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DE GENTSE FRACTIE 
 

 

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad   Jaargang 3 * Nr. 23  
 

maart 2015 

Gents antiracismeplan = contraproductief  
 

Een nieuwe maand en alweer een nieuw Gents actieplan. Met de nadruk op plan, want 

gezwinde uitvoering of tastbare resultaten boeien dit stadsbestuur altijd stukken minder. 

Maar wat voor schepen Tapmaz (sp.a) een moment de gloire moest worden, draaide uit op 

een ontgoocheling: niemand ziet iets in zijn antiracismeplan.  

 

Ondanks de verbale stoerdoenerij van de schepen in de media bestempelde warempel ook 

‘opiniemaker’ Dyab Abou Jahjah het aangekondigde plan als weinig meer dan ‘vage 

ambtenarentaal’. 

 

Meer nog, dit plan zal manifest contraproductief werken. De intensieve controles op 

discriminatie op de huurmarkt zullen de prijzen de hoogte injagen, ten nadele van de 

zwaksten. De onzinnige nadruk op de thuistaal in het onderwijs zal de dramatische 

schooluitval en de problematische doorstroming richting hoger onderwijs (en dus naar de 

arbeidsmarkt) bij kinderen met een migratieachtergrond niet terugdringen.  

 

Qua maatregelen gericht tegen bedrijven heeft de N-VA wél bekomen dat toch één 

absurde actie geschrapt werd (systematisch controleren van vacatures op zogenaamd té 

hoge taalvereisten, godbetert!). Maar de scherpe kritiek van zowel VOKA als Unizo blijft 

gelden: dit plan culpabiliseert ondernemers op groteske wijze. Dankuwel @OpenVLD. 

 

Bovendien is dit plan gebouwd op juridisch drijfzand: de stad eigent zich met de glimlach 

bevoegdheden toe die ze niet heeft… Dat creëert rechtsonzekerheid, maar dat  is voor de 

meerderheid vanzelfsprekend geen punt.  

 

Schrijnend ook: terwijl paarsgroen verhuurders, werkgevers, enz. viseert, scoort de stad 

zelf qua diversiteit van het eigen personeel opvallend lager dan het gemiddelde van de 13 

centrumsteden. Anders gezegd: op het punt waar het stadsbestuur wél bevoegd is, en ook 

een stap vooruit zou kunnen zetten, daar blijft het oorverdovend stil.  

 

Voor alle duidelijkheid: racisme en discriminatie kunnen niet, en moeten worden 

bestreden. Maar daarvoor bestaan er al instrumenten: de Vlaamse en federale 

antidiscriminatiewetgeving. Voor de N-VA moet vooral een positieve aanpak in dit verhaal 

centraal staan. Ons antwoord is heel eenvoudig: integratie. Zorg ervoor via intensief 

taalonderwijs dat de schoolachterstand van veel allochtone kinderen wegvalt. Wij denken 

dat dit wél een enorme sprong voorwaarts zou zijn… 

 

Siegfried Bracke, voorzitter gemeenteraadsfractie 

siegfried.bracke@nvagent.be 

 

Ronny Rysermans, voorzitter OCMW-fractie 

 ronny.rysermans@nvagent.be 

 



DE FRACTIE IN ACTIE 

De Gentse Fractie – Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad – MAA 2015  

2 

 

 

Vlaamse regering en N-VA 
Gent samen tegen zwerfvuil 

 

Elke dag ruimt de stad Gent tonnen 

zwerfvuil op. Een groot deel daarvan 

bestaat uit weggeworpen 

drankverpakkingen. Ondanks het 

schitterende werk van de mensen van 

IVAGO blijft zwerfvuil één van de 

grootste ergernissen van de Gentenaars.  

 

De N-VA-fractie kaart dit probleem 

regelmatig aan in de gemeenteraad. 

Momenteel bestudeert de Vlaamse 

Regering de mogelijkheid om statiegeld 

voor blikjes en PET-flessen in te voeren, 

zoals dat al in een aantal buurlanden 

bestaat. Statiegeld invoeren kan mogelijk 

een middel zijn om de hoeveelheid 

zwerfvuil te verminderen. 

 

De Gentse gemeenteraad stemde deze 

maand mede op voorstel van N-VA een 

motie om dit Vlaamse voornemen te 

steunen. “Mooi dat alle Gentse partijen 

de Vlaamse regering steunen in dit 

dossier”,  zegt Karlijn Deene. “De Gentse 

motie is een krachtig signaal dat de stad 

veel belang hecht aan het onderzoek”. 

