
 
De Gentse Fractie – Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad – januari 2013 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Gentse Fractie 
 
Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad 

 

Voorwoord 
 
In januari zijn we in de gemeente- en OCMW-raad van start 
gegaan met twee sterk uitgebreide fracties: 9 raadsleden in de 
gemeenteraad en 3 in de OCMW-raad. Dit hebben we te danken 
aan het uitstekende verkiezingsresultaat van 14 oktober. Via 
deze maandelijkse nieuwsbrief willen we jullie als leden van de 
Gentse afdeling op de hoogte houden van ons werk. Reacties 
en suggesties zijn vanzelfsprekend altijd welkom. 
 
De bespreking van het bestuursakkoord – zeg maar de bijbel 
van de meerderheid – vormde de hoofdbrok tijdens de eerste 
gemeenteraad. De N-VA gaf als grootste oppositiepartij als 
eerste haar commentaar bij monde van fractievoorzitter Isabelle 
De Clercq en Siegfried Bracke.  
 
Het werd geen sereen debat. De meerderheid gaf geen concrete 
antwoorden op pertinente vragen. Een aantal raadsleden 
reageerde zelfs met verwijten en persoonlijke aanvallen. 
Afwachten of de meerderheid tijdens de eerste OCMW-raad 
volgende maand ook zo te werk zal gaan. 
 
Hoe dan ook, dit zal de N-VA mandatarissen vanzelfsprekend 
niet beletten hun mening te formuleren. Dat hebben ze deze 
maand al bewezen met tientallen vragen en tussenkomsten. Een 
vliegende start! 
 
Isabelle De Clercq, voorzitter gemeenteraadsfractie – 
advocaat@idc-law.be 
Ronny Rysermans, voorzitter OCWM-fractie – 
ronny.rysermans@ocmwgent.be  
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N-VA GENT BEDANKT
ZIJN KIEZERS!

GEMEENTERAADSFRACTIE
De gemeenteraadsfractie:
Siegfried Bracke, Isabelle De
Clercq, Karlijn Deene, 
Guido Meersschaut, Gert Robert,
Elke Sleurs, Helga Stevens,
Matthias Storme, 
Sandra Van Renterghem 
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De Belleman

OCMW-VERKOZENEN
De OCMW-raadsleden: 
Els Roegiers, 
Ronny Rysermans, 
Eric Wauters

PROVINCIERAADSFRACTIE
De provincieraadsleden:

Jeroen Lemaitre, Lies Nys,
Kris Van Caneghem

WE GAAN VOOR EEN GOEDE,
CONSTRUCTIEVE OPPOSITIE!
Dag Gentenaars,

De 15 Gentse N-VA-verkozenen in de gemeenteraad, de
OCMW-raad en de provincieraad wensen u en al wie u
dierbaar is een gezond en gelukkig 2013. Van onze kant
kunnen wij u zeggen: wij zijn er helemaal klaar voor. 
Klaar voor zes jaar oppositie, waarbij we zullen uitgaan
van UW belang. We zijn er voor u: aarzel dus niet ons 
aan te spreken.   

Isabelle De Clercq wordt onze fractieleider in de
gemeenteraad. We hebben daarmee gekozen voor 
ervaring. Isabelle zit al sinds 1994 in de gemeenteraad, ze
kent (ook technisch) de knepen van het vak. En voor alle
duidelijkheid: dat betekent niet dat lijsttrekker Siegfried
Bracke de handschoen in de ring gooit; wel integendeel, 
u zal dat horen en zien. Dat geldt overigens ook voor alle
andere verkozenen, én voor onze OCMW-raadsleden.  

Bij de verkiezingen van 14 oktober heeft u de N-VA veel
vertrouwen gegeven; na het roodgroene kartel zijn we in
onze stad de tweede politieke formatie, en in de
provincieraad zijn we veruit de grootste partij. Dat
vertrouwen zullen we niet beschamen. 

