmond
Coulier Christian
Daman Mick
De Beule Patricia, gemeenteraadslid Stad Gent
De Boever Eric
De Caluwé Robby, Federaal parlementslid, Burgemeester Moerbeke-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
Dekens Marcel
Dekens Noël
Deswaene Yves, Burgemeester Lochristi
Devogele Marc, voorzitter Open VLD Senioren Gent
D’Hose Stephanie, senaatsvoorzitter / Vlaams Parlementslid / gemeenteraadslid Stad Gent
Dierickx Carine

Hazard Viviane
Herman Alana, gemeenteraadslid Stad Gent
Joly-Deloore Daniel
Lachaert Egbert, voorzitter Open VLD / Federaal Parlementslid
Merchier Martine
Mugica Gonzalez Manuel, gemeenteraadslid Stad Gent
Papillon Jean-Pierre
Peeters Christophe, ondervoorzitter Gemeenteraad Stad Gent
Podevyn Jacqueline
Rombaut Mia
Ryckaert Karel
Solidariteit voor het Gezin
Souguir Sami, Schepen Stad Gent
Uytterhaegen Luc
Van Belle Ignace, Ere-senator
Van Beveren Marc
Van Hoe Jenny
Van Impe Denis
Van Peetersen Julien
Van Tittelboom Johan
Vandenbulcke Marnix, voorzitter Open VLD Gent
Vanden Eynden Nicolas, gemeenteraadslid Stad Gent
Vander Kamer Nicole
Vandenmeersche Erna
Vandeweghe Yannic
Vanpuyvelde Armand
Verbrugghen Paul
Verhoeve Martine, provincieraadslid Oost-Vlaanderen
Vermeulen Christian
Versnick Geert, Ere-volksvertegenwoordiger
Verstappen Pierre, voorzitter Open Vld Senioren Brugge
Vervaet Monique
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IN DE KIJKER (adjunct-fractievoorzitter gemeenteraad)
Carl De Decker
De essentie van mijn politiek engagement
is je met hart en ziel inzetten voor je medemens. Dit doe ik al van in mijn studententijd
bij het LVSV Gent. Het logische gevolg was
dat ik mij engageerde bij Jong VLD Gent
waarbij ik het genoegen had om jarenlang
als voorzitter te mogen fungeren van een
gedreven generatie jonge liberalen die
intussen zijn doorgegroeid tot partijvoorzitter, burgemeester, schepen of gemeenteraadslid. Deze unieke en sterke band verbindt ons in onze gezamenlijke opdracht
om het liberalisme uit te dragen in het belang van onze huidige en toekomstige generaties én onze geliefde stad Gent.
Als jongerenvoorzitter was één van mijn
doelstellingen om steeds een intense band
te onderhouden met onze senioren en een
luisterend oor te bieden voor hun bezorgdheden. Ik heb prachtige herinneringen aan
deze intense samenwerking en in het bijzonder aan onze gezamenlijke pannekoekenmiddag. Vanuit die warme contacten
met onze senioren nam ik de levensles mee
om mijn acties en tussenkomsten steeds

te toetsen aan de belangen van senioren
want velen vergeten dat we op een dag ook
oud zullen zijn en het dan zullen waarderen
dat ook met de bezorgdheden van onze senioren ten volle rekening wordt gehouden.
In mijn derde legislatuur als mandataris van
Open VLD Gent heb ik het genoegen om als
Adjunct-Fractievoorzitter te mogen fungeren aan de zijde van onze fractievoorzitter Stephanie D’Hose. Verder ben ik ook
ondervoorzitter van het BCSD (voormalig
OCMW) en voorzitter van de commissie
stedenbouw, stadsontwikkeling en wonen.
Mijn acties concentreren zich voornamelijk op onderwijs, middenstand & economie , cultuur & sport en verkeersveiligheid.
Professioneel ben ik Intern Auditeur op
het UZGent en dragen we met een schitterend team ons steentje bij om ons Gents
topziekenhuis nog performanter te maken
wat in deze onwezenlijke coronatijden een
hele uitdaging is. Na een drukke werkdag
kijk ik altijd uit naar de warmte van mijn
gezin . Mijn vrije tijd gaat grotendeels naar
mijn fantastische vrouw An en levenslustige zoon Arthaud. Om mijn zinnen echt te

