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Voorwoord 
 
De armoede in Gent was de voorbije maand een hot item. Schepen van onderwijs Decruynaere (Groen) 
haalde dagenlang het nieuws met de dramatische boodschap dat vele Gentse kinderen naar school 
gaan zonder brooddoos en ’s middags honger lijden. Ze stelde meteen voor om álle kinderen gratis 
warme maaltijden te geven.  
 
Over de kwestie ondervraagd in de gemeenteraad kon de schepen echter geen enkel cijfer of ander 
element noemen dat haar stelling onderbouwt. Ook experts met ervaring op het terrein in scholen uit 
achtergestelde buurten formuleerden ondertussen al hun twijfels: de problematiek die de schepen 
beschreef was hun onbekend of beperkte zich tot eerder uitzonderlijke gevallen. 
 
Kortom: een typisch geval van onproductieve paars-groene steekvlampolitiek. Nochtans is armoede in 
onze stad wel degelijk een ernstig probleem: het jaarverslag van de ombudsvrouw meldt o.a. de 
penibele woonomstandigheden van heel wat senioren en de betalingsmoeilijkheden van vele 
Gentenaars. Ook de statistieken van het OCMW spreken voor zich: het aantal armen in deze stad blijft 
maar stijgen, en dit ondanks de inzet van steeds meer personeel en middelen om nieuwe en oude 
armoede te bestrijden. 
 
Drie redenen voor deze evolutie: 1. Een laks uitkeringsbeleid dat al jaren zorgt voor een instroom van 
duizenden arme mensen uit Oost-Europa; 2. De weigering om grootschalig in te zetten op scholing en 
activering; 3. Een falend sociaal woonbeleid waarbij de stad honderden woningen van haar eigen 
sociale woonmaatschappij WoninGent laat leeg staan. 
 
Voor de warme en sociale partij die de N-VA is, moet dit inefficiënte wanbeleid stoppen. Alle uitwassen 
en perverse effecten moeten eruit. Een goed diploma en een job zijn de beste garanties tegen 
armoede: daarvan moeten we iedereen overtuigen. 
 
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u zoals steeds een selectie van het werk van de gemeenteraads- en 
OCMW-fractie tijdens de afgelopen maand. Veel leesplezier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabelle De Clercq, voorzitter gemeenteraadsfractie  
advocaat@idc-law.be  

 
Ronny Rysermans, voorzitter OCMW-fractie 

ronny.rysermans@ocmwgent.be  
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Voortgangsrapport integratie? Eén ding staat vast: volgend jaar krijgt integratie nog meer geld 
 
Het Voortgangsrapport Integratie 2012 maakt niet waar wat de titel belooft: nergens valt op te maken of 
er bij de Gentenaars van allochtone komaf enige vooruitgang is geboekt op vlak van bijvoorbeeld 
scholing, tewerkstelling, Nederlandse taalkennis, ... Dit hoeft ook niet te verbazen: schepen Tapmaz 
(sp.a) vindt het immers onzin om de resultaten van zijn integratiebeleid te gaan meten; het gaat om 
mensen (sic). Dat is kennelijk een paarsgroen uitgangspunt dat elke vorm van efficiënt beleid compleet 
in de weg staat. 
 
De opsomming van vele tientallen acties en organisaties maakt wél duidelijk dat in onze stad een heuse 
integratie-industrie gegroeid is die niet anders kan dan een succesvol integratiebeleid in de weg staan. 
Want geen enkele industrie heeft de afschaffing van zichzelf als doelstelling. 
 
    Van de wieg tot het graf kunnen allochtone Gentenaars zich omringen 
    met een resem gratis diensten die hem of haar toelaten in onze  
    samenleving te functioneren zonder er echt deel aan te nemen. Dat 
    soort bevoogding is niet het N-VA-verhaal: wij willen mensen die er 
    nood aan hebben (nieuwkomers, werkzoekenden, enz.) tijdelijk maar 
    intensief ondersteunen om ze vervolgens op eigen vleugels te laten 
    vliegen. 

Siegfried Bracke 
siegfried@siegfriedbracke.be  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mensen met handicap niet welkom op wijkdebatten 
 
Terecht besteedt het paars-groene bestuursakkoord veel aandacht aan inspraak en overleg met de 
burgers. Eén van de formules daartoe zijn de vernieuwde wijkdebatten waarbij één of enkele schepenen 
met een groep burgers (v.b. handelaars, senioren, cultuurminnaars, sportliefhebbers, enz.) over een 
aspect van de buurt van gedachte komen wisselen. 
 
