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Eerste schepen Mathias De Clercq (rechts) en
provincieraadslid Yoeri Note pleiten voor uitbreiding
van deschepen
parkeercapaciteit
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Zuid. en gemeenteraadslid Carl De Decker pleiten voor uitbreiding van de parking onder het Zuid.
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Stad Gent voert het zogenaamde ‘pistolet-kwartiertje’ in om Gentenaars en bezoekers toe te laten de eerste 15 minuten gratis te parkeren. Net
voldoende om snel een boodschap te doen. De
parkeerautomaten worden de komende maanden aangepast zodat je een gratis ticketje kunt
krijgen voor 15 minuten. Voor wie langer wenst

te parkeren, is er ook goed nieuws: betalen kan
voortaan met Maestro, Mastercard en Visa en dit
code in
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tegeven.
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BELANGRIJKE MIJLPAAL
De zesde staatshervorming is een belangrijke mijlpaal voor Vlaanderen en voor ons land. “We hebben de structuren aangepast aan de
realiteit. Nu komt er ruimte om echt beleid te voeren. Van een periode
van palaveren moeten we de ommezwaai maken naar een periode van
doen. De uitdagingen zijn enorm,” stelt Open Vld-voorzitter Alexander
De Croo.
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REALISTISch EN
EVENwIchTIG BELEID

Sami Souguir
Gemeenteraadslid Fractievoorzitter

De komende jaren zal Gent grote uitdagingen moeten aangaan. Open Vld zal
nu meer dan ooit borg staan voor een
evenwichtig beleid op maat van onze stad
en haar inwoners. Of het nu gaat om de
instroom van nieuwe EU-burgers, de druk
van de toenemende studentenpopulatie
of het mobiliteitsvraagstuk, telkens weer
zoekt Open Vld naar krachtdadige, maar
evenwichtige oplossingen. Bevolkingsgroepen uitsluiten of tegen elkaar opzetten is hierbij geen optie.
Onze fractie is er bovendien in tal van
dossiers in geslaagd realistische oplossingen af te dwingen. Zo heeft onze
lijsttrekker, Eerste schepen en schepen
voor Economie Mathias De Clercq zich
met succes resoluut verzet tegen een
verbod op terrasverwarmers, maar zal de
plaatselijke horeca daarentegen gestimuleerd worden om duurzame alternatieven
aan te bieden. Eerder in deze editie kon u
al lezen dat op ons aansturen het eerste
kwartiertje parkeren in Gent gratis wordt.
Hier zullen zowel de handelaars als hun
klanten wel bij varen, terwijl de maatregel
geen afbreuk doet aan het beleid van de
stad om andere vervoersvormen te blijven
stimuleren.
Ook op wijkniveau wordt consequent
dezelfde aanpak gehanteerd. Zo zal het
stadsbestuur op aansturen van Open Vld
de omstreden plannen voor de heraanleg
van Drongenplein herbekijken en een
haalbare en gedragen visie uitwerken.
Ook in dit dossier bewaakt Open Vld Gent
het evenwicht.
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lokale Burgerkrant gent-centrum
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Onder impuls van schepen Christophe Peeters
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Tot de nieuwe zeesluis er is, blijft het een
boeiend schouwspel: zo’n groot schip dat
nét door de sluizen kan.
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pwA PAKT GRAAG Uw KLUSJES AAN
Komt u ook soms handen te kort? Houdt u van
uw grote tuin maar vindt u de tijd niet meer om
het gazon te maaien of om vallende bladeren
te harken? Komt u er niet toe om klusjes uit te
voeren? Of bent u een kluns in het invullen van
administratieve documenten? Het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap schiet u graag te
hulp.
“Meer dan 300 actieve werkzoekenden staan
klaar om uw klusjes op te knappen”, zegt schepen van Werk en Innovatie en voorzitter van
PWA Gent, Sofie Bracke. “Het PWA-systeem
wordt vaak verward met de succesvolle dienstencheques. Onterecht want hoewel ook de vergoeding voor het PWA-systeem fiscaal aftrekbaar is,
bieden ze verschillende diensten aan. Je kan geen

poetshulp inroepen via het PWA, maar ze zetten
wel mensen in om senioren gezelschap te houden, sneeuw te ruimen of de hond uit te laten.”

