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Nieuwsbrief Gemeenteraad & OCMW-raad 
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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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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 OCMW-fractie 
 
van links naar rechts: Eric Wauters, Els 
Roegiers, Ronny Rysermans 

Inleiding 
 
 
De gemeenteraad van februari verliep opnieuw boeiend. En – 
zonder valse bescheidenheid – dat is aan de N-VA-fractie te 
danken. We zorgen voor het zout op de patatten en kruiden het 
debat, getuige de media. Ondertussen verliest de meerderheid 
zich in symbolenkwesties en het spelen van politieke spelletjes.  
 
 
Amper twee weken na de goedkeuring van hun eigen 
bestuursakkoord wilde de paars-groene coalitie er al een 
wijziging in aanbrengen: de term ‘allochtoon’ – 15x vermeld – 
moest eruit. Dat het migratie- en integratiebeleid na decennia 
socialistisch beleid met blauwe steun faalt, is duidelijk: we leven 
naast elkaar. Maar het schrappen van woorden – een truc die 
ook beruchte dictators in het verleden met graagte toepasten – 
zal vanzelfsprekend niets oplossen.   
 
 
Het blijft ook op andere domeinen wachten op concrete 
beleidsvoorstellen van de nieuwe meerderheid. Men blijft maar 
treuzelen zonder veel te beslissen. Alweer een blijk van 
wantrouwen tussen ideologisch tegengestelde partners? Men 
heeft daarentegen wél tijd om zich te gaan bezinnen in dure 
spa-hotels aan de kust en men steekt wél veel energie in het 
zich voortdurend moeien met (wel daadkrachtige) beslissingen 
van het Antwerpse stadsbestuur.   
 
 
In deze tweede nieuwsbrief vindt u opnieuw een selectie van het 
werk van de gemeenteraads- en OCMW-fractie tijdens de 
afgelopen maand. 
 
 
Isabelle De Clercq, voorzitter gemeenteraadsfractie  
advocaat@idc-law.be  
 
Ronny Rysermans, voorzitter OCMW-fractie 
ronny.rysermans@ocmwgent.be  
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DE FRACTIE IN ACTIE 
 

Klacht tegen aanduiding OCMW-vertegenwoordigers 
in raden van bestuur 
 
De OCMW-fractie diende een klacht in bij de gouverneur tegen 
de manier waarop de meerderheid vertegenwoordigers heeft 
aangeduid in de algemene vergadering en de raden van bestuur 
van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent, vzw Voetbal 
in de Stad en vzw REGent. 
 
De meerderheid volgde niet de juiste procedure om zo de N-VA 
te beletten om een vertegenwoordiger in één van deze 
bestuursorganen af te vaardigen. Men ging zelfs zo ver dat een 
ziek sp.a-raadslid opgetrommeld werd om toch maar aan 
voldoende stemmen te geraken zodat er niets voor de oppositie 
zou overblijven. 
 
Onbegrijpelijk is dat het OCMW in 2011 al dezelfde fout 
maakte. De N-VA-fractie haalde toen haar gelijk bij de 
gouverneur. Nu zal het niet anders zijn waardoor onze fractie – 
met een beetje goede wil van oppositiepartner CD&V – wél 
mensen zal kunnen afvaardigen in de genoemde 
beheersorganen. 
 
Ronny Rysermans, voorzitter OCMW-fractie 
ronny.rysermans@ocmwgent.be  
 

Ronny Rysermans 

Al maanden krakers in kasteel 
De Pélichy in Gentbrugge 
 
In oktober werd het kasteel De 
Pélichy – eigendom van de stad – in 
Genbrugge bezet door een vijftal 
krakers. Door een compleet gebrek 
aan kordaat optreden vanwege het 
stadsbestuur verblijven er 
ondertussen al ruim dertig krakers, 
met alle overlast van dien voor de 
buurt. De stad levert met plezier ook 
water, gas en elektriciteit aan de 
krakers. Er wordt voor de vorm een 
proces gevoerd, maar men is 
allerminst gehaast met het doen 
uitvoeren van het vonnis. 
 
Dit soort verhalen zijn de laatste 
maanden schering en inslag, nu eens 
in deze wijk, dan weer in die 
deelgemeente. OpenVLD maakte 
zich altijd sterk dat kraken zonder 
pardon aangepakt zou worden in 
deze stad, maar moet nu – als 
mathematisch overbodige partner in 
de meerderheid -  ook op dit punt 
terugkrabbelen. Het nieuwe 
stadsbestuur kiest immers in de 
feiten  voor een gedoogbeleid 
tegenover krakers.     
 
Isabelle De Clercq, voorzitter 
gemeenteraadsfractie  
advocaat@idc-law.be  
 

Trolley bussen weg: wat met de palen en 
bovenleidingen? 
 