Mooi, maar niet alle Gentenaars blijken welkom te zijn: Helga Stevens vroeg of de debatactiviteiten 
toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Dit blijkt niet het geval te zijn en bovendien weigert het 
stadsbestuur er iets aan te doen: men hoeft er bijvoorbeeld niet op te rekenen dat de locaties 
rolstoeltoegankelijk zijn en doven kunnen geen gebarentaaltolk aanvragen. 
 
Dit uitsluiten van mensen is asociaal en ronduit schandalig. Helga zal er dan ook blijven op hameren dat 
elke burger zijn of haar zeg moet kunnen komen doen. 
 
Helga Stevens 
helga@helgastevens.be 

 

Bezoek de website 
www.n-va.be/gent 
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Drinkwaterverspilling in zwembad Strop 
 
Het stadsbestuur heeft grote ambities om het energieverbruik terug te dringen, maar uit de recente 
Energie- en Waternota blijkt dat het stadsbestuur de eigen doelstellingen helemaal niet haalt. 
 
Een van de vele sprekende voorbeelden uit de Energie- en Waternota is de grootschalige verspilling 
van drinkwater in het zwembad Strop. De zuiveringsinstallatie voor putwater is al jaren defect en al die 
tijd is als gemakkelijkheidsoplossing leidingwater gebruikt. Hierdoor is er vorig jaar voor meer dan 
24.000 (!) liter drinkwater verspild. 
 
Na het teleurstellende ‘geen commentaar’ van schepen 
Tine Heyse (Groen) in de pers drong Karlijn Deene  
bij het stadsbestuur aan op de onmiddellijke 
herstelling van de zuiveringsinstallatie om verdere 
verspilling te voorkomen. 
 
 
 
Karlijn Deene 
karlijn.deene@gent.be 

Stadsbestuur mist kansen om te besparen 
 
Recent werden een aantal fusies doorgevoerd in de stadsorganisatie: de personeelsdiensten van het 
OCMW en de stad worden gefuseerd en de personeels- en logistieke diensten van de stedelijke musea 
samengevoegd. Op zich een goede zaak zou je zeggen, want via fusies kan je efficiëntiewinsten 
boeken en o.a. de personeelskost doen dalen.  

 
Maar kritische vragen van Isabelle De Clercq leren dat 
dit totaal niet de bedoeling is van het stadsbestuur: het 
is integendeel expliciet de bedoeling ál het huidige 
personeel te behouden en helemaal niets te besparen. 
En dit terwijl de Gentse personeelsuitgaven al jaren de 
pan uit swingen in vergelijking met de andere Vlaamse 
steden.  

 
Voor de N-VA is het duidelijk: paars-groen mist elke 
kans om de tering naar de nering te zetten. 

 
 

 
 
 

Isabelle De Clercq, voorzitter gemeenteraadsfractie  
advocaat@idc-law.be 
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Nog even wachten op verkeersveilige omgeving aan school Groen Drieske  
 
Gert Robert vroeg aan de schepen van mobiliteit aandacht voor de verkeerssituatie aan de school 
Groen Drieske in Gentbrugge. De toplaag van de Achterdries werd vernieuwd waardoor de 10 m brede 
laan een echte biljart lijkt die uitnodigt tot snel rijden. De limiet van 30 km/uur wordt er enkel door  
borden en schilderwerk op het asfalt aangegeven. 
 

Gert merkte op dat de heraanleg een gemiste kans is 
om met as-verschuivingen het verkeer af te remmen 
en de schoolomgeving veiliger te maken. De schepen 
antwoordde hierop dat hij  opnieuw rijbaankussens zal 
laten aanbrengen zoals die er lagen vóór de 
heraanleg. Het zal wel nog even duren, want in het 
aanbestedingsdossier is helaas één en ander fout 
gelopen. 
 

 
Gert Robert 

gert.robert@gent.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ghelamco Arena vlotter bereikbaar voor supporters dankzij N-VA 
 
Sandra Van Renterghem merkte op dat na wedstrijden in het nieuwe stadion enkel de  supporters van 
de tegenploeg vlot weggeraken. Zij stelde voor om de pendelbussen voor de Gentse supporters 
dezelfde route te laten volgen zodat ze niet langer vastzitten in de file.  De schepen ging akkoord met 
haar voorstel om ook de bussen van de thuisploeg de “geheime” verbinding met de R4 te laten 
gebruiken.  
 