verzetten lees ik graag een goed boek of ga
ik het liefst met vrienden enthousiast supporteren voor KAA Gent.
Tenslotte wens ik een dankwoord tot alle
liberale senioren te richten voor jullie gewaardeerd engagement naar onze liberale
partij toe én naar onze mandatarissen,die
steeds op jullie steun mogen rekenen. Het
hoeft geen betoog dat jullie ook steeds
op mij mogen rekenen als jullie partner en
woordvoerder.

Ledencongres Open Vld Gent – 20 maart 2021
De voorzitter van Open Vld Senioren
Gent aan het woord
Beste liberale vrienden,
Hebben jullie zich al eens de vraag gesteld,
wat als ik 60 jaar ben ? Het komt rapper dan
je denkt.
Hierbij het verhaal van Alice, een dame van
6O jaar. Alice heeft boodschappen gedaan
in de Veldstraat. Ze komt aan het kruispunt
om over te steken naar de Korenmarkt. Ze
wordt gehinderd door bussen, dan trams,
dan taxi’s, dan scooters, dan camionetjes
die pakjes brengen, en tenslotte snelrijdende fietsers. Een zebrapad is nergens te vinden. Hetzelfde verhaal voor de oversteek
Belfortstraat naar de Mageleinstraat, idem
om van de Hoogpoort naar de Groentenmarkt te gaan, enz… Alice heeft schrik gehad en stelt zich de vraag “Waarom zijn hier
geen brede zebrapaden? “
Als Open Vld de veiligheid promoot voor de
kwetsbare voetgangers, voorzie dan zebra-
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paden in Gent. Alice en de senioren zullen je
dankbaar zijn!!
Senioren zijn kwetsbaar. Velen durven ‘s
avonds niet meer alleen op straat. Er kan
gezorgd worden voor een straatbeeld waar
senioren zich veilig kunnen voelen. Een betere straatverlichting en camera’s zijn geen
overbodige luxe. Volgens recente cijfers zijn
er in Gent ongeveer 55.000 senioren of 31%
van het kiespubliek. In de komende jaren zal
dat cijfer alleen nog toenemen. Maar “oud
is niet out “. Er wordt nog te weinig stil gestaan bij de waarden van levenservaring,
know-how , gedrevenheid en engagement
bij onze senioren. Er zijn veel talenten, die
we niet verloren mogen laten gaan. We stellen toch een mentaliteitswijziging vast en ik
bedank hierbij het Stadsbestuur en Open
Vld Gent, bij monde van haar voorzitter
Marnix Vandenbulcke, om met ons rekening te willen houden.
Communicatie is voor senioren heel be-

langrijk, daarom hebben we het “Blauw
Gazetje” uitgebracht. Daar zul je een pak
informatie terugvinden. Onze doelstellingen, ons tienpuntenprogramma, opgesteld in een beleidsplan, worden er toegelicht. Als voorbeeld neem ik “De rol van de
wijkinspecteur” die werd behandeld in de
vorige editie. Tevens worden er al onze activiteiten, waarop je welkom bent, in vermeld.
Daarom, maak je lid, steunend lid of beschermlid. Dit kan door naar de website te
gaan “Open Vld Senioren Gent” https://www.openvldgent.be/nl/OpenVld-in-uw-buurt/Open-Vld-Gent-Senioren. Zoals Open Vld het zegt “DOEN”.
Het bestuur en onze zowat 400 leden zullen
jullie dankbaar zijn om Alice te helpen bij de
moeilijke oversteekplaatsen. Verf kost niet
zoveel maar zal zeer zeker door iedereen
gewaardeerd worden.
Ik dank u voor de aandacht.