Schrijf u in en
voor u het weet,
hebt u een paar
helpende handen in huis.
Info:
www.pwagent-eeklo.be.

OCMW-voorzitter Geert Versnick wil dat alle
nieuwbouwprojecten worden gebouwd volgens het principe
van ‘levensloopbestendig wonen’. Dat biedt een oplossing
aan het enorm tekort aan aangepaste seniorenwoningen.

Bouwen voor het leven
Uit het seniorenbehoefteonderzoek dat in 2011
werd uitgevoerd blijkt dat ruim 85 procent van
de Gentse senioren in een huis of appartement
woont dat matig of niet is aangepast. Verhuizen
is door het schaarse aanbod aan seniorenflats
niet evident en betekent vaak het verlies van het
sociaal netwerk.

Het OCMW Gent beschikt in Sint-Amandsberg over twintig aangepaste seniorenwoningen voor koppels.

Volgens OCMW-voorzitter Geert Versnick biedt
het ‘levensloopbestendig wonen’ hier een oplossing. Enkele simpele richtlijnen zoals een breder
gangpad zorgen ervoor dat woningen aanpasbaar
zijn voor de toekomstige senioren. Niet alleen is
dit een mogelijke oplossing voor het tekort aan
seniorenflats; het zorgt er ook voor dat eigenaars
op hun oude dag, ook al zijn ze minder mobiel
geworden, in hun vertrouwde omgeving kunnen
blijven wonen.
Het OCMW Gent kon reeds het autonoom gemeentebedrijf AG SOB overtuigen om het principe van ‘levensloopbestendig wonen’ in al zijn
nieuwbouwprojecten te voorzien. Geert Versnick
is echter van oordeel dat alle bouwfirma’s en architecten de richtlijnen moeten opnemen. ‘Bouwen aan de toekomst’, luidt soms de slogan van
bouwprojecten. Maar welke jong koppel dat wil
bouwen, denkt nu al aan de dag dat ze ouder of
minder mobiel zijn? De keuzes die ze vandaag
maken bepalen evenwel of ze heel hun leven in
hun woning kunnen blijven, dan wel dat ze op latere leeftijd noodgedwongen moeten verhuizen.
Het is dus aan architecten en bouwfirma’s om
jonge bouwers te begeleiden en te adviseren zo-

“Welk jong koppel dat wil bouwen denkt nu al
aan de dag dat ze ouder of minder mobiel zijn?”
dat ze zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in
hun huis, ook op oudere leeftijd.
Om de bouwsector hierover te informeren en te
sensibiliseren, organiseert het OCMW Gent in

februari 2012 een congres waarop de principes
en de voordelen van levensloopbestendig wonen uit de doeken worden gedaan. Voor Geert
Versnick is bouwen aan de toekomst ook bouwen
voor de oude dag.

ElEktronisch stEmmEn?

Schepen Catharina Segers
test elektronisch stemmen uit.

Op 14 oktober 2012 gaan we met z’n allen opnieuw naar de stembus om nieuwe gemeenteraden te kiezen. Om dat stemmen vlotter te laten
verlopen, onderzoekt de Stad Gent samen met
de Vlaamse Gemeenschap de mogelijkheden
van elektronisch stemmen. Schepen Catharina
Segers wil zo het aantal stembureaus reduceren
van 300 naar 200, wat een belangrijke besparing
betekent.
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in
2006 werden in totaal 156.000 stemmen uitgebracht. Mochten er vandaag verkiezingen zijn
zouden er maar liefst 174.545 stemgerechtigde
Belgen zijn.