In juni 2009 kwam een definitief einde aan het trolleybusverhaal 
in Gent. Er zijn geen plannen om  dit type openbaar vervoer 
weer in te voeren. De weinig fraaie trolleybusinfrastructuur 
(bekabeling, palen) is echter wel zeer aanwezig gebleven in het 
straatbeeld langs de buslijnen.  Gert Robert vroeg aan de 
schepen of dit zal worden weggehaald of nog voor iets kan 
dienen. Hij stelde ook voor om de zware palen met 
groenelementen te verfraaien. De schepen antwoordde dat hij 
nog niet weet wat er met de infrastructuur zal gebeuren. Hij 
vond het een goed idee om groen aan te brengen, maar wil 
voorlopig geen geld vrijmaken voor bloemenmanden en meent 
dat plantjes in het trottoir zeer vandalismegevoelig zijn. 
 
Gert Robert, gemeenteraadslid 
gert.robert@gent.be  
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DE FRACTIE IN ACTIE 
 

Kraanvogel gespot 
 
In 2006 vonden archeologen op het Sint-Pietersplein een monumentale plaat met de voorstelling van een 
kraanvogel. De plaat dateert van vóór 1378 en is zeer zeldzaam. Momenteel ligt de plaat in de Gentse Sint-
Pietersabdij. Dankzij deze archeologische vondst hebben onderzoekers veel kunnen leren over het 
middeleeuwse Gent. Eind vorig jaar beschermde minister Schauvliege de “Kraanvogel” zelfs als Vlaams 
Topstuk. Jammer genoeg heeft de stad Gent nog niets ondernomen om de Kraanvogel te promoten. 
Karlijn Deene benadrukte het belang van dit Topstuk en vroeg aan de bevoegde schepen om “de 
Kraanvogel” beter bekend te maken bij de Gentenaars en bij bezoekers en toeristen, bijvoorbeeld door een 
tentoonstelling, publicatie of publieksactiviteit. De schepen beloofde dat ze het Topstuk onder de 
aandacht zal brengen op Erfgoeddag (21 april 2013). Er zullen verschillende activiteiten gepland worden, 
zowel voor kinderen als voor volwassenen. 
 
Karlijn Deene, gemeenteraadslid 
karlijn.deene@gent.be  
 

Blijft neutraliteit achter het loket in Gent van kracht? 
 
Bij de heisa rond de regenboogtrui in Antwerpen zouden 
we vergeten dat ook in Gent een neutraliteitsverplichting 
geldt voor personeel dat in contact komt met het 
publiek. Dit “hoofddoekenverbod” kwam er in 2007 na 
hevige politieke discussies en zwaar  tegen de zin van 
de partijen Groen en sp.a. Maar in het nieuwe 
bestuursakkoord wordt hierover met geen woord gerept! 
Siegfried Bracke vroeg aan het college wat ze hiermee 
van plan zijn. Zullen ze hun meerderheid gebruiken om  
deze maatregel af te schaffen of zijn ze er ondertussen 
van overtuigd dat dit een goede maatregel is? De 
schepen antwoordde volledig naast de kwestie met een 
niets ter zake doende uitleg over het integratiebeleid. 
Maar op de eenvoudige en herhaalde vraag “wordt dit 
behouden ja of neen”,  kwam geen antwoord. Dat zegt 
genoeg… 
 
 
Siegfried Bracke, gemeenteraadslid 
siegfried@siegfriedbracke.be  
 

Artikel 60: slechts één op acht 
stroomt door naar gewoon werk 
 
Helga Stevens vroeg of het Gentse OCMW 
initiatieven neemt om hooggeschoolde 
nieuwkomers werkervaring te laten opdoen. 
Dit kan via het stelsel van “art 60’ers”. De 
schepen antwoordde dat het OCMW dit 
reeds doet. Het Opleidings- en 
Tewerkstellingscentrum bouwt aan een 
structureel aanbod “artikel 60’ers” voor 
hoger geschoolde leefloners. Bij de stad zelf 
waren vorig jaar tien hoger geschoolde 
mensen op deze wijze tewerkgesteld. Maar 
verder kon de schepen weinig concrete 
cijfers geven.  
 
Van bijna 40% van de mensen 
tewerkgesteld als “art 60’er” is het behaalde 
diploma gewoonweg niet bekend. Van al 
deze mensen stroomt sowieso amper één 
op acht uiteindelijk door naar gewone 
loondienst, en of dit op het niveau is van 
hun diploma of niet, daarover wordt niets 
geregistreerd. Kortom de schepen zegt wel 
dat het OCMW werkervaring organiseert 
voor leefloners met een diploma, maar heeft 
weinig of geen zicht op de resultaten 
hiervan. 
 
