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DE GENTSE FRACTIE 
 
 

Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad   Jaargang 5  Nr. 50  
 

December 2017 

Veilig thuis in een welvarend Gent.  
Vijf zaken die anders moeten in onze stad  
 
1. Voor N-VA is het duidelijk: wij willen de knips weg en de parkeertarieven naar omlaag. Tegelijk 
zetten we 100% in op verkeersveiligheid. De zone 30 behouden we, en we zorgen voor een 
weginrichting die uitnodigt tot traag rijden. Alternatieven zoals deelfietsen, collectieve taxi's, P+R en 
openbaar vervoer maken we aantrekkelijk door ze goed uit te bouwen. 
 

2. Veiligheid verhogen is meer dan alleen meer politiemensen. Gent heeft camerabewaking voor het 
mobiliteitsplan. N-VA wil de slimme camera’s ook inzetten om criminaliteit op te sporen, zoals dat in 
andere steden met succes gebeurt. Wij willen ook een echte wisselwerking tussen burgers en politie: 
buurtinformatienetwerken, Buurt Bestuurt-projecten (waar burgers mee beslissen over politieacties 
in hun wijk ), Whatsapp-groepen, aanspreekbare wijkpolitie, enz. 
 

3. Het Nederlands verbindt alle Gentenaars. We kunnen het belang van onze gemeenschappelijke 
taal niet genoeg beklemtonen. Anderstaligen (oud- of nieuwkomers) moeten aangemoedigd worden 
om snel en degelijk Nederlands te leren. Dat geeft hen de beste kansen op werk en een toekomst 
binnen onze gemeenschap. Daar willen wij volop op inzetten, zeker op school en in de klas.  
 

4. Activering, dat wil zeggen mensen aanmoedigen en ondersteunen om zelfredzaam te zijn (een 
getuigschrift of diploma halen, een baan vinden, op eigen benen staan), daar mag een serieus tandje 
bij. Onze ambitie is om het aantal mensen dat blijft hangen in de hulpverlening naar omlaag te 
krijgen. Zo komt er ook ruimte om kwalitatieve steun voor de zwaksten te garanderen. 
 

5. Economie en handel zijn onder het huidig bestuur stiefmoederlijk behandeld (zie Unizo en 
VOKA). Wij willen op dat vlak een omslag maken in het beleid. Onder andere via goed overleg willen 
wij de Gentse bedrijven en handelaars stevig ondersteunen. Zodat Gent een welvarende stad blijft, 
die haar rol als regionale hoofdstad voluit opneemt en waar ondernemende mensen niet 
ontmoedigd worden. 
 

Dat is waar wij met N-VA in Gent voor staan.  
 

Iedereen ook van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 28 januari 2018, om 
11u in NH Gent Belfort  (Hoogpoort 63 - zie ook achteraan deze nieuwsbrief).  

 

 
 

Elke Sleurs 
Voorzitter gemeenteraadsfractie 
elke.sleurs@stad.gent  

 
 
Ronny Rysermans 
Voorzitter OCMW-fractie 
ronny.rysermans@ocmw.gent 
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N-VA Gent tevreden  
met nieuw Wijk-werken 

 

 
 

 
Ook in Gent is sinds kort het nieuwe Wijk-
werken van start gegaan. Wijk-werken 
vervangt de vroegere ‘plaatselijke 
werkgelegenheidsagentschappen (of 
PWA’s), waar je als burger een beroep op 
kon doen voor allerlei klusjes via 
dienstencheques (nu: wijk-werkcheques).  
 
Die PWA’s waren oorspronkelijk opgezet 
als een systeem waarbij mensen 
(gesubsidieerde) werkervaring konden 
opdoen, om zo nadien makkelijker een job 
te vinden op de gewone arbeidsmarkt. Maar 
Vlaams minister Muyters (N-VA) stelde vast 
dat die doorstroom naar een gewone job er 
vaak niet kwam. 
 
Gemeenteraadslid Robin De Wulf: “Met het 
nieuwe Wijk-werken kunnen mensen nog 
altijd werkervaring opdoen, maar beperkt 
in de tijd: één jaar tot maximum anderhalf 
jaar. Daartegenover staat dat ze dankzij 
goede begeleiding de vaardigheden 
aangeleerd krijgen om nadien op eigen 
kracht een reguliere job te vinden. En dat is 
een win-win voor iedereen.”  
 