Schepen Catharina Segers stelt alles in het werk
om tegen oktober 2012 elektronisch stemmen in
Gent mogelijk te maken. Op 27 oktober voerde
ze samen met de Vlaamse Gemeenschap een
elektronisch stemexperiment uit. De Vlaamse
Gemeenschap stelde personeel ter beschikking
om het stembureau te bemannen en potentiële
kiezers aan te spreken. Voor het Vlaamse Parlement kon fictief gestemd worden op een muziekgenre en voor de Europese Verkiezingen op een
sporttak. Per stembureau brachten enkele honderden kiezers hun stem uit. Het systeem wordt
nu verder op punt gezet zodat het zo gebruiksvriendelijk mogelijk is voor alle doelgroepen.
lokale
Burgerkrant
gent-centrum
lokale
Burgerkrant
gent-noordoost

33

De plannen van de Vlaamse regering Peeters II (CD&V/
SP.a/N-VA) voor 2012 vinden in de ogen van Sas van Rouveroij (Open Vld-fractieleider Vlaams Parlement) geen genade:
“De Vlaamse regering is excellent in de middelmatigheid,
maar zet in deze barre tijden te weinig geld opzij en maakt
verkeerde keuzes, zoals een kindpremie waar niemand om
vraagt.”

Open Vld ontgoocheld over
beleidsplannen Vlaamse regering
Elk jaar maakt de Vlaamse regering in de Septemberverklaring de plannen en keuzes voor
het komende begrotingsjaar bekend. Dit jaar
was een nieuwe kindpremie de blikvanger. Voor
Open Vld zijn er op een ogenblik dat de stormklok luidt over Europa en regeringen overal
zware saneringen en besparingen aankondigen, andere prioriteiten dan het uitdelen van
cadeaus.
KEUZES MAKEN
Peeters II ging prat op het bereikte begrotingsevenwicht, dat volgens de minister-president
het resultaat was van een harde besparingsoperatie van 2 miljard euro. Maar Peeters vertelde
daar niet bij dat de Vlaamse regering dankzij
de financieringswet de voorbije twee jaar haar
ontvangsten met meer dan 2,9 miljard euro zag
aangroeien. Desalniettemin was de eerste beleidsdaad van de Vlaamse regering de afschaffing van de jobkorting, waardoor de werkende
Vlaming 700 miljoen euro meer belastingen
moet betalen. Tot overmaat van ramp stijgt de
Vlaamse schuld dit jaar tot meer dan 7 miljard
euro!
De regering Peeters II is inmiddels halfweg. Tot
nu toe veel gekakel, maar geen eieren. Voka was
vernietigend bij de evaluatie van Peeters II: de
ondernemers merken in hun bedrijfsvoering
het effect van het beleid niet. De regering schiet
nog altijd tekort in haar kerntaken, zoals investeren in innovatie, de activering van 50-plussers of het wegwerken van de wachtlijsten in

“De Vlaamse regering
schiet nog altijd tekort
in haar kerntaken”
welzijn. “Het zal niet volstaan om te durven
groeien”, zei Van Rouveroij. “Om te kunnen
groeien zal Vlaanderen keuzes moeten maken. Zoals een druivelaar alleen maar vruchten
draagt als hij goed wordt gesnoeid.”
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NatiONaal NieuWs

De wachtlijsten in welzijn blijven aanhouden.

FACEBOOK GAAT TE VER
senator Bart tommelein (Open Vld) reageert
geschokt op de bekentenis van Facebook
dat zij volgt welke websites haar leden bezoeken, ook als deze niet ingelogd zijn op
de netwerksite zelf: “Facebook en andere
sociale netwerksites hebben meer dan ooit
van de wereld ons dorp gemaakt. Dat is een
fantastisch gegeven. Maar het is wraakroepend dat dit gigantische bedrijf een loopje
neemt met de privacy van haar leden. Dit
gaat echt te ver. ik vraag dan ook dat minister Van Quickenborne deze problematiek
dringend op de agenda van de europese
ministerraad zet. De reeds verworven gegevens zouden moeten worden vernietigd.”

