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Beste Gentenaar
Dankzij onze vele vrijwilligers loopt de
vaccinatiecampagne vlot. Het ziet er
dus naar uit dat we deze zomer weer
‘een beetje mens’ zullen kunnen zijn.
Geniet ervan, maar wees toch voorzichtig. Zoals iemand die uitgehongerd
is mondjesmaat moet leren eten, zo
moeten wij ook aan het feesten gaan:
met mate en met maatregelen.
Niet onbelangrijk: twee maanden na
datum, en na de eerste vechtpartij
van het seizoen, heeft het stadsbestuur onze voorstellen voor een
veilige Blaarmeersen aangenomen. Zo
kunnen we ook daar genieten van de
zomer.
En natuurlijk geen zomer zonder onze
Vlaamse feestdag op 11 juli. Een dag
voor alle Vlamingen. Een feest dat
onze Vlaamse identiteit en ons rijke
verleden centraal plaatst. Door de
coronamaatregelen is onze viering dit
jaar nog beperkt, maar vanaf volgend
jaar staan we er weer. Ongetwijfeld
met u erbij.
In deze Belleman staat ons rijke Gentse
en dus Vlaamse culturele erfgoed
centraal. U leest een dubbelinterview
met minister van Onroerend Erfgoed
Matthias Diependaele en onze Gentse
fractievoorzitter Anneleen Van Bossuyt
over de Vlaamse investeringen. En
een artikel met gemeenteraadsleden
Karlijne Deene en Ronny
Rysermans over onze
liefde voor erfgoed.
Geniet ervan, nu het
weer kan.
Bob Cammaert,
voorzitter

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 1 juli.

www.n-va.be/gent
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“Iedereen moet kunnen leren over
onze rijke, Vlaamse geschiedenis”
Dubbelinterview met Matthias Diependaele en Anneleen Van Bossuyt
De bemiddeling over het Gravensteen, de
Delhaize in de Sint-Annakerk en het
nieuwe bezoekerscentrum voor het Lam
Gods: het zijn allemaal projecten die de
Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed
Matthias Diependaele met veel plezier
ter harte neemt. Samen met onze fractievoorzitter in de gemeenteraad, Anneleen
Van Bossuyt, spreekt hij erover met De
Belleman.
Is er stilaan licht aan het einde van de
tunnel voor het Gravensteen?
Matthias: “Begin juli kreeg ik van de
actiecomités alternatieve plannen om de
toegankelijkheid van het Gravensteen te
verbeteren. Ik leg die plannen nu voor
aan verschillende agentschappen die hun
advies verlenen. Finaal is het aan de stad
Gent om te beslissen.”
Anneleen: “Helaas is het Gravensteen
geen alleenstaand geval. De komende
jaren heeft de stad nog enkele megadossiers op stapel staan. Denk bijvoorbeeld aan het ICC, het Citadelpark, de
Opera en het Design Museum. Ook in die
dossiers was er geen of te weinig inspraak.
Voor een bestuur dat prat gaat op participatie en overleg, blijft het in de praktijk
helaas vaak dode letter.”
Waarom moet zo’n monument
veranderen?
Matthias: “Ook mensen met een beperking moeten kunnen genieten van ons
Vlaamse erfgoed: alle Vlamingen moeten

de kans krijgen om te leren over onze
rijke geschiedenis. Dat houdt uiteraard
in dat er soms ingrepen nodig zijn, met
respect voor de historiciteit.”
Onroerend erfgoed raakt duidelijk een
gevoelige snaar?
Anneleen: “Het zijn dagelijkse herinneringen aan ons verleden, maar tegelijk schetsen die monumenten ook een beeld van
waar we naartoe gaan. Kijk bijvoorbeeld
naar de Gras- en Korenlei. Dat zijn stille
getuigen van ons rijke handelsverleden.”

Lees het vervolg van het interview op pagina 2!
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Vervolg van het interview op pagina 1
Matthias: “Tijdens de coronapandemie ging de Vlaming massaal op ontdekking in eigen land. We mogen gerust wat trotser
zijn op ons Vlaamse erfgoed. Ik betreur dan ook de commotie
niet. Die toont hoeveel de Vlaming bezig is met erfgoed.”
Klopt het dat Gent de laatste tijd veel middelen krijgt voor
restauraties?
Matthias: “De laatste maanden ben ik inderdaad al een aantal
keer op werkbezoek geweest in Gent. Vaak gingen die bezoekjes
gepaard met een premie voor de restauratie van architecturale
pareltjes. Denk dan bijvoorbeeld aan de Boekentoren, die bijna
weer als vanouds schittert. Tijdens mijn legislatuur hebben we
al meer dan twintig miljoen euro geïnvesteerd in Gent. Daarmee is de Arteveldestad een echte koploper.”
Anneleen: “De bedragen zijn indrukwekkend. Ik betreur
dan ook dat het Gentse stadsbestuur vaak de indruk wekt
dat andere steden worden voorgetrokken door de Vlaamse
Regering.”