Sandra drukte in de gemeenteraad haar 
bezorgdheid uit over het verkeersinfarct 
rond de Ghelamco Arena. Na elke  
wedstrijd staat het verkeer op de  
Ottergemsesteenweg volledig geblokkeerd.  
Zelfs voor fietsers is er geen doorkomen  
aan. Supporters moeten urenlang staan  
wachten op de pendelbussen naar de  
parkings. De kans is groot dat bij koud weer 
mensen zullen thuisblijven, wat natuurlijk  
geen goede zaak is voor de ploeg. De  
schepen erkende dat de verkeersafwikkeling  
een groot probleem is en dat het moeilijk zal  
blijven tot  de grote wegenwerken begin  
2014 klaar zijn. Maar dankzij het idee van  
Sandra zal de situatie voor supporters die  
met de pendelbussen komen hopelijk al  
veel verbeteren. 

Sandra Van Renterghem 
sandra.vanrenterghem@gent.be 
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Ook in kinderopvang is aanleren Nederlands belangrijk 
 
In de gemeenteraad vroeg Matthias Storme aandacht voor taalverwerving bij jonge kinderen. Concreet 
stelde hij voor om in het huishoudelijk reglement van de kinderdagverblijven “de kennis van het 
Nederlands bevorderen” als pedagogische doelstelling toe te voegen. Het uitgangspunt zijnde dat ook 
bij zeer jonge kinderen taalverwerving belangrijk is en dat daarom in de opvang voor alle kinderen – en 
zeker voor anderstalige kinderen – veel aandacht moet gaan naar het Nederlands. 
 
Maar de meerderheid was het met deze visie niet eens. Matthias’ amendement werd weggestemd en 
vervangen door een tekst van de groene schepen van onderwijs. Die komt er op neer dat meertaligheid 
– de thuistaal van anderstalige kinderen – nu formeel een plaats krijgt in de stedelijke kinderopvang.  
Hoe de schepen dit in de praktijk gaat brengen voor de honderd en meer verschillende talen die in Gent 
gesproken worden vertelde ze er niet bij. 
 
Matthias Storme 
matthias.storme@gent.be 

Aandacht voor de Gentse huizen in “Vlaamse Stijl” 
 
Iedere Gentenaar kent ze wel: de opvallende huizen in Vlaamse stijl overvloedig versierd met beelden 
en  spreuken. Ze zijn het werk van de Gentse architect Jacob Semey. Hij  bouwde rond het jaar 1900 
meer dan driehonderd woningen in onze stad .  Je vindt ze vooral in de omgeving van de Vrijdagmarkt 
(Boomstraat, Wolfstraat…) en in de Heirniswijk. De meest bekende zijn de stadsvilla’s langs de 
Vlaamse Kaai. 
 
Guido Meersschaut stelde vast dat er soms opschriften of versieringen van deze gevels verdwijnen. 
Daarom vroeg hij aan de schepen van cultuur wat de stad doet om deze huizen te bewaren en om ze 
beter bekend te maken. De schepen antwoordde dat de huizen geen beschermde monumenten zijn, 
maar dat eigenaars die hun pand willen renoveren wel in aanmerking komen voor  een stedelijke 
subsidie. De dienst monumenten beschikt over enkele publicaties over deze woningen en  de huizenrij 
langs de Vlaamse kaai is een beschermd stadsgezicht. 
 
Guido Meersschaut 
guido.meersschaut@gent.be 
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Overlast en onveiligheid blijven acuut probleem 
 
De verkrachtingen in het Citadelpark hebben een schokgolf veroorzaakt. Het park is al jarenlang een  plek 
waar het 's avonds en 's nachts allesbehalve veilig is. Het lukt het bestuur maar niet om de situatie onder 
controle te krijgen en de veiligheid te waarborgen. Nu er weer ernstige feiten zijn gepleegd, worden er 
opnieuw maatregelen aangekondigd. Maar toen de burgemeester om uitleg gevraagd werd, bleek dat er 
nog jaren zal moeten gewacht worden, nl. tot het park heraangelegd wordt. 
 
Positief is wel dat de politie een aantal  
preventietips verspreid onder studenten.  
Elke Sleurs bracht het onderwerp aan in  
de commissie algemene zaken: “Ik vind  
het  goed dat jongeren erop gewezen  
worden dat ze voorzichtig moeten zijn,”  
zei ze, “maar toch creëren deze tips  
impliciet ook het beeld dat er een stukje  
verantwoordelijkheid ligt bij de vrouwen 
en dat de slachtoffers deels schuld treft.” 
Zij vroeg de schepen of hij ook  
preventieacties plant gericht op mannen 
rond (seksueel) geweld tegen vrouwen. 
De schepen maakte er zich met een  
nietszeggend antwoord vanaf. 
 