 

Karlijn Deene 

karlijn.deene@nvagent.be 

 

 

N-VA neemt deel aan debat 
Gentse Jeugdraad 
 

Hoe zit het met de besparingen in Gent 

en voert onze stad echt een 

jeugdvriendelijk beleid? Dat waren de 

thema’s van een debat georganiseerd 

door de Gentse jeugdraad. Robin De Wulf 

zat als jongste gemeenteraadslid voor N-

VA in het panel.   

 

“De Stad Gent zegt dat ze op personeel 

zal besparen door efficiënter te werken”, 

legde Robin uit, “maar tot nog toe heeft 

de stad op dit vlak nog altijd niets 

gerealiseerd. Dat staat in scherpe 

tegenstelling tot de inspanning die de 

stad aan de Gentenaars heeft opgelegd 

via de fikse verhogingen van bijna alle 

retributies en ‘kleine’ belastingen.”  

 

Voor de N-VA is het evenwicht zoek 

tussen wat de stad zelf doet en wat ze 

van de burgers vraagt. In heel 

Vlaanderen blijft Gent nog altijd de stad 

met veruit het grootste aantal 

ambtenaren. Men moet dringend de 

zware personeelslast inperken, en de 

stedelijke financiën saneren. Gebeurt dit 

niet, dan komt dit neer op het 

doorschuiven van de rekening naar de 

jongere generaties. En dan verdient Gent 

het niet zichzelf de meest kind- en 

jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen te 

noemen. 

Robin De Wulf 

Robin.dewulf@nvagent.be 

 

 

A neemt deel aan deb
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N-VA vraagt live video 
streaming gemeenteraad 

Siegfried Bracke stelde deze maand voor 

om ‘live video streaming’ van de 

gemeenteraad in te voeren. Zo kunnen 

burgers live de vergaderingen volgen via 

hun computer, tablet of 

iphone/smartphone. In Kortrijk, Oostende, 

Sint-Niklaas en Koksijde kan dat nu al. 

Waarom dan niet in Gent?  

De burgemeester toonde zich weinig 

enthousiast. Hij zwaaide met praktische en 

financiële bezwaren, maar stemde 

uiteindelijk wel toe om na te gaan wat er 

mogelijk is tegen welke prijs. Over enkele 

maanden worden de resultaten aan de 

gemeenteraad voorgelegd en dan valt de 

beslissing.  

“Voor onze fractie is het duidelijk,” zegt 

Siegfried,  “Wij zijn 100 % voorstander van 

het uitzenden van de gemeenteraad. Als 

democraten staan wij voor openheid. Wij 

hebben niets te verbergen. Iedereen mag 

ons werk in de gemeenteraad horen en 

zien. Graag zelfs!” 

Siegfried Bracke 

siegfried.bracke@nvagent.be 

 

 

Sportinfrastructuur 
Blaarmeersen naar Farys 

 

Het gonst al lang van de geruchten dat 

het stadsbestuur het beheer van de 

sporthallen en terreinen op de 

Blaarmeersen wil afstoten. Tot voor 

kort  klonk het op het stadshuis altijd 

dat daarover nog niets beslist was. 

Maar onlangs bleek dat er achter de 

schermen toch al volop gewerkt wordt 

aan een overdracht naar de 

intercommunale Farys (voorheen 

TMVW).  

 

Gert Robert vroeg schepen van 

sport Tapmaz (sp.a) om duidelijkheid. 

De sportclubs en andere gebruikers 

van de infrastructuur, en ook het 

personeel, zijn immers ongerust. Dat ze 

volledig in het ongewisse gelaten 

worden is weinig correct. De schepen 

antwoordde dat hij werkt aan een 

communicatieplan en dat hij tijdig 

voldoende informatie zal geven.”  

 

“Die kans heeft de schepen wat mij 

betreft alvast gemist,” reageert Gert, 

“Er is nú ongerustheid bij clubs, 

gebruikers en personeel. De mensen 

willen nú informatie en antwoorden. 

Niet als het de schepen uitkomt, en 

alles al definitief vastligt.” 