 

 
 

 
Robin De Wulf 
robin.dewulf@stad.gent 

 

 

 
Bedankt Isabelle! 
 

 
 
 

Met spijt nemen we afscheid van Isabelle 
De Clercq als gemeenteraadslid.  

 
Isabelle kiest ervoor de actieve politiek 
vaarwel te zeggen om tijd vrij te maken 

voor haar advocatenpraktijk en 
gezinsleven. 

 
Isabelle was één van de sterkhouders van 

onze fractie. Een kwart eeuw (!) lang heeft 
ze de belangen van de Gentse burgers, en 

van Drongen in het bijzonder, met verve in 
de gemeenteraad verdedigd.  

 
Collega’s van zowel oppositie als 

meerderheid waarderen haar 
dossierkennis en strijdlust.  

 
Schepenen vreesden haar scherpe 

tussenkomsten, bv. over het falende 
sociaal woonbeleid en over het nieuwe 

mobiliteitsplan.  
 

We willen Isabelle van ganser harte 
bedanken voor haar jarenlange inzet! 

 
Dank je wel voor alles, het ga je goed! 
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VOKA-enquête: Gentse 
ondernemers ontevreden over 
stadsbestuur 
 
Vorige maand bleek uit een Unizo-enquête 
dat de Gentse handelaars en horeca-
uitbaters niet opgezet zijn met het door 
Paars-Groen gevoerde beleid. Deze maand 
schreef werkgeversorganisatie VOKA op 
basis van een ledenenquête een vlammende 
brief aan het stadsbestuur: ‘de ambitie van 
Gent verdampt’, ‘ondernemerschap en 
economie lijken bijzaak’, en ‘Gent verliest 
het momentum’. 
 

Gemeenteraadslid Gert Robert: “We klagen 
al langer aan dat economie voor dit 
stadsbestuur op het tweede plan komt. 
Bijvoorbeeld in het nieuwe ontwerp van het 
Ruimtelijk Structuurplan. Schepen 
Watteeuw was onlangs zelf ten andere al 
bijzonder kritisch voor het eigen 
economische beleid (!). Met N-VA willen we 
dit na 2018 anders aanpakken: handel en 
economie doen onze stad leven. We moeten 
onze ondernemers en bedrijven koesteren.”  
 

Natuurlijk is het niet al kommer en kwel. De 
nieuwe zeesluis en de fusie van het Gentse 
Havenbedrijf met het Nederlandse Zeeland 
Seaports bieden nieuwe economische 
kansen. Maar dit zijn projecten die al jaren 
in de pijplijn zitten. Bovendien gaat het om 
beleid dat over de grenzen van oppositie en 
meerderheid heen gevoerd wordt, en 
waarin ook de Vlaamse overheid een 
belangrijk aandeel heeft. 
 

 
 

Gert Robert 
gert.robert@stad.gent 

 

Optima bis: onfrisse praktijken 
bij Stedelijk 

Ontwikkelingsbedrijf 
 

Het blijft in onze stad mislopen met de 
toewijzing van grote bouwprojecten aan 

architectenbureaus. Dat blijkt uit een 
extern onderzoek naar drie concrete 

aanbestedingsdossiers van het Stedelijk 
Ontwikkelingsbedrijf (SOGent).  

 
De conclusie luidt dat er een gebrek is aan 

objectiviteit, o.a. via het tijdens de 
procedure herbekijken van de 

gunningscriteria. Daarmee blijkt er weinig 
in huis te komen van de na de Optima-

commissie door het stadsbestuur beloofde 
transparantie.  

 
Gemeenteraadslid Siegfried Bracke: “Dit is 

een bijzonder ernstige kwestie. Ik zie 
elementen die er op wijzen dat er 

strafrechterlijke fouten zijn gebeurd. Maar 
het is niet aan mij of het stadsbestuur om 
te beoordelen of dat wel of niet zo is. Laat 

het parket daarover oordelen. Sowieso 
vragen we met N-VA Gent een 

onafhankelijke audit van de volledige 
werking van SOGent.”  

 
Maar ondanks de steun van de andere 

oppositiepartijen wees het stadsbestuur 
zowel een klacht bij het parket als een 

externe audit categoriek af. Teleurstellend, 
want alleen zo kunnen de uitwassen bij het 

stedelijk ontwikkelingsbedrijf aangepakt 
worden. Dat Groen zich niet bij het N-VA-
voorstel aansloot, wekt verbazing: tijdens 

de vorige legislatuur vroeg de partij zelf 
nog om een audit voor feiten die een stuk 

minder schokkend waren. 
 
