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Voorwoord

Beste leden en sympathisanten, 
Beste senioren,

We hebben een moeilijk jaar achter de rug, en voelen daar nog steeds de naweeën van. 
We zijn fier op ons Stadsbestuur dat ze alle inspanningen gedaan heeft om ons zo goed  mogelijk door deze ongeziene crisis te loodsen. We heb-
ben gezien dat de solidariteit bij onze senioren groot was. De mensen waren er voor elkaar. Nu zijn we vol hoop, en kijken met veel dynamiek en 
enthousiasme naar het volgend jaar.

We zijn verheugd om twee nieuwe bestuursleden te mogen verwelkomen, namelijk  Maarten Holtzer en Jean-Pierre De Maesschalck. 
Jean-Pierre zal als onafhankelijk lid van de Gentse Seniorenraad er de Open Vld Senioren vertegenwoordigen. We wensen hen veel succes toe.
Nu er terug activiteiten mogelijk zijn - voor zover de coronacrisis daar niet anders over beslist - verwelkomen we jullie graag op één of meerdere 
ervan. De verschillende data kunnen jullie terugvinden onder de rubriek “Activiteiten”.

Noteer alvast in jullie agenda de Nieuwjaarslunch die doorgaat op vrijdag 28 januari 2022 in Hotel Falligan op de 
Kouter. De ganse bestuursploeg wenst jullie een feestvol eindejaar en een gezond en voorspoedig 2022.

Marc Devogele, 
voorzitter
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In 2019 werd je burgemeester van de 
Stad Gent. Nu zijn we bijna eind 2021. 
Wat zijn uw belangrijkste realisaties tot 
nu, en wat verwacht je de volgende ja-
ren nog te realiseren ?
Vooreerst iets over corona. We komen uit 
een moeilijke periode en voelen daar nog 
steeds de naweeën van. Ik heb er al het mo-
gelijke aan gedaan om Gent goed door deze 
ongeziene crisis te loodsen, door behoed-
zaam te zijn, een zeer consequent beleid te 
voeren, maatregelen goed te laten opvolgen, 
en met onze crisiscel snel te reageren op de 
vele uitdagingen die op ons afkwamen. We 
hebben onmiddellijk gehandeld, en extra on-
dersteuning geboden aan zij die het zwaarst 
getroffen werden: de allerzwaksten in onze 
samenleving, onze handelaars en onderne-
mers, onze vele verenigingen. Dit was niet 

alleen om de dringendste noden te lenigen, 
maar ook om de doorstart en de herople-
ving na corona zo vlot mogelijk te maken. De 
vaccinatiecampagne was een groot succes. 
Bijna 90 procent van de Gentenaars boven 
de twaalf jaar is gevaccineerd. Dat is een heel 
sterke score, bij de beste van alle centrumste-
den. Maar we moeten alert blijven, we zijn er 
nog niet vanaf.

Verder valt er wat te zeggen over veiligheid. 
Bij mijn aantreden heb ik aangekondigd dat ik 
de politie ging versterken: méér flikken, een 
betere uitrusting en huisvesting voor onze 
flikken, de politie meer op straat. Daarin heb-
ben we al grote stappen gezet. Er komen 50 
agenten bij tegen het einde van deze legisla-
tuur, dat is ongezien. We verbeteren ook de 
dienstverlening voor de burger: met 

Mathias De Clercq, burgemeester Gent:
“De voetganger moet dé maat der dingen zijn”

Interview
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infomomenten in  de wijken, met werken op 
afspraak, met chatsessies, enzomeer. Het 
sluitstuk wordt ons nieuwe politiehuis aan 
de Groendreef. Ik hoop deze legislatuur nog 
de eerste steen te kunnen leggen. Ik heb ook 
een flinke tand bijgestoken op het vlak van de 
verkeersveiligheid, iets waar veel mensen te-
recht wakker van liggen. Er wordt nog steeds 
veel te snel gereden. Het aantal controles 
werd opgedreven, er zijn duidelijke afspraken 
gemaakt met politie en parket om asociaal en 
agressief rijgedrag strenger te bestraffen. De 
mensen willen dat hun kinderen veilig naar 
school kunnen fietsen, zij willen niet van hun 
sokken gereden worden als ze de straat over-
steken. 