Staan er nog veel Gentse dossiers op stapel?
Matthias: “Momenteel staat er nog voor 22 miljoen euro aan
projecten te wachten in Gent. In het kader van de relancemaatregelen van de Vlaamse overheid zal de stad een aantal
daarvan versneld kunnen uitvoeren. We hebben de restauratie
van de oude abdij van Drongen al aangekondigd. De volgende
weken maken we nog enkele primeurs bekend.”
Anneleen: “De Gentse N-VA-afdeling ijvert bijvoorbeeld al vele
jaren voor de aanpak van de muziekkiosk in het
Citadelpark. Die staat er nu maar verloederd bij. Mogen we
daarover goed nieuws verwachten?”
Matthias: (lacht) “De muziekkiosk is een van de geselecteerde
projecten. Dankzij de restauratie zal de kiosk opnieuw een
grote meerwaarde zijn voor het park en de bezoekers. We
investeren ruim 300.000 euro om de kiosk opnieuw te laten
stralen.”

Liefde voor ons
Gentse erfgoed

We bekennen: we zijn verliefd op het Gentse erfgoed. Op de vele historische gebouwen, waardevolle bomen en tuinen, schilderijen
die eeuwenoude geheimen verbergen, erfgoed op en rond het water, ons industrieel verleden.
We bekennen nog meer: we willen dat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten en kunnen leren van wat onze voorouders
hebben doorgegeven.

Slimme herbestemming en financiële steun
Daarom pleiten we in de Gentse gemeenteraad voor meer respect voor ons historisch verleden, voor slimme herbestemming bij leegstand
en voor financiële steun waar nodig. Soms moeten we opboksen tegen het Gentse beleid, maar we doen dat steeds op een constructieve
manier. Erfgoed vind je overal: in het historische centrum, in de negentiende-eeuwse gordel én in de landelijke deelgemeenten.
We kunnen niet overal tegelijk zijn en dus hebben we uw
hulp nodig. Hebt u suggesties over het erfgoed in Gent?
Neem dan gerust contact op met gemeenteraadsleden
Karlijn Deene en Ronny Rysermans.
Karlijn Deene
Gemeenteraadslid
karlijn.deene@n-va.be

gent@n-va.be

Ronny Rysermans
Gemeenteraadslid
ronny.rysermans@n-va.be
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Erfgoedminister
Matthias Diependaele
investeert in Gent!
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TOEKENNINGEN 2019-2021
• 9 dossiers
• Totaalbedrag: 20,5 miljoen euro
• Voorbeelden: feestzaal Vooruit, complex
Plateau-Rozier, Boekentoren/Aula

PREMIEDOSSIERS OP WACHTLIJST
• 29 dossiers
• Totaalbedrag: 20,2 miljoen euro
• Voorbeelden: Gemeentehuis Oostakker, H. Kruiskerk
Sint-Kruis-Winkel, Sint-Niklaaskerk, Caermersklooster,
Hotel de Coninck en Herenhuis Deleu (Design Museum)

Provincie investeert in bezoekerscentrum Sint-Baafskathedraal
Het provinciebestuur investeert stevig in het bezoekerscentrum van de Sint-Baafskathedraal. Je kan er de gerestaureerde
panelen van het Lam Gods en verschillende andere authentieke kunstschatten in al hun pracht en praal bewonderen.
Eerste gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor de Kathedrale
Kerkfabriek: “Naast een investeringsenveloppe van drie miljoen
euro voor het project, gaven we ook toestemming de eventuele
overschotten op de jaarrekening van de kathedrale kerkfabriek
aan te wenden voor de bouw van het bezoekerscentrum.”

Nieuwe bezoekers lokken
Dat brengt de provinciale bijdrage voor het bezoekerscentrum
uiteindelijk op zo’n vier miljoen euro. “Dat is een flink bedrag,
maar een topstuk als het Lam Gods moet je niet alleen in optimale omstandigheden beschermen, je moet het ook optimaal
toegankelijk kunnen maken voor het brede publiek. De deputatie
rekent er alvast op dat de nieuwe opstelling heel wat bezoekers
uit buiten- en binnenland lokt.”

Identiteit en geschiedenis
Gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed: “Identiteit en
geschiedenis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In ons
onroerend erfgoed wordt die geschiedenis erg tastbaar. Vanuit
de provincie maken we daarom bewust werk van de zorg voor
ons erfgoed binnen een brede werking. Dat gaat van inspectie
van gebouwen door Monumentenwacht tot ondersteuning voor
restauraties aan klein, waardevol erfgoed.”

Kurt Moens en An Vervliet, gedeputeerden van de provincie
Oost-Vlaanderen.
Meer weten over erfgoedzorg in de provincie Oost-Vlaanderen?
Neem zeker een kijkje op www.oost-vlaanderen.be.

www.n-va.be/gent
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Al meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn
er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.
Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

Al 94
nieuwe bossen in
Oost-Vlaanderen.

Wilt u ook uw
boompje bijdragen?
Dat kan.
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u
kan helpen om Vlaanderen te
bebossen.

014229

Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd
als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen
uit tot bewegen,
verlagen stress en
maken mensen
gelukkiger.”
Zuhal Demir