 
 
Helga Stevens, gemeenteraadslid 
helga@helgastevens.be  
 

Helga Stevens 
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DE FRACTIE BLIJFT IN ACTIE 
 

DE FRACTIE IN ACTIE 
 

Verhoogd parkeergeld moet 
parkeerproblemen zelfstandigen 
oplossen 
 
Zelfstandigen die in onze stad iets moeten 
leveren of een herstelling uitvoeren 
ondervinden grote moeilijkheden om 
reglementair te parkeren. Het probleem is al 
lang bekend. Een plaatsje voor een 
camionette vinden wordt steeds moeilijker 
naarmate er parkeerplaatsen verdwijnen of er 
meer voorbehouden worden voor bewoners. 
Sommige zelfstandigen weigeren zelfs om 
nog werken in het stadscentrum te 
aanvaarden. Sandra Van Renterghem vroeg 
aan de nieuwe schepen van mobiliteit naar 
een oplossing hiervoor.  Hij erkende dat er 
een probleem is, maar stelt als oplossing 
voor om auto’s uit de stad te weren door het 
parkeren in het centrum veel duurder te 
maken. Als het sterk verhogen van 
parkeertarieven zijn enige reactie is op een 
terechte vraag kunnen we alleen maar 
besluiten dat de schepen  niet echt wakker 
ligt van de noden van zelfstandigen. 
 
Sandra Van Renterghem, gemeenteraadslid 
sandra.vanrenterghem@gent.be  
 
 

Voor het “ Gents” veel woorden maar geen 
daden 
 
“T’is geen secreet dat ’t Gents geleik zovele talen an’t 
verdwijnen es”. Even werd het zeer gezellig in de 
gemeenteraad toen een aantal raadsleden hun 
“schuunste Gents” bovenhaalden. De aanleiding was 
een voorstel van Guido Meersschaut om een 
jaarlijkse “Dag van het Gents” in te richten om de vele 
bestaande kleine initiatieven de kans te geven hun 
werking voor te stellen aan het grote publiek. Alle 
partijen haastten zich om hun liefde voor het Gents te 
verklaren, maar de meerderheid wou op het voorstel 
van Guido niet ingaan. Ze speelden een zeer 
kleingeestig politiek spelletje door een amendement 
te stemmen dat het voorstel van Guido compleet 
afzwakte tot een tekst met mooie intenties maar 
zonder enige concrete afspraak. Het stadsbestuur en 
het Gents dialect: veel woorden maar geen daden. 
 
Guido Meersschaut, gemeenteraadslid 
guido.meersschaut@gent.be   
 

In een stad als Gent is erfgoed nooit ver weg.  
 
Dat de zorg voor erfgoed in het algemeen en voor ons religieus erfgoed in het bijzonder een belangrijk 
thema is in de gemeenteraad is evident.  Heel wat dossiers op dit vlak zijn brandend actueel, denk maar 
aan de  zoektocht naar een zinvolle herbestemming van leegstaande kerken. Het is raadslid Matthias 
Storme die voor onze fractie deze beleidsdomeinen opvolgt.	  De voorbije maand heeft Matthias alvast 
enkele dossiers zoals de restauratie van de Sint-Baafskathedraal, de klokken van de Baudelokapel en de 
inventarisatie van het Gentse religieus erfgoed onder de loep genomen. 
	  
Matthias Storme (foto), gemeenteraadslid 
matthias.storme@gent.be  
 

Guido Meersschaut 
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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 
E-mail: n-va.fractie@gent.be 
 
De OCMW-fractie kan u steeds bereiken via 
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) 

 

Zal Spijbelfoon bijdragen tot een efficiëntere aanpak 
van de spijbelproblematiek? 
 
Onlangs is in onze stad een nieuw proefproject gestart om het 
spijbelen tegen te gaan: de 
Spijbelfoon. Ouders van spijbelende kinderen ontvangen nu 
zowel een smsje als een automatische telefonische boodschap 
om hen op de hoogte te brengen van de afwezigheid van hun 
kind op school. Dit systeem mag dan wel tijdswinst opleveren 
voor het schoolsecretariaat, vraag blijft of deze aanpak zal 
bijdragen tot een efficiëntere aanpak van de spijbelproblematiek. 
Elke Sleurs wees er de schepen van onderwijs op dat andere 
steden dit systeem reeds invoerden, maar er ook weer van zijn 
afgestapt. De schepen hoopte dat het de leerlingenbegeleiders 
meer tijd zou geven om meer diepgaand te werken. Na één jaar 
volgt een evaluatie. 
 
Elke Sleurs (foto), gemeenteraadslid 
elke.sleurs@n-va.be  
 

 
CONTACT? 
 
 
De gemeenteraadsfractie kan u steeds bereiken via: 
Sint-Niklaasstraat 27/204 
9000 Gent 
Tel: 09 266 54 70 
Fax: 09 266 54 71 
E-mail: n-va.fractie@gent.be 
 
 
De OCMW-fractie kan u steeds bereiken via 
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 

 

DE FRACTIE IN ACTIE 
 

Bezoek onze website 
www.n-va.be/gent 
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Elke Sleurs 