Een ander aandachtspunt is de aanpak van 
het sluikstorten. Voor heel veel Gentenaars 
is sluikstorten en zwerfvuil een doorn in het 
oog, en terecht. Het doet pijn om te zien hoe 
respectloos sommigen omspringen met ons 
mooie Gent. Ik heb reeds een reeks maat-
regelen genomen om sluikstorten tegen te 
gaan. Zo hebben we ons 3 extra camera’s 
aangeschaft en 2 extra personeelsleden aan-
geworven om sluikstorten te doorzoeken op 
identiteiten. We investeren heel veel in onze 
stad, 630 miljoen euro deze legislatuur. Onze 
stad gaat er zichtbaar op vooruit, dan moe-
ten we allemaal inspanningen doen om onze 
stad proper te houden.

Ten slotte nog wat over ‘meer middelen 
voor Gent’.  Ik heb gekozen om op een po-
sitieve manier aan politiek te doen, om een 
constructieve houding aan te nemen naar 
andere overheden toe. Ik heb een goede 
verstandhouding weten op te bouwen met 
de verschillende ministers uit de Vlaamse en 
Federale Regering, ongeacht hun politieke 
kleur. Verschillende dossiers die jarenlang 
vastzaten zijn gedeblokkeerd. Denk maar aan 
de herstart van de werken aan het station 
Gent-Sint Pieters, en de nieuwe politieka-
zerne. Klap op de vuurpijl was de 465 miljoen 
euro die Vlaanderen heeft vrijgemaakt voor 
enkele cruciale infrastructuurprojecten die 
al heel lang op tafel lagen, zoals de ondertun-
neling van de Dampoort en van de Heuvel-
poort. Ik geloof meer in een constructieve 
houding, en zaken gedaan krijgen, dan over-
heden die elkaar bekampen.  
Wat is er nog te doen? De eerste jaren van de 
legislatuur zijn een periode van plannen ma-
ken, van budgetten vrijmaken, van dossiers 
voorbereiden. De komende jaren zullen we 
de concrete uitvoering zien. Eén van de za-
ken die me zeer nauw aan het hart liggen is 
ons burgerbudget, waarbij we letterlijk een 
budget geven aan de bewoners in onze wij-
ken, om zelf projecten uit te werken. Maar 

liefst 6,25 miljoen euro hebben we daarvoor 
vrijgemaakt. De motor is niet stilgevallen, in-
tegendeel. Dit is hét moment om te investe-
ren in openbare ruimte, in parken, in goede 
stedelijke voorzieningen, in sport en cultuur. 
Met onze ploeg gaan we daar verder werk 
van maken. Gent is een stad die vooruit durft 
te kijken, die beslissingen durft te nemen. 
Hier maken we werk van een aangename 
leef- en woonomgeving, van ontharding, hier 
geven we de openbare ruimte terug aan de 
Gentenaars, stimuleren we innovatie en on-
dernemerschap, maken we samen met onze 
bewoners onze stad . Op dat elan zullen we 
verdergaan.  

 Negen jaar geleden verscheen uw boek 
‘Dromen van Gent’. Hoe sta je daar nu 
tegenover? Welke van uw dromen zijn 
reeds werkelijkheid geworden?
Ik kijk daar met veel plezier op terug. Enkele 
zaken die ik toen geformuleerd heb maken 
ondertussen deel uit van het beleid: we wer-
ken aan een gefaseerde uitdoving van de 
B401 (Zuidviaduct), het Museumplein wordt 
werkelijkheid, de Dampoort zal ondertun-
neld worden, enzomeer. Het is belangrijk 
dat we blijven dromen, dat we ideeën blijven 
formuleren. Plannen realiseren hebben na-
tuurlijk hun tijd nodig, maar dat Central Park 
aan het Zuid zal er ooit komen. Net zoals de 
Dampoortomgeving er in de toekomst volle-
dig  anders zal uitzien. De Gentse motor mag 
nooit stilvallen, we moeten blijven vernieu-
wen, blijven onze stad beter maken. 