 

Gert Robert 

gert.robert@nvagent.be 

 

 

  

        



DE FRACTIE IN ACTIE 

De Gentse Fractie – Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad – MAA 2015  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing voor jeugdhuis 
Ergenekon in zicht 
 

Ergenekon vzw is een erkend 

jeugdhuis met een actieve werking die 

een grote groep Turkse jongeren uit de 

wijk Rabot bereikt. De vzw moet 

echter weg uit het 

bouwvallige  gebouw dat zij huren van 

de Stad Gent. Eigenlijk diende het pand 

vorig jaar al gesloopt te worden.  Op 

lange termijn voorziet de stad nieuwe 

lokalen in het project Tondelier, maar 

die zullen niet gebouwd worden voor 

2021. In de tussentijd dreigde het 

jeugdhuis dakloos te worden.   

 

“De organisatie is wanhopig op zoek 

naar een oplossing”, zei Faruk 

Demircioglu in de Commissie 

Jeugd, “Men is bereid zelf te 

investeren, maar na maanden overleg 

krijgt men nog steeds geen 

duidelijkheid.” De dringende vraag van 

Faruk deed de schepen in actie 

schieten:  er komen containerlokalen 

waarin het jeugdhuis zijn werking kan 

verderzetten in afwachting van de 

latere nieuwbouw.  

 

Faruk Demircioglu 

faruk.demircioglu@nvagent.be 

 

 

 

 

Radicalisering op Gentse 
scholen en bij OCMW 

 

Paarsgroen heeft lang volgehouden dat Gent 

weinig of niets te maken had met de 

problematiek van radicalisering. Stilaan 

wordt duidelijk dat de meerderheidspartijen 

liever de ogen sloten dan werk te maken van 

een geïntegreerde lokale aanpak. 

 

Gentse scholen trekken nu aan de alarmbel. 

Leerkrachten en directies stellen vast dat de 

radicalisering van jongeren (en hun ouders) 

toeneemt. “Maar schepen van onderwijs 

Decruynaere (Groen) wil de problemen niet 

zien”, zegt Sandra Van Renterghem “Zij blijft 

beweren dat de scholen het zelf wel 

aankunnen. De paar maatregelen die ze 

onder druk van de basis toch neemt zijn 

ruim onvoldoende.”  

 

Voor de N-VA moet het ondersteunen van de 

scholen een prioriteit zijn. De school is 

immers dé plek bij uitstek om te werken aan 

burgerzin en preventie. “Maar het is zeker 

niet de enige plaats”, vult Els Roegiers aan, 

“Ook het OCMW heeft een belangrijke 

preventieve rol te spelen. Men moet ook hier 

samen met de vele partnerorganisaties in de 

welzijnssector radicalisering actief een halt 

toeroepen.”  

 

Sandra Van Renterghem 

sandra.vanrenterghem@nvagent.be 

 

Els Roegiers 

els.roegiers@nvagent.be 
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Pas in 2016 bomen op 
Korenmarkt 

 

Onder druk van Guido Meersschauts 

actie ‘Groene Korenmarkt’ besliste 

het schepencollege vorig jaar om dan 

toch een aantal bomen op de 

Korenmarkt te plaatsen. Maar 

sindsdien bleef het stil. Het 

plantseizoen is intussen weldra weer 

voorbij, en er is alweer niets gebeurd.  

 

Hoog tijd dus voor Guido om de 

schepen aan zijn belofte te 

herinneren en te vragen hoe het met 

de plannen zit. Uit het antwoord 

bleek dat we nog wat geduld zullen 

moeten oefenen.  De bomen zouden 

er pas in de lente van 2016 komen.  

 

“Ik ben toch teleurgesteld,” 

repliceerde Guido, “Ik begrijp niet 

waarom het stadsbestuur zo lang 

talmt. Die enkele toegezegde bomen 

zijn al zo weinig, en nu duurt het 

jaren voor ze geplant worden. Ik zal 

er hoe dan ook op toezien dat van 

uitstel geen afstel komt.” 

 

Guido Meersschaut 

guido.meersschaut@nvagent.be 

 

 

 

 

 

OpenVLD stemt tegen eigen 
anti-kraakvoorstel  

Het aantal kraakpanden in Gent én het 

aantal krakers is vorig jaar opvallend 

gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de 

politie die Isabelle De Clercq 

opvroeg.  Onze stad telt nu reeds 128 

kraakpanden (+30%) en 638 krakers 

(+22%). Het stadsbestuur draagt een 

grote verantwoordelijkheid voor deze 

evolutie omdat men weigert 

daadkrachtig op te treden.  