 

Siegfried Bracke 
siegfried.bracke@stad.gent 
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Voorstel N-VA: Van oud naar 

nieuw met ‘stil vuurwerk’ 

 

Traditioneel vuurwerk is geen feest voor 

dieren. De lichtflitsen en het lawaai 

maken honden, paarden en vele andere 

dieren angstig. Eigenaars kijken elk jaar 

opnieuw bezorgd uit naar het vuurwerk 

op Oudejaar. ‘Stil vuurwerk’ geeft een 

even feestelijk schouwspel, maar knalt 

veel minder luid. Er zijn al gemeenten op 

‘stil vuurwerk’ overgeschakeld.  

Ömer Faruk Demircioglu: “Gent wil een 

diervriendelijke stad zijn. Waarom dan 

niet het goede voorbeeld geven en ‘stil 

vuurwerk’ gebruiken bij 

vuurwerkspektakels. Daarnaast kan de 

stad ook alle Gentenaars aansporen om 

dat te doen.” 

De burgemeester had wel oren naar het 

voorstel van de N-VA-fractie. Hij laat 

onderzoeken of onze stad in het vervolg 

geluidsarm vuurwerk kan gebruiken. 

Hoopvol nieuws voor onze dieren! 

 

Ömer Faruk Demircioglu 

omerfaruk.demircioglu@stad.gent 

 

Opening woonzorgcentrum  
Het Zuiderlicht 

 

Het nieuwe woonzorgcentrum (WZC) in 
Mariakerke is officieel geopend. Het betreft 
een grootschalig project met een 
gloednieuw gebouw. In het traject waren 
nogal wat hindernissen te nemen, maar 
uiteindelijk is de Vlaamse overheid 
tussengekomen om de financiering 
helemaal rond te krijgen. De opening van 
het WZC wordt echter wat overschaduwd 
door het tekort aan beschikbaar personeel 
in de zorgsector. 
 
De vacatures voor het nieuwe WZC wordt 
deels ingevuld via de vrijwillige verhuis 
van personeelsleden van andere locaties 
naar het nieuwe zorgcentrum. Maar 
raadslid Els Roegiers heeft niettemin haar 
bezorgdheid uitgesproken tijdens de 
laatste OCMW-raad: “Hoe kunnen we de 
nodige mensen engageren in deze 
prachtige sector, en hoe bereiken we de 
meest geschikte kandidaten voor de 
vacatures?” 
 
De OCMW-voorzitter antwoordde dat er 
campagnes opgezet zijn om de juiste 
mensen aan te trekken. Met N-VA volgen 
we van nabij op of op deze manier alle 
vacatures ingevuld geraken. Het kan niet 
de bedoeling zijn dat de kwaliteit van de 
zorgverlening in het nieuwe WZC achteruit 
gaat door een gebrek aan personeel, of dat 
de werkdruk voor het personeel 
buitensporig hoog wordt. 
 

 
 

Els Roegiers 
els.roegiers@ocmw.gent 
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Nieuwe Kwaliteitskamer 
Architectuur:  

voluit kiezen voor 
transparantie 

 
Binnenkort komt er in onze stad een 

nieuwe ‘Kwaliteitskamer Architectuur’ 
die het stadsbestuur moet adviseren 

over nieuwe ontwikkelingsprojecten. De 
vroegere Kwaliteitskamer ging ter ziele 

omdat Paars-Groen er weinig of geen 
rekening mee hield. Bedoeling is dat de 

nieuwe kamer zal samenwerken met de 
ook al nieuwe Stadsbouwmeester. 

 
Gemeenteraadslid Karlijn Deene: “Een 

kwaliteitskamer en stadsbouwmeester 
kunnen zeker een meerwaarde zijn om 
de architecturale kwaliteit van nieuwe 

ontwikkelingen te bewaken. Voor ons is 
het cruciaal dat alles in de grootst 
mogelijke transparantie gebeurt. 