VlaaMs WelZijnsBeleiD
STELT TELEUR

De verkozen senaat wordt afgeschaft na 2014.
De dienstencheques moeten werkende gezinnen ondersteunen, zwartwerk aanpakken
en laagopgeleide mensen jobkansen geven.
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“Het zijn niet de gezinnen die
schaft.
moeten opdraaien voor een falend Vlaams Welzijnsbeleid,” besluit Vera Van der Borght.

STRENGERE REGELS VOOR AsiElZoEkErs
De regels voor de opvang van asielzoekers worden strenger, zo besliste de Kamer eind oktober
op voorstel van volksvertegenwoordiger Bart
somers (Open Vld). EU-burgers kunnen voortaan geen OCMW-steun meer krijgen de eerste
drie maanden van hun verblijf in ons land. “Dat is
goed nieuws voor steden als Gent, waar de druk op
het OCMW hoog is”, aldus mathias De clercq,
volksvertegenwoordiger en eerste schepen in Gent
(Open Vld): “De strengere regels zijn nodig om de
leefbaarheid van onze stad te waarborgen.”
Asielzoekers zullen enkel nog opvang kunnen genieten bij hun eerste aanvraag en wie over voldoende middelen beschikt, wordt uitgesloten van
opvang. Verder zal de opvang voortaan eindigen op het moment dat het bevel om het grondgebied
te verlaten uitvoerbaar wordt. Dat bevel zal ook vroeger worden gegeven, bij het afwijzen van de
asielaanvraag. Vanaf dat moment moet het bevel binnen de 30 dagen worden uitgevoerd. De afgewezen asielzoeker krijgt een duidelijke keuze: ofwel werkt hij mee aan een begeleide vrijwillige
terugkeer, ofwel wordt de gedwongen terugkeer voorbereid.