Veiligheid is uiterst belangrijk voor 
onze Senioren. Er zijn veel klachten 
over gevaarlijke oversteekplaatsen, 
voetpaden, enzomeer. Wat zijn de plan-

nen van het Gentse Stadsbestuur?
Voor mij moeten voetgangers op de eerste 
plaats te komen. Er zijn mensen die fietsen, 
mensen die met de wagen rijden, maar ieder-
een is voetganger. De voetganger moet dé 
maat der dingen zijn. Bij elke heraanleg moet 
rekening gehouden worden met voetgan-
gers en hoe zij het openbaar domein beleven. 
Op veel plekken is dat al verbeterd, maar de 
toegankelijkheid kan nog veel beter. Daarom 
hebben we een 2de toegankelijkheidsambte-
naar aangeworven. Rond het toegankelijker 
maken van onze stad werken we ook nauw 
samen met de Stedelijke Seniorenraad en de 
Adviesraad voor personen met een beper-
king. We engageren ons om hierin stappen 
vooruit te zetten, door bij ontwerpen reke-
ning te houden met iedereen, door actief 
zwakke schakels in de keten van toegankelijk-
heid op te sporen en goed samen te werken 
met adviesraden.    

In november 2018 heb je in het parle-
ment reeds een vraag gesteld betref-
fende de ‘fietsvriendelijke tramsporen 
en de innovatieve toepassingen. Er zou 
een testproject in Vlaanderen komen. 
Wat is uw visie over deze problematiek?
Gent heeft weinig vrijliggende tramsporen. 
Als fietser vraagt het enige behendigheid om 
tussen de tramsporen te laveren. Er zijn al 
meerdere onderzoeken gebeurd, maar geen 
enkel levert totnogtoe een bevredigend re-
sultaat op. Waar de tramsporen niet bereden 
worden, zoals in de Belfortstraat, kan je die 
vrij gemakkelijk met rubbers vullen. Wan-
neer er trams overrijden, en die wegen toch 
wel wat, is het blijkbaar moeilijker om tot 
een duurzame, veilige oplossing te komen. 
Ik blijf hopen op een technische oplossing. 

Marc Devogele (links), Yannic Vandeweghe (midden), Mathias De Clercq (rechts)



Trams vervangen door bussen is geen goede 
oplossing. De capaciteit van bussen is veel 
kleiner en het comfort van een tram is niet 
te evenaren door een bus. We moeten net 
meer mensen op het openbaar vervoer krij-
gen, niet minder. De Gentenaars zullen het 
nog even moeten doen met hun tramsporen. 
Een goede techniek kan daarbij helpen, altijd 
dwarsen, en extra opletten bij regenweer.

We lezen in de pers: ‘De lokale wijkpoli-
tie dicht de kloof met de burger’. Wat is 
uw mening, en welke bijkomende initia-
tieven kunnen genomen worden?
Dit is absoluut het geval, en daartoe heb ik 
verschillende initiatieven genomen. Zo or-
ganiseren de wijkcommissariaten nu open-
deurdagen, zodat je kan kennismaken met je 
wijkinspecteurs. Er worden ook chatsessies 
gehouden. Doordat de Gentse politie nu op 
afspraak werkt hebben ze meer tijd over om 
op straat te komen. We zijn ook gestart met 
polizines, met nieuws van de politie op maat 
van de wijk. De drempel is verlaagd, en zullen 
we verder verlagen. Het nieuw politiehuis aan 
de Groendreef moet daarvan het sluitstuk  
worden. 