Daarom heb ik voorgesteld dat 
uitgebrachte adviezen meteen ook aan 

de gemeenteraadsleden worden 
doorgestuurd. Een moeilijkheid blijft 

ook dat men als lid van de 
Kwaliteitskamer de ene keer 

expert/jurylid zal zijn en een andere 
keer degene die beoordeeld wordt.”  

 
Zowel de Stadsbouwmeester als de 

vernieuwde Kwaliteitskamer zijn het 
resultaat van de Optima-commissie. 

Tijdens deze commissie kwam aan het 
licht dat er in het verleden bij grote 
Gentse  ontwikkelingsprojecten wel 

vaker sprake was van een 
ondoorzichtige ons-kent-ons-

mentaliteit.   
 
 

Karlijn Deene 
karlijn.deene@stad.gent 

 

 
  Twintigsteegjesplan 

hapt naar adem 
 
Januari 2015, schepen van mobiliteit Watteeuw 
(Groen) pakt uit met een persbericht: 
“Twintigsteegjesplan pakt smalle steegjes in 
Gent aan.” Daarmee kondigde hij aan dat hij 
een reeks kleine straatjes in het centrum zou 
laten herstellen en goed verlichten om er zo 
comfortabele doorgangen van te maken voor 
voetgangers en fietsers. 
 

 
  
De werken zouden in 2016 van start gaan.  
Nu, drie jaar later zijn enkel het 
Werregarenstraatje en het Hazewindstraatje 
heraangelegd. Van de achttien andere weet de 
schepen zelfs nog niet wanneer de werken 
zouden kunnen gebeuren. 
 
Guido Meersschaut: “Het Twintigsteegjesplan 
is een sympathiek project, jammer dat er zo 
weinig van in huis is gekomen. Mag ik de 
schepen vragen een tandje bij te steken en zijn 
plan uit het sukkelstraatje te halen?” 
 
Guido Meersschaut 
guido.meersschaut@stad.gent 



    DE FRACTIE IN ACTIE 

De Gentse Fractie – Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad – December 2017  

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Geen vergoeding voor 
gedupeerden  

waterellende in Oostakker 

 
Twee weken lang heeft een groot deel van 

Oostakker zonder drinkwater gezeten door 
een bacteriologische besmetting van de 

leidingen. Mensen moesten water in flessen 
gebruiken op het gevaar af ziek te worden.  

 
Na afloop waren ook een reeks 

nazorgmaatregelen nodig om leidingen en 
toestellen te zuiveren: kranen openzetten, 
alle apparaten reinigen en spoelen, zout in 

ontharders vervangen, filters vervangen, 
vaatwasmachines laten draaien op de 

warmste stand, enz. 
 

Sandra Van Renterghem: “De burgers van 
Oostakker hebben veel geduld opgebracht 

en het beste van de situatie gemaakt. De 
onderlinge solidariteit en behulpzaamheid 

waren groot. Een compensatie van Farys 
voor de geleden schade zou een mooie geste 

zijn.” 
 

N-VA vroeg of burgers recht hadden op een 
schadevergoeding zoals bij 

elektriciteitspannes. De burgemeester wees 
in zijn antwoord op het gratis drinkwater 
dat bedeeld werd. Volgens hem had Farys 
kosten nog moeite bespaard om de hinder 
voor haar klanten te verminderen en was 

een schadevergoeding bijgevolg niet nodig. 
 

 

 
 
 

Sandra Van Renterghem 
sandra.vanrenterghem@stad.gent 

 

 

N-VA gaat niet akkoord met 
OCMW-begroting 
 

Op de laatste OCMW-raad kon N-VA niet 
akkoord gaan met de nieuwe begroting 
voor 2018. Onze fractie blijft vragen naar 
de resultaten van het gevoerde beleid. 
Hierbij viel op dat zelfs sp.a nu aandringt 
op meetbare uitkomsten. Blijkbaar tast 
de meerderheid zelf eveneens in het 
duister. 
 

 
 

Het Gentse OCMW-beleid sluit ook niet 
aan op het Vlaamse 
tewerkstellingsbeleid, dat heel sterk 
focust op activering en herintegratie van 
leeflooncliënten. In vergelijking met 
andere centrumsteden worden in Gent 
een pak minder werkervaringstrajecten 
opgestart. Deze trajecten leiden in 50% 
van de gevallen naar een echte job. 
OCMW-voorzitter Coddens antwoordde 
weinig overtuigend: “We activeren niet 
minder, maar anders.” 
 