EUROPA GEEFT
KOERS AAN
Het signaal van europa is duidelijk: we hebben
een doordacht, realistisch en rationeel regeerakkoord nodig. recent keurde het europees
Parlement het ‘sixpack’ goed, een pakket van
zes maatregelen voor een beter economisch
bestuur in de europese unie en een grote stap
vooruit voor de eurozone. Het pakket legt de
spelregels vast waarin de lidstaten de komende
jaren hun begroting kunnen opstellen. lidstaten
zullen niet langer enkel gestraft kunnen worden
omdat hun begrotingstekort te groot is, maar
ook omdat hun schuldgraad de verkeerde richting uitgaat. Ze zullen sancties bijna niet meer
kunnen tegenhouden.
BELGISCHE PROBLEMEN
Vincent Van Quickenborne,
België kampt zoals geweten met een te hoge
minister van Ondernemen
schuldgraad van ongeveer 100 procent van het
bruto binnenlands product (BBP). Onder de
nieuwe regels zal een land bestraft kunnen worden zodra het de grens van 60 procent schuld
tegenover het bbp overschrijdt én onvoldoende
maatregelen neemt om die 60 procentnorm te
bereiken. in 2012 alleen al moeten we hiervoor
8 miljard euro besparen.
De arbeidsmarkt blijft ons grootste zorgenkind.
We hebben een werkloosheidsgraad van om en
“Voor
een besparingsinspanning
van 7
bij 10 procent
en de structurele werkloosheid
miljard
euro
zijn
de
juiste
prioriteiten
noligt veel hoger dan het europese gemiddelde.
dig.
De
belastingdruk
is
zeer
hoog,
dus
Onze belasting op arbeid hoort bij de allerhoogmoet
de eerste
plaatsmensen
naar deaan
uitgaven
ste in in
europa.
als België
het werk
gekeken worden, ook in de gezondheidswil, is er dus een koersverandering nodig. De
zorg en bij de overheden,” stelt ontslagloonkosten moeten verlagen én de flexibiliteit
nemend minister van Ondernemen Vinop de arbeidsmarkt moet verhogen. gelinkt aan
cent Van Quickenborne (Open Vld). Hij
de arbeidsmarkt moeten we de vergrijzing conwil dat de overheid verder bespaart door
creet aanpakken en ons pensioenstelsel hervormeer in te zetten op efficiëntie.
men. De kosten van de vergrijzing vallen met 6
procent van het BBP product de komende jaren
HerVOrMen
en dan voor de ons omrinhoger uit voor België
MinDer
UitgeVen
gende landen. We mogen de discussie over de
Sommige
zijnvroegtijdige
op vlak
effectieve overheidsdiensten
pensioenleeftijd en de
van
efficiëntie
al
goed
op
weg,
uitstapregelingen niet langer uit de wegonder
gaan.
meer
door in te druk
zetten
op europa
digitalisering.
“De toenemende
vanuit
toont aan
Die
moet
er we
komen
voorwerk
de maken
hele
hoe evolutie
cruciaal het
is dat
dringend
overheid.
“We
gaan
die
oefening
moeten
van deze noodzakelijke structurele hervormindoen
de hele europees
overheid. Ook
daar zullen
gen,” bij
besluiten
parlementslid
Phiwe vele honderden miljoenen zoniet millippe De Backer (Open Vld) en volksvertegenjarden kunnen besparen door de overheid
woordiger gwendolyn rutten (Open Vld)
fitter te maken”, zegt Van Quickenborne.
“Diegene die zegt dat we niet gaan verarmen, maakt ons blaasjes wijs”, klinkt het.
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Voorzitter Open Vld Gent
Op 14 oktober 2012 mag u beslissen wie
Gent de daaropvolgende zes jaar mag
besturen. Open Vld Gent heeft unaniem
voor Eerste schepen Mathias De Clercq
gekozen als kopman voor de gemeenteraad en Geert Versnick voor de provincie.
Samen met de hele ploeg van Open Vld
Gent staan zij voor een positief, verenigend, liberaal project voor Gent.

opEn VlD
sEniorEn gEnt

Met het rood-groene kartel dreigt Gent
op een onevenwichtige manier bestuurd
te worden. Gent moet verder kunnen
vooruitgaan, de klok mag niet worden
teruggedraaid. Open Vld is dé garantie
voor de verdere vooruitgang van Gent, dé
sleutel voor een efficiënt en evenwichtig
bestuur.
Open Vld heeft de voorbije dertig jaar de
positieve ontwikkeling van Gent fundamenteel mee vormgegeven. Denk aan de
heropwaardering van de binnenstad en
het duurzame financiële beleid zonder belastingverhogingen. Ook deze legislatuur
maken we het verschil. Neem de meer
dan 9.000 nieuwe jobs, het activerende
OCMW-beleid en de vele investeringen in
sport- en jeugdinfrastructuur in de Gentse
wijken.
We willen het verschil blijven maken in de
toekomst. Absolute prioriteit is een kordaat veiligheids- en overlastbeleid om de
leefbaarheid in onze wijken te garanderen.
Wij staan als liberalen voor een evenwichtig mobiliteitsbeleid dat aandacht heeft
voor alle vervoersvormen en zullen werk
maken van kwaliteitsvolle groene wijken,
zodat Gent kan uitgroeien tot duurzame
stad van de toekomst.
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lOKAlE BUrGErKrANt GENt-CENtrUM
lokale Burgerkrant gent-noordoost
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we agenten aan te werven.