In de gemeenteraad legde de N-VA een 

motie voor die de federale overheid 

vraagt werk te maken van betere anti-

kraakwetgeving. Door het voorstel af te 

wijzen toonde paarsgroen opnieuw hoe 

tolerant men is tegenover krakers. Ook 

Matthias De Clercq (OpenVLD), die zelf in 

het federale parlement een wetsvoorstel 

tegen kraken indiende, stemde tegen.  

“Een politicus die tegen zijn eigen 

wetsvoorstel stemt: wat een triestige 

vertoning,” besluit Isabelle, “Het bewijst 

nog eens duidelijk  hoe de liberalen braaf 

aan het handje van Termont lopen. Dat is 

de prijs van het mathematisch overbodig 

zijn in deze coalitie.” 

 

Isabelle De Clercq 

isabelle.declercq@nvagent.be 
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OCMW-voorzitter probeert 
oppositie te muilkorven    
 

De actieve oppositie van de N-VA-fractie 

werkt de OCMW-voorzitter duidelijk op 

de zenuwen. Daarom besloot de 

meerderheid onlangs om het vraagrecht 

van de OCMW-raadsleden in te perken: 

bepaalde informatie kan nu niet langer 

vlot opgevraagd worden. Van 

democratie en transparantie gesproken! 

 

“In plaats van onze gefundeerde kritiek 

inhoudelijk te counteren kiest 

paarsgroen ervoor om ons te 

muilkorven”, stelt Ronny Rysermans, 

“Een ander fraai voorbeeld is de 

afschaffing van het woordelijk verslag 

van de OCMW-raad. Daardoor is het nu 

veel moeilijker om de meerderheid te 

confronteren met vroegere uitspraken. 

Kwestie van makkelijk van mening te 

kunnen veranderen?” 

 

Maar vanzelfsprekend zullen Ronny en 

zijn collega’s met veel verve de zwakke 

punten in het OCMW-beleid blijven 

blootleggen.    

 

Ronny Rysermans 

ronny.rysermans@nvagent.be 

 
 

 

Weinig nachtrust voor 
bewoners Astridlaan 

 

De Astridlaan  ligt tussen het station Gent 

Sint-Pieters en de 

Overpoortstraat,  daardoor is er veel 

passage van jongeren  op stap van of naar 

de uitgaansbuurt . Vooral op 

donderdagnacht is het er dikwijls prijs: 

belletje trek, vandalisme, geluidshinder 

en ander overlast veroorzaakt door 

voorbijtrekkende 

fuifnummers.  Buurtbewoners hebben dit 

al herhaaldelijk bij het stadsbestuur 

aangekaart, maar tot dusver zonder veel 

resultaat. 

 

Elke Sleurs vroeg de burgemeester om in 

overleg met de buurt naar een oplossing 

te zoeken. Hij antwoordde dat er elk jaar 

in de maanden maart en april  een piek is 

in het aantal klachten. De politie doet 

haar best en zet al heel wat personeel in 

maar krijgt de problemen moeilijk onder 

controle. Het is ook niet eenvoudig de 

daders van het vandalisme te vatten. De 

politie zal de problematiek van dichtbij 

blijven opvolgen. 

 

 “Het is alvast positief dat het 

stadsbestuur de zaken ernstig neemt “ 

reageerde Elke Sleurs “hopelijk  slagen ze 

er ook in om de overlast aan te pakken 

want ook de bewoners van de Astridlaan 

hebben recht op nachtrust en op  een 

leefbare buurt “ 

 

Elke Sleurs 

elke.sleurs@nvagent.be  

 

 

gert.robert@nvagent.be 
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CONTACT? 
 

De gemeenteraadsfractie kan u steeds bereiken via: 
 

De OCMW-fractie kan u steeds bereiken via: 
 

Hof van Ryhove 
Onderstraat 20 
9000 Gent 
Tel: 09 266 54 70 
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). 
 

Portretfoto’s 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 
 

Taalbeleid OCMW laat op zich wachten 
 

Het personeel en het management van het Gentse OCMW dringen al jaren aan op de 

uitwerking van een taalbeleid. Maar zowel de vorige meerderheid als de huidige 

paarsgroene beleidsploeg geraken het hier maar niet over eens wegens ‘politiek 

gevoelig’.  

OCMW-raadslid Eric Wauters begrijpt de aarzeling niet: “Het spreekt toch voor zich 

dat de taalwetgeving en het promoten van de Nederlandse taal dé uitgangspunten 

moeten zijn van een degelijk taalbeleid?” 

 

Eric Wauters 

eric.wauters@nvagent.be 

 