Fractievoorzitter Ronny Rysermans: “De 
N-VA staat voor een streng maar 
rechtvaardig OCMW-beleid: we moeten 
de beschikbare middelen optimaal 
inzetten. Mensen die niet zelfredzaam 
zijn, moeten we vanzelfsprekend de 
nodige kwalitatieve ondersteuning en 
zorg bieden. Maar dat is alleen haalbaar 
wanneer we de OCMW-cliënten die wél 
kunnen werken effectief ook aan de slag 
krijgen.” 
 
 

Ronny Rysermans 
ronny.rysermans@ocmw.gent 
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‘Zorgcentrum na Seksueel 
Geweld’ gaat van start  

in UZ Gent  

 
Seksueel misbruik blijft een taboe in onze 
samenleving. Negentig procent van de 
slachtoffers doet zelfs geen aangifte. Zij 
vrezen het stigma, leggen de schuld bij 
zichzelf of willen anderen niet in 
problemen brengen. Ook de versnipperde 
zorg maakt het hen niet gemakkelijk om 
hun verhaal te doen en hun recht te eisen.  
 

 
 

Het proefproject ‘Zorgcentra na Seksueel 
Geweld’ is gebaseerd op een volledig 
nieuw zorgmodel, dat in het buitenland 
zijn waarde al heeft bewezen. Naast 
medische en psychische hulp voor de 
slachtoffers en hun omgeving, verzamelen 
en bewaren de centra ook bewijsmateriaal.  
 

In oktober gingen de deuren open van een 
zorgcentrum in het UZGent. Slachtoffers 
krijgen er alle mogelijke bijstand op één 
locatie: (para)medische en psychische 
zorg, een eerste sporenonderzoek en, voor 
wie dat wil, hulp bij de politieaangifte.  
 

Fractieleider Elke Sleurs: “Als 
staatssecretaris heb ik dit project 
gelanceerd. Ik draag het een bijzonder 
warm hart toe en wens mijn waardering 
uit te spreken voor alle hulpverleners, 
politiemensen en andere betrokkenen die 
hier mee hun schouders onder zetten.” 
 
Elke Sleurs 
elke.sleurs@stad.gent 

 

 

Nederlands verplicht voor 
sociale huurders 

 

 
 

Van sociale huurders mag men minstens 
verwachten dat zij een woordje 
Nederlands machtig zijn. Vanaf 

november staat dit in de Vlaamse 
wetgeving. Onze fractie stelt vast dat het 

Gentse Sociaal Verhuurkantoor hier geen 
werk van maakt. In het huidige 

reglement staat enkel dat nieuwe 
huurders bereid moeten zijn om 

Nederlands te leren. Daarom heeft onze 
fractie gevraagd om met grote spoed het 

huurreglement aan te passen. 
 

Het is belangrijk dat huurders precies 
weten wat van hen verwacht wordt. Een 

uitgewerkt Gents beleid is er nog niet. 
Raadslid Annick Michem dringt er op aan 

dat het bestuur hier meteen werk van 
maakt. Met de nieuwe wetgeving is de 
huurder verplicht om binnen een jaar 

aan te tonen dat hij wat Nederlands 
spreekt. Kan de huurder dit niet, dan is er 

de mogelijkheid om een sanctie op te 
leggen. 

 
OCMW-raadslid Annick Michem: “Met  

N-VA vinden we het belangrijk dat buren 
elkaar begrijpen, ook in sociale 

huurwoningen. Dat komt de leefbaarheid 
in woonwijken en wooncomplexen ten 

goede. Onze fractie blijft waakzaam. We 
volgen op of het bestuur de Vlaamse 
wetswijziging loyaal uitvoert, in het 

belang van de Gentse sociale huurders.” 
 
 

Annick Michem 
annick.michem@ocmw.gent 
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(graag een seintje vooraf op gent@n-va.be, of bij één van onze bestuursleden) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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.nva@stad.gent 
 

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

 

De contactinformatie van alle individuele raadsleden is terug te vinden op de webstek van de Gentse afdeling 
(www.n-va.be/gent). 
 
 

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 & twitterpagina https://mobile.twitter.com/nva_gent  
 

mailto:gent@n-va.be
mailto:fractie.nva@stad.gent
mailto:n-va-fractie@ocmw.gent
http://www.facebook.com/NVAGent
https://mobile.twitter.com/nva_gent