open Vld senioren gent

Open Vld heeft een actieve seniorenwerking met zo’n 360 leden en een 10-tal
activiteiten per jaar.
Zo is er op 13 december een voordracht
over volkstoneel. Lid worden kan vanaf
5 euro op rek.nr. 737-0060090-90. Uw
lidkaart wordt u vlug bezorgd en u wordt
geïnformeerd over de activiteiten van
onze politieke vriendengroep.
Meer info: Julienne Van Acker 0479/51
76 83 of op jva.vld.sen1@telenet.be.

niEuwE BEstuursploEg Jong VlD!
stephanie D’hose was de enige kandidaatvoorzitter voor Jong VlD Gent. liefst 98% van
de aanwezige leden kleurden het bolletje bij haar
naam. Stephanie begint met volle goesting en
dankbaar voor de hartverwarmende steun van
de leden, aan haar derde termijn als voorzitter.
De bestuursploeg wordt versterkt met 13 nieuwe krachten, wat het totaal op 27 brengt. Jong
VlD Gent is de grootste lokale Jong VlD-afdeling en daar hoort een ruim, krachtig en vooral
gemotiveerd bestuur bij.
Het nieuwe bestuur, een mix van ervaring en
vernieuwing, maakt zich op voor een boeiend
en uitdagend verkiezingsjaar. De lat wordt weer
een beetje hoger gelegd, met nog interessantere debatten, nog plezantere activiteiten en bovenal een constructief, inhoudelijk onderbouwd

en verfrissend verhaal voor onze fiere stad Gent!
Voor meer informatie over wie we zijn en wat we
doen, surf naar www.jongvldgent.be.

Onze mensen
Sandy
De Bruycker

Wijkverantwoordelijke
Oostakker
architect.
sdebruycker@
skynet.be

Koen
Van De Walle
Wijkverantwoordelijke
Kanaaldorpen
09/366 54 30

Jean
Buyle

Antennewerking
lokale dienstencentra
Frank Wijnakker OCMWRaadslid Gemeenteraadslid

Het OCMW Gent heeft momenteel negen lokale
dienstencentra. Het lokaal dienstencentrum is het
aanspreek- en ontmoetingspunt in je buurt. Het
doel van het lokaal dienstencentrum is buurtbewoners te helpen om zo lang mogelijk kwaliteitsvol zelfstandig thuis te blijven wonen. Iedereen is
welkom, maar er gaat vooral speciale aandacht uit
naar senioren.
Een lokaal dienstencentrum is buurtgebonden. In
principe bereikt men voornamelijk die mensen die

dicht bij het lokaal dienstencentrum wonen. Op
grotere afstanden hebben we minder bekendheid.
Daarom wil het OCMW van Gent in de regio’s waar
op dit ogenblik geen lokaal dienstencentrum is, in
samenwerking met derden een antennewerking
uitbouwen. Een antennepunt is een fysieke plaats
waar burgers uit de regio terecht kunnen met al
hun vragen rond zorg en welzijn. In een antenne
vinden wekelijks één of meer zitdagen plaats, die
worden bemand door een maatschappelijk werker.
Frank Wijnakker: “In eerste instantie richten we
ons naar Oostakker dorp en St.-Kruis-Winkel. In
tweede instantie Sint-Denijs-Westrem, Drongen
en Nieuw-Gent. Deze antennes zullen tegen Pasen
2012 operationeel zijn. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met mijn secretariaat op het
nummer 09 266 89 19.”

Bestuurslid
0495/47 39 47

Staf
Steyaert
Bestuurslid
staf.steyner@
skynet.be

Carl
De Decker
Bestuurslid
Gemeenteraadslid
carl.dedecker@
gent.be

Wijkverantwoordelijke in beeld
De lokale burgerkrant ging op bezoek bij Jo Van
Overmeire, wijkverantwoordelijke en ondervoorzitter
Open Vld Gent Noord-Oost. Jo is tevens heel actief in
het Gentse culturele leven en feestencommissaris van
de Gentse Sosseteit.
We troffen een gepassioneerd man die het lokale beleid op de voet volgt en er zo goed mogelijk wil op
inspelen: “Naast mijn sociaal-culturele ervaring wil ik
graag een meerwaarde geven aan de Gentse samenleving door mij ten dienste te stellen van alle mensen,
zeker ook mensen met ongelijke kansen, minderheden
en senioren.”
Suggesties en ideeën zijn welkom via jo.vanovermeire@hotmail.com.