De gemeenteraadsfractie 
 
van links naar rechts:  Matthias Storme, 
Guido Meersschaut, Sandra Van 
Renterghem, Isabelle De Clercq, Elke 
Sleurs, Siegfried Bracke, Karlijn Deene, 
Gert Robert, Helga Stevens 
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De provincieraadsleden:
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WE GAAN VOOR EEN GOEDE,
CONSTRUCTIEVE OPPOSITIE!
Dag Gentenaars,

De 15 Gentse N-VA-verkozenen in de gemeenteraad, de
OCMW-raad en de provincieraad wensen u en al wie u
dierbaar is een gezond en gelukkig 2013. Van onze kant
kunnen wij u zeggen: wij zijn er helemaal klaar voor. 
Klaar voor zes jaar oppositie, waarbij we zullen uitgaan
van UW belang. We zijn er voor u: aarzel dus niet ons 
aan te spreken.   

Isabelle De Clercq wordt onze fractieleider in de
gemeenteraad. We hebben daarmee gekozen voor 
ervaring. Isabelle zit al sinds 1994 in de gemeenteraad, ze
kent (ook technisch) de knepen van het vak. En voor alle
duidelijkheid: dat betekent niet dat lijsttrekker Siegfried
Bracke de handschoen in de ring gooit; wel integendeel, 
u zal dat horen en zien. Dat geldt overigens ook voor alle
andere verkozenen, én voor onze OCMW-raadsleden.  

Bij de verkiezingen van 14 oktober heeft u de N-VA veel
vertrouwen gegeven; na het roodgroene kartel zijn we in
onze stad de tweede politieke formatie, en in de
provincieraad zijn we veruit de grootste partij. Dat
vertrouwen zullen we niet beschamen. 

De OCMW-fractie 
 
van links naar rechts: Eric Wauters, Els 
Roegiers, Ronny Rysermans 
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Een impressie van de voorbije gemeenteraad in enkele citaten: 
 
“De pers heeft het al gezegd: Gent wordt uitgesproken Links, de liberalen moeten veel water in de wijn doen” 
(Isabelle) 
 
“Wanneer partners elkaar vertrouwen is het niet nodig om 117 bladzijden en 800 punten lang afspraken vast te 
leggen” (Isabelle) 
 
“Met welk geld wil het college dit alles betalen? De financiële rekening werd niet gemaakt. Het woord besparen komt 
ondanks deze crisistijden niet voor in de tekst” (Isabelle) 
 
“Veel jonge gezinnen verlaten Gent, daar moeten wij samen iets aan doen” (Isabelle) 
 
“Het akkoord is als een postordercatalogus van maatregelen waarvan het bestuur zegt dat er niet voor alles geld is en 
dat er uit gekozen zal worden. Maar men weigert aan de oppositie en de Gentenaars te vertellen wat die keuzes zullen 
zijn” (Siegfried) 
 
(de volledige tekst van Isabelle’s tussenkomst over het bestuursakkoord is te lezen op:  
http://gent.n-va.be/“mijnheer-de-burgemeester-…”-isabelle-de-clercq) 
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DE FRACTIE IN ACTIE 
 

Autodelen verdeelt het schepencollege 
 
Amper drie dagen heeft de eensgezindheid binnen het nieuwe 
college van burgemeester en schepenen geduurd. Op 5 
januari – op de derde dag – viel in de pers te lezen dat de drie 
Groene schepenen beslist hadden samen één dienstwagen te 
delen. De rest van het college – de rode en blauwe vrienden – 
houdt vast aan het verworven privilege van één auto per 
schepen.  
 
Isabelle De Clercq vroeg de meerderheid hoe dit strookt met 
de mooie principes van milieuvriendelijke mobiliteit uit het 
bestuursakkoord. Aan de Gentenaars wordt gevraagd hun 
gedrag te wijzigen en de auto minder te gebruiken. Wat moet 
de gewone burger wel niet denken wanneer hij het 
stadsbestuur hoort vertellen dat de fiets niet handig is en het 
openbaar vervoer te traag. Of geldt dat misschien alleen voor 
schepenen? 
 
De N-VA diende een motie in om het voltallige college te 
vragen hun voorbeeldrol op te nemen en per drie een 
dienstwagen te delen. Na een bitse discussie waarbij de 
partijen van de meerderheid zich in allerlei bochten wrongen 
om het gedrag van de schepenen goed te praten, werd de 
motie afgewezen meerderheid tegen oppositie. Bizar is wel dat 
ook Groen tegen stemde. 
 