Elke Sleurs 
elke.sleurs@n-va.be 

Besparingskramp door foute keuzes 
 
De bouw van de ondergrondse OCMW-parking in de Sint-Martensstraat – op zich al geen goed idee en 
niet prioritair – werd niet goed voorbereid en veroorzaakt nu schade aan een aanpalend gebouw. Er hangt 
het OCMW een claim voor bijkomende werken boven het hoofd die kan oplopen tot 1 miljoen euro. 
Gevolg? Belangrijke, wél prioritaire investeringen worden geschrapt. 
 

Slachtoffer is onder andere een nieuw lokaal dienstencentrum dat in 
Drongen of Oostakker zou komen. Ook de veiligheid moet er aan 
geloven. Dat blijkt uit het schrappen van investeringen in 
camerabewaking, inbraakpreventie, alarm en rookdetectie. Andere 
investeringen worden slechts uitgesteld, maar naar wanneer blijft 
onduidelijk. Allemaal geen voorbeeld van hoe het moet. 
 
 
 

 
Ronny Rysermans, voorzitter OCMW-fractie 

ronny.rysermans@ocmwgent.be 

UIT HET OCMW 
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Samenwerking met VDAB 
 
Naar het voorbeeld van Londerzeel zal nu ook Gent VDAB-loketten openen op verschillende OCMW-
locaties. Dat moet het vooral voor cliënten gemakkelijker maken om de weg naar werk te vinden. Dat 
kreeg Eric Wauters te horen na interpellatie op de recentste OCMW-raad. Die kaartte aan dat door 
besparingen bij de VDAB drie van de vijf werkwinkels in Gent zouden verdwijnen met alle gevolgen van 
dien voor OCMW-cliënteel. 
 
Dat er binnen het OCMW nu VDAB-loketten komen, wordt vastgelegd 
in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB, Stad Gent  
en het Gentse OCMW. Daarmee volgt Gent een initiatief van de  
(N-VA) OCMW-voorzitter van Londerzeel. Daar wordt het hele project  
begeleid door de VVSG (Vereniging van Vlaamse steden en  
gemeenten). Hopelijk helpt dit alles om steuntrekkers aan het werk te  
brengen en houden. 
 
Eric Wauters 
eric.wauters@ocmwgent.be 
 

‘OCMW Gent voert N-VA-programma uit’ 
 
Eén van de pijlers van het N-VA verkiezingsprogramma was dat er structureel moet worden bespaard 
op het overheidsapparaat, en dus ook bij het OCMW, zonder aan de kwaliteit van de dienstverlening te 
komen. Wel, dat is volgens de OCMW-voorzitter Rudy Coddens (SP.A) precies wat de financieel 
bewarende maatregelen bij het Gents OCMW van maart dit jaar op het oog hebben. De OCMW-
voorzitter zei in de OCMW-raad van oktober het eens te zijn met het Gents N-VA 
verkiezingsprogramma over personeelsbeleid. Opmerkelijk, want daarmee komt hij terug op eerdere 
uitspraken waar hij uitdrukkelijk zei het daarmee NIET eens te zijn… 
 
De N-VA had wél de moed om het vóór de verkiezingen over deze moeilijke besparingen te hebben. De 
huidige coalitie, SP.A-Groen en Open VLD, niet. Van meet af aan eerlijk zeggen waar het op staat, zelfs 
bij moeilijke beslissingen: een fundamenteel verschil tussen de N-VA en de Gentse meerderheid. 
 
Els Roegiers 
els.roegiers@ocmwgent.be 

CONTACT? 
De gemeenteraadsfractie kan u steeds bereiken via: 
 

De OCMW-fractie kan u steeds bereiken via: 
 

Sint-Niklaasstraat 27/204 
9000 Gent 
Tel: 09 266 54 70 
Fax: 09 266 54 71 
E-mail: fractie.n-va@gent.be 

Onderbergen 80 
9000 Gent 
Tel: 09 266 97 51 
E-mail: n-va.fractie@ocmwgent.be 
 

 

De contactinformatie van alle individuele raadsleden is terug te vinden op de webstek van de Gentse afdeling (www.n-va.be/gent) 
Foto’s stadsgezichten door Eddy Ooms 
 

MEER INFO? Via de webstek van de Gentse afdeling is ons werk in de gemeente- en OCMW-raad op de voet te volgen: www.n-va.be/gent  
- persberichten 
- initiatieven opgepikt in de media 
- opiniestukken 

 

Raadpleeg ook onze facebookpagina: www.facebook.com/NVAGent 
 