Open Vld kiest bewust voor
milieuvriendelijk drukwerk
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29 extra agenten
tegen overlast
De stad Gent werft extra agenten aan om
de overlast in bepaalde probleemwijken
aan te pakken. Het project past in de
wijkgerichte aanpak van stad Gent om
overlastfenomenen zoals drugshandel,
illegale economie, sluikstorten en geluidsoverlast tegen te gaan. “In bepaalde
wijken staat de leefbaarheid onder druk”,
zegt Eerste schepen Mathias De Clercq.
“De recente toestroom van mensen uit
Oost-Europa zorgt voor heel wat samenlevingsproblemen. We moeten hier kordaat tegen optreden.”

Sabine
Claeyssens
Voorzitter
Gemeenteraadslid
sabine.claeyssens@
gent.be

René
Versijpt
Erevoorzitter
09/251 09 87

Concreet zal de stad 29 nieuwe agenten
inschakelen om de overlast in de wijken
Sandra De Brauwer Wijkverantwoordelijke Sint-Amandsberg
te bestrijden. Zij gaan actief sluikstorters
en andere veroorzakers van overlast opsporen. Als bemiddeling geen vruchten afwerpt, zullen
respecteert, moet daarop aangesproken worden en inde agenten ook gemeentelijk administratieve sancties
dien nodig beboet. Alleen zo kunnen we de levenskwa(GAS) uitschrijven.
liteit van alle Gentenaars veilig stellen.”
Eerste schepen Mathias De Clercq: “We mogen onze
wijken niet aan hun lot overlaten. Wie de leefregels niet

Groenpool
Oud Vliegveld

De stad maakt 2,35 miljoen euro vrij om de nieuwe
agenten aan te werven.

Volgend jaar start de uitbouw van een 200 hectare
groot groengebied gelegen tussen Volvo trucks te
Oostakker en het crematorium van Lochristi. De aanleg past in de visie van de stad Gent om rond Gent
vier grote groenpolen aan te leggen en krijgt een visvijver, speelbos en wandelroutes.
De aanleg gebeurt in fasen en de vijf landbouwers die
met hun bedrijf binnen het gebied vallen kunnen hun
activiteiten verderzetten. De kant Oostakker, met het
Executieoord, het munitiedepot en de visvijver kan al
in 2012-2013 ingericht worden.
Voor meer info kan u steeds terecht bij
Gemeenteraadslid Carl De Decker op
carl.dedecker@gent.be.

Carl De Decker Gemeenteraadslid

LID
WORDEN

Onze mensen

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en
een open samenleving? Denk je toekomstgericht en
houd je niet vast aan oude starre structuren uit het
verleden? Sluit je dan nu aan bij Open Vld!

Welke voordelen geniet je als lid?

Frank
Wijnakker
Erevoorzitter
Gemeenteraadslid
OCMW-Raadslid
frank.wijnakker@
gent.be

Veerle
Schautteet
Ondervoorzitter
veerle.schautteet@
hogent.be

Jo
Van Overmeire
Ondervoorzitter
jo.vanovermeire@
hotmail.com

Marleen Vandendriessche
Secretaris
marleen.
vandendriessche1@
pandora.be

Erwin
Van Damme
Penningmeester
Erwinvd@telenet.be

Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.
Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.
Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.
Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij.
Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw.
Je kan met ons contact opnemen via Sabine Claeyssens
09 342 96 95 - sabine.claeyssens@skynet.be

Sandra
De Brauwer
Wijkverantwoordelijke
Sint-Amandsberg
sandra.de.brauwer@
telenet.be