Isabelle De Clercq, fractievoorzitter gemeenteraad –  
advocaat@idc-law.be  

 

(Foto boven: Karlijn Deene) 
 
N-VA vraagt groene 
(speel)ruimte voor Ledeberg  
 
Ledeberg is één van de Gentse 
deelgemeenten waar groene 
(speel)ruimte schaars is. Veel inwoners 
hebben geen of maar een heel klein 
tuintje, en ook de publieke parkjes of 
speelplaatsen zijn in het centrum dun 
gezaaid. Het stadsbestuur zegt hier via 
het stadsvernieuwingsproject 
‘Ledeberg Leeft’ iets aan te willen 
doen, maar de geplande zogenaamde 
‘Groene Sproeten’ blijven een pover 
antwoord op de bestaande noden. 
 
Daarom lanceerde Karlijn Deene het 
voorstel om van de stopzetting van 
een grote doe-het-zelf-zaak in de 
Hoveniersstraat een positief verhaal te 
maken dat de hele buurt ten goede 
komt. De stad moet de gronden 
overnemen en in nauw overleg met de 
Ledebergenaars bekijken hoe de 
vrijgekomen ruimte de wijk het best 
kan dienen. Schepen Balthazar was 
het er alvast mee eens dat dit absoluut 
een gouden kans is voor Ledeberg. 
Karlijn zal er op toezien dat het 
stadsbestuur deze kans ook effectief 
grijpt.  
 
 
Karlijn Deene, gemeenteraadslid – 
karlijn.deene@vlaanderen.be  
 

Postjespakkerij in Jan Palfijn ziekenhuis 
 
De nieuwe meerderheid vindt het in tijden van crisis en 
besparingen geen enkel probleem om het aantal betaalde 
postjes voor kennissen en vrienden in het Jan Palfijn 
ziekenhuis nog wat uit te breiden. Het managementcomité 
gaat van 7 naar 10 leden, er komt een nieuw 
begeleidingscomité voor de directeur met 4 leden, en de raad 
van bestuur wordt uitgebreid van 13 naar 17 leden.  
 
In die raad van bestuur komen nu onder meer 3 zogezegd 
‘onafhankelijke bestuurders’ die voor externe expertise 
moeten zorgen. Maar in de wandelgangen circuleren voor die 
postjes alleen de namen van politici van de nieuwe 
meerderheid: OpenVLD’er Geert Versnick, sp.a’er Piet 
Lampaert en Groen gemeenteraadslid Dirk Holemans. Van 
onafhankelijke expertise gesproken. Van de rood-blauwe 
meerderheidspartijen waren we dergelijke stoten al gewend, 
maar van Groen hadden we toch iets anders verwacht. 
 
Ronny Rysermans, fractievoorzitter OCMW-raad – 
ronny.rysermans@ocmwgent.be  
Elke Sleurs, gemeenteraadslid – elke.sleurs@n-va.be  
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DE FRACTIE BLIJFT IN ACTIE 
 

Opfrisbeurt voor speelparkje Sint-Laurentius in Oostakker 
 
Het speeltuintje Sint-Laurentius in Oostakker ligt er verwaarloosd bij. Er ligt afval tussen het zand van de 
zandbak. De weinige speeltoestellen zijn oud en verloederd. De  afsluiting aan de waterkant is onveilig. Het 
parkje is  geen aantrekkelijke plek om er met kleine kinderen te gaan spelen. Sandra Van Renterghem 
vroeg om hier iets aan te doen.  
 
Schepen Balthazar antwoordde dat het parkje al verschillende keren per week wordt opgekuist, maar dat 
hij zal bekijken hoe dit beter kan. De groendienst zal nog deze maand samen met de jeugddienst ter 
plaatse gaan om te onderzoeken hoe de speelmogelijkheden te verbeteren in het Sint-Laurentius parkje 
zelf en in de twee andere parkjes in de buurt. 
 
Sandra Van Renterghem, gemeenteraadslid – sandra.vanrenterghem@gent.be  

 

Sandra Van Renterghem 

Geen inspraak van de burgers voor 
kunstwerken Korenmarkt 
 
Siegfried Bracke vroeg de schepen van cultuur hoe het 
nu zit met de kunstwerken die op de sokkels van de 
Korenmarkt moeten komen. Onlangs haakte de 
zoveelste kunstenaar af omdat hij vond dat de eisen van 
de Stad Gent hem teveel beperkten in zijn artistieke 
vrijheid. Dit betekent dat na een jarenlange zoektocht er 
nog altijd geen kunstenaars zijn voor de twee 
lichtgevende zuilen. 
 