Wat is uw visie over ‘zorg en dienstver-
lening’ naar de burger toe?
Goede dienstverlening is één van de kernta-
ken van een overheid. We staan ten dienste 
van de burger. Momenteel zijn we al onze 
publieksgebonden diensten aan het centrali-
seren aan het Zuid waar het nieuwe stadskan-
toor wordt gebouwd. Daar zal de burger op 
één plek alle administratie vlot kunnen afhan-
delen. Verder zetten we hard in op automati-
sche rechtentoekenning. Als je ergens recht 
op hebt moet je het automatisch krijgen en 
niet meer aanvragen. De mensen weten vaak 
niet waar ze recht op hebben. Een andere 
principe dat we huldigen is dat de gegevens 
moeten lopen, niet de mensen. We moeten 
het onze burgers zo gemakkelijk mogelijk 
maken. Zorg is een heel breed thema. Gent 
wil een stad zijn die niemand achterlaat, waar 
we oog hebben voor wie extra zorg nodig 
heeft. Betaalbare gezondheidszorg is hierbij 
een belangrijk aandachtspunt. Onze 11 lokale 
dienstencentra spelen een centrale rol in de 
ouderenzorg. Je kan er terecht voor een luis-
terend oor, voor een maaltijd of een drankje, 
voor cursussen en uitstappen, om anderen 
te ontmoeten. Zo proberen we ook de een-
zaamheid in onze stad tegen te gaan.

In de komende jaren zal zowat éénder-
de van de Gentse bevolking uit Senioren 
bestaan.Zijn er specifieke aandachts-
punten die je naar de Senioren toe in 
overweging neemt?

Ik wil van Gent een leeftijdsvriendelijke stad 
maken, een stad waar zowel een 8-jarige als 
een 88-jarige zich goed voelt. Steden hebben 
het voordeel dat alles nabij is. Je hebt binnen 
de 15 minuten stappen alle mogelijke voorzie-
ningen. Eigenlijk is dat ideaal voor senioren. 
Daarom moeten we verder werk maken van 
een aantrekkelijke publieke ruimte op maat 
van voetgangers, met voldoende zitbanken, 
met ontmoetingsplekken voor senioren. We 
doen dat ook met ons breed netwerk aan 
lokale dienstencentra. We zetten daarnaast 
ook in op levenslang leren voor senioren, en 
op sporten en bewegen voor senioren. We 
zijn ook één van de pioniers m.b.t. groeps-
wonen voor senioren, waarbij Gentenaars 
op leeftijd elk een eigen flat hebben maar ook 
gemeenschappelijke ruimtes, een soort co-
housing voor senioren dus. 

Onze Open VLD Senioren Gent tellen 
ongeveer 350 leden. We zijn misschien 
oud, maar niet out. We worden graag 
uitgenodigd om ons ergens voor in te 
zetten, ook na onze pensionering. Heb 
je concrete voorstellen? 
Stad Gent heeft heel wat adviesraden zoals 
de seniorenraad, waar vrijwilligers zich kun-
nen inzetten, en aanbevelingen kunnen doen 
voor het beleid. We hebben ook een platform 
‘Gent Helpt’, waar vrijwilligers kunnen zien 
welke organisaties hulp kunnen gebruiken. 
Ook is er binnen onze afdelingen een rol weg-
gelegd voor senioren om contacten te blijven 
houden met de vele inwoners van onze wij-
ken. Doe zo verder.   

Mathias, bedankt voor het interview.

Activiteiten

JANUARI 2022
Vrijdag 28 januari 2022 om 12 uur. 
Nieuwjaarslunch :  Aperitief met hap-
jes (+ soepje), Slaatje met gebakken 
ganzenlever , appel & mango en 
Bigaradesausje, Médaillon van jonge 
staartvis op een bedje van spinazie 
en asperges uit Pertuis met jonge 
wortelen, Hertoginne-aardappelen 
en Sancerresausje, Nougatine-
mandje met sorbets, vers fruit en 
frambozensausje, Koffie/thee met 
versnaperingen, Aangepaste wijnen 
en waters.
Hotel Falligan, Kouter te Gent.
Deelnameprijs : 60 EUR

   
 
FEBRUARI 2022
Donderdag 17 februari 2022 om 
14 uur 30.
Causerie ‘De tand van Lumumba : een 
verhaal van kolonisatie’ door Luk Van 
Loock.
Liberas, Kramersplein te Gent.
Deelnameprijs : 8  EUR