Siegfried opperde dat het geld voor de werken (300.000 
euro per stuk) misschien beter voor iets anders kan 
worden gebruikt en dat het tijd wordt om de zaak anders 
aan te pakken. Na de commotie rond de stadshal is het 
nodig er de burgers bij te betrekken, zodat er een 
draagvlak is voor wat op de sokkels zal komen. Schepen 
Storms weigerde dit categoriek: ze houdt vast aan de 
lopende omslachtige procedures en wil zich bij haar 
keuze enkel laten adviseren door experten. 
 
 
 
Siegfried Bracke, gemeenteraadslid – 
siegfried@siegfriedbracke.be  
 

Bezoek de website van N-VA Gent op  
www.n-va.be/gent 

Siegfried Bracke 
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DE FRACTIE NOG STEEDS IN ACTIE 
 

Pleidooi voor veilig begaan- en berijdbare fiets- 
en voetpaden  
 
De Gentse voet- en fietspaden zijn niet altijd even veilig begaan- 
of berijdbaar. Matthias Storme en Helga Stevens kaartten de 
afgelopen maand twee specifieke problemen aan.  
 
Naar aanleiding van de recente winterprik vroeg Matthias meer 
aandacht voor het strooien van fietspaden. Op vele wegen – en 
zeker op bruggen, op doorgangen onder bruggen en langs het 
water – was het de voorbije weken gevaarlijk rijden voor fietsers. 
Schepen voor mobiliteit Watteeuw erkende het probleem en 
beloofde om in de toekomst meer fietspaden te strooien. Wordt 
dus opgevolgd. 
 
Helga drong er op aan dat er bij wegenwerken moet gezorgd 
worden voor een goede signalisatie, ook voor mensen met een 
handicap. Aanleiding was de recente val van een blinde vrouw in 
een werfput. Hier waren duidelijk geen afdoende 
veiligheidsmaatregelen genomen. Schepen voor gelijke kansen 
Tapmaz was niettemin van mening dat er al genoeg gebeurt om 
werven te beveiligen. Vele Gentenaars met een handicap weten 
echter wel beter. 
 
Matthias Storme, gemeenteraadslid – matthias.storme@gent.be  
Helga Stevens, gemeenteraadslid – helga.stevens@gent.be  

 

Handelaars kunnen 
fluiten naar compensatie 
voor KOBRA-werken 
 
Guido Meersschaut vroeg aan 
schepen voor middenstand 
Peeters of hij bereid is de 
handelaars, die zoveel schade 
geleden hebben door de 
aanslepende werken in het 
centrum, een stuk tegemoet te 
komen. Concreet vroeg hij om hen 
een extra jaar vrij te stellen van 
heffingen op terrassen en 
dergelijke. De schepen 
antwoordde dat het reglement 
enkel een compensatie voorziet 
voor de duur van de werken en dat 
hij daar niet van wil afwijken. Hij 
erkende tegelijk wel dat de Stad 
Gent verantwoordelijk is voor de 
door de werken geleden financiële 
schade. 
  
Guido stelde aan de schepen voor 
om samen met hem eens een 
bezoek te brengen aan een aantal 
handelaars om zich te vergewissen 
van de situatie. De schepen 
aanvaardde de uitnodiging. Hij en 
Guido zullen samen op stap gaan 
zodra de schepen een plaatsje vrij 
heeft in zijn agenda. 
 
 
Guido Meersschaut, 
gemeenteraadslid – 
guido.meersschaut@gent.be  
 

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 (nog deels in 
opbouw)  
- persberichten 
- initiatieven opgepikt in de media 
- opiniestukken 
- …  
 

 
CONTACT? 
 
 
De gemeenteraadsfractie kan u steeds bereiken via: 
Sint-Niklaasstraat 27/204 
9000 Gent 
Tel: 09/266.54.70 
Fax: 09/266.54.71 
Email: n-va.fractie@gent.be 
 
 
De OCMW-fractie kan u steeds bereiken via 
Onderbergen 80 
9000 Gent 
Tel: 09/266.97.51 
Email: 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) 

 

4 