MAART 2022
Bezoek NTG. St Baafsplein 17 te Gent.
Details volgen later.
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VOORZITTER
Marc Devogele  
0475 490 227 - marc.devogele@telenet.be
ONDERVOORZITTER / COMMISSARIS
Noël Dekens  
0476 327 129 - noel.dekens@skynet.be
PENNINGMEESTER
Paul Verbrugghen  
0496 054 094 - paul.verbrugghen1@telenet.be
SECRETARIS / LEDENBEHEERDER
Jacqueline Podevyn 
09 226 71 69 - armand.vanpuyvelde@telenet.be
PAST-VOORZITTER
Danny Bracke  
0472 346 616 - dannybracke@telenet.be
POLITIEKE CEL
Mia Vanderhasselt  
09 282 45 34 - miavanderhasselt@skynet.be
Jenny Claes 
0475 296 217 – jennyclaes.jc@gmail.com
COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE
Yannic Vandeweghe  
0473 571 382 - yannic.vandeweghe@telenet.be

Ons bestuur

ACTIVITEITENCOÖRDINATOR
Eric De Boever 
0475 286 696 - eric.de.boever@skynet.be
LEDEN
Guy De Kee 0477 506 858 – guy.de.kee@telenet.be
Francine De Laere  09 220 55 15 - adrienfox5@gmail.com
Jean-Pierre De Maesschalck  0473 731 042 - jpdm10@
jmail.com
Maarten Holtzer maarten.holtzer@telenet.be
Nicole Vander Kamer  0497 456 203 - 
nicole.vander.kamer@gmail.com
Kris Vermeulen  0473 370 583 - krist.v@telenet.be 

achterste rij (vlnr) : Eric De Boever, Yannic Vandeweghe, 
Noël Dekens, Danny Bracke;
voorste rij (vlnr) : Mia Rombaut, Jacqueline Podevyn, 
Marc Devogele, Francine De Laere, Nicole Vander Kamer, 
Jenny Claes. 

Agneessens Jean-François
Baetslé Cécile
Bogaert Alexander
Bosschem Gerda
Bouve Mieke
Bracke Danny
Bracke Sofie, Schepen Stad Gent
Claes Jenny
Cocquyt Edmond 
Colpaert-Dierckens
Coulier Christian
Daman Mick
De Beule Patricia, gemeenteraadslid Stad Gent
De Boever Eric
De Caluwé Robby, Federaal parlementslid, 
Burgemeester 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
De Winter Stefaan
Dekens Marcel
Dekens Noël
Deswaene Yves, Burgemeester Lochristi
Devogele Marc, voorzitter Open VLD Senioren Gent
Devriendt Erwin

D’Hose Stephanie, senaatsvoorzitter / Vlaams Parle-
mentslid / gemeenteraadslid Stad Gent
Dierickx Carine
Guner Yeliz, gemeenteraadslid Stad Gent
Hazard Viviane
Herman Alana, gemeenteraadslid Stad Gent
Joly-Deloore Daniel
Karanfil Mehmet Sadik, gemeenteraadslid Stad 
Gent
Lachaert Egbert, voorzitter Open Vld /
 Federaal Parlementslid
Merchier Martine
Melis Yvette
Mugica Gonzalez Manuel, gemeenteraadslid Stad 
Gent
Note Yoeri
Papillon Jean-Pierre
Peeters Christophe, ondervoorzitter Gemeente-
raad Stad Gent
Podevyn Jacqueline
Rombaut Mia
Ryckaert Karel
Souguir Sami, Schepen Stad Gent
Uytterhaegen Luc
Van Belle Ignace, Ere-senator
Van Beveren Marc
Van Bignoot Carlos
Van Hoe Jenny
Van Impe Denis 
Van Peetersen Julien
Van Tittelboom Johan, Burgemeester Herzele
Vandenbulcke Marnix, voorzitter Open Vld Gent
Vanden Eynden Nicolas, gemeenteraadslid Stad 
Gent
Vander Kamer Nicole

Vandenmeersche Erna
Vandeweghe Yannic
van Elst Julien
Vanpuyvelde Armand
Verbrugghen Paul
Verhoeve Martine, provincieraadslid Oost-Vlaan-
deren
Verhofstadt Guy, Europees parlementslid
Verhofstadt Louis
Vermeulen Christian
Versnick Geert, Ere-volksvertegenwoordiger
Verstappen Pierre, voorzitter Open Vld Senioren 
Brugge
Vervaet Monique 

Beschermleden

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 activiteit-
en.


